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Kõik kooliteed alustanud 410 õpilast ja esimeste klasside klassijuhatajad said lisaks aabitsale
kingituseks Anne Kloreni ja Varje Malsroosi kokku pandud Rae valla koduloo tööraamatu.
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Jüri katlamaja siseruum

Jüri aleviku katlamaja
saab tänapäevased katlad
Rae valla elektri-, vee- ja soojusettevõte AS Elveso rekonstrueerib Jüri
aleviku katlamaja. Üle 1,8 miljoni
eurot maksva ehitustöö käigus saab
katlamaja täiesti uued katlad, mis
vähendavad õhusaastet ja töötavad
väiksema müraga.
„Viimane aeg on Jüri aleviku soojamajandusega astuda 21. sajandisse ja vahetada välja
juba üle 20 aasta truult teeninud vanad katlad kaasaegse tehnoloogia vastu,“ ütleb ASi
Elveso juhatuse liige Indrek Metusa.

Jüri katlamaja telliskivikorsten on
43,5 meetrit kõrge. Projektis on selle
kõrguseks märgitud küll 45 meetrit,
kuid eelmise rekonstrueerimise käigus võeti selle otsast 1,5 meetri pikkune jupp maha.
75% Jüri aleviku kodudest ja kontoritest on Jüri katlamaja kliendid.
AS Elveso on 100% Rae vallale
kuuluv ettevõte, mille põhitegevusalad on elektrivõrguteenuse osutamine ja elektrienergia müük, vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ning
soojusenergia tootmine, jaotamine ja
müük.
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Uued katlad hakkavad Metusa sõnul
Jüri aleviku kodusid ja kontoreid kütma
hakkpuiduga ja see tähendab, et õhusaaste
väheneb lausa kordades. „Seni võib kütteperioodil ümbruskonnas parkivatel autodel aeg-ajalt leida kollase lendtuha jälgi,
pärast rekonstrueerimist tuleb korstnast
vaid valget veeauru,“ sõnab Metusa. „See
oli suure, ligi miljoni euro suuruse toetuse
saamise eelduseks, et saastamine ja õhku
paisatava CO2 hulk väheneks. Jüri katlamaja rekonstrueerimise tulemusena väheneks CO2 emissioon hinnanguliselt 6656
tonni aastas.“
Vastavad riigihanked nii projektijuhi
kui ka ehitaja leidmiseks kuulutab Elveso
välja lähiajal. „Jah, hangetega tahame kiirelt pihta hakata. Tahame, et uue aasta
alguseks oleks nii ehitaja kui ka projektijuht välja valitud, sest põhiline rekonstrueerimistöö tuleb ära teha juba tuleval
suvel,“ räägib Elveso tehnilise teenistuse
juhataja Meelis Kasemaa, kes kinnitab,
et Jüri elanikud ei pea muretsema sooja
pärast, rekonstrueerimistööde ajal kata-

vad aleviku soojavajaduse olemasolevad
reservkatlad.
Kasemaa sõnul tuleb uude katlamajja
olemasolevate katelde asemele 2 hakkpuidukatelt, võimsusega 1,5 ja 3 MW.
„Väga tähtis on seejuures asjaolu, et uued
katlad on kompaktsed ning mahuvad kenasti olemasoleva katlamaja hoonestuse
piiresse, samas kaovad territooriumilt
nii vana õlimahuti kui ka masuudilõhn,“
kinnitab Kasemaa. „Ja ümberkaudsete
elanike rõõmuks võin lisada, et katlamaja tehnoloogilistest protsessidest tulenev
müra väheneb.“
„Peale varustuskindluse paranemise
annab Jüri katlamaja renoveerimine kohalikele soojatarbijatele eeldatavalt ka kulude
kokkuhoidu – tänaste kütusehindadega
tehtud arvutuste kohaselt hakkaks tulevikus Jüri katlamaja teeninduspiirkonnas
soojus senisest vähem maksma,“ lausub
Elveso nõukogu esimees Indrek Varik,
kelle sõnul on Jüris soojuse hind ülejäänud
Eestiga võrreldes niigi üsna hea, kuid see
paraneb veelgi. „Järgmiseks hakkab Elveso

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18

vallavalitsus
uurima võimalusi Vaida katlamaja efektiivsuse tõstmiseks – sealne katel on küll heas
seisukorras, kuid töötab ebaefektiivselt.
Täna loodame, et suudame Vaida katlamaja rekonstrueerimiseks kaasata välisvahendeid, vastasel juhul tuleb aga kaaluda teisi
lahendusi. Soojatrassid on nii Vaidas kui ka
Jüris juba varasemast korda tehtud.“
„Mul on väga hea meel, et Elveso kenasti
graafikus püsib – ütleb ju Rae valla soojusmajanduse arengukava 2016–2026 selge
sõnaga, et amortisatsiooniaja ületanud tahkekütusekatlad tuleks aastatel 2018–2019
uute hakkepuidukatelde vastu välja vahetada,“ kõneleb abivallavanem Priit Põldmäe.
Uued katlad hakkavad rekonstrueeritud katlamajas tööle 2018. aasta sügisel,
mil senine punastest tellistest korsten vahetub ka märksa tänapäevasema ja tagasihoidlikuma vastu.
Renoveerimistööd viib Elveso AS läbi
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel.
RS
Euroopa Liidu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020”
prioriteetse suuna „Energiatõhusus“
meetme „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus“ investeerimisfondist rahastatav projekt panustab nii kohalike kui ka Euroopa Liidu
energia- ja kliimapoliitika eesmärkide
täitmisesse ja toob otsest kasu ka Jüri
kaugküttepiirkonnas olevatele tarbijatele.
Jüri katlamaja rekonstrueerimisega
võetakse kasutusele keskkonnasõbralikud ja moodsad tehnoloogilised lahedused soojusenergia tootmiseks.

Nimelised valla vapiga hõbelusikad ootavad jagamist
Rae valla traditsionaalsed hõbelusikate jagamispeod toimuvad tänavu
30. septembril ja 7. oktoobril.
Nimelised, koos sünniaja ning
graveeritud valla vapiga hõbelusikad kingitakse kõigile sünni
järel Rae valda registreeritud lastele, kellel on täis saanud esimene eluaasta. Kutsed saadetakse
koju postkasti kaks nädalalt enne
sündmuse toimumist.
Kutse rahvastikuregistri aadressile saavad pered, kus lapse sünd on
registreeritud ajavahemikus 29.02–
30.09.2016. Juhul, kui laps sündis

Foto: Rae Sõnumid

enne 30. septembrit 2016, aga
sünd registreeriti 1. oktoobrist, siis
saab pere kutse lusikapeole järgmisel korral (2018 kevad).
Lusikapeod toimuvad 30.
septembril Jüris Võsukese
lasteaias ja 7. oktoobril Järveküla kooli aulas.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tunni
ja sellesse aega mahub ka väike
muusikaline tervitus noortelt
laulusõpradelt ja vallavanema
pidupäevatervitus.
RS
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Uuesalu
saab avaliku
bussiliini nr 162
Rae vallavolikogu 22. augusti istungil
anti nõusolek bussiliini nr 162 rahastamiseks, mis võimaldab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusel allkirjastada septembris lepingu uue bussiliini
käivitamiseks.
Uuesalu küla Järveküla-Peetri ja
Tallinnaga ühendava avaliku bussiliini käivitamiseks on viidud sel suvel läbi
riigihange „Avaliku bussiliiniveo korraldamine edela suuna bussiliinidel“, mis lõppes
14. augustil. Niipea kui hankeprotsess
on läbi, sõlmitakse vedajaga leping, mille
alusel saab liin sõitma hakata. Esialgse
plaani järgi loodetatakse liin sõitma saada
alates 1. detsembrist 2017, kuid algusaeg
võib edasi lükkuda tulenevalt hankeprotsessi kestvusest.
Uuesalu külaseltsi juhatuse liikme
Kalle Isanda sõnul muudab kauaoodatud
bussiliini käivitumine kindlasti paljude
perede jaoks liikumise lihtsamaks. Tänaseni on käinud Uuesalu külla ainult Rae
siseliin ehk koolibuss ja seda vaid kolmel
korral.
Linnas töötavad inimesed ei saa siseliinidega arvestada.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse teatel hakkab liin nr 162 sõitma marsruudil
Tallinn–Peetri–Uuesalu/Uuesalu–Peetri–
Tallinn. Täpsema marsruudi saab sõitjateveo spetsialisti Kadri Krooni sõnul avalikustada siis, kui leping on sõlmitud ja
kõik on lõplikult paigas ja osapooltega
kooskõlastatud.
RS
Foto: Rae Sõnumid

Rae valla XV
küladepäeva
korraldab Kurna küla
Jüri alevikus toimunud küladepäeva
võistlustelt kogus kõige rohkem punkte
Kurna küla meeskond.
„Oleme püüdnud võitu ja mõelnud korraldusele juba mõned aastad. Kurna kogukond
on võimas meeskond ja võõrustame väärikalt kõiki Rae valla külasid Eesti juubeliaastal
2018,“ kõneles külavanem Aivar Aasamäe.
Ühtsesse riietusse ja vaimu koondunud
Kurna rahvas teenis kokku 195 punkti ja
edestas 8 punktiga teise koha omanikku
Karla küla ning 12 punktiga kolmandaks

tulnud Aruvalla küla.
Kopli külavanema Indrek Variku sõnul
osales tänavu Jüri staadionil 16 aleviku- ja külavõistkonda. Korraldustoimkond tänab kõiki
võistlejaid ja kauplejaid, kes vaatamata vägagi
heitlikule ilmale välja tulid. „Ürituse peasponsori OÜ Tiptiptap välja pandud kiige pärast käis väga tihe rebimine Urvaste, Aruvalla,
Karla ja Kurna külade vahel,“ meenutas Varik, kes soovib võitjameeskonnale palju õnne.
RS

Vaidasse hakkab lähitulevikus
sõitma bussiliin nr 134
Harjumaa Ühistranspordikeskus valmistab ette uue bussiliini käivitamist, mis
hakkab kandma liininumbrit 134 ja jõuab
Balti jaama juurest Vaidasse.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse sõitjateveo spetsialisti Kadri Krooni
sõnul sõlmitakse leping hanke parima
pakkujaga kohe peale hankeprotseduuride lõppemist. Nii Vaida kui Uuesalu ava-
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like bussiliinide käivitamiseks on viidud
läbi riigihange „Avaliku bussiliiniveo
korraldamine edela suuna bussiliinidel“
Liini kulgeb läbi Jüri mööda Vana –
Tartu maanteed Vaida aleviku südamesse.
Peale lepingu sõlmimist vedajaga lubab
Harjumaa Ühistranspordikeskus anda
täpsemat informatsiooni.
RS

uudised

Tallinna Vanglast saab Rae valla
üks suuremaid tööandjaid
Järgmise aasta lõpus tööd alustavast
Tallinna Vanglast kujuneb ülekaalukalt Rae valla suurim tööandja – igapäevaselt hakkab Soodevahe külas
tööle üle 400 inimese, mis töötajate
arvu poolest viib vangla Rae valla
suurtööandjate hulka, kuhu kuuluvad näiteks tootmisettevõtted AS
ABB ja AS Kalev.
Tallinna Vangla direktori Hannes Liivaku
sõnul moodustavad kollektiivist üle poole vormikandjad ehk vanglaametnikud,
kes on saanud spetsiaalse väljaõppe. „Samas töötavad vanglas ka sotsiaaltöötajad,
psühholoogid, meditsiinitöötajad, juristid,
kokad, autojuhid, kantselei valdkonna inimesed. Olgugi, et uude vanglasse kolime
olemasoleva personalikoosseisuga, on osa
ametikohtade puhul olemas vakantse. Seega võivad huvilised juba praegu meie personaliosakonnale enda soovidest märku
anda,“ julgustab Liivak. „Pagunikandjate
poole pealt pakume tööd tublidele valvuritele. Meie kindlustame mõistliku palga.
Seda ka juba väljaõppe ajal. Garanteeritud
on tasuta vormiriietus, stabiilsus ja rutiinivaba töö! Teenistus vanglas toidab täna,
homme ja ülehomme.“
Vangla on nõudlik tööandja. Inimene,
kes vanglasse valvurina tööle tuleb, peab
kindlaks tähtajaks omandama erialase hariduse, kui tal seda enne ei ole, ning ära
tegema kehalised katsed. Kui tavaliseks riigiametnikuks sobib kriminaalkorras karistatud inimene, kelle karistus on kustunud,
siis vanglasse – nagu ka politseisse või veel
mõnesse ametkonda – ei saa võtta tööle inimest, keda on kunagi tahtliku kuriteo eest
karistatud. Takistuseks saavad ka muud olulised taustaprobleemid. Mõistagi peab vanglaametnik oskama eesti keelt kõrgtasemel.
Töötajad saavad osa mitmetest boonustest. Näiteks makstakse seitsmeaastase staaži järel pensionifondi kolmandasse sambasse 15 protsenti teenistuja
palgast. Tallinna Vangla territooriumil
saavad olema head sportimisvõimalused
ja sportimist toetatakse ka väljaspool
vanglat (nt mitmetes ujulates saab käia
tasuta veerõõme nautimas). Heas vormis
püsimine on hädavajalik, sest igal aastal

Vaade Tallinna Vangla kompleksile pääslahoones asuva peavalvekeskuse katuselt.

