APRILLINUMBRIS:

• Mis saab Jüri keskusalast?
• Peetris võisteldi kabes
• Kuidas Jüris naistepüha peeti
• Sügisel alustab valla esimene erakool

Rae valla ametlik väljaanne

nr 4 | aprill 2018

Liigume hoogsalt arengukursil.
Põhjapiirkonna üldplaneeringust u lk 6–7
Kõige aluseks on inimene.
Tutvu valla sotsiaalteenustega u lk 8–9
Kevad meie ümber tärkab ja taas on teemaks heakord!
Loe jäätmekäitlusest ja keskkonnateemadest u lk 12–13

2

RAE SÕNUMID
APRILL 2018

Vaida lähedal Lilleoru keskuses avab sel
sügisel uksed valla esimene erakool –
Lilleoru Põhikool.

Sügisel
avab uksed
esimene
erakool
Rae vallas
Kogukond soovib anda lastele võimaluse
õppida nagu oma peres ja seega avatakse
esimesel aastal üks väikene liitklass, kus
õpivad koos I ja II klassi õpilased.
Mis teeb Lilleoru Põhikooli eriliseks?
Lilleoru Põhikooli meeskonnaliige Stina
Valgma tõi välja järgmised faktorid:
õppimine väikeses klassis (kuni 12
last)
õpitakse mängides ja ollakse palju
õues
tunnid algavad hommikul kl 10.00,

•
•
•

Lilleoru Põhikoolis toimub õppimine riikliku õppekava alusel ja lisaks
on võetud eesmärgiks lapse tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamine ning oskus teadlikult emotsioonide
ja mõtetega toime tulla. Kogu õppetöö
toetub laste kaasasündinud uudishimule ja huvile.
21. aprillil ja 12. mail kell 11.00 toimub Lilleoru Põhikoolis avatud perepäev, kuhu kõik huvilised on oodatud
õpetajate ja kooliga tutvuma. Lisaks

varasemaid tulijaid ootab mänguring
suur rõhk koostööl ja hoolimisel
koduseid töid üldiselt ei anta
uus koolimaja vaikses ja looduskaunis paigas
pakutakse kohapeal valmistatud tervislikku toitu
kogu pere kaasatus kooliellu
lapsevanemate kool (erinevad täiendkoolitused vanematele)
kool on kogukonna koostööst sündinud ettevõtmine

•
•
•
•
•
•
•

Rae valla hõbelusikate jagamispidu toimub tänavu
7. aprillil ja 28. aprillil
Nimelised, koos sünniaja ning graveeritud valla vapiga hõbelusikad
kingitakse kõigile sünnijärgselt Rae
valda registreeritud lastele, kellel
on täis saanud esimene eluaasta.
Kutsed saadetakse koju postkasti ja
üleliia kaks nädalalt enne sündmuse toimumist.
Kutse rahvastikuregistris registreeritud aadressile saavad pered, kus
lapse sünd on registreeritud ajavahemikus 01.10.2016–31.03.2017. Juhul, kui
laps sündis enne 31. märtsi 2017, aga
sünd registreeriti aprillikuus, siis saab

pere kutse lusikapeole järgmisel korral (2018 sügis).
Lusikapeod toimuvad 7. aprillil
Peetris, Peetri Põhikooli aulas ja 28.
aprillil Jüris, Võsukese lasteaias.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tund ja sellesse
aega mahub ka väike muusikaline tervitus noortelt laulusõpradelt ja vallavanema pidupäevatervitus.
Meenutus aastast 2016.
FOTO ANNELI KARDIN
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Alexela avas Jüris CNG-tankla
CNG on autokütusena võrreldes bensiini
ja diiselkütusega oluliselt loodussäästlikum. Euroopa linnades on levimas trend
keelata diiselautode kasutamine, mis
aga eeldab sobilike alternatiivide olemasolu. Eesti on alles tegemas esimesi
samme keskkonnasõbralikumate sõidukite kasutuselevõtus, aga edenemist on
viimasel ajal märgata ka siin.
Alexela Oili juhatuse esimees Ain
Kuusiku sõnul on CNG puhas ja soodne
kütus,mille eelised on esile kerkinud just
nüüd, pärast bensiinile ja diiselkütusele
kehtestatud aktsiisimaksude tõusu.
„Alexela on jõudnud seisukohale, et
Eesti tingimustes on parim loodussõbralik kütusevalik gaas, mistõttu oleme
panustanud ja panustame ka edaspidi

LPG- ja CNG-tanklavõrgu arendamisse.
Küllaltki levinud on juba ka elektriautode kasutamine, aga hajaasustuse
tingimustes on see mugav valik pigem
linnakeskkonnas liiklemiseks. Kõik
CNG-tanklad saab panna tankima ka
biometaani, mida on võimalik Eestis
kohapeal toota. Seda tehes vähendame
oluliselt Eesti sõidukipargi keskkonnamõju ning panustame töökohtade tekkele maal,“ viitas Ain Kuusik.
Lähiajal on oodata surugaasi tanklate rajamise tõusu. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel rajatud CNG-tankla
on esimene surugaasitankla Rae vallas.
Läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastas EL Jüri CNG-tankla projekti
maksumusest 35%.

on avatud ka kohvik. Kogukond palub
perepäeval osalemise soovist eelnevalt teada anda aadressil pohikool@
lilleoru.ee.

Lisainfot saab:

•
•+372 5662 8435 (Stina Valgma)
•

Facebooki grupist – Põhikool Lilleorus
pohikool@lilleoru.ee
www.lilleoru.ee/et/kuidas-tulla
FOTO SILVER RAIDLA

Kevadine jää on ettearvamatu!
Kevade ja soojade ilmade saabumine on
endaga kaasa toonud olukorra, kus jääle minemine on muutunud juba ohtlikuks. Vaatamata sellele, et öösel võib
siin-seal ette tulla veel miinuskraade,
muudab päevane päike jää paksust ja
vastupidavust vaid tundidega. Seetõttu
on igati paslik meelde tuletada lihtsaid
tõdesid enda ja teiste ohutuse tagamiseks veekogude ääres ja jääl.
Jääle minnes on esimesteks ohumärkideks jää praksumine ja vajumine. Sellisel juhul on oluline võimalikult kiire jäält lahkumine ning enda
ohutuse tagamine. Kuidas aga käituda
siis, kui peaks juhtuma halvim ning

jää alla andma? Selleks on oluline
meeles pidada järgmisi tõdesid:
Püüa jääda rahulikuks
Anna endast valjuhäälselt märku
Sisse vajudes katsu võimalikult kiiresti august välja saada. Inimene ei
pea külmas vees kaua vastu!
Kanna jääle minnes alati endaga
kaasas jäänaaskleid. Nende abiga saad
end jääle tagasi tõmmata
Pääsenud august, rooma august eemale ning lahku jäält tuldud teed
Leia soe koht ning võimalusel vaheta
märjad riided kuivade vastu
Märka abivajajat!
Kevadel on oluline avatud silma-

•
•
•
•
•
•

dega ringi käia ka siis, kui te ise jääle
ei lähe. Nagu juba enne öeldud, ei pea
inimene külmas vees kuigi kaua vastu,
mistõttu on oluline abivajaja kiire märkamine ja 112 numbrile helistamine.
Juhul, kui soovite ise appi minna, on oluline ennekõike tagada enda
ohus! Kindlasti ei tohiks abivajajale
kätt ulatada, sest ohus oleva inimese jõud on üüratu ning peagi võite ka
ennast veest leida. Selleks on mõistlik
kasutada kas oksa, jopet või muud olemasolevat abivahendit. Lisaks sellele
on oluline ka hädaolukorras valjuhäälselt märku anda.
PÄÄSTEAMET
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Kauaoodatud Jüri aleviku
uue tervisekeskuse ehitustöödega alustatakse sügisel
ja kui kõik hästi läheb, saab
järgmise aasta lõpus tervisega seotud asjaajamisi
edaspidi teha kaasaegses
keskkonnas.

ANDRES KALVIK

Jüri uus tervisekeskus valmib
järgmise aasta lõpus
Jüri keskusalaga seonduvad toimingud
on viibinud, sest arhitektuurivõistlusel esikoha pälvinud ideekavandi märgusõnaga „Kellavärk“ projekteerimise
eest küsis Innopolis Insenerid OÜ kordades kõrgemat hinda, kui konkursi
lähteülesandes oli soovituslikult ette
nähtud.
Edu ei toonud ka läbirääkimised
bürooga Boa OÜ, kelle ideekavand
märgusõnaga „Üki-kaki-kommi-nommi…“ sai teise koha. Kõnelused võitjatega olid võtnud oma aja ja Boal tulid vahepeal uued tööd peale. Töösse
läheb seega kolmanda preemia saanud ideekavand märgusõnaga „Park“,
mille autoriteks on Lauri Eltermaa,
Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete
Veskiväli, Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno büroost Kauss
Arhitektuur OÜ.
Katus läheb üle seinaks
Uus tervisekeskus ehitatakse olemasoleva asemele ja see toimub kahes

etapis. Esmalt lammutatakse praeguse hoone korterite osa kuni galeriini
maha ja sinna rajatakse uus tervisekeskus. Hoone valmides kolivad praeguse tervisekeskuse rentnikud sinna
ümber ja tühjaks jäänud hoone lammutatakse.
„Selle asemele rajatakse haljastatud plats, kuhu on kavas tulevikus rajada uus vallavalitsuse hoone,“ selgitab Rae valla arhitekt Kadri Randoja.
„Lammutustööd algavad suvel ja
uue tervisekeskuse ehitusega tehakse
praeguse kava kohaselt algust oktoobris. Hoone valmimine on planeeritud
tuleva aasta lõpuks. Lisaks hoonele kavandatakse ümber ka tervisekeskust
teenindav terviklik väliala. Ülejäänud
projekteeritud väliala rajamine jääb
järgmisesse ehitusetappi,“ lisab Randoja.
Kahe- ja osaliselt kolmekorruselises tervisekeskuses saab olema kasulikku pinda ligi 1300 ruutmeetrit.
Omapäraselt on lahendatud sissepää-

su kohal olev katus, mis sujuvalt seinaks üle läheb. Fassaadil on kavas kasutada ehedaid materjale nagu näiteks
tellissindel ja tsement-kiudplaat ning
aktsendiks lisatakse heledat puitu.
Ideekavandi üks autor Lauri Eltermaa tõi välja, et värvitoonidest jäävad
domineerima punakaspruun ja hall.
„Tellis on hea materjal, mida saame
kasutada aktsendiks ka platsi sillutisel, et kompleks ühtse terviku moodustaks,“ lisab Eltermaa, kes on varasemaid kogemusi nimetades olnud
osaline näiteks ka Palamuse lasteaia
ning Pärnu siseturvalisuse ühishoone
projekteerimisel.
Avalik liginullenergiahoone
Uus tervisekeskus saab olema Rae
valla esimene avalik hoone, mis vastab
liginullenergia tingimustele. Keskkütte kõrval kasutatakse ka katusele paigaldatavatelt päikesepaneelidelt saadavad elektrienergiat.
Rajatav hoone on avar, valguskül-
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Liginullenergiahoone
Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate
lahendustega tehniliselt mõistlikult
ehitatud hoone, mille energiatõhususarv
on suurem kui 0 kWh/(m²·a), kuid mitte
suurem kui määruses sätestatud.Avaliku
hoone puhul on selleks piirväärtuseks
seatud 120 kWh/(m²·a).
Kui see regulatsiooni sõnastus lahti
seletada, siis lause esimene pool ehk parima võimaliku ehituspraktika kohaselt tähendab, et võrreldes praeguste lahendustega on välispiirded (nt välisseinad, katus,
põrand) parema soojustusega, aknad on
madalama soojusläbivusega ja suuremat
tähelepanu on pööratud külmasildadele
ja välispiirete õhupidavusele. Lisaks peavad ka tehnosüsteemid (küte ja ventilatsioon) olema efektiivsed.
Järgmine mõiste definitsioonis on
taastuvenergiatehnoloogiate
lahendustega, mis on kõige suurem uuendus
võrreldes praeguse ehituspraktikaga.
See tähendab, et liginullenergiataseme
saavutamiseks ei piisa ainult energiatarbimise vähendamisest. Hoone peab
ka energiat tootma. Praktikas tähendab
see seda, et uute hoonete katustele paigaldatakse päikesepaneelid elektri tootmiseks. Viimane märksõna tehniliselt
mõistlikult tähendab seda, et lahendused peavad olema mõistliku aja jooksul
ka tasuvad. Ehk siis eeldatav ehitusmaksumuse tõus peab ennast väiksemate energiaarvete kaudu ära tasuma.

lane ning lihtsa loogilise ruumiprogrammiga. Esimesel korrusel hakkavad paiknema registratuur, apteek,
füsioteraapiakabinetid, psühholoog,
ämmaemand, koduõde ja hambaravi.
Kiirabi on paigutatud hoone esimese korruse kagunurka, mis võimaldab
brigaadile kiire ning eraldatud liikumise. Teisel korrusel on perearstikeskus ja kolmandale korrusele on ette
nähtud tehnilised ruumid.
Lähiaastatel rajatakse tervisekeskuse ja perspektiivse vallavalitsuse
hoone ette ka väliala, mis hõlmab
avarat lipuväljakut, kõrghaljastusega
eraldatud privaatsemat tsooni ning
keskkonda sulandatud moodsat skateparki, mida valla noored on pikisilmi
oodanud. Kuna tulevase keskväljaku
asukoht on aja jooksul kujunenud
kergliiklejate liikumissuundade sõlmpunktiks, siis sai ala planeerimisel
peamiseks eesmärgiks seatud kergliikleja teekonna mugavamaks ja sisukamaks muutmine.