Selline hakkab välja nägema 11 ruutmeetri suurune kahekohaline kamber,
kus on ka omaette tualett- ja duširuum.
Foto: Andres Kalvik

peavad vanglaametnikud läbima kehalised katsed.
Kui näiteks 2008. aastal Jõhvis avatud
Viru Vangla pidi kogu kollektiivi sisuliselt nullist komplekteerima, siis Tallinna
Vangla töötajaskonna moodustavad suures osas praegu pealinnas Magasini tänaval ja Maardus asuva avavangla üksuses
leiba teenivad inimesed. Et töötajate jõudmine suhteliselt kõrvalises kohas asuvasse
Tallinna Vanglasse oleks võimalikult mugav, peab asutuse juhtkond Tallinna kesklinnast käivitatava bussiliini üle läbirääkimisi Harjumaa Ühistranspordikeskusega.
Ladus ühistranspordiühendus leevendaks
oluliselt kohalikku liikluskoormust.
„Tallinna Vangla avamise ajaks ehi-

tatakse valmis kergliiklustee ühelt poolt
ringteeni ja teiselt poolt Tallinna piirini.
Miks mitte alustada päeva kerge treeninguga ja tulla tööle näiteks rattaga. Töötajatel on tagatud võimalus pesemiseks ja
riiete vahetamiseks,“ räägib Liivak. „Pisut liialdades võib väita, et tööl olles ei
pea sooje üleriideid üldse selga panema,
sest inimesed liiguvad eri hoonete vahel
maa-aluste tunnelite kaudu.“
Kui Rae Sõnumid augusti lõpus 26
hektaril laiuvas Tallinna Vanglas tutvumisvisiidil käis, oli ehitustegevus täies
hoos, kuid teatud kohtades võis saada
aimu, milline hakkab Eesti moodsaim,
1200 vangi mahutav kinnipidamisasutus
välja nägema. Ehitusprotsess on kulgenud
tõrgeteta ja ollakse graafikus. „Väike hirm
oli, et kas suudetakse soovitud tempos betoonpaneele toota. Betoonitöödega tegelevatel ettevõtetel on kiired ajad, sest lisaks
suurele ehitustegevusele Eestis liigub toodangut ka piiri taha,“ märgib Fund Ehitus
OÜ projektijuht Lauri Pikkpõld.
Eesti mõistes on tegemist hiiglasliku,
14 hoonest koosneva kompleksiga, mis
teeb mastaapsuselt silmad ette isegi Eesti
Rahva Muuseumile. Kaht hoonet on õige
võrdlema just Pikkpõld, kes oli ka ERMi
projektijuht. „Tallinna Vangla hooned on
üksteisega üpris sarnased. Eesti Rahva
Muuseum koosneb aga ühest suurest hoonest, kus on palju erilahendusi ja mida oli
seetõttu keerulisem ehitada,“ selgitab Pikkpõld.
Andres Kalvik
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Vaida kooli moto on „Vaim virgeks, keha terveks!“.

Kodulugu saab õppida Anne Kloreni ja Varje Malsroosi tööraamatust.

Vaida kooli 1. september kulges
uue hooneosa avamise ootuses
Septembri teisel poolel valmib Vaida põhikooli juurdeehitise teine etapp, mille
tulemusel tuleb vana klassiploki asemele
kaheksa uut klassiruumi. Kirjandushuviliste õpilaste jaoks valmib väike ja hubane lugemissaal, mida saab kasutada lisaks
raamatute sirvimisele ka vabaajaveetmise
ja koduste tööde tegemise kohana näiteks
koolibussi ootajatele.
Veel laiendatakse parklat ja kooli ees
asuvale sõiduteele ehitatakse bussitasku.
Septembri lõpus saab koolimaja hoones
olema jõusaal, kuhu on oodatud muskleid
triikima ka kohalikud elanikud. Tööd lähevad maksma rohkem kui 1 146 000 eurot ja seda rahastab täies ulatuses Rae vald.
Vaida kooli direktorina kolmandat õppeaastat alustava Piret Halliku sõnul on
ehitustööd kulgenud plaanipäraselt. Koolijuht loodab, et tulevikus leitakse valla
eelarvest raha, et ajakohastada spordihoonet ja selle välisfassaadi.

Õpilaste arv kasvab

Vaida kooli moto on „Vaim virgeks, keha
terveks!“ ja sellest õppeasutuse töötajad
ka lähtuvad. Seda saab saavutada siis, kui
väärtustada elu, tervist ja inimesi enda
ümber. Lugupidamine, austus, sõbralikkus ja mõistmine on see, mis loob koolis
rahuliku, loova ja samas energiast pakatava õhkkonna. Kui lisada siia ka spordija huviringid, millest osavõtjad näitavad
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häid tulemusi ka vabariiklikul tasemel,
saab öelda, et noore inimese arenguks on
loodud ideaalilähedased tingimused.
Kohalikku kooli hindavad ka ümberkaudsed elanikud. 1. septembril alustas
Vaida põhikoolis oma esimest kooliteed
kakskümmend 1. klassi õpilast. Võrreldes
eelmise aastaga on õpilaste arvu suurenemine märgatav – mullu õppis koolis 114
last, tänavu on nimekirjas 130 õpilast. Väärib märkimist, et 114 õpilasest 82 lõpetasid
hinnetega „4“ ja „5“.

Vaida koolis on palju
õpetajaid ja vähe lapsi
ning just seetõttu on
võimalik igale õpilasele
personaalselt läheneda –
märgatakse lapse tugevusi
ja nõrkusi.
Merit Raudkepp
Kahe Vaida kooli õpilase ema Merit
Raudkepp ütleb, et pere on kaalunud teise
valda kolimist, sest seal asuv suvekodu on
neile väga armsaks saanud, kuid just Vaida
toetav ja arendav koolipere hoiab neid Rae
valla lõunapoolseimas alevikus, kus 1. augusti seisuga elas 863 inimest, paigal.
„Vaida koolis on palju õpetajaid ja vähe
lapsi ning just seetõttu on võimalik igale

õpilasele personaalselt läheneda – märgatakse lapse tugevusi ja nõrkusi,“ märgib
Raudkepp. „Õpetajad teevad rohkem, kui
palk ette näeb. Huviringe on spordist täppisteaduseni. Ka omavaheline suhtluskeskkond
on väga hea. Ma pole kuulnud, et koolis
oleks kedagi kiusatud.“

Kõik tunnevad kõiki

Veskitaguse külas elav ja Tallinnas tööl
käiv Gea Promet, kelle kaks poega Vaidas õpivad, tunnistab, et pere kaalus laste koolivalikul ka Jüri gümnaasiumi ning
pealinna haridusasutusi. „Valik langes
väikese Vaida kooli kasuks, sest seal tunnevad kõik kõiki,“ selgitab Promet. „Õpetajaskond on super ja direktor mitte ainult
ei räägi headest mõtetest, vaid viib need ka
ellu. Tore, et nüüd on koolil oma tööõpetuseklass ning enam ei pea selleks tunniks
bussiga Oru või Peetri kooli sõitma.“
Eelmisel õppeaastal lõppes Vaida kooli
juurdeehituse esimene etapp, mille tulemusel valmis tööõpetuse- ja loodusaineteklass,
muusikaklass/auditoorium koos helitehnikaga, kaasaegne köök, multifunktsionaalne
söögisaal, õppeköök, kunstiklass, tugispetsialistide kabinet ning õpetajate tuba. „Lisaks suurepärastele õppimisvõimalustele
alustasid tööd uued huviringid, mis soojalt
vastu võeti,“ lisab Hallik.
Andres Kalvik

hariduselu
Vaida põhikooli
ootab ees väga
põnev uus
õppeaasta
Meie koolipere
on võrreldes
eelmise aastaga märkimisväärselt kasvanud. Siiski
on meie kool
piisavalt väike,
et märgata iga lapse eripärasid ja neid nende õpingutes toetada.
Peatselt ootame ka uue ehitusetapi
valmimist, mis muudab õppimistingimused ajakohasemaks ning annab
palju võimalusi mitmekesisteks ainetundideks. Peale klassiruumide saame
juurde ka lugemissaali, kus õppetööd
teha või vaba aega veeta. Akadeemiliste ainetundide kõrval pakub kool suurel hulgal kaasahaaravaid huviringe,
milles lapsed innukalt osalevad. Lisaks
juba traditsioonilistele laulu-, tantsuja kunstiringidele saab sel aastal nii
näidelda, väidelda kui ka puutööd teha.
Uuenev kool annab innustust nii
õpilastele kui ka õpetajatele, et oma
tööd veel suurema pühendumusega
teha.
Nele Toime
Vaida põhikooli õppealajuhataja

Rae Huvialakoolis
alustavad uued ringid
ja kursused
Täpsem info
kodulehel ja Facebookis
Rae Huvialakool

Teraviljapeenrad
kingiks Eestile

Teraviljapeenarde meistrid Võsukese lasteaias.
Eesti 100 aasta juubeli tähistamise raames
kutsusid Eesti Taimekasvatuse Instituut ja
agronoom Heino Laiapea Eesti talusid,
koole ja lasteaedu ning teisi huvilisi külvama üle riigi sada teraviljapeenart.
Rae vallas võtsid ideest kohe kinni Võsukese lasteaia suured ja väiksed Toomevõsud ja Vaida Pillerpalli lapsed.
Lasteaiad said võimaluse külvata kaheksa erinevat Eestis kasvatatud ja aretatud teravilja- või kaunviljasorti. Võsukeses
külvati kuni ruutmeetrisele peenrale maha
oder “Maali” ja “Anni”, kaer “Kallea“, suvinisu “Voore“ ja “Hiiea”, põldhernes “Kirkea” ja „Mehisa” ning põlduba “Jõgeva“.
“Seemnete tärkamine võttis palju aega,
kuna ilmastik oli väga jahe,” kõneles Vaida
lasteaia Pillerpall Nuppude rühma õpetaja
Astra Teras, kes tegi oma isiklikust maast
koha, kuhu teraviljapeenrad teha.
“Peenraid tuli rajada täitsa algusest. Eemaldasime muru ja tegime peenrad. Appi
tuli meie Võsukese tubli majaperemees
Viktor,” meenutas lasteaia juhi abi Aivi
Virma, kes lisas, et kõigi jaoks pole sugugi iseenesestmõistetav teha vahet suurel
ja väiksel odral, nisul ja rukkil. “Väikeste
teraviljapeenarde rajamine lasteaeda on
pisikestele lastele hea õppematerjal.”
Võsukeses lasteaias said projekti juures
näpud mullaseks ka vanemad, kes talgute raames appi tulid. “Lähtudes Eesti 100
sünnipäevast, sai peenarde kujundamisel
kasutatud vastavat sümboolikat. Peenarde ääristes kasutasime ka oma loodusliku
kodumaist materjali – pajuvitsa, et veelgi

Foto: Võsukese lasteaed

rõhutada, mida kõike see maa meile pakub
ja kuidas me kõike saame ise ära kasutada,”
tutvustas Aivi Virma võsukeste tehtut.
„Septembris on plaanis saak põllult koristada koos 5–7aastaste lastega. Teha vihud ja need kuivatada ning siis terad kätte
saada. Lasteaias toimuvale sügislaadale
saab üles panna väikese näituse nii piltidest, taimedest kui ka saagist,“ vaatas Pillerpalli õpetaja Teras lähitulevikku. “Kui
paljudel kasvatajatel on linnud ja teised
loodusnähtused liiga teinud, siis meie põllul on kõik korras ja ootame ilusat saaki,”
kõneles Teras, kelle peenardel on kaunviljade noppimine juba ära toimunud.
Pillerpalli õpetaja on rõõmus selle üle,
et projektis osalemise kaudu saab õpetada
tundma õppida erinevaid põllukultuure.
“Sooviksin, et lapsed mõistaksid, kuidas
tuleb toit meie lauale. Minu eesmärk on
viia lapsed samm-sammult loodusele lähemale,” kõneles endine agronoom Teras.

Maha pandi viis teravilja- ja kolm kaunviljasorti. Ühe sordi külvipind on kuni
1 ruutmeeter.
Foto: Astra Teras
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Lagedi kool alustas taas
kord suurema kooliperena
Alanud
õppeaastal
avati Lagedi koolis
taas kord kaks esimest klassi. Viimati juhtus see
kaks aastat tagasi,
mis annab tunnistust sellest, et meie
kool on jõudsalt kasvav haridusasutus. Seda
tõsiasja kinnitab fakt, et kui eelmisel aastal
õppis Lagedi koolis 156 õpilast, siis alanud
õppeaastast on meie kooli nimekirjas 174
õpilast.
Lisaks suurenenud õpilaste arvule on suurenenud ka meie kooli õpetajaskond nelja
liikme võrra. Mitmed õpetajad on võtnud ette
haridustee magistrikraadi omandamiseks.

Uut õppeaastat alustas kool, jagades koolimaja ka Lagedi lasteaialastega. Poole aasta
pärast saab aga lasteaed uue ja kena maja
ning praeguseid lasteaiaruume saab kasutama hakata kooli õppetöö läbiviimiseks.
Muudatused on toimunud kooli hindamissüsteemis. Alates sellest õppeaastast antakse I kooliastme oskusainetes numbrilise
hinde asemel õpilasele ja vanemale õpioskustest ja -tulemustest sõnalist tagasisidet.
Soovime sellise tegevuse kaudu toetada
veelgi rohkem õpilase individuaalset arengut ning kujundada õpilases oskust oma tugevusi ja nõrgemaid pooli analüüsima.
Rae valla eestvedamisel on ka Lagedi
koolis kasutusele võetud moodsad süsteemid taotluste esitamiseks. Taotlusi pikapäevarühma astumiseks, hommikupudru

Peetri põhikool
jätkab vanal kursil
Tegeleme taas teadlikult õpilastele elus vajalike harjumuste kujundamisega ja jätkame
programmi „Liider minus endas“ (LME)
lõimimisega meie kooli õppekavasse.
LME programm põhineb Stephen R. Covey „Väga efektiivse inimese 7 harjumuse“
põhimõtetel.
Jätkame koostööd MTÜ Loovharidus
eestvedajate ja TLÜ õppejõu Eda Heinlaga kujundava hindamise teemal ja tutvustame Loovhariduse seminaridel oma kogemust õppimist toetava tagasiside kohta.
Tunnistuste asemel on meil teist aastat õpinguraamatud, kus
on ruumi pikemale ja kokkuvõtvale tagasisidele ja soovitustele,
mida antakse kaks korda aastas. Sel aastal läheme kuni viienda
klassi lõpuni välja ilma numbrilise hindamiseta.
Esimest korda katsetame digiõppepäevi 7. klassi õpilastega.
Kasutame programmi Google Classroom, mis võimaldab paindlikult õppida ja koostööd teha ka mujal kui koolimajas.
HITSA toetusmeetme kaudu sai Peetri kool 35 uut lauaarvutit
ning 30 tahvelarvutit.
Kaheksandas klassis on meil valikained. Üks on majandusõpe,
teine karjääriõpe eesti keeles ja kolmas karjääriõpe inglise keeles.
Teist aastat on 8. klassi õpilasi kevadel ees ootamas komplekseksam.
Uue ujula olemasolu naaberkoolis on andnud võimaluse ujumas käia ka põhikooli klassidel.
Katrin Piiriselg, Peetri lasteaed-põhikooli õppejuht
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ning pikapäevasöögi sööjate kohta saab
esitada nüüd elektroonilisel teel, mille
kohta on täpsem info olemas Lagedi kooli
kodulehel.
Sellel aastal võtame osa mitmest projektist. Alustasime juba augustis, mil inglise
keele õpetajad Svetlana Soosalu ja Natalja
Lavrova viibisid koolitusel Inglismaal, sügisel osaleb 2. klassi õpetaja Kaie Väinsalu
täiendkoolitusel Maltal. Alanud õppeaastal
on ühena neljast Eesti koolist meie 9. klassi
õpilastel võimalus osaleda geograafiaõpetaja Pille Türneri eestvedamisel rahvusvahelises keskkonnateemalises jätkusuutliku
arengu koostööprojektis BalticCare.
Merilyn Saarkoppel
Lagedi kooli õppejuht
Foto: Rae Sõnumid

Tänavu läks kooli üle
neljasaja koolijütsi
Rae vallas alustas 2017/2018. õppeaastal kooliteed 410 õpilast ja kokku alustas viies koolis 19 klassikomplekti I klasse.
Kõige rohkem õpilasi läks 2016. aastal avatud Järveküla
kooli. Haridus- ja sotsiaalameti andmetel registreerus kõige
uuema kooli esimestesse klassidesse 141 õpilast ja avati 6 paralleeli I klasse.
Samuti avati Jüris gümnaasiumis 6 esimest klassi, Peetri
koolis alustas 4, Lagedil 2 ja Vaida põhikoolis 1 esimene klass.
Esimesse klassi läinutele maksab vald ranitsatoetust, mis
on tänavu 170 eurot. Ranitsatoetust saab taotleda iseteeninduses 30. septembrini.
RS
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Kooliastujaid ootab
Rae Spordikoolis suur
valik treeninguid

Oktoobri alguses toimub
noorte korraldatav
poliitiline valimisdebatt

Rae Huvialakooli spordiosakond pakub uutele kooliõpilastele
mitmekesist valikut treeninguid. 1. klassi astujatele avatakse
uued treeningrühmad korv-, võrk- ja jalgpallis, males, kergejõustikus ning ÜKEs.
Jüris alustavad jalg-, korv- ja võrkpalli- ning kergejõustiku- ja ÜKE treeninggrupid. Järvekülas saab end lisaks kolmele levinumale pallimängule arendada males. Juhendajaks on
kuuenda kategooria treener Rainer Raud, kes on viinud tippu
mitmed Eesti noormaletajad.
„Tänu üldhariduskoolide suurele toetusele on male iga
aastaga muutunud aina populaarsemaks. Meie noored osalevad edukalt Harju ja Eesti noorte meistrivõistlustel ning
palju osalejaid lõi kaasa augusti lõpus toimunud Rae Spordikooli malevõistlusel,“ ütleb spordiosakonna õppejuht
Mikk Sarik.
Peetris alustab sügisel uus jalgpalligrupp 1.–2. klassi poistele ning liituda saab ka kergejõustiku-, male- ja ÜKE treeningutega. Vaidas toimuvad korvpalli- ja jalgpallitreeningud ning
Lagedil korvpallitreeningud.

Rae kultuurikeskuses 3. oktoobril kell 18 algava valimisdebati eesmärk
on ennekõike noorte sisuline informeerimine ning poliitilise dialoogi
edendamine, kuid valimisdebati saali on oodatud kõik vallaelanikud.
„Teatavasti saavad valimistel esmakordselt osaleda 16- ja 17aastased. Nii oleme meie, Rae valla noortevolikogu, korraldamas koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu ja Rae kultuurikeskusega harivat
valimisdebatti, et 15. oktoobril langetatav valik oleks teadlik ning
otsustavaks ei saaks tühjad lubadused või valimismeened,“ kõneles
noortevolikogu esimees Frederik Tihhonov.
Tihhonov lubab, et debatti modereerib sõltumatu Eesti väitlusseltsi liige. Osalema on palutud võrdsetel alustel kõik erakonnad,
valimisliidud ja üksikkandidaadid.
Osalejad selgusid pärast 5. septembrit, mil lõppes kandidaatide
registreerimiseks esitamine. 10. septembril selgitab valla valimiskomisjon liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja
valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.
Rahaliselt on üritust toetanud Eesti noorteühenduste liit, haridus- ja teadusministeerium ning Eesti noorsootöö keskus.
RS

Miks panna laps õppima just Rae Spordikooli?
„Meie eesmärk on pakkuda Rae valla lastele elukoha lähedal
võimalusi sportimiseks ning tuua kvaliteetsed treeningud koos
kvalifitseeritud treeneritega koju kätte. Samuti tahame pakkuda parimaid võistlemis- ja treeningtingimusi neile, kelle eesmärgiks on võistlussport,“ vastab Sarik.
Rae Spordikoolis treenimine on keskmisest soodsam –
kuumaksud jäävad vahemikku 15–30 eurot. Info tunniplaani
ja registreerimise kohta on leitav Rae Huvialakooli kodulehelt ning Facebookist.
Andres Kalvik

Foto: Rae Sõnumid

Fotol osalevad koolinoored valimiste simulatsioonimängus, mis
Foto: Rae Sõnumid
toimus tänavu kevadel Jüri gümnaasiumis.

Aiabänneri kampaania aitas leida uusi töötajaid
Rahvusvahelise energeetika- ja automaatika ettevõtte ABB Jüri aleviku tootmishoone aeda kaunistas suvekuudel bänner, mis
kutsub inimesi homsest tööle.
ABB pressiesindaja Sven Sommer kommenteeris, et suvekuudel saadi tööle enam
kui 100 inimest. „Meie tööjõuvajadus kasvas oluliselt ning pidime kasutusele võtma
ka ebatraditsioonilisemaid värbamistehni-

kaid,“ kõneles ABB pressiesindaja, kelle sõnul riputati plakat üles juba enne jaanipäeva.
Kuna reklaamis polnud otseselt kirjas,
kellele see on suunatud, leidus helistajate
hulgas igas eas ja väga erinevate taustadega
inimesi. Sommer jagas helistajad kolmeks.
„Esiteks kohalikud elanikud, sealhulgas koolilapsed, peamiselt vanuses 14–19 aastat, kes
otsivad suveks tööd. 17–18aastaseid oleme

ka tööle võtnud. Teiseks kohalikud vanemaealised elanikud, kes on küll juba pensionil,
aga aktiivsed ja soovivad kodu lähedal tööl
käia. Kolmandaks nii kohalikud kui ka mittekohalikud, kes on huvitatud töötama erinevatel positsioonidel. Viimased suunasime
enda töökuulutuste juurde CV Keskuse ja
CV-Online’i portaalides.“
RS

Foto: Rae Sõnumid
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Spordisarjas Rae
valla mängud saab
proovile panna
osavust ja nutikust
nõua eriettevalmistust ja uuel rajal mängimine pakub kindlasti ohtralt üllatusi,“
ütleb Raig.
Seni kavas olnud orienteerumine on
asendunud rogainiga ehk kontrollajaga
võistkondliku
valikorienteerumisega.
Eesmärk on läbida kontrollaja jooksul
võimalikult palju maastikule paigutatud
kontrollpunkte, mille väärtus on erinev
ning sõltub kaugusest ja tehnilisest keerukusest. „Rogaini puhul peab võistkond
Kui hooaja esimesteks aladeks on sar- koos liikuma ja aeg läheb kirja viimase
naselt mullusega petank ning keegel ja võistleja järgi,“ täpsustab Raig.
darts, siis kolmandal etapil tuleb end
Rae valla mängude hooaja lõpetab 8.
proovile panna minireketlonis, mis on juunil Rae Golfis toimuv golfivõistlus,
segu lauatennisest ja sulgpallist. Esmalt mille täpne formaat pole veel kinnitatud.
mängitakse 21 pallingut lauatennist ük- Raigi sõnul on kalendrit koostades eriti
sikmängu reeglitega. Seejärel lähevad tugev konkurents välialade vahel, sest
mängijad edasi sulgpalliväljakule, kus mängude formaati arvestades saab neid
mängitakse samast seisust edasi seni, kavasse võtta vaid hooaja alguses ja lõkuni ühel mängijal saab kokkuvõttes täis pus.
22 punkti.
Rae valla mängudele registreerimine
„Sulgpallis ja lauatennises on Rae val- juba käib ning sarnaselt eelmise hooajalas palju harrastajaid, kuid mõlemad alad ga peetakse eraldi arvestust absoluudis,
eraldi kalendrisse ei mahu. Minireket- ettevõtete ja külade vahel. Iga võistkond
lon on suurepärane
saab hooaja jooksul
võimalus ühel päeval
kasutada 25 erinevat
mõlemat ala prooviUus hooaeg tõotab inimest. Tosinast alast
da,“ selgitab Rae valla
läheb arvesse kümme
tulla atraktiivne ja
mängude
peakorparemat tulemust.
ennustamatu.
raldaja Indrek Raig.
Rae valla mängude
„Minireketlon nõuab
valitseva võitja Järvemitmekülgsust
ja
küla esindaja Meelis
võistkondadel pole mõtet ühe ala spetsia- Lepikulti hinnangul tõotab uus hooaeg
listidele panustada.“
tulla atraktiivne ja ennustamatu. „Järveküla trumpala vibulaskmist, mille oleme
Järveküla trumpala kadus
kaks aastat järjest võitnud, enam ei ole,
Teine uus ala on üle Eesti kiiresti po- kuid see meid ei morjenda,“ kinnitab Lepulaarsust kogunud discgolf, mida män- pikult. „Meie kaks kehvimat ala kabe ja
gitakse tuleva aasta mais Kurna mõisa- petank on jätkuvalt programmis. Peame
pargis. Pikalt kasutuseta olnud pargis on neile nüüd rohkem tähelepanu pöörama.
tehtud hädavajalikud heakorratööd ja On hea, et alade valikul on lähtutud selseptembrikuu jooksul avatakse seal Rae lest, et ühe inimese väga hea sooritus üldvalla esimene discgolf’i-rada. „Discgolf ei tulemust väga palju ei mõjuta.“

Oktoobris algava Rae valla mängude uue hooaja märksõnad on osavus, nutikus ja tiimitöö. Vähemaks
on jäänud alasid, kus maksvusele
pääseb toores jõud ja kõva võhm
ning kalendri koostamisel on suuremat rõhku pandud ettearvamatutele ja kõikidele jõukohastele väljakutsetele.
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RAE VALLA
MÄNGUDE KALENDER
08.10.2017 petank, Jüri terviserajad
04.11.2017 keegel ja darts, Rae keegel
25.11.2017 minireketlon (lauatennis +
sulgpall), Järveküla spordihoone
31.01.2018
Spordihall

sõudeergomeeter,

Jüri

14.02.2018 kabe, Rae kultuurikeskus
28.02.2018 mälumäng, Rae kultuurikeskus
23.03.2018 pokker, Rae kultuurikeskus
23.04.2018 teatejooks, Jüri kirikupark
06.05.2018 discgolf, Kurna mõisapark
23.05.2018 meeskondlik rogain, Jüri
terviserajad
08.06.2018 golf, mängude lõpetamine,
Rae Golf
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Karla küla naaseb

Spordialast nimega rogain sai Lepikult
alles siis teada, kui Rae valla mängude
kalender avalikuks tuli. „Lugesin selle
kohta internetist ja tundub, et see sobib
Järveküla tiimile väga hästi,“ räägib Lepikult. „Discgolf’i mängivad paljud minu
tuttavad. Ostsin 2013. aastal koos onupojaga Soomest kettad. Tema on tuhandeid
kordi mänginud, mina olen kõigest viis
korda rajal käinud. Võtsin kettad puhkusele kaasa ja kavatsen ala harjutada.“
Aastase pausi järel liitub Rae valla
mängudega Karla küla. Tiimi eestvedaja Nele Marrandi sõnul elab Karla külas
palju sportlikke inimesi, kes suhtuvad
Rae valla mängudesse tõsiselt. „Niisama
osalemine meid ei rahulda, valmistume igaks alaks eraldi,“ lubab Marrandi. „Jooksmise ja laua taga istumisega
seotud alad laiendavad osavõtjaskonda.
Tutvusringkonnas käivad paljude lapsed
lauatennisetrennis ja nüüd saab ka neid
võistlustele kaasata. Hea, et BMX-kross
välja jäi, sest meil on palju inimesi, kes
harrastavad tõsiselt erinevaid alasid ja
nad ei saa vigastustega riskida. Meil on
kõige raskem olnud saada inimesi mälumängule. Esiteks pole meil ühtegi mälumängurit ja teiseks inimesed millegipärast pelgavad seda ala.“
Andres Kalvik

Memme-Taadi klubi
pidas uue hooaja plaane
Memme-Taadi klubi juhatus pidas 15. augustil
aiapiknikut, et koos mõelda ja läbi arutada 2018.
aastal korraldatavate ürituste kava. Ettepanekuid
tuli seinast seina, mitu
pead on ikka mitu pead.
Aitäh kõikidele memmedele-taatidele, et olete nii
tublid ja tulete ikka meie
klubi üritustele. Nii on
juhatusel, mille nimel pingutada ja end jälle teotahtelisena tunda.
Maie Vahl
Memme-Taadi klubi
juhatusest

Pildil klubi juhatuse liikmed koos kaasadega: Eest vasakult: Liia Ehkmann, Virve Sepp, Maie Vahl, Elvira Luur,
abikaasad Ants Ehkmann ja Enn Kesa. Tagareas: Helle Kesa, Helmi Timuska, Mai Jalg, Teesi Vesilind koos
kaasa Tõnu Kuivallikuga ja Vilma Pless. Pildilt puuduvad Evi Põldmäe ja Virve Jaamul. 
Foto: Rae Sõnumid
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Beebidele pakutakse
mitmekesiseid huviringe
Foto: Rae spordikeskus

Rae vallas pakutakse täiskasvanute
treeningute ja noorte huviringide
kõrval ohtralt tegevust ka beebidele. Rae Sõnumid teeb ülevaate 2017.
aasta sügishooaja alguse seisust ja
seda info põhjal, mis pärast uurimistööd kättesaadavaks osutus.
Peamised märksõnad on ujumistreeningud
ja muusikaringid. Väikesed ilmakodanikud
saavad veega esmatutvust sobitada mitmes
kohas. Järveküla kooli lastebasseinis pakub
kaks korda nädalas erinevatel aegadel beebide ujumisõpetust Orca Swim Club. Oodatud
on lapsed vanuses neli kuud kuni kaks aastat
ja üks tund kestab pool tundi. Eelmise hooaja gruppide täitumus kujunes väga heaks ja
seetõttu võeti kaks tundi juurde.