Uued kirjakastide paiknemise
asukohad Rae vallas
Seoses Omniva kirjakastide korrastusaktsiooniga, mille käigus paigutati
vähekasutatud kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse,
paiknevad Rae vallas kirjakastid edaspidi järgmistes kohtades.
Kirjakasti
aadress

Asula,
linn

UUS
Omavalit- OMAVAsus
LITSUS

Maakond

Kirjakasti asukoha kirjeldus

Kasti
nr

Aruküla tee 9

Jüri

Rae vald

Rae vald

Harjumaa Aruküla 9, Rae vallavalitsus

2–129

Mihklisaun 1

Lagedi

Rae vald

Rae vald

Harjumaa Lagedi raamatukogu

2–179

Vaida

Vaida

Rae vald

Rae vald

Harjumaa Vaida postkontor, välimine

2–308

Läike tee 12

Peetri

Rae vald

Rae vald

Harjumaa Läike tee 12

2–363

Veesaare tee 2 Peetri

Rae vald

Rae vald

Harjumaa Peetri Selver

2–401

Aruküla tee 29 Jüri

Rae vald

Rae vald

Harjumaa Jüri postkontor, välimine

2–62
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Rae valla põhjapiirkonna
panustab keskusaladele
Rae vallavalitsus algatas eelmise aasta alguses omavalitsuse põhjapiirkonna üldplaneeringu muutmise. Tegemist on
dokumendiga, mis suunab valla ruumilist arengut. Esmalt
koguti elanike arvamusi ja nüüdseks on ka tehtud esimesed uuringud: liikuvus- ja mürauuring ning väärtuslike
põllumaade uuring. Kevadel valmib veel rohevõrgustiku
väärtuste hinnang.
ANDRES KALVIK
Abivallavanem Priit Põldmäe on esimeste tulemustega tutvunud ja nendest kumab läbi soovitus viimaste
aastate kiiret arengut pisut pidurdada.
„Tekivad selged keskusalad, mida hakkab läbima trammikoridor. Kaugemad
arendusalad, mis jäävad keskustest
eemale, on planeeritud väljaarendada
hilisemas etapis,“ täpsustab Põldmäe.
Liikuvusuuring soovitab panustada

Lähiajal muutub
mugavamaks ka
nende inimeste elu, kes
käivad pealinnas tööl
jalgrattaga.

alternatiivsetesse liikumisviisidesse,sest
linnastuvas piirkonnas ei pea praegused
teed koormusele vastu. Üheks võimaluseks on põhjapiirkonda trammitee rajamine ja selle ühendamine Tallinnaga.
Võimalus: tramm läbi Peetri ja
Järveküla Assakuni
„Seni on räägitud paralleelselt Tartu maanteega kulgevatest rööbastest,
kuid teiseks tööversiooniks saab ilmselt olema trass, mis läheb Vana-Tartu
maantee lähedalt,“ selgitab Põldmäe.
„Sealne elanikkond on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ning Järveküla
kooli ja Assaku lasteaia ümbrus on tiheasustusega alad. Arutame võimalust
suunata tramm Selveri juurest Peetri

kooli juurde, sealt edasi paralleelselt
Tartu maanteega praegu paberil oleva
Tallinna väikese ringteeni, kust võiks
suuna võtta Järveküla kooli juurde.
Edasi suunduks tramm Tartu maantee
alt läbi Assakule ja sealt edasi Jürisse. Projekteerijatel tuleb leida kuldne
kesktee soovide ja tegelike võimaluste
vahel. Arvestama peab ka sellega, et
keskusi läbides trammi kiirus langeb
ja see võib kahandada atraktiivsust.“
Liikuvusuuring analüüsib ka kahte erinevat trammiteelahendust, kuid
järgmise sammuna tuleb tellida trammi tasuvusuuring. „Keskusalasid läbiva
trammiliini kasuks räägib see, et seda
on võimalik ühendada tekkivate keskustega ning siduda pargi ja reisi parklatega, et pakkuda alternatiivseid variante
autoga liiklemiseks. Liikuvusuuringu
andmetel on võimalik autostumist sellisel viisil tunduvalt vähendada või siis
jätta samale tasemele, kuigi elanikkond
pidevalt kasvab,“ arutleb Põldmäe.
Tallinn väike ringtee projekt liigub
jõudsalt edasi
Lähiajal muutub mugavamaks ka
nende inimeste elu, kes käivad pea-
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üldplaneering
linnas tööl jalgrattaga. Nimelt rajab
Tallinna linn käesoleval aastal kergliiklustee ka Tartu maantee Ülemiste
järve poolsele küljele, mis viib otsejoones Järvevana teele. Lennujaama
trammipeatusesse on lubatud teha ka
rattaparkla.
Teiseks suureks liikluse hajutamise projektiks on jätkuvalt Tallinna
väike ringtee, kus praegu toimuvad
jõulised edasiminekud ja kohtumised maanteeameti, Rae valla, Tallinna
linna, Tallinna Lennujaama AS-i ning
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel. Hindamisel on
koostatav eelprojekt, selle maksumus
ning võimalik osapoolte vaheline rahastamise jaotus.
„Ülemiste ristmiku ja Tallinna linnapiiri vahelisel lõigul läheb liiklus
järjest tihedamaks. Maanteeamet saab
aru, et Ülemiste City ja Tallinna lennujaama kasvades tuleb liikluskoormuse
hajutamiseks pakkuda lisavõimalusi
ning seda saab pakkuda vaid Tallinna
väike ringtee.
Kahetasandiliste ristmikega autode lihtne juurdepääs Tartu maanteele
ei too lahendusi, vajalik on suunata

Kui siiani oli
võimalus ka
keskusaladest kaugemale
jäävad põllud täis ehitada,
siis uue üldplaneeringuga
plaanime jätta need
lähiaastateks arendustest
välja.
autod linna või linnast välja ka alternatiivseid teid pidi.
Liikuvusuuringu raames koostatud positsioneerimisandmetest oli
üllatav teada saada, et ligi 70 protsenti Rae valda, peamiselt Jürisse,
tulevatest töölistest, saabub siia lääne poolt: Kristiinest, Mustamäelt, Tabasalust ning Paldiskist,“ tutvustab
Priit Põldmäe.
Keskusalad tulevad Peetrisse,
Järvekülla, Assakule ja Raesse
Ehitus- ja arendustegevuse keskustesse koondamist toetab jõuliselt
ka koostatud väärtuslike põllumaade
uuring, kus hinnati kasutuses ole-

vate põllumaade suurust, viljakust,
asukohta ja juurdepääsetavust ning
tehti ettepanekud osade põllumaade säilitamiseks. „Kui siiani oli võimalus ka keskusaladest kaugemale
jäävad põllud täis ehitada, siis uue
üldplaneeringuga plaanime jätta
need lähiaastateks arendustest välja. Panustame sellele, et keskusalad
muutuksid kompaktsemateks,“ räägib Põldmäe.
Mürahinnang annab ülevaate kogu
valla liiklus- ja tööstusmüra kohta.
„Kuna Rae valda läbivad mõlemat pidi
suured magistraalid ning planeeritud
on täiendavalt Tallinna väike ringtee
ja Rail Baltica, on magistraalide äärde
ja liitumispunktidesse mõistlik pigem
planeerida ärilist tegevust ning VanaTartu maantee siduda pigem elukeskkonna ja keskusaladega,“ ütleb Põldmäe.
Keskusalad on kavandatud Peetrisse, Järvekülla, Assakule ja Rae külla,
kuhu peaksid tulema koolid-lasteaiad
ning elukeskkonda toetavad ettevõtted ja asutused. Peetri elanike arv
kasvab uuringu kohaselt aastaks 2025
rohkem kui kümme protsenti.
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Sotsiaalteenused Rae
Rae valla elanikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Rae vallas, v.a vältimatu sotsiaalabi osutamine, on võimalik taotleda erinevaid sotsiaalteenuseid, mis soodustavad inimese
või perekonna igapäevast toimetulekut.
TEIRI JÕÕRAS

SOTSIAALHOOLEKANDE PEASPETSIALIST

Rae vald osutab järgnevaid sotsiaalteenuseid:
Koduteenus – täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Koduteenuse osutamisel abistatakse
isikut järgnevates toimingutes: toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade koju toomine vastavalt
vajadusele; terviseabi korraldamine,
küttematerjali ja veega varustamine,
vajadusel tuha ja heitvee väljaviimine,
abistamine asjaajamisel jne.
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – turvalise keskkonna
ja toimetuleku tagamine täisealisele
isikule hoolekandeasutuses, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või
elukeskkonnast tulenevatel põhjustel
ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Teenust on võimalik taotleda nii
pikemaajaliseks kui ka lühiajaliseks
perioodiks.
Tugiisikuteenus – iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus
isik vajab sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel
määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb
juhendamises, motiveerimises ning
isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Last
kasvatavale isikule tugiisikuteenuse
osutamisel on täiendav eesmärk lapse
hooldamise ning turvalise ja toetava
kasvukeskkonna tagamine.
Täisealise isiku hooldus – täisealisele isikule seatakse hooldus, kui
isik vaimse või kehalise puude tõttu
vajab abi oma õiguste teostamiseks ja
kohustuste täitmiseks. Hooldaja mää-

ramist on õigus taotleda sotsiaalhoolekandega hõlmatud täisealisel isikul,
kellel puuduvad perekonnaseaduse
alusel ülalpidamist andma kohustatud isikud ning kellele ei ole määratud
eestkostjat, kuid kes oma vaimse või
kehalise erivajaduse tõttu vajab oma
õiguste teostamiseks ja kohustuste
täitmiseks teatud toimingutes kõrvalabi.
Isikliku abistaja teenus – suurendada füüsilist kõrvalabi vajava
täisealise puudega isiku iseseisvat
toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust
saava seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Isikliku abistaja teenuse osutamisel abistatakse teenuse
saajat tegevustes, mille sooritamiseks
vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema
igapäevastes tegevustes (liikumisel,
söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni- ja majapidamistoimingutes, muudes toimingutes).
Varjupaigateenus – ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine
täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud
voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
Turvakoduteenus – ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase
abi tagamine. Esmase abi raames tagatakse isikule vajadusel kriisiabi, mis
taastab isiku psüühilise tasakaalu ja
tegevusvõime igapäevaelus ning teavitatakse isikut teistest abi saamise
võimalustest. Turvakoduteenust tagatakse nii lapsele, kes vajab abi tema
hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või
arengut kui ka täisealisele isikule, kes
vajab turvalist keskkonda.
Sotsiaaltransporditeenus – puu-

Sotsiaalteenuse
saamiseks või
sotsiaalteenuse rahaliseks
hüvitamiseks esitab
taotleja vallavalitsusele
taotluse.
dega või liikumisraskustega isikule,
kelle puue või muu liikumisraskus
takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele
vastavat transpordivahendit tööle või
õppeasutusse sõitmiseks või avalike
teenuste kasutamiseks.
Eluruumi tagamise teenus – eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt
võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Puudega isikule eluruumi kohandamine – puudega isikule kuuluva
või tema valduses oleva eluruumi
(puudega isiku koduse keskkonna) kohandamise teenust on õigus taotleda
üldjuhul sügava liikumispuudega või
progresseeruva liikumisvõime kaotu-
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vallas

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine
19. märtsil 2018 avanes kohalikele omavalitsustele meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor, mille eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.
Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi
kohandamist:
liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone
välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist
hügieenitoimingute parandamist
köögitoimingute parandamist.
Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projektist on võimalik toetust taotleda ka Rae valla elanikel. Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni 8-le
puudega Rae valla elanikule.
Projektis osalemiseks tuleb puudega isikul või tema esindajal esitada taotlus Rae
Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile hiljemalt 30. aprilliks 2018.
Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta saab e-posti aadressil ylle.
parmas@rae.ee või telefoni teel 526 6774.

•
•
•

sega raske puudega isikule ehituslike
kohanduste tegemiseks eluruumi sisenemise või eluruumis toimetuleku
hõlbustamiseks.
Võlanõustamisteenus – abistatakse ja nõustatakse isikut, kellel on
esitatud nõue täita võlaõiguslikust
suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma või kellel on võlgnevuse
tekkimise oht.
Vältimatu sotsiaalabi teenus –
isikule, kes on sattunud sotsiaalselt
abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse
vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.
Muud täiendavad sotsiaalteenused – vallavalitsus osutab võimalusel
ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid
täiendavaid sotsiaalteenuseid. Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on: psühholoogi nõustamisteenus, eripedagoogi teenus, logopeedi
teenus, perelepitusteenus, kriisiabi sh
laste leinalaagris osalemine, sõltuvusravi, viipekeele tõlketeenus jne.
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Esimesel ülestõusmispühal avati
Jüris renoveeritud kogudusemaja
Pikka aega ilma oma
majata tegutsenud Jüri
kogudus avas 1. aprillil
kogudusemaja, mis paikneb kunagise kirikumõisa
südames, ajalooliselt seal
kõrgunud pastoraadi vahetus läheduses.