Ujumistreeningud
Järvekülas ja Jüris

Jüri ujulas on sama vanade laste vanematel
koos oma võsukestega võimalus kord nädalas liituda Laste Tervisestuudio treeningutega. Juhendaja Margit Juudase näpunäidete
järgi saab laps veega sõbraks, omandab oskuse sukelduda ja õpib erinevaid harjutusi.
Korraga on lastebasseinis kuni tosin inimest.
„Regulaarselt ujutatud lapsed arenevad
kiiremini ja neil esineb vähem lihaspingeid,“
lisab Juudas. „Samas aitab ujutamine ka juba
olemasolevaid lihaspingeid leevendada.
Ujutatud tited on rahulolevamad ja sobituvad paremini ümbritseva maailmaga.“

Võimlemis- ja
loovtunnid beebidele

Spordilembelistel vanematel on võimalus
kaasa lüüa Peetri Beebiklubi võimlemistundides Järveküla spordihoones. Tegemist
on 40minutilise treeninguga, mis hõlmab
endas erinevaid tegevusi alates massaažist
ja kergematest liigutustest, lõpetades akrobaatika ja rütmikaga. Lisaks kasutatakse
tundides palju erinevaid vahendeid, et mitmekesistada tegevusi ja anda ajule nn tööd.
Ühte gruppi mahub kuni 15 ema ja beebit.
Vanematele, kes soovivad lisaks sportlikule ajaviitele arendada ka käelist tegevust
ja jagada muljeid, on mõeldud Peetri Beebiklubi loovtunnid. Uuel hooajal käiakse
koos Rae kultuurikeskuses ja Järveküla
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koolis. Oodatud on lapsed sünnist kuni
kaheaastaseks saamiseni. Vastavalt beebi
vanusele on moodustatud erinevad, kuni
kümnest emast-lapsest koosnevad rühmad.
Loovtunnis toimub esimese poole tunni
jooksul aktiivne tegevus: võimeldakse, tantsitakse, lauldakse, loetakse liisusalme, meisterdatakse ja maalitakse. Sellele järgneb vestlusring emade jaoks olulistel teemadel, nagu
näiteks lapse arengu toetamine, paarisuhted
ja kasvatusprobleemid. Vestlusringis kehtib
konfidentsiaalsuse põhimõte – kõik räägitu
jääb beebiklubi ruumidesse.
Liituda võib kohe, kui värske ema tunneb, et on valmis imikuga kodust välja tulema. Loovtundidesse on oodatud just emad,
sest soovime naistele pakkuda turvalist
keskkonda, kus on mugav enda kogemusi jagada ning last rinnaga toita,” täpsustab
loovtundide juhendaja Piret Špitsmeister,
kellel on psühholoogiaharidus.
„Tundides käimine annab võimaluse
sama vanade laste vanematega tuttavaks
saada. Näiteks Järvekülas on beebiklubi
emadest tekkinud väga tugev sõpruskond,
kes üksteisel aktiivselt külas käib. Meie
tundide näol on tegemist kvaliteetajaga,
mil saab pühenduda iseendale ja lapsele.“
Septembris alustab lisaks beebiklubi
tundidele Peetri lasteaed-põhikoolis rasedate joogakursus, kuhu on oodatud kõik
beebiootel naised.

Mitmekülgsed
muusikaringid

Kel huvi koos beebiga rohkem muusikavaldkonnale keskenduda, saavad seda teha Peetri
lasteaia saalis toimuva Lastemuusika tunni
raames. Õpetaja Maive Lille juhendamisel

40 minuti jooksul mängitakse, lauldakse,
tantsitakse, kuulatakse ja liigutakse.
„Ei maksa karta, et lapsevanema kesine
lauluoskus on takistuseks muusikatundides
osalemisel. Olulisim on ise laulust ja muusikast
rõõmu tunda,“ rõhutab Lille. „Muusikatundide peamine eesmärk on aidata lapsel tundma
õppida meid ümbritsevat maailma. Läbi muusika paraneb lapse tähelepanuvõime, püsivus
ja iseseisvus. Lihtsad tantsud ja rütmiline liikumine aitab lapsel avastada oma keha kui
tervikut. Mäng rütmipillidega arendab lapse
peenmotoorikat ja koordinatsiooni.“
Peetri lasteaias ja Jüri Taaramäe lasteaias korraldab väikelastele muusikatunde
MTÜ Lastele õpetaja Kadri Reinsalu. Oodatud on lapsed, kellel vanust kuus kuud
kuni kolm aastat. Sõltuvalt vanusest on
tundide pikkused 30–45 minutit.
„Pisikese lapse aju areneb väga kiiresti.
Muusikatunni eesmärk on läbi mängulisuse
arendada laste rütmi- ja kuulmistaju, julgustada ise kaasa häälitsema, arendada oma
kehatunnetust, peenmotoorikat, koordinatsiooni, laulmist ning pillimängu. Aeg-ajalt
ka meisterdame koos muusikaga. Kõik see
rikastab pisikese lapse elu ja annab edaspidiseks eluks kogemuse,“ räägib Reinsalu.
Paljud Lagedil elavad beebide vanemad käivad kord nädalas beebikoolis Loo
kultuurikeskuses. Pool tundi mängitakse,
tantsitakse, lauldakse ja mängitakse pilli
ning sellele järgneb ühine mänguaeg. Oodatud on lapsed vanuses neli kuud kuni
kaks aastat koos vanemaga. Juhendaja Lilian Kapp märgib, et Lagedile laienemist
takistab ruumipuudus.
Andres Kalvik
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RAE VALLA
SÜNDMUSTE
KALENDER
SEPTEMBER
17.09 Tervisepäev „Elumahlad“
Rae koolimajas
Vaskjala külas
Ajakava
15.00–15.30 ashtanga jooga Mai Sööt
15.45–17.00 terviseloeng „Elumahlad“, Katri Kaasik ja Ahti Aavik
17.00–18.00 Kogukonnaköök. Võta
oma söök kaasa ja teeme koos süüa!
18.00–19.30 Kontsert: Pisikeste
Pillide Punt
Pressime kohapeal õunamahla. Võta
oma õunad kaasa.
Avatud kohvik Marta!

Lagedi raamatukogu 110!
Viime oma lugejad külla Rae valla raamatukogudesse.
Sõidame läbi Uuesalu, Rae valla kõige noorema küla ja tutvume
Kurna küla kultuuritunneliga. See ringreis saab toimuma
23. septembril, laupäeval.
Buss väljub Lagedi raamatukogu juurest kell 10.00
Registreerimine kuni 18.09. telefonil 6766239 või lagedi.rmk@rae.ee

Lugemiskohvik
27. septembril Jüri Raamatukogus (Laste 3, Juri)
kell 18:30
Alustame sügisel uue hooga ning esimeseks lugemiskohviku teemaks on

Huvitav suvelugemiselamus
Tule veeda õdus õhtupoolik teiste
raamatusõpradega ja jaga muljeid oma
selle suve lemmikraamatust.
Kõik huvilised on oodatud!
Lisainfo telefonil 622 4236 või anneli.erik@jyri.edu.ee

22.09 Kupleeõhtu „Maailma
värskeimad armastuslaulud“,
Jarek Kasar ja Olavi Ruitlane 19.00
Rae kultuurikeskuses
Piletid eelmüügist 12 €, kohapeal 17 €
Soodus (lapsed ja eakad) 10 €
Piletid saadaval ka Piletilevist
24.09 Rae koolimaja sünnipäev
Rae koolimajas Vaskjala külas
Jälgi reklaami!
29.09 Tõnis Niinemetsa power-up-comedy
„Homme on täna 2.0“ 19.00
Rae kultuurikeskuses
Piletid kohapeal ja Piletilevis
OKTOOBER
04.10 Teid kutsub kabaree 19.00
Rae kultuurikeskuses
Varietee-etendus kahes osas
Lavastaja-koreograaf: Kristin Pukka
Elu on kabaree! Kergemeelne, kuid mitte
kõlvatu. Paheline, kuid mitte kuri. Üleannetu, kuid mitte labane. Võtke sõõmuke
šampanjat, laske end vabaks ja kõige muu
eest hoolitsevad kabareediiva KAIRE VILGATS ja Showstoppersi imelised tantsijad!
Kõlavad laulud muusikalidest „Chicago“,
„Cabaret“ ja „Burlesque“, kaasaegsed
ja klassikalised pophitid eesti ja inglise
keeles ning loomulikult ka kuulus kankaan!
Etenduses on kasutusel üle 100 glamuurse
ja suurejoonelise kostüümi!
Pileti hind 14.Sooduspileti hind (õpilased, pensionärid) 12.06.10 Näituse avamine
Rae Kunsti Platsis 19.00
Irakli Dzneladze (Gruusia) kureeritud
fotonäituse avamine.
Näitus jääb lahti novembri alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta

Kopli küla üldkoosolek

01. oktoobril algusega kell 15.00 Lagedi kooli aulas

Päevakord:
1. vallavanema pooltund;
2. investeeringute ettepanekutest RVAKS-le
3. külavanema aruanne 2014 - 2017 tegevusest
4. juhtorganite valimised
5. küla tegevuskava sügis 2017/kevad 2018
6. avatud mikrofon
Info: indrek.varik@gmail.com tel. 518 2439
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Mis on Eesti

mõistes kohalik toit?
Inimesed huvituvad üha enam oma
toidukorvi päritolust ning see on
hoogustanud n-ö kohaliku toidu
liikumist arenenud riikides. Ka eestlased eelistavad kodumaal valmistatud tooteid – Toiduliidu korraldatud
viimase uuringu põhjal saab öelda,
et üle poolte vastanutest pidas oluliseks tarbida just eestimaist toodangut.
Eesti väikest pindala silmas pidades tekib aga tihti küsimus: mis siis ikkagi on
kohalik?
Kas üksnes Eesti piiridest pärit toit või
ka see kõhutäis, mis kasvas meie piirist
paarikümne kilomeetri kaugusel Lätis,
kuid millest on maitsva lõppsaaduse meie
maitse-eelistusi silmas pidades valmistanud kodumaa töökäed? Kas paarsada
kilomeetrit eemal kasvanud looma liha
on vähem kvaliteetne ja maitsev? Mille poolest erineb Valgas kasvanud tomat
mõnikümmend meetrit üle piiri kasvanud
punapõsksest köögiviljast?
Kui me vaatame, kui kaugelt rändavad
meieni hommikusöögiks söödavad õunad, kohvi ja apelsinimahl, siis ei asu keegi kahtlema nende toodete tervislikkuses
ega püüa arvutada kilomeetreid, mis tuli
toidul läbida meie toidulauale jõudmiseks. Kui aga räägime näiteks lihast, mille
tooraine on tihti vähem kui tunni kauguselt meie toredate lõunanaabrite juurest
siia jõudnud, et kohalikud töömesilased
sellest maitsva vorsti või šašlõki saaksid
valmistada, siis ühtäkki puhkeb kirglik
diskussioon.
Kujutage ette kauget Austraaliat, mis
on oma pindalalt pea sama suur kui terve
Euroopa.
Austraalias peab riigi kirdeosas kasvanud banaan reisima ligi 3000 km enne,
kui jõuab riigi kaguosas asuva Tasmaania
saare elanike toidulauale. Suure lombi taga
on aga tehtud arvutused, mis näitavad, et
keskmiselt rändab toit ühest riigi otsast
teise, tootjalt inimese toidulauale 2500
km.
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Kui nüüd endid sellistesse mastaapidesse sättida, siis oleks ka Hispaanias kasvanud ja kasvatatud toit meie jaoks justkui
kohalik.
Maailmas on püütud kehtestada erinevaid mõõtmeid kohaliku toidu defineerimiseks, kuid päris ühtsele arusaamale pole
keegi jõudnud.
Mina teen ettepaneku usaldada Eesti
toidutööstuseid, kes pakuvad kohalikele
tarbijatele alati parimat kvaliteeti. Seda
isegi siis, kui tooraine pärineb naaberriigist – kvaliteedis allahindluseid ei tehta
ning iga eestlane saab nautida kohaliku
toodangu näol vaid parimat.

Toidutööstustes töötavad meie naabrid, laste koolikaaslaste vanemad, sõbrad,
emad, isad, vennad ja õed, kes hoolitsevad
eestlaste endi maitse-eelistusi ja traditsioone silmas pidades meie kõhutäie eest.
Seepärast kutsun teid, armsad Eesti inimesed, ostma poest sini-must-valge lipumärgiga tooteid. Rahvusvärvidest koosnev
märk aitab eristada Eestis valmistatud tooted importtoodetest ning on kindel kvaliteedimärk, mille taga seisavad tuhanded
kohalikud töökäed.
Sirje Potisepp
Toiduliidu juhataja
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Arvamused: mis on
teie jaoks kohalik toit?
Piret Hallik, Vaida kooli direktor

Mari Kartau, kunstnik,
kuraator, kunstiteadlane

Üldiselt ma ei kuulu nende inimeste hulka,
kes aina toidu peale mõtlevad. Ühtepidi on
küll õige, et oled see, mida sööd, teistpidi
oled ka see, mida mõtled. Kui liiga palju
toidu, selle kasulikkuse ja kahjulikkuse ja
trendikuse ja ei tea veel mille peale mõelda,
siis ei jää mälumahtu targemateks mõteteks.
Aga kui juba küsite, siis kui üldse mingi
aspekt on minu jaoks oluline, siis on see toidu kohale toomisega tekitatud ökoloogiline
jalajälg. Seega, mida lähemalt, seda parem.
Aga samas veetakse ju ka meie Eesti toit kõigepealt kuskile ladudesse (suurem jagu on
vist siin meie vallas) ja siis jälle poodidesse
tagasi sinna, kus ta toodeti või kasvatati (mis
ei ole kindlasti meie vallas). Nii et suurt vahet
ei ole. Seega saan ma olla kindel, et kohalik
on ainult oma aiast võetud õun või till või
porgand või mis iganes kellelgi seal kasvab.
Minu kollane kass eelistab ka kohalikku
toitu, kõik, mis liigub ja on temast väiksem
(peale siilide), pistetakse pintslisse.

Vladimir Kunitsõn,
SK Fortuna ujumistreener
ja Tallinna Ülikooli
ujumisõpetaja

Kohalik toit on minu jaoks meie looduses
kasvatatud toiduaine, mida on kasvatatud nn puhtalt ja ei ole lisatud meeletult
säilitusaineid, et transportida tuhandeid
kilomeetreid. Kuid kasvatatud puhtalt ei
tähenda, et see on nn mahe toit. See on
lihtsalt meie Eesti põldudel ja laudas normaalsetes tingimustes kasvatatud. See on
kindlasti maitsev ja lõhnab toidu moodi.

Minu arvates teeb toidust kohaliku toidu
just eelkõige see, et see on Eestimaa pinnal
kasvatatud ning võimalikult vähese kunstliku abita. Kodumaiste toodete ja väljastpoolt
Eestit sisse toodud toiduainete vahe on
märgatav ja tuntav. Eriti tuntav ja tajutav on
see siis, kui oled ise kasvatanud näiteks erinevaid aed- ja köögivilju, marju ja puuvilju.
See maitseelamus, mida saad näiteks enda
kasvatatud aiasaaduste näol, on kirjeldamatu. Eks sama kehtib ka liha- ja kalatoodete
kohta. Poelettidel olev kaubavalik on külluslik, kuid palju olemasolevast toodangust
on ikkagi kunstlikult kasvavatud ja ka sageli
mitte just kodumaa pinnal. Ostes kohalikku
toitu panustame loomulikult rohkem tervisliku eluviisi väljakujunemisele. Paraku
on aga kodune toodang märkimisväärselt
kallim kui import. Nii paljudki pered lähtuvad eelkõige oma pere sissetulekust ja seetõttu ostetakse ikka välismaist, kuna see on
palju odavam…

Aarne Vesi, hobifotograaf

Minu jaoks tähendab kohalik toit eelkõige
Eestis kasvanud heast ja paremast kohapeal toodetud toitu. Olgu selleks siis parajalt magus maasikamoos, Rõngu pagaripoe ahjusoe rukkileib või isa-ema tehtud
hapukurgid.
Suve teine pool on ses mõttes minu eriline lemmik – järjest valmivad kõiksugu
marjad nii metsas, rabas kui ka aias. Teede
ääres müüvad inimesed enda kasvatatud aiasaadusi. Kui hea on sel ajal Võrumaale sõites vahepeal üks peatus teha ja tubli inimese
käest karbitäis imemaitsvaid aiamaasikaid
või mõned päris porgandid teele kaasa osta...
Laiemas plaanis ei lõppe kohalik toit
minu jaoks veel kohe Läti piiriga. Kui suvel Valmieras tuttavate juures käime, pakutakse seal täpselt sama maitsvat toitu kui
näiteks Hiiumaal tädi juures. On oma aia
kurgid, tomatid, kartulid, naabri käest saadud sealihatükk ja sauna peale üks külm
Aldarise õlu, mis annab õhtule juurde sellise... kerge Läti maitse :-)
See kohaliku toidu kuma hakkab minu
meelest kaduma kuskil Läti-Leedu piiri
kandis. Sealt edasi tundub juba, et toidul
oleks nagu vähe teine mekk man.

Maie Vahl, Memme-Taadi
klubi juhatuse liige

Küsimusele, milliseid toiduaineid meie
pere eelistab, vastan, et kohalikke. Mina kui
üheksa lapselapse vanaema leian, et olen
õnnelik nähes last võtmas koduaiast peenralt maasikaid, porgandeid, herneid jne.
Ka õunad, pirnid, ploomid – võibolla veidi väiksemad kui poeletil importkaubad,
kuid tean, et pole kasutatud mürkkemikaale, mis õrna tervist rikub. Loodan, et
nii ei kogu noor organism soovimatuid
kemikaale ja on tugevam suurena.
Niisugused on soovid. Tavaelus tuleb
toidukott ikka suurest kauplusest. Oma on
lihtsalt selle lisa.

Raivo Mihkelsoo,
Patika küla elanik

Kohalik toit on ikka toit, milline on valminud kohapeal ja tavamõistes kohalikest
toorainetest, millised on üles kasvatatud
samas piirkonnas, kus valmistatud toitu pakutakse. Samas kohalikuks võib ka
pidada teistes Eesti piirkondades kasvatatud tooraineid, sest nad on ikkagi meie
maal-riigis kasvanud ja meie inimeste
hoolt ja armastust kasvamisel tunda saanud. Kohalik toit on maitselt alati parem,
juba sellepärast, et teame tema päritolu.
Kohalikust toorainest valmistatud toit ja
veel kaunis looduslikus kohas, kus saab rahulikult istuda ja nautida loodust või siis
pakutud miljööd nautides ja olla oma mõtetes seal, kus tavaliselt inimene ei saa või
sattu tihti olema. Sellistes tingimustes toit
maitseb ka eriliselt ja keegi ei pane pahaks,
kui toit on kallim või pole isegi kombekohaselt pakutud või serveeritud.
Kohalik toit, kohalikust toorainetest
valmistatuna ja siis veel kohapeal manustades, looduskaunis kohas ja veel olles
koos sõpradega, mida sa siis veel mõtiskled võõramaistest toitudest ja traditsioonidest, lihtsalt hea ja mõnus olla, muidugi
oleneb samuti, kelle seltskonnas olla ja kes
on sinu kaaslane või kaaslased, sellest sõltub kindlasti ka toidu maitse. Suuremalt
jaolt inimene sööb esialgu silmadega ja alles hiljem lülitub ennast maitsmise peale ja
alles hiljem mõtleb rahast, kui on tegemist
kohaliku toiduga või eriroaga.
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Kodanikualgatusest sai alguse
Kurna mõisapargi uus elu
Võssa kasvanud ja metsistunud alal
on maha võetud kuivanud puud ning
tehtud niitmistöid. 1,8 kilomeetri pikkusele rajale on värskelt paigaldatud
discgolf’i mängimiseks 18 korvi, mis
annab võimaluse korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi.
Raja ehitusel nõu andnud Eesti Discgolfi
Liidu juhatuse liige Marko Saviauk ütles,
et rada paikneb tasasel maal ja on oma
olemuselt küllaltki lihtne. „Ainult kolmelt
viskealalt pole korvi näha. Pikim rada on
120 ja lühim 60 meetrit,“ täpsustab Saviauk, kes on raja nii-öelda kuivalt läbi
mänginud.
Rada sobib discgolf’ile väga hästi, sest
puudub ristkasutus ehk teistel pargis viibivatel tervisesportlastel pole ohtu kettaga pihta saada. Samuti on mängupaiga
järele olemas tungiv vajadus, sest praegu
käivad ümberkaudsed harrastajad mängimas põhiliselt Männiku karjääris, Sakus,
Keilas, Kiiul ja Kõrvemaal. Esimene suurem võistlus peetakse Kurnas tuleva aasta
6. mail, kui kavas on Rae valla mängude
kümnes ala.

Kiili vald tuli appi

Valla omanduses olevas ja looduskaitse
alla kuuluvas mõisapargis on igal aastal
tehtud hädapäraseid haljastustöid. Sellega
piirduti, sest Rae valla ainsa pargi tuleviku
osas puudus kandev idee. Mõne aasta eest
tegi Kurna Külaselts aga vallavalitsusele
ettepaneku viia mõisapark sellisesse olukorda, et seal oleks võimalik inimestel liikuda. Kodanikualgatuse korras lisati valla
arengukavasse punkt, et Kurna mõisaparki tuleks teha discgolf’i rada ja üht tiiki tuleks talvel sedavõrd hooldada, et seal saaks
uisutada.
Projektiga tuli Rae valla kõrval omal
initsiatiivil kaasa ka Kurna külaga piirnev
Kiili vald, kus elab palju discgolf’iga sina
peal olevaid harrastajaid. Esimese etapi
ehitustööde maksumus on hinnanguliselt 70 000 eurot. Rahalist tuge on saadud
veel maapiirkonna arengu toetamiseks
mõeldud Leader-programmist ja Maximast, mille logistikakeskus pargi kõrval
asub.
Et 11 hektari suurune park, mille kohta
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Kergliiklustee
Jürini

Discgolf’i mänguvõimaluse loomine on pargi taastamistööde esimeseks etapiks. Järgmisena on kavas
teha korda pargis asuvad
viis tiiki. Hiljuti sai valmis
viie truubi ehitus ja ojade
kohale paigaldati elegantsed valget värvi puidust
sillad. Kahe suurema tiigi
vahele saaks teha kauni
promenaadi. Tõsi, praegu
läheb sellest rääkides vaja
tugevat kujutlusvõimet.
Sadakonna püsielanikuga Kurna külavanem
Aivar Aasamäe, kes on
sündinud ja üles kasvanud Kurna mõisas, lisab,
et pargi töölesaamine
elavdaks oluliselt kohalikku seltsielu ja annaks
lisatõuke näiteks söögikoha taaskäivitamisele.
Kurna külast pärit Ingrit Kislenko joonistus annab hea
Pargi kordategemisest on
ülevaate mõisa pargi planeeringust. Kurna küla ajalugu
vägagi huvitatud kohalik
ja inimesi tutvustava püsinäitusega saab tutvuda jalakäikogukond, kes on talgute
jate tunnelis neljarajalise maantee all.
korras heakorratöödele
käe külge pannud. Järgmine hoogtöö on planeeritud septembrikuusse.
Aasamäe süda valutab aga mõisakompJärgmisena on kavas
leksi ajahambast puretud ja silma riivavateha korda pargis asuvad te hoonete pärast. Nimelt lõhuti üheksaviis tiiki.
kümnendate alguses toimunud erastamise
ajal mõisakompleks tükkideks ja ümbruulatuvad andmed 17. sajandisse, inimeste ses asuvad hooned kuuluvad erinevatepoolt pidevalt kasutust leiaks, tuleb selle le omanikele. „Olen lagunenud hoonete
eest järjepidevalt hoolt kanda. Tööpuu- omanikega kohtunud ja muret kurtnud,
dust karta pole ja hädavajalik oleks par- kuid nad pole mulle oma plaanide kohta
givahi palkamine. Rae abivallavanema selget vastust andnud,“ tõdeb Aasamäe.
Mõne aja pärast saab Kurna ja Rae valla
Madis Sariku sõnul on valla eelarve aga
koolide, lasteaedade ja kergliiklusteede keskuse Jüri vahel liiklemine olema palju
laialdase ehitamise tõttu äärmiselt pinge- mugavam, sest praeguste plaanide kohaline ning seetõttu vajab otsus põhjalikku selt peaks 2020. aastal valmima kergliikkaalumist. „Olen nõus, et viimastel aas- lustee. Praegu on võimalik rattaga Jürist
tatel on Rae valla põhjapiirkonnale väga Kurnasse – kaht asumit lahutab linnulenpalju tähelepanu pööratud ja teiste asumi- nult kõigest kolm kilomeetrit – sõita, kuid
te areng on seetõttu veidi toppama jäänud. vähelevinud teed teab väike seltskond.
Meil on kohustus neid järele aidata,“ kinnitab Sarik.
Andres Kalvik
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Koduaedade iluvõistlus tõi
esikoha pühendunud linnaaednikele
Heakorrakonkurss Kaunis Kodu selgitas
välja taas kord ilusad aiad ning sel korral läks võit Peetri alevikku Lepiku põik
tänavale, kust leiab ilu ja praktilistest taimedest väiksele maa-alale loodud kauni
maailma.
Aiast leiab tõeliselt rikkaliku valiku taimedest alates kodumaistest kuni eksootiliste liikideni välja. Perenaine Katti Talvet
tutvustab žüriile näiteks ronitaime vamplit, mis kasvab kasvumajas koos viinamarjadega. Aias kasvab šokolaadipiparmünt
ja palju teisi maitsetaimi, mis pakuvad
silmailu ja kõlbavad ka tarbida.
Perenaine rääkis, et kõik taimed on valitud arvestusega, et need ei mõju ühelegi
pereliikmele ebameeldivat tunnet tekitades. Kuna peremees on teatud ilutaimede
suhtes allergiline, siis aias kasvavad ainult
need, mis on talle sobilikud.
„Oleme väga üllatunud ja tänulikud,
eriti arvestades seda, kui kaunid olid kon-

kurentide aiad,“ kommenteerid vahetult
pärast võidust teada saamist perenaine
Katti Talvet, kellel on hea meel ka Kauni
Kodu konkursi sildi üle, mis võitjale majale kinnitamiseks kingitakse.
Lisaks saab võitja 400eurose kinkekaar-

di ja kutse novembris toimuvale valla aastapäevapeole.
Kauni Kodu konkursi II koha elamu
asub Peetris Küti tänaval ja III koha saavutanud aed Aaviku külas.
Signe Heiberg

I koht, Lepiku põik 5-1, kuulub perekond Talvetitele.

Fotod: Rae Sõnumid

Tammiku tänava korteriühistu
totaalne muutumine
Varasemalt halli, lagunenud krohvi ja eri
stiilis rõdupiiretega viiekorruseline maja
särab nüüd Tammiku serval nagu äsjavalminud uus kortermaja.
Kauni Kodu konkursi žüriiliikmete saabumisel on korteriühistu juhatuse liikme
Merilin Luukase nägu naeru täis. Naine
meenutab, et kolm aastat valmistati ette ja
arutati kõigi osapooltega, mismoodi korterelamut renoveerida ja saavutada tulemuses
võimalikult maksimaalne rahulolu. Korteriomanikke oli 60, igaühel omad erisoovid.
Hiljem selgus aga, et projekt oli vigane.

Korteriühistu juht räägib Kauni
Kodu konkursi žüriile, et majal vahetati ära aknad, ehitati uued rõdud ja seda
perspektiiviga tulevikus lisada rõdudele
klaaspiire. Täielikult renoveeriti hoone
fassaad ja ehitati jalgratastele hoiukohad. Maja ümbruse kaunistamiseks lasti
teha lillekastid.
Korteriühistu võttis pangast Kredexi
käendusel renoveerimiseks laenu ligikaudu 200 000 eurot.
Korteriühistu juht Merilin tunnistab, et
kerge see protsess ei olnud ja leidus neid-

ki, kes ennustasid, et see renoveerimistöö
küll õnneliku lõpuni ei jõua. Merilin meenutab, et vaatamata keerulisele eelloole
sujus ehitusperiood ise hästi ja koostöö
ehitajaga oli tegus. „Tegimegi ära!“ oli juhatuse liige Merilin Luukas õnnelik.
KÜ Tammiku 29 pälvis konkursil Kaunis Kodu kortermajade kategoorias I koha
ja saab auhinnaks 400eurose kinkekaardi.
Võitja saab hoonele tunnustustahvli, mis
kinnitatakse maja seinale.
RS
Fotod: Rae Sõnumid

Renoveeritud fassaadiga KÜ Tammiku 29 Jüris.

Sektsioonide juures on jalgrataste jaoks parkimiskohad.
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Vaskjala loomeresidentuur
hakkab pakkuma loovisikutele
võimalust eneseväljenduseks

Meeleolukal avamisüritusel tantsiti ümber lõkke.