Tiigi veerel asuvas nõukogudeaegses majas on kogudus vaikselt tegutsenud juba alates aastast 2004, kui
toonases sotsiaalmajas loovutas vald
neile tegutsemiseks esimese tühjaks
jäänud korteri. Tänaseks on vald kõikidele senistele asukatele leidnud
uued, mugavamad elupaigad ning
kogudus kogu maja haldamise enda
peale võtnud.

Võõrustaja Tanel Ots koos külalistega – keskel Kiili vallavanem Aimur Liiva, paremal
Rae vallavanem Mart Võrklaev.

Fotod ajast enne remonti räägivad iseenda eest.
FOTOD RAE SÕNUMID

Avamisel külalisi tervitanud preester Tanel Ots meenutas nii möödunut
kui vaatas lootusrikkalt tuleviku suunas. „Pikka aega toimus kogu sisuline
töö kas kiriku väikestes käärkambrites
ja kõrvalruumides või kalmistu väravas olevas tavandimajas, mis samuti
kuulub vallale. See, kuidas kuivkäimla
ja ühe suure ahiköetava ruumiga hoones on kasvanud üles terve põlvkond
koguduseliikmeid, näib tagantjärele
uskumatu,“ nentis Ots, kes pidupäeval
unistas juba järgmistest sammudest.
„Maja lõunapoolsele küljele, tiigi
äärde, on soov rajada terrass. Samuti
oleks tarvidus korraliku tuulekoja järele ja juurdeehitus annaks võimaluse
välja ehitada saun, mis korralikus majapidamises tavaks, ning panipaigad,“
kirjeldas vaimulik tulevikuplaane.
Kogudust tuli avamise puhul õnnitlema vallavanem Mart Võrklaev,
kes kinnitas, et koostöö omavalitsuse
ja kiriku vahel kindlasti jätkub, sest
üheskoos on hea asju teha. „Vallale on
see suur rõõm, kui kinnisvara liigub
tublidesse kätesse ja täna siia tulles oli
tõesti hea meel tõdeda, et pikalt väga
kehvas seisus olnud hoone on tundmatuseni muutunud,“ rääkis Võrklaev.
„Pole kahtlust, et kui nii suur töö
on juba tehtud, siis ei jää aktiivsel kogudusel teostamata ka tulevikuplaanid
ja vald on selles osas alati valmis kaasa
mõtlema,“ sõnas Võrklaev kirikuõpetaja visioonidele toetust avaldades.
Kirikukoor pühitses uue maja
omaltpoolt sisse lauluga ja avamispäeval eksponeeriti ka Eduard Viiralti gravüüre. Nimelt on ajaloost selgunud, et
umbes kahe aastase perioodi jooksul,
kui Viiralt tegeles tollase Jüri pastori ja Eesti usuteaduse rajaja Eduard
Tennmanni „Usuõpetuse lugemiku”
illustreerimisega, oli tema peatuspaigaks just Jüri kirikumõisa peahoone
ehk vana pastoraat. Jüri kiriku tänane õpetaja Tanel Ots avaldas lootust,
et juba peagi peatub näitus nimega
„Enne põrgut“ kogudusemajas pikemalt, sest värskelt värvitud seinu selle
tarbeks uutes ruumides jagub.
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25. märtsil enne päikesetõusu kogunes
väike seltskond valgete pearättidega naisi
Jüri terviseradade algusesse, et pidada
üheskoos rahvakalendri tähtsaimat naistepüha – paastumaarjapäeva.

Päikesetervitus,
pannkoogid ja
maarjapuna –
naistepüha
pidamine Jüris
SANDRA SUURKASK
Maarjapäeva kombestik on rikas ja
läbi aegade on naised sel päeval teinud
igasuguseid erinevaid rituaale. Kõigi
nende taga on olnud soov ja vajadus
koguda väge ja jõudu, leida ja hoida
endas tasakaalu, et tulla toime oma
igapäevatööde ja -toimetustega, püsida terve ja tugevana iseenda ja oma
pere heaks.
Maarjapäeva tähistamise traditsioon on hakanud uuesti üle Eesti hoogustuma viimasel paarikümnel aastal.
Eelmisel aastal teatasid naised maarjapäeva kogukondlikust tähistamisest
rohkem kui 30-s erinevas Eesti paigas.
Nii ronisime meiegi varavalges
Jüri staadioni kõrval olevale künkale
päikest tervitama. Et ilm oli pilvine,
ei õnnestunud meil päikeseketast päriselt näha, kuid laulsime päeva tervituseks igivana loomiselaulu ja pesime
silmi allikaveega.
On suur õnn, et siinsamas, keset
Jüri alevikku, seisab iidne tammik,
mis kunagi on olnud ümberkaudsetele
inimestele eriline ja püha paik. Võtsimegi naistega suuna tammikusse, et
siduda sealsetele puudele kaunistuseks ja omamoodi ohvrianniks värvilised paelad. Niimoodi puid ehtides

Varahommikune silmapesu allikaveega. FOTO SUSAN SUURKASK

andis iga naine tammiku võimusesse
ka oma head soovid iseendale ja oma
lähedastele – ikka iga soovi kohta üks
paelake.
Varahommikuvaikuses
nende
suurte puude all olemine tekitas väga
erilise tunde. Rääkisime üle ka tammikut puudutavad legendid ja imetlesime vanade puude võimsust. Omamoodi tegi sealne pilt ka nukraks ja tekitas
meis küsimusi – kas me ikka oskame
seda kunagist pühapaika piisavalt
väärtustada? Vedeleva prügi ja õnnetu
heakorra järgi otsustades on teadmine
selle koha erilisusest tänastes noortes
kaduma läinud. Nii otsustasimegi siduda ühe soovipaela sellesama tammiku heaks, selle kestmise ja väärtustamise heaks.
Teel tammikust kultuurikeskuse
poole rääkisime erinevatest viljakusmaagiaga seotud rituaalidest, millesse
vanasti usuti, aga ka loodusetundmisest ja kohaliku ümbruse muutumistest viimasel paaril kümnendil.
Pärale jõudes katsime ühiselt laua
ja nagu sellistel puhkudel ikka, oli see
rikkalik. Erilisel kohal olid muidugi
punased joogid ehk maarjapuna ja
pannkoogid. Maarjapuna joomine just

maarjapäeval tagab naise ilu ja punapõsisuse kogu järgnevaks aastaks,
pannkoogid aga soodustavad kapsapeade kasvu – mida suuremad koogid,
seda suuremad kapsalehed.
Mõnusas vestlusringis sai nimetatud oma esiemasid ja räägitud
nimesaamise ja nimepanemise lugusid. Kuna 25. märts on paastumaarjapäeva kõrval nimetatud ka
küüditamisohvrite
mälestuspäevaks, siis süütasime küünlad kõigi
küüditatute ja nende perede mälestuseks. Meie hubases ja erinevatest
põlvkondadest pärit naiste seltskonnas tulid jutuks ka meie perede
küüditamise lood. Oli väga isiklik ja
väärtuslik võimalus neid niimoodi
jagada ja vastu võtta. Ühise olemise
lõpetasime saunaskäiguga.
Mina olen paastumaarjapäeva
tähistanud 14. järjestikusel aastal ja
võin täna kindla veendumusega öelda, et mulle pole see ammu enam
mingi huvi- või naljapärast tegemine, vaid minu olemise pärisosa. Olen
hästi tänulik neile naistele, kes meie
üleskutsega liitusid ja julgustan kõiki
meiega liituma juba järgmisel paastumaarjal!
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Kevadisest heakorrastamisest
Kättejõudnud kevad toob taas päevakorda kodukraamimise ja aiatööd. Nagu tavaks saanud, tutvustame alljärgnevalt, kus, kuidas ja millal saab kevadkoristusest tekkinud
jäätmeid tasuta ära anda.
EGE KIBUSPUU

KESKKONNASPETSIALIST

Ohtlike jäätmete kogumisring
28. aprillil 2018 toimub igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike
jäätmete kogumisring. Kogumisringi
käigus peatub ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates peatumispaikades:
09.00–09.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigu ja Heki tee ristmikul
10.00–10.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigus, Kaabli tn garaažide ees
11.00–11.30 ASSAKUL, Järve tee 4 ees
12.00–12.30 LAGEDIL, Betooni tänava
lõpus asuvate garaažide juures
13.00–13.30 PAJUPEAL, AS-i Pakar
töökoja sissekäigu ees
14.00–14.30 PATIKAL, Patika kaupluse ees
15.00–15.30 URVASTES, Urvaste bussipeatuse kõrval
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on vanad ravimid, kasutatud õlid ja õli sisaldavad
jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimija lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, säästupirnid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
patareid, väikeakud ja akudega seadmed. Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu
tasuta.
Lisaks paiknevad Rae valla territooriumil püsivad ohtlike jäätmete
konteinerid:
Järvekülas jäätmepunktis Turu tee
25. Jäätmepunkt on avatud iga päev
kell 8–20. Värav avaneb helistamisel
(number on väraval).
Jüri alevikus Suve tn 7a. Konteineri
avamine toimub eelnevalt ette helistades numbril 5656 2750 (Meelis).
Vaida alevikus Hoidla teel Hoidla tee
25 korterelamu vastas. Konteineri avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada
numbril 5645 6749 (Tiina) ja kokku leppida aeg, millal konteiner avatakse.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Haljastusjäätmete kogumine
Ka sellel kevadel saab registreerida
Rae valla tiheasustusaladel haljastusjäätmete tasuta äraveoks. Registreeruda tuleb hiljemalt 20. aprilliks 2018
helistades numbril 605 6781, 605 6750
või kirjutades ege.kibuspuu@rae.ee.
Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus.
Oksad ja lehed palume panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel
ära ei lagune maksimaalse suurusega
200 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale. Neid
kilekotte, kus on näha muid jäätmeid
peale okste ja lehtede ära ei viida. Kottide äravedu algab 23. aprilli hommikul ning selleks ajaks peavad kotid olema aia taha tõstetud.
Ebatavalise ilma puhul võib esineda
muudatusi kuupäevades. Muudatustest
teavitame jooksvalt Rae valla kodulehel.
Suurjäätmete kogumine
Suurjäätmed on vana mööbel, näiteks diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad jms suuremõõtmeline
jääde, mis ei mahu oma mõõtmete või
nende kaalu tõttu konteinerisse. Alates
01.01.2017 viib AS Eesti Keskkonnateenused suurjäätmed tasuta ära.
Pane tähele, et suurjäätmete alla ei
klassifitseeru ehituspraht, igasugune
ehituse või lammutuse tegevusel tekkinud jäätmed (aknaraamid, betoon,
tellised, kips, keraamika jm). Samuti
ei klassifitseeru suurjäätmetena elektroonikajäätmed (külmikud, pliidid, pesumasinad jm).
Suurjäätmete vedu saab tellida ASist Eesti Keskkonnateenused aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee telefonilt 640 0800 või infotelefonilt 1919.
Vanad rehvid
Vanarehve võetakse elanikelt
TASUTA vastu esmaspäevast reede-

ni kell 9–18 aadressil Tartu mnt 119,
Tallinn (OÜ Vianor) ja reedeti kell
10–16 Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Rehvipunkt OÜ). Täiendavat infot teiste
kogumiskohtade kohta saab MTÜ
Rehviringlus kodulehelt www.rehviringlus.ee.
Elektroonikajäätmed
Elektroonikajäätmeid saab tasuta
ära anda:
Jüri alevikus aadressil Suve tn 7a,
avamiseks ette helistada numbrile
5656 2750 – Meelis.
Vaida alevikus aadressil Hoidla tee
25, avamiseks ette helistada numbrile
56 456 749 – Tiina.
Järvekülas aadressil Turu tee 25, iga
päev kell 8–20. Värav avaneb helistamisel (number on väraval).
Elektroonikajäätmete konteinerisse võib tuua kõiki tooted, mis töötavad elektrivooluga (nt külmikud,
raadiod, telerid jne) ja oluline on silmas pidada, et tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed. See tähendab, et kindlasti
peaks olema taga elektrijuhe, vanal
teleril ei tohi kineskoopi välja võtta ja
külmikutel peaks olema alles külmetusseade.
Täname kõiki, kes jäätmeid nõuetekohaselt ka muul ajal sorteerivad –
seeläbi hoiame oma looduskeskkonda
puhtana!