26. augustil Rae vanas koolimajas
ametlikult avatud Vaskjala loomeresidentuur on Rae valla pakutav uus võimalus kunstnikele üle maailma tulla
elama ja töötama põldude keskel asuvasse möödunud sajandi 30. aastate
alguses ehitatud koolimajja, mille ruumid on loometegevuse toetamiseks
renoveeritud ja ümber kohaldatud.
Vaskjala külas asuv pika ajalooga Rae koolimaja on otsinud oma uut nägu juba aastaid. Loomeresidentuuri avamisel ei varjanud oma hea meelt keegi valla juhtidest, et
lõpuks ometi on hoonele väärikas väljund
leitud, mis saab olla kasulik nii kunstnikele,
meie kogukonnale kui ka tervele Eesti riigile.
Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru kõneles, et Vaskjala loomeresidentuuriga koos avati ka ametlik maakunsti
keskkond. Kuna Aru sõnul ei ole Eestis
rohkem selliseid keskkondi, siis oligi piisav põhjus nimetada Rae vana koolimaja
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Mööda maailma rännanud saunainstallatsioon „Kümblejad“.

Fotod: Rae Sõnumid

juures asuv ala Eesti ametlikuks maakunsti keskkonnaks. Lähim samalaadne keskus
asub Aru teada Lätis Kuramaal.
Nüüd kui Rae vallal on Eesti esimene
maakunsti keskkond, mis asub paljudele veel
teadmata põnevas kohas – kolmekülaväljale omistatud Eesti Stonehenge’i juures –,
võib öelda, et Rae koolimaja ümbruses
jätkatakse tuhandeid aastaid vanu traditsioone. Stonehenge’i märkimisel viitab
Aru kolmekülavälja uurimisega pikalt tegelenud bioloogi ja teadusajaloolase Maie
Remmeli alternatiivsele teooriale. Aru ise
on aga veendunud, et kõige olulisem selle
paiga juures on see, et loominguliseks tegevuseks on siin väga hea energia.
Mõte selline keskkond luua küpses pikka aega. Kui tänavu kevadel külastas Rae
koolimaja Moskvas elav ja töötav kuraator Anna Romanova MMOMA Moskva
Kaasaegse Kunsti Muuseumist, kes töötas
siin Kumu näituse heaks koostöös Eha
Komissaroviga, tekkis tummisem pinnas
ideele rajada Rae koolimaja juurde paik,
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kus saab praktiseerida maakunsti, mida
rahvusvaheliselt nimetatakse land art’iks.
Ka teised kunstnikud, kes on tänavu suvel
Rae koolimaja külastanud, on seda seisukohta toetanud ja jaganud. Rae koolimajas
on võõrustatud kunstnikke Peterburist,
Austraaliast, Saksamaalt ja Hispaaniast.
26. augustil avati neli installatsiooni:
Kilian Ochsi „Kes seisnud selgimata pilgu
eel“ ja Janno Bergmanni „Monument Euroopale – Euro Rainbow“ ning Rauno Teideri kohaspetsiifiline valgusinstallatsioon.
Vaatamiseks ja kasutamiseks jääb avatuks
aastaid mööda maailma rännanud Tanel
Saare saunainstallatsioon „Kümblejad“.

Loomeresidentuuri
kasutamiseks tehakse
konkurss

Rae kultuurikeskuse juhataja kõneles, et
perspektiivis on plaanis laiendada loomeresidentuuri kasutajate ringi ning praegu
töötatakse välja kahte erinevat paketti. „Kui
kunstnik, kirjanik, süvamuusik, koreograaf
jne… ei taha Rae vallale ja kogukonnale
midagi pakkuda, tahab lihtsalt teha kuu või
kaks seal loometööd, siis on talle Vaskjala
loomeresidentuuris olemine tasuline.
Kui loovisik on kogukonnaga suheldes

Vaskjala loomeresidentuuris resideeruv Janno Bergmann korteri köögis.
aktiivne, avab näituse, korraldab üritusi,
esineb koolides jne… siis olen arvamusel,
et see tema olemine Vaskjala loomeresidentuuris võiks olla tasuta.“
Teiste loomealade esindajatele, nagu muusikud, kirjanikud, heliloojad, on samuti loomeresidentuur edaspidi avatud. „Kindlasti
ootame residentidelt, et nad oleksid valmis
suhestuma kohaliku kogukonnaga ja pakkuma kogukonnale ka midagi enda poolt.“

Tänaste plaanide järgi kuulutatakse sügisel välja avalik konkurss kunstnikele, kes
soovivad tulla osalema residentuuri töös.
Infot levitatakse veebis ning erinevate loomeinstitutsioonide kanalite kaudu. „Sooviavalduste hulgast teeme valiku ja alates
jaanuarist peaks saama esimesed residendid välja kuulutatud,“ kõneles Aru.
Signe Heiberg

Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu
võitis Gert Jõeäär
Filter Maanteekarikasarja finaaletapi, Rae
valla teedel peetud Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidu 108 km pikkuse põhidistantsi
võitis Gert Jõeäär (CFC Spordiklubi) ajaga
2:24.38. Valitsev Eesti meister grupisõidus
edestas nelja sekundiga soomlast Aimo
Pyykköneni ja viie sekundiga Viljar Kuljust. Viimase etapiga Filter Maanteekarikasarja üldliidriks kerkinud Jõeäär krooniti
esmakordselt ka Eesti suurima maanteeratturitele mõeldud sarja üldvõitjaks.
66,5 km naiste sõidul pälvis esikoha
Aidi Gerde Tuisk ajaga 1:45.13. Sama ajaga järgnesid talle Elisabeth Ebras ja Kätlin Kukk.
Mägirattavõistlusel (42,5 km) oli meestest parim Taavi Kannimäe (1:27.24).
Sama ajaga lõpetasid ka Kristo Sepp ja
Henrik Kivilo. Naiste arvestuses moodustasid esikolmiku Mairis Õispuu, Maris Kaarjärv ja Merilin Metsalu.
Hansaviimistluse eriti kõva tegija ar-

vestuses, kus liideti mägirattasõidu ja lühikese maanteesõidu ajad, said võrdse aja
Kannikmäe ja Henno Puu. Kannikmäele
kindlustas võidu parem koht MTB sõidus.
Naistest pälvis samas arvestuses esikoha
Õispuu.

Esmakordselt kavas olnud rulluisuvõistlusel oli kiireim Ilja Ostsepkov
(26.34). Naistest oli parim üldarvestuses
seitsmendana lõpetanud Enel Kõrva.
Andres Kalvik
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Rae Run’i kolmas osavõistlus
oli rekordvõistlejate arvuga
Rae Run’i jooksusarja kolmas osavõistlus
tõi põhijooksu starti sarja suurima osalejate arvu. 5,8 km pehmetel Jüri terviseradadel võttis ette 75 võistlejat.
Meeste klassis võitis Roman Hvalõnski 19.28 Arvi Alamaa 20.10
ja Andry Soo 21.28 ees, naistest aga
Brit Rammul 23.18 Maris Terno
23.35 ja Maria Nesterko 24.52 ees.

Veteranide 40+ vanuses olid kiireimad mehed Priit Kingo 21.57, Priit
Parts 21.57 ja Heigo Saar 22.01 ning
naised Anu Veermets 27.51, Merle Lichtfeldt 29.17 ja Airi Tooming
30.03. Veteranide M50+ vanuseklassis
võidutsesid Urmas Ärm 24.59 ja Andrus Nilk 26.46 ning naistest Monica
Veelma 29.12, Vilve Pilv 29.27 ja Pille

Rae Run’i suvejooks kulgeb mõnusal terviserajal Jüris.

Foto: Elina Poll-Riives

Ülevaade Peetri lastejooksust
ja noortejooksust
Augusti teisel nädalavahetusel toimusid Peetris ja vist kogu Eestiski esimesed
elektroonilise ajavõtuga lastejooksud.
Traditsioonilisel, juba kaheksandat korda
toimuval Peetri Lastejooksul pandi kõikidele lastele külge kiibid nii nagu suurtegi
võistlustel.
VIII Peetri Lastejooksu 1–3aastastest
tüdrukutest võitsid Loora Ott 1.15,8, Lauren Rosenblatt 1.32,4 ja Cristabell Peek
1.32,8. 1–3aastastest poistest olid esikolmikus Art Aleksander Tatter 1.13,4, Kenert Anderson 1.20,4 ja Aleksander Jastrebov 1.22,6.
4–5aastaste tüdrukute võidukolmik oli
Kertu Kärner 1.00,6, Heili Kannenberg
1.04,8 ja Miranda Aonurm 1.05,3 ning
samavanustest poistest Kristofer Valge 58,6, Luukas Teras 59,7 ja Karl Aavik
1.01,0.
6–7aastaste vanusegrupis olid kiiremad
tüdrukud Teele Loho 49,3, Pauline Tanis
51,0 ja Friida Aavik 52,4 ning poistest
Karl Jakob Loks 47,1, Carl Andreas Kask
48,4 ja Robin Randmann 49,2.

Rae Sõnumid • september 2017

II Peetri Noortejooksud toimusid staadionil

Samal õhtul toimusid ka II Peetri Noortejooksud, mis seekord viidi läbi staadionil. 500 m ehk kaks staadioniringi läbisid
kõige kiiremini kuni 2008 sündinud tüdrukutest Greete Romandi 1.58,82, Emma
Raag 2.01,01 ja Pia Sofia Tatter 2.01,07,
poistest Romet Ridalaan 1.40,79, Daniil
Stikanov 1.49,63 ja Joonas Konga 1.51,81.
Sama distantsi kiireimad 2006.–2007. aastal sündinutest olid Mei Margaret Tatter
1.40,95, Miia Ott 1.42,88 ja Evelin Tanis 1.43,67 ning poistest Robin Pentma
1.40,50, Kristo Kondrov 1.43,04 ja Braien
Perlmann 1.44,26.
2005.–2004. aastal sündinud tüdrukud
jooksid samuti 500 m ning nende kiireimad olid Mirtel Klaar 1.33,14, Anna Maria Raspel 1.33,86 ja Edlin Lisbeth Laur
1.34,96. Selles vanuses poisid aga jooksid
juba 3 ringi ning nende 750 m võitjad olid
Oliver Otlot 2.28,77, Andre Luuk 2.32,45
ja Christopher Gutmann 2.33,79.
Kõige vanemad, 2003–2002 ja 2001–

Rask 35.47. Noortest esikolmikusse jõudsid Kretel Kaljumäe 28.00,
Karmeelia Saareoks 28.26, Eva
Kulikova 29.52 ning poistest Karol
Hanga 20.52, Kristian Otlot 21.47
ja Tristan Pugi 24.20. Osales ka
kolm teatejooksu võistkonda.
Korraldajad tänavad kõiki toetajaid: Rae vald, Rae Spordikeskus,
Selver, Premia, Kalev, Tere, XS Mänguasjad, Komatsu, Benu Apteegid,
Freesport, Tamrex, Eesti Kultuurkapital, Prolift ja Printwell ning kõiki
vabatahtlikke abilisi! Ajavõtusüsteemi ja IAAF Kidsi spordivahendite
soetamist toetas Leader Põhja-Harju
koostöökogu.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Urmas Põldre
MTÜ UP Sport

2000 sündinud tüdrukud läbisid samuti
kolm staadioniringi. Nendest nooremate
võitjad olid Mia Heleen Herman 2.56,15,
Trine Marie Varik 3.02,91 ja Iti Arvisto
03.13,71 ning vanematest neidudest Angelina Antonenko 3.49,91, Maria Nikolajeva 3.54,00 ja Jekaterina Kulikova 4.07,53.
Sama vanusegrupi poisid läbisid 1500 m
ehk kuus staadioniringi ning 2003–2002
sündinute hulgas võitsid Kristian Otlot
4.45,81, Mathias Villemsoo 5.09,85 ja Tristan Pugi 5.29,60, kõige vanematest poistest
aga võitis Roomet Libe ajaga 7.26,69.
Urmas Põldre
MTÜ UP Sport

2007–2008 sündinud poisid II Peetri
Noortejooksude stardijoonel Peetri kooli
staadionil. 
Foto: Manfred Naarit
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Võisteldi
rannavõrkpallis

Lapsevankrijooksus stardis oli 120 osalejat. 

Foto: Kadi Jair

Kaks korda kasvanud Peetri
Jooks tõusis suurte sekka
Teist korda toimunud Peetri Jooks meelitas kõikide distantside peale kokku kaks
tuhat osalejat, mis tõstab kasvueas rahvaspordiürituse selle näitaja poolest Eesti suuremate jooksuürituste hulka. SEB
Tallinna Maratonile, Eesti Ööjooksule ja
Tartu Jooksumaratonile veel vastu ei saada, kuid peakorraldaja Margus Merivälja
pakkus, et kand kinnitati kümne suurema
võistluse hulgas.