•
•
•

Korralda oma kevadine
heakorratalgupäev ja vald
toetab abivahenditega
Vallavalitsus toetab Rae valla asulates toimuvaid kevadisi heakorratalguid kilekottide, töökinnaste ning
jäätmete äravedamisega. Kui oled valmis oma kodukoha heaks kaasa lööma, korralda ise oma sõpruskonnaga
talgupäev ja vald aitab vajalike abivahenditega. Kui liitud kogukonnas
toimuva talgupäevaga, võta ühendust
oma külavanemaga, kes annab teada,
kuna ja kuidas kodukülas heakorratalgud toimuvad. Lisainfo abivahendite
saamise kohta tel 605 6781, e-post ege.
kibuspuu@rae.ee.
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Uued jäätmeveohinnad Hajaasustuse
Alates juunist tõusevad
jäätmeveo hinnad. Millised
on hinnatõusu tagamaad?
AS Eesti Keskkonnateenused põhjendas teenustasude muutmise taotlust
segaolmejäätmete käitluskulu ja kütusehindade tõusuga ning 2018. aastal
lisandunud veokite teekasutuse maksuga.
Tulenevalt hankelepingust ja Rae
valla jäätmehoolduseeskirjast on vedajal õigus esitada taotlus teenustasude suurendamiseks, kui esinevad
objektiivsed asjaolud, mis oluliselt
mõjutavad jäätmete veokulusid.
Antud teema läbis põhjaliku arutelu nii vallavalitsuses kui ka volikogu
keskkonnakomisjonis, kus käis teenustasude muutmise vajadust selgitamas AS Eesti Keskkonnateenused
juhatuse liige Bruno Tammaru.
AS Eesti Keskkonnateenused seisukoht oli, et tulenevalt suurenenud
kuludest ei ole võimalik Rae valla
teenindamist jätkata. Teenustasude
muutmata jätmisel oleks leping lõpetatud.
Uue hanke ettevalmistamine, läbiviimine ja elanikega uute lepingute
sõlmimine võtaks mitmeid kuid ja sel
ajal peaks Rae valla elanikud tellime
teenust nö vabaturu tingimustes. Mis
tähendab ise vedaja otsimist, lepingu
sõlmimist, konteienrite rendi puhul

programm

olemasolevate tagastamist ja uute tellimist. Suure tõenäeousega kaasneks
vabaturule minekuga igal juhul hinnatõus ning seda ilmlset suuremas
mahus kui tänase teenusepakkujaga
kokkuleppel. Samuti võib varasema
kogemuse põhjal öelda, et korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud piirkonnast
väljajäämisel kõige rohkem kahju hajaasustusega piirkondade elanikud,
kellel puudub sellisel juhul kindlus,
kas nende juurde prügiauto üldse on
nõus tulema ja millistel tingimustel.

Abivallavanem Priit
Põldmäe kommentaar:
Teenustasude muutmise taotlus oli
mitmel korral arutlusel ja väga põhjalikult kaaluti mõlemaid variante: nii
taotluse rahuldamist kui vedajaga lepingu lõpetamist.
Lõplik otsus kujunes sellelt pinnalt, mis tooks elanikele kaasa võimalikult vähe ebameeldivusi. Tänases olukorras, kus ettevõtjaid mõjutavad nii
suurenev
tööjõupuudus kui ka erinevad hinnatõusud, on äärmiselt tõenäoline, et
uue hankega oleks teenustasud samuti
tõusnud. Lisaks ei ole meil kindlust,
et uue hankega jääks kehtima elanikele väga oluliseks kujunenud tasuta
teenus vanapaberi ja papi, biolagunevate jäätmete ning suurjäätmete veo
näol.

Alates 01.06.2018 on segaolmejäätmete mahutite
ühekordse tühjendamise hinnakiri:

Jäätmeliik

Segaolmejäätmed

Kategooria jäätmemahuti suurus
m3

Teenustasu hind
jäätmete ühekordse
käitlemise eest ilma
käibemaksuta (€)

Teenustasu hind
jäätmete ühekordse
käitlemise eest koos
käibemaksuga (€)

0,10 (jäätmekott)

0,59

0,71

0,08

0,47

0,56

0,14

0,83

1,00

0,24

1,42

1,70

0,37

2,19

2,63

0,66

3,91

4,69

0,80

4,74

5,69

1,10

6,51

7,81

2,50

14,80

17,76

4,50

26,64

31,97

H

ajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.

Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:
veevarustussüsteemid
kanalisatsioonisüsteemid
juurdepääsuteed
autonoomsed elektrisüsteemid (kui
ei ole liitunud elektrivõrguga)

•
•
•
•

Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
taotleja alaline elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2018 hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust
taotletakse
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile
toetust taotletakse
taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud
Maksimaalne toetus programmist
ühele majapidamisele on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama
vähemalt 33% projekti abikõlbulikest
kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega
esitatakse Rae Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti elluviimine peab olema
lõppenud vähemalt taotlusvoorule
järgneva aasta 31. oktoobriks.
Taotluste esitamise tähtaeg on
11. juuni 2018, taotlus tuleb esitada
Rae Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt.
Rae Vallavalitsuse poolne kontaktisik
on Ege Kibuspuu (ege.kibuspuu@rae.ee,
605 6781)

•
•
•
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kutsub Sind

KEVADKONTSERDILE
18. aprillil 2018. a kell 18:30
Rae Kultuurikeskusesse

Kontsert on
TASUTA

12. MAI 2018
KELL 10
JÜRI TERVISERAJAL
KÄIMISPÄEV

KÄIME KOOS

koostöös Jüri Gümnaasiumi ja JG VIL! VEIXI RATTATIIMIGA kuulutame
välja konkursi noore sportlase stipendiumile.

Rada
5 km

Stipendiumi eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis.
Stipendiumide suurused 2018. aastal:

Tule üksi, pere või sõpradega!

I preemia 3000 eurot
II ja III preemia a’ 1250 eurot
kolm lisapreemiat a’ 500 eurot

Stipendiumi taotlemine
Stipendiumi taotleja esitab vabas vormis kirjaliku põhjendustega taotluse
25. maiks 2018 aadressil stipendium@vilistlane.ee
Stipendiumid antakse üle 8. juunil 2018.
Täpsem info taotlemise tingimuste kohta: http://www.vilistlane.ee/stipendiumid
http://www.veixirattatiim.ee/ (vali menüüribalt stipendiumid)

Võta kaasa hea tuju!
KAVA:
10.00
10.45
11.00
12.30
12.40

Registreerumine
Soojendus enne rajaleminekut
START staadioni mänguväljaku juures
Kõik õnnelikult tagasi 
Supi söömine, auhindade loosimine

Üritust toetavad:

HARIDUSELU
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Lagedi õpilaste kevadball
8. märtsil toimus Lagedi Koolis järjekordne kevadball, mis on 4.–9. klasside
õpilaste jaoks seltskonnatantsu kursuse suurejooneline finaal. Sel aastal
oli ball pühendatud Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale.
Ballil tulid esitamisele nii standardtantsud kui Ladina-Ameerika
tantsud. Külalistena tegid etteaste
võistlustantsuklubi Dance Team Royal
tantsijad ning esimeseks üllatusesinejaks oli Artjom Savitski. Teiseks üllatusesinejaks oli Vello Vaheri Tsirkusekool. Õhtu lõppes meeleoluka diskoga.
ANNABEL POPS

Kaunid hetkel kevadballilt. FOTOD LAGEDI KOOL

Jüri Gümnaasiumi kooride ühiskontsert
Jüri Gümnaasiumi mudilaskoor ja
poistekoor tähistasid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ühiskontserdiga
„Hoidkem hinges lauldud lood“
Koorid ja ansamblid esitasid kaunist Eesti muusikat regilaulust ja Karl
August Hermannist kuni Jaak Johansonini. Tüdrukute lüürilisi laule täiustasid poiste mehised laulud, mis tervikuna publikut võlusid. Tore, et Jüri
Gümnaasiumi tublidele laululastele
pakkus väärikal kontserdil osalemine
suurt rõõmu. Niisama oluline on, et
lauluhuvilistest täitusid kõik istekohad saalis.
Koore juhatasid Hille Savi ja Pille
Pedak. Klaveril saatis Rutt Ridbeck.

Lagedi Kool oli playbox’i võistlusel edukas
9. märtsil toimus Kose kultuurikeskuses juba kolmandat korda Harjumaa algklasside playbox’i võistlus. Kõigist Harjumaa
koolidest oli oodatud võistlema ühte 1.–4. klassi kuni seitsmeliikmelist gruppi ning alates 5. paralleelist kaks gruppi. Võistlustulle astus üritusel 13 gruppi. Lagedi Kooli võistkonda kuulusid Mait Artur Malk, Rinaldo Sild, Alen Levada, Gregor Kalve,
Mattias Sisask ja Tarvi Kümnik. Nad jäljendasid Tõnis Mägi,
looga „Kuldaja rock’n’roll“ ning saavutasid 3. koha. Lisaks pälvis
ansambli solist Mait Artur Malk solisti eripreemia.
TRIINU SEPP
LAGEDI KOOLI HUVIJUHT

v Playbox’i edukad esinejad.
FOTO LAGEDI KOOL
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Täna räägime kabest
21. märtsil toimus Peetri
koolis arvult üheksas kolme
kooli vaheline kabevõistlus.
Jõudu proovisid omavahel
Suure-Jaani, Viljandi
Jakobsoni ja Peetri põhikooli 22 noort kabetajat.
KADRI PIHELO

PEETRI PÕHIKOOL HUVIJUHT

Igast koolist astusid võistlustulle 7–8
mängijat ja lõpptulemuse selgitamiseks liideti seitsme parema punktid kokku. Seekord pälvis rändkarika
Suure-Jaani kool, Viljandi Jakobson
tuli teiseks ja Peetri Põhikool jäi kolmandaks. Korraldaja Aivo Hommiku
sõnul oli turniir üsna tasavägine.
Aivo ise on Eesti meister kabes,
tunnustuse pälvis ta 1982. aastal Viljandi meeskonnas. Aivo peab ennast
küll rohkem malemeheks, seda mängu
proovis ta juba väga varases lapsepõlves. „Olin kolmeaastane, kui hakkasin
malenuppe liigutama. Ja nii see läks.
Kõik pere viis last mängisid nii malet
kui kabet.”
Tänaneseks on lapspõlves alguse
saanud harrastusest kasvanud välja omamoodi „pereäri.” Pereisa Aivo
Hommik juhendab Suure-Jaani noori
maletajaid, vend Aivar Hommik õpetab Viljandi Jakobsoni kooli lapsi ja
Aivo ise koolitab Peetri kooli kabehuvilisi.
Füüsisest sõltub palju
Kabe- ja malemäng nõuavad mõlemad head füüsilist vormi. See tundub
võhikule arusaamatu, aga Aivo jutus
on tõetera sees. „Selleks, et suudaksid
pikki tunde paigal istuda ja mõelda,
keskenduda, peab olema hea füüsis.
Kui füüsis on nõrk, siis sinust head
mängijat ei tule. Rahulik närv on samuti tähtis. Tuleb osata ennast muust
keskkonnast välja lülitada, suur keskendumisvõime on hädavajalik.”
Aivo toob vahva näite keskendumis- ja süvenemisoskuse kohta La-

Hetk turniirilt.

Korraldusmeeskond Aivi, Hugo ja Aivar Hommik. FOTOD KADRI PIHELO

gedi kooli põhjal, kus ta juba üheksa
aastat juhendab õpilaste maleringi.
„Kõik lapsed, kes on kooli autahvlil, tegelevad malega. See oleks nagu mingi maleringi autahvel. Male ja kabe
on alad, kus keegi sulle appi ei tule.
Ise pead kõik välja mõtlema. Kes ikka
nende aladega tegelevad, saavutavad
ka matemaatika kontrolltöödes häid
tulemusi.”
Kabe nõuab tööd
Kabe paraku igale inimtüübile ei
sobi. Eriti aktiivse loomuga laps liht-

salt ei suuda keskenduda. Kes unistab
Eesti meistri või lausa maailmameistri
tiitlist, peab ka ise palju tööd tegema ja
vaeva nägema. „Istud raamatute taga,
3–4 tundi päevas, õpid avanguid. Maailmameistrid teevad päevas 10–12 tundi
tööd. Selleks, et suudaksid seda teha,
pead heas füüsilises vormis olema.”
Aivo Hommiku arvates on Peetri
kooli kõige tugevam kabetaja kindlasti Mark Basaraab 9.b klassist. „Kui
ta edasi õpiks ja harjutaks, siis saaks
temast kindlasti Eesti üks arvestatumaid kabemängijaid.”