Nii suur
hulk ületas meie
kõige optimistlikumad
ootused.
Margus Merivälja
„Laias laastus osales laste- ja noortejooksudel tuhat ja teist sama palju ülejäänud distantsidel,“ täpsustas Merivälja.
„Eesti suurematest järvejooksudest võtab
osa 800-1000 huvilist ja selle aastaga tõusime nendega ühele pulgale. Võrreldes eelmise aastaga kasvasime kaks korda suuremaks. Valdav osa jooksjatest tuli Eestist,
eksootikat lisasid väliskülalised Prantsusmaalt, Itaaliast, Austriast, Soomest ja Venemaalt.“
Kõige suurema üllatuse valmistasid
Meriväljale esmakordselt kavas olnud
TFK lapsevankrijooksu 120 osalejat. „Nii

suur hulk ületas meie kõige optimistlikumad ootused,“ rääkis Merivälja.
Eelmisel aastal marathon100.com lugejate poolt parimaks uueks jooksuks valitud
Peetri Jooksu 10 km põhidistantsi võitis
meestest Läänemaa Spordiklubi esindav
Argo Jõesoo ajaga 31.45,5 ja naistest korraldajaklubi Jooksupartneri ridadesse
kuuluv Liina Tšernov isikliku rekordiga
34.20,0. Suurima tiimi rändkarika sai teist
aastat järjest spordiklubi Treeningpartner,
kes oli ühtlasi ka kiireim võistkond. „Mina
jäin jooksuga väga rahule,“ kinnitas Jõesoo.
„Tegemist on jooksuga, mis annab väga-väga võimsa emotsiooni. Mina pole varem
võistlustel nii uhkeid auhindu saanud.“
Koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefondiga toimunud Apollo Kino heategevusjooksuga koguti 9-aastase liikumispuudega Hanna-Liisa raviks üle 3000
euro. 5 km raja läbis ka jooksu patroon
Roald Johannson.
Järgmisel aastal peetakse Peetri Jooks
nädal varem, 11. augustil, et mitte kattuda
Eesti Ööjooksuga. „Peetri Jooks on tuntud
kiire raja poolest ja tänavu püstitati palju
isiklikke rekordeid. Rajad jäävad samaks,
vaheldust üritame pakkuda meelelahutusvaldkonnas ning igale distantsile toome
juurde ka soodsamad ajavõtuta jooksud,“
lisas Merivälja.
Andres Kalvik

Esimest korda toimunud Rae valla lahtistel meistrivõistlustel rannavõrkpallis pälvisid naistest kuldmedali kõik
mängud võitnud Evely Karvak ja Kadri
Kruus-Magomedov. Rae Keegli väljakutel
äärmiselt tuulistes oludes peetud võistlusel järgnesid Irina Suhhova – Inga Mattiesen ja Triin Tibar – Gerda Kaubi.
Meeste võistlus jäi liiga väheste osavõtjate tõttu ära. Peakorraldaja Indrek
Raig Rae spordikeskusest ütles, et paljud harrastajad olid samal ajal Poolas
Eesti rahvusmeeskonnale kaasa elamas.
„Kutsun üles kõiki rannavollehuvilisi järgmisel aastal julgelt kaasa lööma,
teeme võistluse kahes tugevusgrupis.
Eelkõige ootan võistlema just algajaid
volletajaid, kes suveõhtutel toksimas
käivad. Selline võistlus oleks tore punkt
hooajale, kus saaks ka omavahel mõõtu
võtta. Kaalumisel on idee teha võistlus
samal ajal koos Peetri kohvikute päevaga, sest rannavolle on ju eeskätt meelelahutus.“
Andres Kalvik

Võitjad Evely Karvak ja Kadri KruusMagomedov.
Foto: Indrek Raig
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Valik treeninguid
algavaks hooajaks
VAIDA

• Karate Nintai, karate lastele,
krisli@lilium.ee
• Rae Huvialakooli Spordikool,
korvpall, jalgpall,
huvikool.rae.ee/spordiosakond
• Vaida Tantsuring, Pallikool; Vaida kool

LAGEDI

• Rae Huvialakooli Spordikool
TANTS
• Huvistuudio Õhin, laste tantsutreening,
info@huvistuudio.ee
• Miramee Stuudio, tütarlaste võimlemine, mirjam.sa@gmail.com
VÕITLUSKUNST
• Taekwondo, lastele,
filipp.leinberg@gmail.com
• Judoklubi MIKATA, laste- ja noortetrennid, krister@parbo.ee
KEHA JA VAIM
• Loov Laps, lastejooga,
krista.sink@gmail.com

PEETRI

• Rae Huvialakooli Spordikool (korvpall,
võrkpall, kergejõustik, ÜKE, male)
• Käsipalliklubi HC Tallinn,
www.hctallinn.ee
• Loo Jalgpalliklubi, jalgpall
• Harju Jalgpallikool, www.harjujk.ee
• MyDance Tantsuklubi, tantsutrennid,
koduleht: www.mydance.ee (Peetri
kooliga kokkuleppel)

JÄRVEKÜLA

RÜHMATREENING
• Minu Tantsukool, tantsutreening
lastele, info@minutantsukool.ee
• Urban Style JJ-Street, lastele ja noortele,
viiu@jjstreet.ee
• Ave Oras, zumba täiskasvanutele,
aveoras@gmail.com
• Ave Oras, Strong
• Marleen Hiiekivi, step-pink,
body-intervall/ringtreening,
kõht-selg-tuhar, täiskasvanutele,
marleenhiiekivi@gmail.com
• Pound Fitness, trummipulkadega
lihastreening, kristel@poundfitness.ee
• Eliise Eha, jumping,
eliise.eha@gmail.com
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• Piret Orgusaar, pilates,
piret@kriipsujukuhuvikool.ee
• Kerstin Liitmaa, ringtreening,
kerstin.liitmaa@gmail.com
UJUMINE
• MTÜ Vesi ja Tervis, ujumistreening
lastele, maiu@eva.ee
• Spordiklubi Fortuna, ujumistreening
lastele, noortele, info@skfortuna.ee
• Orca Swim Club, ujumistreening
lastele, noortele ja täiskasvanutele,
info@orca.ee
• Sukeldumisõpe, sportsukeldumine
lastele, www.maremark.ee
VÕITLUSKUNST
• Karate Impact, lastele-noortele,
www.impact.ee
PALLIMÄNGUD
• UP Sport, kergejõustik, ÜKE; lastele ja
noortele; www.upsport.ee
• Rae Huvialakooli Spordikool (korvpall,
võrkpall, kergejõustik, jalgpall, ÜKE)
• Harju Jalgpallikool
• Hedda-Maret Eenmaa, sulgpall,
(lastele), täiskasvanutele
eenmaa.hedda@gmail.com
• Spinmaster, lauatennis lastele;
www.spinmaster.ee

JÜRI

RÜHMATREENING
• Minu Tantsukool, tantsutreening lastele, elina@minutantsukool.ee
• Urban Style JJ-Street, lastele ja noortele,
eva@jjstreet.ee
• DanceAct Tantsustuudio, Cheerleaders
& Show, noortele, www.danceact.ee
• Dance Act Tantsustuudio, bailatino,
lastele ja naistele; www.danceact.ee
• Dance Team Royal, võistlustants lastele,
eve.aunver@mail.ee
• Võimlemisklubi Piruett, lastele,
piruett@piruett.ee
• Kangitreening PumpFit, Ele Metsalu
(asendustreener) meestele ja naistele;
ele.metsalu@hotmail.com
• Marleen Hiiekivi, body-intervall,
step-pink, ringtreening;
marleenhiiekivi@gmail.com
• Kristi Pedaru, Nike Training, pilates+Barre, ringtreening, Vinyasa Flow,
kristi.pedaru@gmail.com

C
Oranz: 0-83-1
Valge: 0-

• Laura Vitsut, lihastreening,
laura.vitsut@gmail.com
• Kerstin Liitmaa, ringtreening
täiskasvanutele ja noortele,
kerstin.liitmaa@gmail.com
UJUMISTRENN
• Laste tervisestuudio, beebide ujutamine; Margit Juudas, 507 9260
• Keila Swim Club, lastele;
www.seiujumiskool.ee
• MT Vesi ja Tervis, lastele; maiu@eva.ee
• SK Fortuna, (väike)lastele, noortele,
täiskasvanutele; info@skfortuna.ee
• Eliise Eha, vesiaeroobika;
eliise.eha@gmail.com
SPINNING
• Kristi Pedaru, Cycle60, ABS Back;
kristi.pedaru@gmail.com
• Raimo Rotberg, Easy/Intervall,
harjumaarsk@gmail.com
• Rae Rattaklubi, Spinn60, kangitrenn,
Spinn120; raerattaklubi.ee
VÕITLUSKUNST
• Judoklubi MIKATA, laste- ja noortetrennid; krister@parbo.ee
• Taekwondo, noortele;
Taekwondo@taekwondo.ee
• Tai poks, noortele ja täiskasvanutele;
leonardop@hot.ee
PALLIMÄNGUD
• Spordiklubi Raesport, pallimängud,
kergejõustik lastele;
yllemaa@gmail.com
• Rae Huvialakooli Spordikool, jalgpall,
korvpall, võrkpall, lauatennis, võrkpall,
kergejõustik, ÜKE, male)
huvikool.rae.ee/spordiosakond
• Harju Jalgpall, lapsed; info@harjujk.ee
• Tallinna Kalev Jalgpallikool, lapsed;
www.jkkalev.ee
• Hedda-Maret Eenmaa, sulgpall,
lapsed ja täiskasvanud;
eenmaa.hedda@gmail.com
VIBUTREENING
• Sagittaarius, vibutreening, lastele ja
noortele; anu@anu.ee
PERSONAALTREENING
• Kristi Pedaru; personaaltreening, toitumisnõustamine, massaaž;
kristi.pedaru@gmail.com

vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Rae küla Väike-Tammi tee 1a kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldusega nr 1052. Planeeritav ala asub Rae külas, Väike-Tammi tee
ning Tammi tee ristumisel, väljakujunenud
elamualal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette Väike-Tammi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ning
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud perspektiivne elamumaa.
Peetri aleviku Peetri tee 21a, 21b ja 21c kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega nr 1084. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Mõigu tee ja
Peetri tee vahelisel elamute alal. Juurdepääs
planeeritavale alale nähakse ette Peetri tee 21
kinnistult (tasuta ja tähtajatu reaalservituut
kinnistute nr 6196602, 2320502, 14280102
kasuks). Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 17.11.2011 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 897 kehtestatud Peetri küla Peetri
tee 27 ja 27a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatud elamumaa sihtotstarbega kinnistute piire ning ehitusõigust,
määrata hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa.
Järveküla Küünimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1110. Planeeritav ala asub Järvekülas Vana-Järveküla tee
ääres, alal mille naabrusesse on kehtestatud
mitmeid elamu kinnistutega detailplaneeringuid. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa
kruntidele nähakse ette Vana-Järveküla teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline
Küünimäe kinnistu kaheks elamumaa krundiks
ja neid teenindavaks transpordimaa krundiks,

seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa.
Peetri aleviku Mõigu tee 5, 7 ja 9 kinnistute
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1111. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Mõigu tee ja
Peetri kooli vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt
Mõigu ja Heki teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 24.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud Peetri küla Kooli ja
lasteaia maa-ala detailplaneeringut pos 4, 5 ja
6 ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse osas.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa juhtotstarve.
Rae küla Metsatuka-Raki kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1113. Planeeritav ala asub Rae külas Rae tee ääres, planeeritud elamu kruntide ja metsamaa vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Rae teelt (11113 Assaku-Jüri
teelt). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus neljaks elamumaa krundiks, määrata
ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud perspektiivne
elamumaa, ühiskondlike hoonete ja kaitsehaljastuse maa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud
üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu kohustuslike alade ja juhtude muutmine või muu
kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või
ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeri-

taval alal paiknev kaitsehaljastuse ala säilitatakse, kuivõrd muudetakse osaliselt ühiskondlike
hoonete juhtotstarvet elamumaa sihtotstarbe
võrra, kus ühiskondlike hoonete sihtotstarve on juba Raki tee 5 krundil realiseeritud, ei
saa olemasolevate elamumaa kruntide vahele
täiendavate elamumaa kruntide moodustamist, kus piirkonnale vajaliku ühiskondlike
hoonete maakasutuseks eraldatud juhtotstarve
on eelnevalt realiseeritud, lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Peetri aleviku Kaasiku kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.08.2017 korraldusega nr 1007. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest ida pool Helgi
tee, Läike tee ja Radari tee vahelisel alal. Detailplaneeringuala läbib perspektiivne Tallinna
väikese ringtee trassikoridor. Juurdepääs alale
toimub Läike teelt ning rajatavalt Radari teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,83 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline
kinnistu üheksaks ärimaa ja kaheks seda teenindavaks transpordimaa sihtotstarbeliseks
kinnistuks, määrata moodustatavatele ärimaa
kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud perspektiivne ärimaa.
Veneküla Koplepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1109.
Planeeritav ala asub Venekülas Veneküla tee
ääres. Juurdepääs alale on planeeritud Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks
ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa
sihtotstarve. Moodustada Veneküla tee laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
mille järgi on Veneküla tee äärde ette nähtud
ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.
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NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
RAE VALLAS !
Kutsume vallarahvast oma
silmi kontrollima ja prille
ostma!
Ootame Teid

洀椀渀甀 琀愀渀琀猀甀欀漀漀氀 愀氀甀猀琀愀戀
甀甀攀 栀漀漀愀樀愀最愀 ℀
琀甀氀攀 洀攀椀攀最愀 琀愀渀琀猀椀洀愀 ℀ 眀眀眀⸀洀椀渀甀琀愀
渀琀猀甀
欀漀漀氀
椀渀昀漀䀀
⸀攀攀
琀爀攀渀渀椀搀 渀椀椀 氀愀猀琀攀愀椀愀ⴀ
洀椀渀甀
琀愀渀琀
猀甀欀漀
漀氀⸀攀攀
欀甀椀 欀愀 欀漀漀氀椀氀愀猀琀攀氀攀 ⸀

眀眀眀

氀椀猀愀椀渀昀漀
眀眀眀⸀昀愀挀攀戀漀漀欀⸀挀漀洀⼀洀椀渀甀琀愀渀琀猀甀欀漀漀氀 椀渀猀琀愀最爀愀洀 ⴀ 洀椀渀甀琀愀渀琀猀甀欀漀漀氀

Jarek Kasar
Olavi Ruitlane

Kupleeõhtu:
Maailma värskeimad
armastuslaulud
22 september
kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses
sooduspilet 10€,
täiskasvanu eelmüügist 12€,
kohapeal 17€,
piletid saadaval ka www.piletilevi.ee

Rae Sõnumid • september 2017

25.09.2017
alates kella 10.00
Rae Kultuurikeskuses aadressil
JÜRI Aruküla tee 9
Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida
telefonil 5698 1972
Silmakontroll maksab 10 eurot
ja prillitellijale tasuta!
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee
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Meie meeskond Rae vallavolikogu
valimistel 15.10.2017
Mart Võrklaev • Laine Randjärv • Tõnis Kõiv • Natalia Kaptyug • Madis Sarik • Relika Vodja • Jens Vendel • Bärbel Salumäe • Kaarel
Kais • Helen Kübar • Aivo Hommik • Sirje Kööp • Henri Ausmaa • Annely Plees-Lilleoja • Harri Ambur • Tairi Tikko • Indrek Varik •
Anne Liiva • Kaido Kivistik • Ene Böckler • Tarmo Gutmann • Anna Õuekallas • Martin Mägi • Olga Rõzi • Kalle Isand • Roger Pärss •
Ramses Alliksoo • Tanel Tammela • Igor Kask • Endel Albin • Meelis Lepikult • Erik Laidvee • Marek Soo • Endel Lepik • Ott Sarapuu
• Eduard Erkki Laur • Kai Lasn • Andrus Ansip •

#tugevraevald

•

•

KINDLUSTAME igale lapsele kodulähedase lasteaia- ja koolikoha LAIENDAME Jüri
gümnaasiumi ja RAJAME Peetrisse gümnaasiumi RAJAME Jüri ja Peetri perearstikeskused EHITAME Peetris ja Jüris kaasaegsed keskväljakud VÕIMALDAME Rae
valla õpilastele bussisõidu maakonna avalikel liinidel VÕIMALDAME kõigile valla
koolide õpilastele ujumisõppe IGAL õppeaastal SOODUSTAME sportlikke eluviise,
RAJAME Jürisse uue täismõõtmetes staadioni ja Peetrisse jalgpallihalli.