SPORT
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MIKS SA MÄNGID?
Lissel Maria Tammela, Peetri kooli
8.a klass
Miks tüdruk mängib kabet?
See on lihtsalt väga huvitav. Hea
mõttetreening. Natuke tekib mängides
hasart ja tahe võita.
Mitmes võistlus see on Sul?
Ei oska öelda, neid on nii palju olnud, et enam ei loe neid kokku.
Kas enamiku mänge oled võitnud?
Kas nüüd just võitnud, aga päris head kohad olen ikka saavutanud.
Täna on tasaselt läinud.
Mis on kabemängus oluline?
Tuleb sammuke ette näha ja rahulik peab olema. See on hästi oluline. Kui
hakkad pabistama ja hästi kiiresti tahad mängida, siis tulevad vead.
Marko Järve, Peetri kooli 7.a klass
Mitu aastat oled kabega tegelnud?
Otseselt ma ei olegi kabega tegelnud, käin lihtsalt võistlustel. Vahetunnis vahel mängin.
Kuidas kabe juurde sattusid?
Lasteaias õppisin malet mängima
ja koolis Aivo Hommik kutsus mind
Eesti mõttespordi portaali „Vint”. Seal
proovisin gomukut, siis sudokut ja edasi tuligi kabe.
Mis teeb kabetajast hea mängija?
Loogiline mõtlemine peab väga
hea olema, ta peab osakama mitu käiku ette mõelda. Heast matemaatikast
on kabe juures kasu.
Kuidas vastased täna on olnud?
Nad on ikka minust paremad olnud. Kui ma males kaotan, siis lähen
närvi, aga kabe kaotus ei ole nii hull.
Harri Aus, Peetri kooli 7.a klass
Mitu aastat oled kabega tegelnud?
Praeguseks kolm aastat.
Mis Sulle mängu juures meeldib?
Saab sõpradega koos olla. Ja uusi
sõpru leida, siis kui võõrastega mängid.
Mida kabemäng nõuab?
Palju mõtlemist ja head pead. Matemaatikas olen tugev, viieline. Matemaatiline mõtlemine peab kindlasti
olema.
Kuidas tänased vastased on?
Hästi tugevad. Praegusel hetkel
enam suurt võimalust võita ei ole. Läksin pisut närvi. Kui satuvad tugevad
vastased, siis tuleb närv sisse.
Kuidas kabetajad treenivad?
Mängides treenidki.

FOTO ELINA POLL-RIIVES

II Rae Run jooksusari
alustab aprillis
Kolmeosaline jooksusari
Rae Run, mille osadeks on
kevadjooks, suvejooks ja
sügisjooks, kutsub Jüri terviserajale juba aprillis.
URMAS PÕLDRE

RAE RUN JOOKSUSARJA KORRALDAJA

Kevadjooks leiab aset 22. aprillil, suvejooks 8. juulil ning sügisjooks 14.
oktoobril. Igal jooksul on kavas nii
lastejooksud, mis viiakse läbi staadionil, kui ka põhijooks ja nelja-liikmelistele tiimidele teatejooks.
„Jüri terviseradadel on hea joosta, sest pehme metsarada ei põruta
jalgu nii, nagu Eestis väga levinud
asfaldijooksud,” kommenteeris jook-

su korraldaja Urmas Põldre. „Rae
Run on ka väiksema ettevalmistusega inimestele hea võimalus 5,8
km rajal proovida oma jooksuvõhma ning läbida rada omas tempos.
Samas neile, kes siiski arvavad, et
2 km on piisavalt pikk, on võimalik
osaleda teatejooksu tiimis ja jooksumelust niimoodi osa saada.”
Teatejooksud toimuvad põhijooksuga samal ajal 0,8–2 km etappidel ning arvestust peetakse noorte-, sega-, naiste- ja meestetiimides
eraldi. Muuseas, kõik 3- ja enamaliikmelised pered saavad eriauhinna.
Rae Run jooksu elluviimist toetavad Eesti Kultuurikapital, Rae vald ja
Rae Spordikeskus. Registreerida saab
www.upsport.ee.
Ootame kõiki jooksma!
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Kuldpea Henri Roos – Eesti
Jüris elav Henri Roos lõpetas mullu kevadel Gustav
Adolfi Gümnaasiumi hõbemedaliga, kuid ülikooli
minemise asemel otsustas
19-aastane noormees täielikult suusatamisele keskenduda.
ANDRES KALVIK
Spordiklubi CFC-d esindaval Roosil
läheb hästi. Käesoleval hooajal on ta
kroonitud juunioride arvestuses neljakordseks Eesti meistriks, täiskasvanute konkurentsis tuli sprindis hõbe.
Juunioride maailmameistrivõistlustel
saavutas Roos sprindis 14. koha. Roos
ja tema treener Riho Roosipõld rääkisid Rae Sõnumitele minevikust, olevikust ning tulevikust.
Kuidas jõudsite spordi juurde?
Henri: Mu pere on kogu aeg sportlik olnud. Isa tegeles noorena mitmete aladega ja ema oli ujumises tugev.
Alustasin jalgpalliga ja mängisin Tallinna Kalevis seitse aastat. Paralleelselt sai proovitud ujumist ja korvpalli.
Suusatamise juurde jõudsin neljandas
klassis. Vanaisaga olin eelnevalt tihtipeale suusatamas käinud ja tema hakkas mind ka Piritale trenni tooma. Esimesel päeval sain aru, et suusatamine
sobib mulle ja võistkondlikud alad
võib ära unustada.
Olete suur egoist?
Henri: Pigem oli asi selles, et võistkonnaalal sõltud palju teistest ja kui
sa näed, et kaaslased ei jaksa pingutada, siis kaob ka endal motivatsioon.
Individuaalalal teed kõike enda jaoks
ja nii palju kui tahad.
Riho: Tegelikult on ka suusatamises
võistkonnavaim olemas, ainult formaat
on teistsugune. Henri treenib laagrites
tihti teistega koos, aastas koguneb selliseid päevi umbes 150. Suusatamises ei
pea treenerile igapäevaselt end tõestama, et väljakule pääseda. Trennikaaslased saavad üksteisele kasulikud olla.

Suusataja Henri Roos esindas Rae valda Viljandis peetud Eesti omavalitsuste talimängudel, kus ta 3x5 km teatesuusatamises koos Virgo Karu ja Meelis Rebasega
esikoha võitis. FOTO INDREK RAIG

Millised olid esimesed muljed noorsuusatajast Henri Roosist?
Riho: Henril oli kohe teatud oskustepagas olemas, ta polnud tüüpiline
algaja.
Henri: Esimesel võistlusel Pannjärvel sain 10. või 11. koha ning järgmisel
võistlusel üllatasin neljanda kohaga.
Riho: Teatud töö oli pere poolt eelnevalt ära tehtud ja Henri ei pidanud
kolmandast kümnest tõusma hakkama.
Lõpetasite Jüri Gümnaasiumis 9.
klassi, kuid miks läksite siis pealinna Gustav Adolfi Gümnaasiumisse?
Henri: Jüri koolikeskkond ei olnud

sportimist toetav. Sealses sõpruskonnas
ei olnud rohkem selliseid, kes õppimise
kõrval ka sporti tähtsaks peab. Mõned
toona GAG-is käinud sõbrad soovitasid
sinna minna, sest kool suhtub sportimisse soosivalt, kui hinded korras on.Tõsi, alguses vaatasid õpetajad pisut viltu, et uus
õpilane tahab hakata kohe võistlustel ja
laagris käima. Aga nad nägid, et hinded
on korras ja siis takistusi ei tehtud.
GAG-i igaüht vastu ei võeta. Hinded
olid Teil juba Jüris õppides head?
Henri: Üheksanda klassi lõpetasin
viitega ja gümnaasiumi hõbemedaliga.
Kas selle taga on puhas andekus või
ropp töö?
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suusatamise tulevikutegija
Henri: Roppu tööd pole küll olnud.
Minu graafik nägi valdavalt välja selline, et kaks nädalat puudusin ja ühe
nädala käisin koolis. Mul ei tekkinud
koolist rutiini ja suutsin nädala jooksul palju keskenduda.
Laagrites oli õpikuhunnik siis toas
laua peal?
Henri: Alguses olid õpikud kindlasti kaasas, aga kas need ka lahti tehti... (muigab kavalalt). Pigem ma ei õppinud laagrites.
Kuidas on võimalik selliselt tegutsedes gümnaasiumi lõpus hõbemedal saada?
Henri: Ma ei saanud ka ise sellest
päris hästi aru. Mulle jäävad asjad hästi meelde. Loomulikult tuleb ka õpetajatega hästi läbi saada, et järeltööde
aegades kokkuleppele jõuda.
Lõpetasite gümnaasiumi eelmisel
aastal. Miks otsustasite seejärel
sajaprotsendiliselt suusatamisele
pühenduda?
Henri: Plaanis on selle aasta lõpuni
ainult sporti teha. Mul saab juunioride
vanuseklass läbi ja siis on näha, millised on tulemused ja kuidas on tervis
vastu pidanud. Astusin Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžisse projekteerimise ja arhitektuuri erialale, kuid
võtsin kohe akadeemilise puhkuse.
Kas võib öelda, et tegemist on katseaastaga?
Henri: Mul on juba hästi läinud ja
kindlasti teen edasi.
Riho: Küsimus on pigem selles, et
millises mahus sügisel kool Henri ellu
sisse tuleb. Pole lihtsalt võimalik olla
täiskohaga üliõpilane ja selle kõrvalt
suusatamises tippu pürgida.
Pyongyangi taliolümpiale Te ei pääsenud. Milliste tulemuste põhjal
saate öelda, et Teil on hästi läinud?
Henri: Juunioride maailmameistrivõistlustel sain sprindis 14. koha
ning Eesti meistrivõistlustel võitsin
sprindis Marko Kilbi järel ja Karel
Tammjärve ees hõbeda. Kvalifikatsioonis sõitsin välja parima aja.
Kas olümpialt eemale jäämine oli
seega pettumus?
Riho: Olümpiale jõudmine polnud

aktuaalne, hooaja alguses polnud Henri meestega nii võrdsel tasemel. Noor
mees, veel jõuab. Palju sinuvanuseid
suusatajaid olümpial oli?
Henri: Kaks: lõunakorealane ja
hiinlane.
Riho: Ehk siis sellistest riikidest, kus
suusatamine pole nii suur spordiala.
Sprint on Teie põhiala?
Henri: Siiani on see paremini välja
tulnud, kuid tahaks distantsisõidu ka
vähemalt sama heaks saada. Sprindis
tuleb õnnestumise korral ühel päeval
neli starti teha ja selleks on vaja distantsisõitja võhma.
Riho: Spetsialiseeruda nii, et võidad sprindis MK-etappe, kuid jääd distantsisõidus teise sajasse, pole võimalik. Sprinterid sõidavad pikemal maal
heal päeval 15–20 parema hulka.
Olete osalenud kahel MK-etapil:
mullu Otepääl ja tänavu Lahtis. Kas
suurem koormus jäi raha taha või
oli see teadlik valik?
Riho: Kevadel oleks võinud Falunisse minna, kuid MK-sari polnud
meie eesmärk sel hooajal. Tahtsime
oma rutiini järgi juunioride MM-iks
valmistuda.
Henri: Minu praegust taset hinnates pole mõtet kolmeminutilise võistluse jaoks pikka reisi ette võtta.
Kes Teie suusatamisega seotud
kulutuste eest hoolitseb?
Henri: Spordiklubi CFC on väga
palju toetanud. Endal poleks mingit
võimalust kõike seda kinni maksta.
Riho: Umbes 80 protsenti kuludest
katab CFC ja ülejäänud Eesti Suusaliit.
Oleme klubis kokku leppinud, et edukamaid sportlasi toetame. Priiskama
ei hakka, kuid kõik vajalik on olemas.
Tuleb meeles pidada, et sportlane ük-

Plaanis on selle
aasta lõpuni ainult
sporti teha. Mul saab
juunioride vanuseklass läbi
ja siis on näha, millised
on tulemused ja kuidas on
tervis vastu pidanud.

sinda ei käi laagrites ja võistlustel.
Mis on Teie suur eesmärk, mille
nimel töö käib?
Henri: Suurt eesmärki öelda ei oska.
Võtan aasta korraga. Järgmisel hooajal
tahaksin end Eesti koondisse murda
ja täiskasvanute MM-il Seefeldis vabatehnikasprinti kiiresti sõita. Head tulemust ootan ka kuni 23-aastaste MM-il
Vuokattis, mida võib isegi kodurajaks
nimetada, sest olen seal palju treeninud.
Kui suur on Teie sportimist toetav taustatiim? Teadlastega teete
koostööd?
Riho: Teadusega on Eesti spordis
kehvad lood. Meid on vähe. Juunioride MM-il hooldas koondislaste suuski
kolm inimest,millega olime üks väiksemaid esindusi. Õnneks on Eestis suuskade määrimise kultuur niivõrd tugev,
et saime ka nappide jõududega kenasti hakkama. Iseasi muidugi, et millise
hinnaga. Näiteks tulemuste poolest
meiega samal tasemel tšehhidel oli
ametis vähemalt kaks korda rohkem
inimesi. Norrast ei hakka rääkimagi.
Kuidas on lood toitumise, vitamiinide ja taastumisprotseduuridega?
Henri: See pool on ka viimasel ajal
paika loksunud: verepildi, toitumise,
lihashoolduse ja füsioteraapiaga seonduv on korras.
Riho: Meil pole võimalust kedagi
laagrisse kaasa võtta, kuid Eestis on meil
koostööpartnerid olemas. Kuna Henri
on viimased kolm aastat terve püsinud,
siis pole me väga mööda pannud.
CFC Spordiklubi on Jüris kaks aastat lastele suusatreeninguid läbi
viinud. Kuidas läinud on?
Riho: Viimased kehvad talved pole
meie tegevust soosinud, kuid õpilasi on
vähevõitu ja tõsine plaan on kevadel
Jüris tegevus lõpetada. Praegu peame
iga kuu peale maksma. Loodame, et
vald saab meile mingil moel appi tulla.
Praegu majandame ainult oma rahakoti peal. Eestis on laste suusatreeningud väga mitmekülgsed. Talvel on rõhk
suusatamisel, kuid kevadest sügiseni
tehakse ettevalmistusperioodil rattasõitu, pallimängu, jooksmist ja rullsuusatamist. Tüdimust ei tohiks tekkida.
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Kas teadsid?

31. märtsil Jüri ujulas peetud
Rae valla ujumisvõistlus tõi
osalejate rekordi: lahtistel
meistrivõistlustel ujumises
lõi kaasa üle 200 ujuja.

•

34. Eesti omavalitsuste
talimängude paremad

Linnad
1. Pärnu linn 233 punkti
2. Rakvere linn 223
3. Viljandi linn 216
Üle 8000 elanikuga vallad
1. Rae vald 258
2. Tartu vald 240,5
3. Jõgeva vald 232
Alla 8000 elanikuga vallad
1. Viru-Nigula vald 212
2. Kadrina vald 206
3. Vinni vald 198

•
•
Ujujatest esindasid omavalitsuste talimängudel Rae valda muuhulgas (vasakult)
Sandra Maanurm, Robin Tatar, Jorke Raadik, Nikita Karatsevski ja Toomas O’Brock
(seisab taga). FOTO KATRIIN KERSA

Rae vald on Eesti
sportlikuim omavalitsus!
Rae vald on viimastel aastatel sporti jõuliselt panustanud ja tehtud töö on saanud
väärilise tulemuse – märtsi
alguses Viljandis toimunud 34. Eesti omavalitsuste
talimängudel kogus enim
punkte just Rae vald.
ANDRES KALVIK
Üksikaladest ujumises ja murdmaasuusatamises esikoha saanud Rae vald
kogus mängudel parimana 258 punkti.
Naiste korvpalli ja mäesuusatamise
võitnud Tartu vald oli 240,5 punktiga teine. Mõlemad kuulusid suurte,
rohkem kui 8000 elanikuga valdade
gruppi. Märkimist väärib fakt, et Rae
vald teenis rohkem punkte, kui linnade arvestuses esikoha pälvinud Pärnu. Negatiivses mõttes pakkus suure
üllatuse alles 38ndaks jäänud Tallinn.
Väikestest valdadest sai suurima võidukarika Viru-Nigula, kes saavutas 48

osalenud omavalitsuse seas 13. koha.
Osales üle 1500 sportlase.
„Rae vald pole varem kunagi
omavalitsuste talimänge võitnud.
Tunnustust väärivam on võit eelkõige seetõttu, et esimest korda toimus
võistlus pärast omavalitsusreformi,
kus palju valdu on liitunud ja muutunud tugevamaks,“ lausus Rae valla
tiimi juht Indrek Raig. „Tahan tänada kõiki meie valda esindanud sportlasi ja eriti lapsi, kes sel korral olid
väljas peamiselt ainult lumelauasõidus ja ujumises. Loodame, et varsti on
meil olemas konkurentsivõimeline
järelkasv, keda saata võistlustulle ka
teistel aladel.“
Suusatajate kõrval (intervjuud
Henri Roosi ja tema treeneri Riho
Roosipõlluga saate lugeda lk 18–19)
näitasid häid tulemusi ujujad. „Esikoht oli prognoositav, sest meil oli
tugev koosseis. Keegi küll isiklikku rekordit ei püstitanud, kuid rahule jään
sellegipoolest,“ lausus ka Jüris tegutseva Keila Swimclubi treener Britta
Westholm. „Rae vallas tegutseb mitu

ujumisklubi ja lapsi käib treeningutel
väga palju. Arengus järgmise sammu
astumiseks kuluks ära 50-meetrise
basseini ehitus.“
Arenguruumi näeb Raig eelkõige
males ja lauatennises, kus Rae vald
sai 15. ja 20. koha. „Lauatennise treeningutel käib palju noori, kuid paraku ei suuda me sel alal konkurentsi
pakkuda. See on analüüsi koht. Males on meie probleemiks see, et kuna
vallas tegutsevate maleklubide treenerid ei taha võistelda, pole meil
tugevat naismängijat välja panna,“
rääkis Raig.
Juhtide võistlusel kaheksanda koha
teeninud vallavanem Mart Võrklaev
käis parematele Rae valla poolt välja
ka preemia. Kõik omal alal esikoha saavutanud saavad kasutada Rae Spordikeskuse ujulaid ja jõusaale terve aasta
tasuta ning teise ja kolmanda koha saavutanud poole hinnaga.
Eesti omavalitsuste suvemängud
toimuvad 7.–8. juulini Haapsalus. Järgmisel aastal kogunetakse 12.–14. juulil
Tartus.
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Pokkeri parim - tuli, nägi ja võitis!
Rae valla mängud lähenevad
kulminatsioonile ehk terad
hakkavad sõkaldest eralduma. Kaheksas ala – pokker
– läks ajalukku sellega, et
esmakordselt toimus Rae
valla mängude ala väljaspool
omavalitsuse piire. Et rohkearvulisele osavõtjaskonnale – kohale tuli 32 tiimi ja
124 võistlejat – kvaliteetset
vaba aja veetmise võimalust
pakkuda, koguneti Hiltoni
hotellis asuvasse Olympic
kasiinosse.
ANDRES KALVIK
„Võistluse kolimine Rae kultuurimajast
kasiinokeskkonda toob sarjale kindlasti uudsust ja pakub osalejatele põnevust,“ arvas Rae vallavanem ja võistlusel 60. koha teeninud Mart Võrklaev.
Individuaalselt pälvis esikoha esimest korda Rae valla mängudest osa
võtnud Aldur Jaroševitš. Trail Estonia
meeskonna liige edestas Lembit Tannebaumi (Patika) ja Kristo Värvat (Karla küla). Parim naine oli Sandra Eiduks

Omnivast, kes tuli üldarvestuses kuuendaks.
Võidu noppinud Aldur Jaroševitšil on
lisaks õnnele ette näidata ka kogemust.
„Olen pokkerit varem mänginud ja kui
õemees Armo Hiie osalema kutsus, otsustasin proovida,“ lausus 2012. aastal
pokkeri freeroll’is Eesti meistriks kroonitud Jaroševitš. „Enne seda mängisin
pokkerit viimati kaks aastat tagasi. Minu
strateegia oli esmalt kohaneda lauaga ja
õppida tundma kaasvõistlejaid. Tegemist
oli nii-öelda turboturniiriga, kus kõik
mängijad olid kogu aeg ohutsoonis.“
Järveküla Team suurendas edu
Võistkondlikult oli parim Omniva,
kellele järgnesid vaid kahe võistlejaga
osalenud Trail Estonia ja Karla küla.Võistlus oli äärmiselt tasavägine – kui seekord
sai Omniva võidu vaid 77 punktiga, siis
eelmisel aastal oleks sama punktisumma
andnud alles viienda koha.
„Oli kõikide juhuste kokkulangemine – kaart jooksis ja õnne oli,“ lausus
Omniva parimana individuaalarvestuses neljanda koha saanud Tiit Haldma,
kes kutsuti turniirile viimasel hetkel
kolleegi asendama. „Algaja õnn. Minul
isiklikult taktika õigustas end. Hoidsin
end alguses tagasi ja panustasin lõpule.
Võistluspaik oli mulle tuttav, sest oleme Omniva Viievõistluse raames juba

mitu aastat siin oma sisemist turniiri
pidanud. Viieliikmelisest võistkonnast
kolm mängivad pokkerit regulaarselt.
Osalesime eelneval õhtul ka riigiametnike pokkeriturniiril, kus meil nii hästi
ei läinud. Omnivas on teatud seltskonnad, kes nädalalõppudel kogunevad ja
meeldivas seltskonnas pokkerimängu
naudivad,“ rääkis Haldma.
Rae valla mängude kokkuvõttes
suurendas edumaad tiitlikaitsja Järveküla Team, edu Peetri Lasteaed-Põhikooli ees on ligi 13 punkti.
Ennustus: Karla küla võidab
Üldvõidu kordamist pidas Järveküla Teami esindaja Meelis Lepikult aga
vähetõenäoliseks. „Oleme kõikidel senipeetud aladel jõudnud esikaheksasse, peamised konkurendid on aga vähemalt ühel alal ebaõnnestunud. See
tähendab, et kui hooaja lõppedes kaks
nõrgimat tulemust maha võetakse,
kaotame meie praeguse seisuga kõige
rohkem punkte,“ analüüsis Lepikult.
„Praeguse seisuga ennustan, et üldvõidu võtab hoopis Karla küla. Tean, et
nad saavad rogainis välja panna tiitlivõistluste kogemustega osalejaid ja ka
teatejooksus on neil kiireid liikmeid.”
Rae valla mängude üheksas ala –
teatejooks – toimub 23. aprillil kell 18
Jüri kirikumõisa pargis.

RAE VALLA MÄNGUD

•

Individuaalne paremusjärjestus:
1. Aldur Jaroševitš (Trail Estonia), 2.
Lembit Tannebaum (Patika), 3. Kristo Värva (Karla küla), 4. Tiit Haldma
(Omniva), 5. Marten Ivarinen (Lagedi SporT), 6. Sandra Eiduks (Omniva)
Võistkondlik: 1. Omniva 77 punkti, 2. Trail Estonia 76, 3. Karla küla
65, 4. Lagedi SporT 58, 5. Patika 49,
6. Veskitaguse 42
Üldarvestus: 1. Järveküla Team
367,2 punkti, 2. Peetri Lasteaed-Põhikool 354,7, 3. Karla küla 345, 4. Rae
veteranid 337,4, 5. Aruheina sõprade
selts 335,7, 6. ABB vahelduvvool 326,5
Külad: 1. Järveküla Team 367,2, 2.
Karla küla 345, 3. Lagedi SporT 321
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool 354,7, 2. ABB vahelduvvool
326,5, 3. Omniva 315,5

•
•
•
•

Aldur Jaroševits (vasakul) on hetk tagasi Rae valla mängude pokkeriturniiri headsup’is seljatanud Lembit Tannebaumi. FOTO ARDO SÄKS
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JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

2. aprill–1. juuni
Susan Laidvee maalinäitus „Võluv
mitmekesisus“
Näitus on üleval Jüri raamatukogu
1. korrusel
18. aprill
14.30 Beyblade’i võistlused
Üritus toimub koostöös Jüri noortekeskusega. Vanusepiirang 7–12 a. Võimalusel osalejatel võtta kaasa oma beyblade
ja areen. Eelregistreerimine toimub Jüri
noortekeskuses ja Jüri raamatukogus.
21. aprill
12.00 Muinasjututund
Jüri kooliteater Vaba Valik esitab lastele erinevaid eesti muinaslugusid.
25. aprill
18.30 Lugemiskohvik
Sel korral on teemaks „Tuntud inimene,
kelle tegevust imetlen ja austan“.

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

14. aprill
12.00 Muinasjutuhommik
Teoteater etendab lastele: lugu „Kriips
ja Jutt“.
17. aprill
18.00 Lugemiskohvik
Sel korral on teemaks „Rännu- ja reisiraamatud“.

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
TEISIPÄEVAL,
17. APRILLIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

„RÄNNU- JA
REISIRAAMATUD”.

APRILL
˸13.04 Rae Raju Retropidu Vol. 2
kl 22.00
Rae kultuurikeskuses
Laval NANCY
Plaate keerutab DJ RAUNO MÄRKS
Retro FM
Pilet eelmüügist Rae kultuurikeskusest
10€ ja kohapeal 13€
Lisainfo 5858 3879
˸15.04 Vaskjala külaselts koostöös
Rae kultuurikeskusega „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Multimeedia töötuba. „Kevade“ filmi
loomine Vaskjala küla moodi.
Töötuba viib läbi Ott Kattel.
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tasuta
˸20.04 Laste- ja noorteteater Reky
„Nukitsamees“ kl 11.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet 8€
˸20.04 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis kl 19.00
Toetab Eesti Kultuurkapital
Jälgi reklaami
Tasuta
˸23.04 Jüripäev 2018
Rae kultuurikeskuses
kl 10.00 Mudilaste jüripäev koos Lottega
Jüri Kirikumõisa pargis
kl 16.00 Peredele ja väikelastele võistlused koostöös Beebiklubiga
Registreerimine kohapeal
kl 17.00 Laste ja noorte kommijooks
ümber tiigi
Registreerimine kohapeal
kl 18.00 Rae valla mängude teatejooks
Osalemine ainult eelregistreerimisega
indrek@raespordikeskus.ee
Pärast autasustamist Harjumaa motohooaja avamine ja ansambel METSATÖLL
JÜRIS JÜRIPÄEVAL NÄEME!!!
˸27.04 Kuusalurahva Teater
„Armastus, Pulm ja Abielu“ kl 19.00
Rae kultuurikeskuses
Pileti hind eelmüügist 6/4€
Kohapeal 8/6€

˸29.04 Olukorrast meie peas
kl 18.00
Rae kultuurikeskuses
Arutleme päevakajalistel teemadel
Külla on kutsutud arvamusliider
Jälgi reklaami!