•

•

Loe lähemalt:

•
•

www.reform.ee/rae

•

www.peetripark.ee
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KODUD
RAE VALLAS!

Elamu-, paaris- ja ridamajakrundid
ajaloolises Limu külas,
Pirita jõe käärus!
Ulvi Pechter
503 6228, 66 88 666
www.kesatee.ee

SIN U E N DA JAO KS
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A
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U
L
UUED BAIL A
A
JÜRIS
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Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

ERIPAKKUMINE

Rae valla koolide ja lasteaedade õpetajatele.

Korteri hinnas köögimööbel- ja tehnika.
Pakkumine kehtib õpetajate päevani 2017

september 2017 • Rae Sõnumid
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD
Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee
KORISTUSTEENUS
nii ettevõtetele kui ka
eraklientidele, tel 5645 8513

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld,
freesasfalt – toome kohale ja
kui vaja - paneme paika.
Pakume:
• transporditeenust (14,5t veokid 6x4 küljepeale
• kallutamise võimalusega ja kraanaga portekallur 6t).
• treilervedu (max 18t)
• kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
• (ratasekskavaator, roomikekskavaator 17t või 3t ja
• Bobcat, lisaseadmed roxon ja postiaugupuur)
• tõsteteenust (teleskooplaadur 17m)
• anname rendile minilaaduri Bobcat,
• pinnasetihendaja 250kg, mururulli jm tööriistu.
• niidame muru (kogujaga murutraktor)

Vihmaveesüsteemide müük,
paigaldus, hooldus ja remont,
puhastamine.

Tel. 58 540 407 (EST), 58 122 989 (RUS)
e-mail: info@plekk24.ee, www.plekk24.ee

Helista 53 425 009 – aitame jõu ja nõuga!

JOOGA SELJALE!

10-tunnine spetsiaalne
kursus selja -ja liigesehädade
leevendamiseks alustab
Taaramäe lasteaias
3. oktoobril.
Rohkem infot
silva.laius@gmail.com või
tel 5661 4214

MUTIPÜÜK
Tel 545 77 971
www.mutt.ee
Rae Sõnumid • september 2017
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TULE
UJUMISTRENNI!
Sõle ujula, Tallinn Ι Järveküla ujula, Peetri

Laste, beebide ja täiskasvanute treeningud

www.orca.ee
4. SEPTEMBER ALUSTAVAD UUED

TAIPOKSI

BAASKURSUSED
A L ATE S 14. E L U A A STA ST

TREENINGUD SPOT OF TALLINNAS
KRATI TEE 2, PEETRI

AD
TINO RÜHM
UUED BAIL A
NOORTELE!
L A S T E L E JA

R E G I S T R E E R U TA S U TA
PROOVITR E E N I N G U LE
W W W. DA N C E AC T. E E
danceact_tantsustuudio

ÜKS ÜHINE TAIPOKSI BAASKURSUSE GRUPP
ALATES 14. ELUAASTAST. E,K,R KELL 19:00-20:30

TÕSTA OMA ENESEKINDLUST JA
SAAVUTA HEA FÜÜSILINE VORM!
R E G I S T R E E R I M I N E : W W W. TA I P O K S . E E
LISAINFO: INFO@TAIPOKS.EE, +372 5681 9162

ESIMENE TRENN

TASUTA!
september 2017 • Rae Sõnumid
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Rõõmsameelne ja hakkaja poiss ootab,
et keegi hea ja tubli inimene oleks tema
kõrval ning aitaks teda kui raske hetk
käes.

Otsime
tugiisikut

Asukoht: Jüri, Rae vald

Kalli-kalli lasteaia
huviringid alustavad
taas oktoobrist. Ootame
kõiki väikseid huvilisi
registreeruma järgmistesse
ringidesse:
• Muusikaring 3 – 6- aastastele lastele
• Individuaal-laulutunnid 4-6-aastastele
lastele
• Kunstiring 3 – 6- aastastele lastele
• Tantsutrenn 4 – 6- aastastele lastele
• Mudilaste loovuskool 1 – 2-aastastele
lastele
• Inglise keel 3-5-aastastele lastele
• Mängukool 5-6-aastastele lastele
• Spordiring 3-6-aastastele lastele
Rohkem infot www.kalli.ee
Info ja registreerimine
kalli@kalli.ee, tel. 585 47017.

PESU PESEMINE, KUIVATAMINE JA TRIIKIMINE
A+ pesutakso sõidab RAE vallas ringi ning korjab ja tagastab
pesu esmaspäeviti ja neljapäeviti vahemikus 8:00 kuni 20:00
VAATA LÄHEMALT

WWW.APLUSSPESUTAKSO.EE
VÕI HELISTA

53 99 1650

RULOOD, KASSETTRULOOD, VOLDIKKARDINAD, RIBAKARDINAD,
PÜSTLAMELLID, SÄÄSEVÕRGUD, MARKIISID
RAE VALLAS MÕÕTMINE TASUTA
Rae Sõnumid • september 2017

+372 522 2121

Põhja-Eesti Autismi Liit võtab ESF
projekti raames tööle tugiisiku
6. aastasele lasteaias käivale
autistlikule poisile.
Töömaht: Täistööaeg E-R kl
08:00-17:00, mis varieerub pere
teenusevajadusest lähtuvalt.
Töö piirkond: Taaramäe Lasteaed,
Jüri
Tööle asumine: Võimalusel koheselt.
Kandideerijalt ootame motivatsiooni, hoolivust, rõõmsat meelt
ning head pingetaluvust. Kasuks
tulevad teadmised autismist ning
eelnev kokkupuude erivajadustega
lastega.
Sooviavaldus ning CV palume
saata meiliaadressile
autism.tugi@gmail.com
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SEPTEMBRI
PAKKUMISED !
MUSKUSLILLES
NÄOHOOLDUSTE KUU !
KÕIK GERMAINE DE
CAPUCCINI HOOLDUSED - 10 %
KÕIK PAYOT HOOLDUSED - 15 %

e

e

E-R 9.00-20.00 ja L 9.00-16.00

infraroad.ee

Rae valla kindel partner teedeehituses!
• Teedeehitus
• Asfalteerimine
• Kaevetööd
• Tänavakivide
paigaldus
• Lumekoristus

infraroad.ee

• Haljastus
september 2017 • Rae Sõnumid
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kuulutused
Reakuulutused september
Tasuta tulehakatus 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja saepuru kotis. Tel:
501 8594, kaminapuu.ee
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus- ja
remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Ilusalong Muskuslill Jüris pakub tööd
kosmeetikule. Kindel palk ja töö graafiku
alusel. Info tel 513 7898
Märjad küttepuud. Valge lepp 33 €/ruum,
must lepp 36 €/ruum, metsakuiv okaspuu
35 €/ruum, kask 39 €/ruum. Tellimine ja
info telefonil 5349 2730 või www.metsasoojus.ee
Tänavakivi paigaldus. Sillutus- ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.
Kogemus 10 a, kvaliteetne lõpptulemus!
Tel: 525 5851, www.ormikivi.ee
Soovin kiiresti osta sõidukorras sõiduauto või mahtuniversaali.Tel: 5819 0200
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
vanemaid lauanõusid ja lillevaase; pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Korstnapühkija- ja pottsepateenused.
Ohtlike puude-okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@infinitas.ee. Tel:
5348 7318
Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning
muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimisesemeid. Tel: 602 0906 ja 501 1628, Tim
Pakkuda tööd Rae valda Assakule nii
puhastusteenindajale kui ka masinistile.
Tööd on nii osalise kui ka täistööajaga.
Täpsem info töö kohta: 622 8591 (Anett)
või personal@tphooldus.ee
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega: lepp 33 €/rm, kask 38 €/rm, metsakuiv okaspuu 34 €/rm. Tel: 509 9598,
email.kosetehno@gmail.com
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Teade

Rae valla rahva paremaks teenindamiseks sai MTÜ-l Rae Tuletõrje-ja Päästeselts valmis Vaida tuletõrje garaaži parendamise 6. etapp, küttesüsteemi
ehitamine.
Õhk-õhk-küttesüsteemi ehitas
OÜ CITY KLIIMA. Projekti rahastab
rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

POLITSEI ÜLEVAADE
OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST AUGUSTIS

Palju õnne
kuldpulmade puhul,

SIRJE JA TÕNU
PAIST!

• Perioodil 1.08 kuni 31.08 teavitati 6
jalgrattavargusest Jüri alevikus Tammiku teelt, Kasemäe tänavalt ja Aruküla
teelt ning ühe jalgratta vargusest Järvekülas Kaare teelt. Jalgrattad varastati
kortermajade kinnistest trepikodadest
ning osa jalgrattaid oli täiendavalt lukustatud.
• 10.08 teavitati kerghaagise vargusest Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 26.
kilomeetrilt Aruvalla külast.
• 11.08 toimus liiklusõnnetus Karla külas
Andrekse teel, kus jalgrattaga sõitnud
alkoholijoobes 38aastane mees kaotas
jalgratta üle kontrolli ja kukkus. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
• Ööl vastu 11.08 varastati Peetri alevikus
Kuldala teelt sõiduauto BMW.
• 19.08 Vaida alevikus toimus konflikt 28ja 35aastase mehe vahel, mille käigus üks
mees lõi teist puust esemega vastu pead.
• 28.08 Vaida alevikus lõi 23aastane naine
28aastast meest ning tekitas temale valu.
• 30.08 Jüri alevikus toimus konflikt elukaaslaste vahel, mille käigus 48aastane
mees tekitas valu 67aastasele naisele.

Õnnitlevad endised Lehmja
rahvamaja tantsijad ja
õpetaja Helje Leies

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
AUGUSTIS
3. august Kustutati lõke Rae külas.
7. august Tartu maanteel oli teel abitu põder.
11. august Likvideeriti reostus Lagedil Liiva teel.
12. august Kustutati tulekahi Lagedil Killustiku tänaval.
Likvideeriti avarii tagajärjed Karla külas.
15. august Kustutati lõke Jüri alevikus Aia tänaval.
18. august Kustutati lõke Peetri alevikus Niidu tänaval
20. august Likvideeriti avarii tagajärjed Jüris Kiriku teel.
22. august Kustutati tulekahi Peetri alevikus Tartu mnt.
23. august Kustutati hooneväline tulekahi Lagedil
Betooni tänaval.
24. august Kustutati tulekahi Karla külas.
25. august Pajupea külas oli puuoks elektriliinis.
28. august Likvideeriti avarii tagajärjed Kangru sillal

Tervisepäev Rae koolimajas

(Ussiaugu tee, Vaskjala küla, Rae vald)

17. september kell 15.00

ELUMAHLAD
Ashtanga yoga/Mai Sööt
Terviseloeng "Elumahlad"/Katri Kaasik ja Ahti Aavik
Tervislik kogukonnaköök. Võta oma söök kaasa ja teeme koos süüa!
Kontsert Pisikeste Pillide Punt kell 18.00
Pressime kohapeal õunamahla!
Võta oma õunad kaasa!
Avatud kohvik “Marta”!

lisainfo
55512898

kultuur.rae.ee

kuulutused 35
Augustis
registreeritud
sünnid
MAIROLD METSMAAKER
HUGO TRUU
FRANKLIN ORAS
GREGOR VANEM
SIMO KNÄZEV
ROBIN VAHTER
RASMUS LUHAMETS
DANIEL PROKOPOV
ROBIN RAJATALU
RAIAN ROONET
IAN VOLT
JANAR SAAR
GERBERT EVAN OZOLS
HENRI SEEPTER
HENRY HEINAMÄGI
RICO AMBROZEVITS
EKE JAN TARRE
RICO RAHKEMA
SAMUEL JANNO
LION JULDAŠKIN
REMI MARDISOO
DANIEL JAKOVLEV
DEMI-LEE SEPP
ELIISE TRUU
SASKIA KALJUR
KEIRA RIKKEN
GAJANE JENGIBARJAN
GRETE OJA
HANNA MERILO
LOVIISE LAAS
ELIISE ORDLIK
HILDE ÕUEKALLAS
CHRISTELLA ARGE
KAROLIINE ROSENFELD
JOANNA RAEL VAHTRAS
EMILIA JOHANNES
KRISTENNA LOVIISA LAURIK
KAISA PIHLAK
MAIRA KOTIVNENKO
LUISE RAIDLA
LAUREEN JUURSALU
SANDRELLE SIMM
ELLI ENULA
REBECCA LEESI
LISANDRA MITT
MERILL MARII RÕUK

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

SEPTEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD
AINO RÄNNE

92

VAIKE ROOTS

75

TAALI TOOM

91

VIRVE REIDMA

75

KALJU NURJA

89

ENE MEOS

75

MEIDA MÄEVÄLI

87

TIIU ELJARI

75

ARMILDE VILBU

87

REIN UDSO

75

HELJU KATTEL

86

LIIDIA MURDSALU

70

MIHKEL-EDUARD LAUREND

86

TOOMAS TAMM

70

ILME HIO

86

SAIMI TOOM

70

ANTONINA ODINTSOVA

85

EHA POMERANTS

70

ALFRED PANT

85

JURI KUŠNIRJOV

65

ALEKSANDR STRIGIN

85

ARVO KASK

65

LEMBIT UIBOPUU

84

HELI ORAV

65

ANNA KOCH

82

GALINA GALINSKAYA

65

ÜLO SÕBER

81

ALEKSANDR ZÕBAREV

65

LJUBOV GORJUNOVA

81

KAIDO OTSUS

65

LEMBIT SÕSTER

81

VALENTINA KOH

65

MILVI OJA

81

AIME TAEVERE

65

SVETLANA GOLUBENKO

80

VEERA IVANOVA

65

Südamlik kaastunne Ehale
kalli

ema
kaotuse puhul
Pärna rühm ja Taaramäe
lasteaiapere

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Ekspress Meedia AS

Augustis lahkunud
VLADIMIR TERENTJEV
VLADIMIR BURTOVOI
HELJA PUSTOLJAKOVA
SILLE LIPS
EERIKA KEEROV

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7503 eksemplari ja see
jagatakse postkastidesse tasuta. Kaastööd ja kuulutused
palume saata iga kuu 20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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