MAI
˸01.05 Vaskjala volbritalgud
kl 12.00
Rae koolimaja juures
Teeme tööd ja pärast simman!
Lõõtsadel Marko Matvere ja Raido Koppel
˸04.05 Memme-Taadi klubi
kl 08.00
Järvamaa muuseumite külastus!
Info ja registreerimine 5551 5736
˸18.05 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis kl 19.00
Toetas Eesti Kultuurkapital
Jälgi reklaami
Tasuta
˸20.05 Vaskjala külaselts koostöös
Rae kultuurikeskusega „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Aianduse töötuba
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tasuta
˸26.05 Jüri Klunker 25 kl 15.00
Tähistame 25 aasta möödumist esimesest Klunkerist!
Rongkäigu algus Jüri Kirikumõisa
pargist, pidu Rae spordiväljaku murustaadionil
Esineb rohkem kui 1000 Rae valla
lauljat, tantsijat ja pillimängijat.
Koos meiega lustib ansambel Curly
Strings
˸27.05 Olukorrast meie peas
kl 18.00
Rae kultuurikeskuses
Arutleme päevakajalistel teemadel
Külla on kutsutud arvamusliider
Jälgi reklaami!
Sündmusi lisandub jooksvalt, täpne info
kultuur.rae.ee!
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Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee
trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine
Riigihalduse
minister
kehtestas
13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/41 Harju maakonnaplaneeringu „Rail Baltic
raudtee trassi koridori asukoha määramine“.
Planeeringu eesmärk on luua alus uue
rahvusvahelise ühenduse projekteerimiseks Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu
vahel, mille rööpmelaius (1435 mm) vastab
Euroopa standardile. Rail Baltic raudtee
rajamisega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste vähenemine.
Planeeringuga on leitud sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee
trassi koridorile Harju maakonnas, alates
Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla
maakonna piirini. Minister kehtestas lisaks 13.02.2018 Pärnu maakonna osas ja
14.02.2018 Rapla maakonna osas maakonnaplaneeringu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks. Lätis ja Leedus on Rail
Balticu raudtee trassi koridori asukoht
samuti välja valitud. Rail Balticu rajamine
on seotud suure avaliku huviga.
Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti trassikoridori
asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv
ning raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka
looduskeskkonnale.
Planeeritud trassikoridori pikkus Harju maakonnas on 48 km ja see kulgeb läbi
kuue kohaliku omavalitsuse territooriumi: Maardu linn, Jõelähtme vald, Tallinna

linn, Rae vald, Kiili vald ja Saku vald. Trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m,
mis hõlmab raudtee rajamiseks vajaminevat maad ja raudtee kaitsevööndit (kokku
66 m) ning nn trassi nihutamisruumi, mis
võib osutuda vajalikuks sellisel juhul, kui
raudtee asukohta tuleb projekteerimise
käigus täpsustada. Raudtee rajamine on
võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees. Tiheasustuses ning kitsastes oludes on trassikoridori laiuseks 150 m.
Raudtee on kavandatud reisirongidele
kiirusega kuni 240 km/h. Kaubarongide
kiirus on kuni 120 km/h. Rahvusvahelise
reisirongi peatus on planeeritud Tallinnasse. Planeeringuga on ette nähtud võimalus korraldada tulevikus Rail Balticu
raudteel kohalikku rongiliiklust TallinnRapla-Pärnu-Riia suunal. Selleks on Rail
Balticu trassile kavandatud perspektiivsed asukohad kohalike rongipeatuste rajamiseks.
Kuni planeeringu elluviimiseni saab
trassikoridori alale jäävaid maaüksusi
edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering
koheselt ei kitsenda. Planeeringuga määratud trassikoridoris sätestatud maakasutustingimused kehtivad kuni Rail Baltic
raudtee valmimiseni. Pärast raudtee kasutusloa väljastamist tulenevad kitsendused
raudteest ja selle kaitsevööndist.
Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Seletuskirjas on
kirjeldatud planeeringulahendus omavalitsuste kaupa. Trassikoridori kasutamise
põhimõtted ja tingimused on toodud kogu
planeeringuala kohta. Planeeringu koos-

Rae Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

Rae valla Spordikeskuse direktori
ametikoha täitmiseks
Nõudmised kandidaadile:
∙ kõrgharidus;
∙ eelnev juhtimistöö kogemus
vähemalt 2 aastat.

Sobivalt kandidaadilt eeldame lisaks:
∙ teadmisi eelarvelise asutuse
majandustegevuse põhimõtetest;
∙ huvi spordivaldkonna vastu;
∙ koostöövõimet ja head suhtlemisoskust;
∙ analüüsimis- ja planeerimisoskust;
∙ vastutustunnet, täpsust ja korrektsust;
∙ eesti keele oskust kõrgtasemel, vene ja
inglise keele oskust suhtlustasemel;
∙ head arvuti kasutamise oskust;
∙ B-kategooria juhilubade olemasolu.

seisus on kolme maakonda hõlmav joonis
(mõõtkava 1:220 000) ja Harju maakonna
põhijoonis (mõõtkava 1:80 000). Samuti on
eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000) koostatud kohalike omavalitsusüksuste territooriumitele jäävate trassilõikude osas.
Planeeringute koostamisel on arvesse võetud ning tasakaalustatud riigi ja
kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu
vajadused. Planeeringu koostamise käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mille eesmärk on
arvestada keskkonnakaalutlusi planeeringu koostamisel ning kehtestamisel,
tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse.
KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud
ja hinnatud planeeringu elluviimisega
kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning
kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Meetmete tõhususe kontrollimiseks projekti edasistes etappides
on KSH aruandes esitatud seirekava. Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
Kehtestatud maakonnaplaneeringu
materjalid on kättesaadavad veebilehel:
http://www.maavalitsus.ee/maakonnaplaneeringud Harju maakonna alajaotuses.

Rae valla Spordikeskuse koosseisu kuuluvad
Jüri spordihoone, Järveküla spordihoone
ning spordisaalid Peetris, Lagedil ja Vaidas.
Spordikeskuse direktori tööülesandeks on
spordikeskuse juhtimine ja arendamine,
asutuse igapäevatöö korraldamine.

Pakume:
∙ võimalust kujundada spordielu Eesti
ühes sportlikumas omavalitsuses;
∙ huvitavat ja mitmekülgset tööd;
∙ kaasaegset töökeskkonda;
∙ stabiilset töötasu;
∙ tööks vajalikke täiendkoolitusi.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
∙ elulookirjeldus;
∙ haridust tõendava dokumendi koopia;
∙ motivatsioonikiri.

Dokumendid esitada hiljemalt 25. aprilliks 2018 Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik
märgusõnaga „Rae valla Spordikeskuse direktor“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile info@rae.ee.
Lisainfo Jens Vendel jens.vendel@rae.ee või telefonidel 605 6760 või 521 3893.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
„Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aru•külaSeoses
tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine“ teate
ilmumata jäämisega 2017 märtsis esitatakse keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise teavitus tagasiulatuvalt.
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.
Rae Vallavolikogu teatab, et on algatanud 21.02.2017 otsusega nr 187 Jüri
aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu
koostamise ja jätnud algatamata sama
otsusega (21.02.2017 otsus nr 187) kõnealuse dokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH).
Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee
22 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus
asuvate Talli tn 2 kinnistu ja Aruküla
tee 22 kinnistu senised maakasutuse
sihtotstarbed ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarbeks, moodustada krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega
varustamine ja haljastus ning sellega
seoses teha ettepanek kehtestatud Rae
valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole
maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena
ette haljasmaa. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 4 ha.
KSH jäeti algatamata, kuna detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha
planeeringuga kaasnevaid negatiivseid
keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või
õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda
olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu
inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit
ega vara. Seega keskkonnamõju stratee-

gilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
- koostamise algataja ja kehtestaja
on Rae Vallavolikogu (aadress Aruküla
tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa; info@rae.ee; telefon 605 6750),
- koostamise korraldaja ja koostaja
on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla
tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa; info@rae.ee; telefon 605 6750).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae
Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9,
Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa
ning Rae valla kodulehel www.rae.ee.
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata
jätmisest
Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja
•lähiala
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 20.02.2018 otsusega nr 33.
Planeeritav ala asub Kurna külas avalikult kasutatavate 11507 Kangrumäe
tee ja 11 Tallinna ringtee teede nurgas.
Juurdepääs moodustatavale krundile
planeeritakse Kangrumäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas Kurna
külas asuvast maatulundusmaa sihtotstarbega Kangrumäe kinnistust ja sellega külgnevast jätkuvalt reformimata
riigimaast moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt,
millele rajada Kurna küla seltsimaja ja
külaplats, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega
seoses teha ettepanek kehtestatud Rae
valla üldplaneeringu muutmiseks, kuna
detailplaneeringu koostamise eesmärk
ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas
kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette põllumajandusmaa.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha

planeeringuga kaasnevaid negatiivseid
keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi
kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra,
vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgusja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei
avalda olulist mõju ning ei põhjusta
keskkonnas pöördumatuid muudatusi,
ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel
ei ole vajalik. Otsuses ja otsuse lisas 1
„Kurna küla Kangrumäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang“
toodu osas on keskkonnaamet, terviseamet, maa-amet ja maanteeamet andnud oma seisukohad, milles vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
- koostamise algataja ja kehtestaja
on Rae Vallavolikogu (aadress Aruküla
tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);
- koostaja ja koostamise korraldaja
on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla
tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae
Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9,
Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa
ning Rae valla kodulehel www.rae.ee.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
23.04.2018–07.05.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja
ettepanekuid detailplaneeringu osas
esitada hiljemalt 07.05.2018:
Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 04.04.2018 korraldusega
nr 486 ning vastu võetud 20.02.2018
korraldusega nr 371.
Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jaama tänava ääres. Juurdepääs
planeeritavatele kruntidele nähakse
ette Jaama tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,9 ha.
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Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas
Lagedi alevikus asuva Jaama tn 1 kinnistu ja Jaama tn 1a kinnistu senised maakasutuse kõrvalsihtotstarbed elamumaa
ja tootmismaa sihtotstarveteks, moodustada krundid, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused ning lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kuivõrd detailplaneeringuga
suurendatakse
kõrvalsihtotstarvete
võrra olemasolevate elamumaa ja tootmismaa maakasutamise sihtotstarvete
ulatust ning hoonestuse kõrguspiirangu ületamist ega krundi minimaalsuuruse vähendamist ei planeerita.
Aaviku küla Oja kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 06.02.2007 otsusega nr
235 ning teistkordselt vastu võetud
27.03.2018 korraldusega nr 380.
Planeeritav ala asub Aaviku küla
põhjaosas, Aaviku tee ja Ühistu tee
naabruses, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Ühistu teelt ning perspektiivselt Õie tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine
sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks
ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistuteks.
Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud väikeelamute ja sotsiaalehitiste maa-ala.
Taevasmaa küla Taevasmaa tee 13,
14, 18 ja 19 kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 734 ning vastu võetud 27.03.2018
korraldusega nr 378.
Planeeritav ala asub Aruvalla külas, Taevasmaa tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs
planeeritavatele elamumaa kruntidele

•

•

nähakse ette Taevasmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu
10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud
Aruvalla küla Mullikmäe, MullikmäeEstra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneeringut pos 14, 16, 17 ja 19 osas.
Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa ja ühiskondlike
ehitiste maa.
Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr
177, Rae Vallavalitsuse 31.01.2017 korraldusega nr 159 väljastati detailplaneeringu lähteseisukohad ning Rae
Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega
nr 381 on detailplaneering vastu võetud.
Planeeritav ala asub Kopli külas
avalikult kasutatava Ülase ja Kasemäe
tee ristmiku kagunurgas, Rae valla
üldplaneeringu kohaselt osaliselt ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele planeeritakse
Kasemäe teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 4,06 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks, kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millest ühel paikneb
olemasolev majapidamine, määrata
elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.

•

Detailplaneeringute
kehtestamisest
küla Kopra tee 4 kinnistu
•jaUuesalu
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
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Rae Vallavalitsuse 27.02.2018 korraldusega nr 261. Planeeritav ala asub
Uuesalu külas, Rae ja Kiili valdade
vahelise piiri lähistel. Planeeringuala
asub arenevas ja kasvavas Uuesalu
elamukvartalis, kus paiknevad peamiselt 2-korruselised paariselamud või
ridaelamud. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Kopra
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,27 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 21.03.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 98 kehtestatud
Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna
detailplaneeringut pos 23 osas. Detailplaneeringuga muudetakse Kopra
tee 4 kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks, laiendatakse olemasolevat hoonestusala ning suurendatakse
hoonealust pinda.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala
juhtotstarbeks määratud elamumaa.
Planeeritaval alal paikneva olemasoleva hoone tegeliku kasutamise otstarbe
alusel ühe uue ühiskondlike ehitiste
maa krundi planeerimisel säilib valdavalt üldplaneeringuga määratud maa
juhtotstarve. Planeeringulahendust
ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks
või ulatuslikuks muutmiseks.
Lagedi aleviku Niidu tee 7 ja 7a kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 379. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Niidu tee ääres, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Niidu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,42 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu piiride muutmine, ehitusõigus ja hoonestustingimuste määramine ühe uue ühepereelamu
ja seda teenindavate abihoonete rajamiseks, juurdepääsude lahendamine,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

•

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.
Tel. +372 50 60 170

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont,
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

REKLAAM
APRILL 2018

27

E - R 9.00 - 21.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235
ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
Ülemiste ristmikust
ǩ TÖÖTAME MITMEL LIINIL
PLVY¦OLVWDEM¦UMHNRUUDG
Y·LPDOGDENLLUHWWHHQLQGXVWQLQJ
KRLDPHNRNNXNOLHQGLDHJD

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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PESAPUNUMISEKS
PARIM KOHT!
 

AUTHOR JALGRATASTE



TÜHJENDUSMÜÜK SEEKORD
KEVADEL MÄRTSI LÕPUNI
KUNI -35%



Ostes enne
mai lõppu,
saad krundi
2000 eurot
soodsamalt,
krundi hinnas
vesi ja elekter

HELISTA JA UURI TEL.6090620,6099928,
e.mail: author@author.ee, www.author.ee

Osta krunt loodusesse,
Kesa tee elamurajooni Rae vallas.

Ulvi Pechter
� ulvi.pechter@RE.ee
� 503 6228 � 66 88 666

www.kesatee.ee

REKLAAM
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ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD
Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee

KORISTUSTEENUS

Aprilli
pakkumised
* Näo massaaž
12 eur.
* Germaine de Capuccini
näohooldus
29 eur.
* Payot kollageeni
näohooldus
39 eur.
* Solaariumi sooduskaart
40 min. 29 eur.

E-R 9.00–20.00
L 9.00–17.00
Asume: Jüri, Aruküla tee 29
Tel 607 4293

Siniallika trahter
KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Tule ja pea oma
sündmus: sünnipäev,
pidulik lõuna- või
õhtusöök, koolitus
või koosolek Siniallika
Trahteris.
Info tel +372 528 5117 ja
e-post: info@siniallika.ee

APRILL 2018
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VILJAPUUDE LÕIKAMINE
HEKKIDE PÜGAMINE,
HEKKIDE ISTUTAMINE
ISTUTUSALADE RAJAMINE,
PÜSILILLEPEENRAD
TULE MEILE TÖÖLE!
Kaasaegne logistikateenuse
pakkuja Eestis ootab
oma meeskonda:

LAOTÖÖTAJAID,
kes kleebistavad,
komplekteerivad ja
väljastavad kaupu.
Omalt poolt pakume
väljaõpet, kaasaegseid
töötingimusi uues laos,
soodustusi erinevates
spordiklubides ning vahvaid
ühisüritusi.
personal@smarten.ee
Või telefonil 613 5800

pritsimine, väetamine,
taimekaitse (omame
taimekaitse tunnistust)
KÕIK MURUST,
SAMBLAEEMALDUS
KALMUHOOLDUS
Meist:
Oleme Luua metsanduskooli
ja Räpina aianduskooli
lõpetanud spetsialistid,
omame 15 aastat
aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale
konsultatsioon tasuta
OÜ AIASIPELGAS
Tel 5558 3776 või 5552 3996
e-mail ingekaupo@hot.ee

REKLAAM
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TaimAUT
lastelaagrid
suvi 2018
Vabaaja- ja
puhkelaager
Pärlseljal
29.07–04.08.2018

Ujumise-, vabaajaja puhkelaager
Kloogarannas
25.06–30.06.2018
Vabaajaja puhkelaager
Karki-Nuias
02.07–08.07.2018

Spordi- ja
ujumise lastelaager
Kloogarannas
16.06–21.06.2018

Info ja
registreerumine:
Tel 520 4057
info@taimaut.ee, www.taimaut.ee
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Reakuulutused
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Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
Teen hekkide hoolduslõikust ja saetöid
aias. Tel. 5554 7291
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide
ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja
Harjumaal. Tel 525 5851. e-post: info@
ormikivi.ee; www.ormikivi.ee
LIIV, MULD, KILLUSTIK, KRUUS,
FREESASFALT + transport. Tel: 5395 3788
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel. 509 2936
Plaatimine, dekoratiivkivi paigaldus,
vannitubade remont, saunade ja
terasside ehitus, kipsitööd. Helista ja küsi
lisa, Hendrik 5562 3285
Ilusalong Muskuslill Jüris otsib oma
meeskonda juuksurit. Info tel. 513 7898
Eldredi professionaalsed hooldajad
tulevad appi Rae valla eakatele ja
hooldavad abivajajaid nende oma kodus.
Küsi infot eldred@eldred.ee, tel. 5304 0022
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Tel. +372 5348 7318, e-post
or@inkteenused.ee
Õhksoojuspumba paigaldus.Hind 150€.
Tel.5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
ka vanemaid lauanõusid ja lillevaase,
pitse, kausse, klaase, serviise, kanne,
liudasid, taldrikuid jne. Tel. 5859 9737
Ostan sõidukorras auto, võib olla
seisnud või vajada pisemat remonti.
Maksan ja vormistan kohapeal.
Tel. 5819 0200
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel: 522 1151.
Info www.nagusul.ee
Pakun Jüri keskuses head
lisateenistust rõõmsale kojamehele/
naisele. 1–2 tundi nädalas, vabalt valitud
ajal. Info 527 3250

•
•
•
•
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SUURESTA KÜLA
KOOSOLEK
14.04.2018 algusega kell 11.00
Vaida Raamatukogu saalis
aadressil Vaida, Vana-Vaida tee 7

PÄEVAKORRAS:
1. KÜLAVANEMA VALIMINE
2. EESTSEISUSE VALIMINE
3. KOHAPEAL TEKKINUD ARUTELUD JA TEEMAD
OOTAME SIN D!
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Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

10.03 Lagedi alevikus Jüri teel
•ähvardas
meesterahvas õhkrelvaga

kaaskodanikku.
12.03 avastati Uuesalu külas Kähriku tee ehitusobjektil elektrikilbi
vargus.
12.03 varastati Järvekülas Kodala
teel sõiduauto BMW esituled, raadio, rooliratta paneel ning lõhuti
tagumine küljeaken.
14.03 Rae külas Kanali põik
lõhuti ettevõtte aed ning varastati
kaabel ja vasklatt.
19.03 toimus Peetri alevikus
Niine teel peretüli, mille käigus
kasutas meesterahvas füüsilist
vägivalda oma abikaasa suhtes.
20.03 Patika külas Golfi teel sõitis
sõiduauto teelt välja, esiosaga jõkke.
22.03 Lagedi raudteejaamas avastati lõhutud valgusti.
22.03 Lagedi alevikus Jõe tänaval
ründas koer möödakäijat.
23.03 toimus Jüri alevikus Karu
tänaval peretüli, mille käigus
kasutas meesterahvas elukaaslase
suhtes vägivalda.
25.03 Lehmja külas Põrguvälja teel
peeti kinni juhtimisõiguseta ning alkoholijoobes 29-aastane sõidukijuht.
26.03 Peetri alevikus Aruheina
teel oli öö jooksul ära murtud sõiduauto Lexus küljepeeglid.
28.03 Peetri alevikus Kaabli
tänaval oli öö jooksul sisse murtud
garaaži ning varastatud padrunvõtmete komplekt.
28.03 lõhuti Kuldala teel Peetri
alevikus korteri aknaklaas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob…
Armas Tiina Elu!
Sügav kaastunne Sulle

Aruküla Vaba Waldorfkool
avaldab sügavat kaastunnet
Matisele
kalli ema

kaotuse puhul.

SIGNE
LAHTEIN´i

Sõbrad Lagedi, Taaramäe,
Õie, Tõrukese ja Pillerpalli
lasteaedadest

ootamatu ja liialt varase
lahkumise puhul

Mälestus püha
Sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid Sa üha,
elad edasi meie seas …

Mälestuste kauneid jälgi kõigi
hinge sinust jääb...

EMA

Avaldame kaastunnet perele

SIGNE LAHTEINI
kaotuse puhul

Tammiku tee 2 elanikud
Südamlik kaastunne
Madis Sarikule kalli

EMA

kaotuse puhul.
Rae Vallavalitsus

Lahkus meie kallis ema ja
vanaema

URVE VALTER
2.06.1938-1.03.2018

Leinab tütar Piret perega

Südamlik kaastunne
Madis ja Mikk Sarikule
kalli

EMA ja
VANAEMA
kaotuse puhul

•

Rae Huvialakool

•

Südamlik kaastunne
Tiina Elule kalli

•

kaotuse puhul

EMA

Rae Vallavalitsus

•

•••

Päästeteenistuse teated

15.03 Likvideeriti autoavarii taga•järjed
Lehmja külas
17.03
saun Viikingite külas
•23.03Põles
lõke Järvekülas.
•AbistatiJärelvalveta
kiirabi Vaidas
24.03 Abistati kiirabi Veskitaguse
•külas
25.03 Tulekahju Kohila vallas,
•puidutööstuses

MÄRTSIS LAHKUNUD

Koduaiad kauniks!
- Viljapuude ja -põõsaste
lõikamine
- Taimekaitse
- Aednikuteenus
- Kalmukujundus ja -hooldus
- Haljastusplaanide koostamine
- Lilleamplite ja anumate
taimestamine
Kurereha OÜ
Tel 56 917 275
kurereha@gmail.com
www.facebook.com/kurereha

UDO TAGO
AAVO SEEBLUM
HEINO KRUBERG
RAIMO IIDEL
REIN HINRIKUS
IRENE ANNUS
KLAVDIA PUHK
TIINA TIIVEL
NADEŽDA ZAITSEVA

KUULUTUSED
APRILL 2018

Märtsis
registreeritud
sünnid
MATHIAS KÜLASEPP
AARON ŠTRIK
HENDRIK SUIMETS
MARCEL PÄÄRMA
ROGER VASSAR
RICHARD MÄNDMETS
LUCAS OLIVER BETTS
DAVID SINANI
LUCAS MATON
JASPER EERO
MARTEN KÜNNAPUU
TREVIN SAAR
KARL SUUDER
RODERIC KÜNNAPUU
LAURA LISETTE GAILAN
MARII ZIRK
LIIDIA LEPIK
ADRIANA PÄRN
SIMONA KOLLO
KRISTELLA KALJUND
LAURA ŠENBERG
JONNA ROMANDI
DELIISE KRUUSMAA
MARGARETH VÕSANG

35

Aprillikuu sünnipäevad
KALJU HÕRRAK

96

ENN-PEETER SOASEPP

80

ALEXEY STASENKO

93

ERENE ROSVALD

80

SELMA VIRKOJA

93

VILLY SAVIIR

75

NINA DANILOVA

92

ANTS WELSBERG

75

MARIA PALM

89

JEVGENIA NEŽINSKAJA

75

MEINHARD SAADI

89

ILME RISTAL

75

ALEKSANDRA SUGLOBOVA

88

SILVI AARNISTE

75

HELI VAAKS

86

TIIU KRUBERG

75

LILIA OHTLA

85

TATJANA BÖTTKER

70

TEREZA PROMAN

85

MATI KASK

70

NADEŽDA KODASMA

85

VELLO PEDAJA

70

HELMI TIMUSKA

85

EVI POLT

70

VÄRDI LOKK

85

TEESI VESILIND

70

VIIVE VIIRA

85

TUULIKE SELJAMAA

70

HANS OJA

84

HANNES PAEKÜLA

70

OLGA NIINEPUU

84

ARVED VÕSU

70

MILVI TOOMLA

82

ANTI POLT

70

LEMBI KOPPEL

82

URVE SIRELI

65

LEHTE UDRAS

82

REET VIKKISK

65

HILJA KIKKAS

82

MARIANNA RATŠINA

65

KALJU KAASIK

82

ANTS LEINUS

65

JUTA NAPP

81

ATS ALTMANN

65

MAIVE ROOTS

81

JEKATERINA TEVIS

65

ALBERT MOVITŠ

81

MAAJA LINDAU

65

VOLDEMAR MALKUS

81

TATJANA TEESALU

65

MAI DOBRJANSKI

80

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Toimetus: sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Teostus: Meediapilt OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 8200
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Koostööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

RA
E KULTUURIKESKUSES
Kell
10 Mudilaste Jüripäev koos LOTTEGA

IS
PARG
MÕIELESA
RIKUKEL
JÜRIPERKI
VÕISTLUSED
AST
EDELE JA VÄI
Kell 16

kohapeal.
koostöös Beebiklubiga. Registreerimine
S ümber tiigi.
Kell 17 LASTE JA NOORTE KOMMIJOOK
Registreerimine kohapeal.
S.
Kell 18 RAE VALLA MÄNGUDE TEATEJOOK
Osalemine ainult eelregistreerimisega
indrek@raespordikeskus.ee
Pärast autasustamist HARJUMAA MOTOHOOAJA
AVAMINE ja ansambel METSATÖLL

