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Töömalev – mitte ainult raha, vaid elukogemuste teenimise
koht ja seda kõigile!
- loe lähemalt Rae maleva muljeid rühmajuhtide
vaatevinklist u lk 21
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Quo vadis Rae vald ehk
teie tagasisidet!
Kui 2016. aasta sügisel uuendatud Rae valla arengukava
vastu võtsime, leppisime ühiselt kokku visioonis ja eesmärkides aastani 2025. Omajagu on juba tööd tehtud silme
ees terendava arengukavasse märgitud visiooni nimel –
olla aastal 2025 kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid järgiv tegus kohalik
omavalitsus.
MART VÕRKLAEV
VALLAVANEM

Kodulehe kaudu kättesaadav arengukava on võrdlemisi mahukas, kuid
samas põnev lugemine, millega igal
vallakodanikul soovitan tutvuda.
Neile, kel see varasemalt loetud, toon
mälu värskendamiseks taas välja neli
peamist eesmärki, mis koos elanikega
ühiste arutelude käigus arengukavasse paika said pandud koos mõningate
näidetega seni tehtust.
Kaasaegne, kvaliteetne ja turvaline
elukeskkond
Elukeskkonnaga seotud eesmärkide osas mängib suurt rolli läbimõeldud ja tulevikku vaatav planeerimine. Tulenevalt meie kiirest
kasvust, eeskätt just valla põhjapiirkonnas, otsustas Rae vallavolikogu
21. veebruaril 2017 algatada Rae valla
põhjapiirkonna üldplaneeringu, mille hetkeseisust saab lähemalt lugeda
käesoleva Rae Sõnumite lehekülgedelt 6–7.
Lisaks panustame aasta-aastalt
üha jõulisemalt meie teedevõrku
– uute teede rajamine ja vanade rekonstrueerimine neelab igal aastal
hämmastavalt suuri summasid, kuid
nende investeeringute mõju ei saa
mõõta rahas – turvaline ja mugav liikumine nii autojuhtidele kui ka jalakäijatele on suurim väärtus, mida
saame luua. Hea meel on tõdeda, et
eesmärk ühendada omavahel kergteedega kõik Rae valla alevikud liigub

kindlal sammul teoks saamise poole.
Kergliiklusteede võrgustik loob meile
lisaks võimalusele turvaliselt liigelda
ka eeldused tervisespordi harrastamiseks, mis aitab tagada meie inimeste
tervise.
Kvaliteetsed ja kättesaadavad
avalikud teenused
Arengukava koostamisel sai kiiresti selgeks, et võttes arvesse valla
noort rahvastikulist koosseisu, tuleb
jätkuvalt suunata suur rõhk meie tegevustest ja investeeringutest just
haridusvaldkonda. Seega on viimastel aastatel avalike teenuste osas
kõige rohkem saanud rõõmustada
just lasteaia- ja kooliealiste lastega
pered.
Selle aasta algul avasime uue lasteaia Lagedil ning täna käivad korraga kahe maja ehitustööd Järvekülas.
2016. aasta sügisel avasime valla viienda kooli, Järveküla kooli, koos heade
sportimisvõimaluste ja ujulaga. Lisaks

Arengukava
koostamisel sai
kiiresti selgeks, et võttes
arvesse valla noort
rahvastikulist koosseisu,
tuleb jätkuvalt suunata
suur rõhk meie tegevustest
ja investeeringutest just
haridusvaldkonda.

rekonstrueerisime Vaida kooli ning
tänavu sügisel saab laienduse läbinud
ruumidest rõõmu tunda Lagedi kooli
üha kasvav pere. Pilgud aga juba tulevikus, planeerime me täna aastaks
2020 ka uut kooli Peetri kanti ning veidi kaugemas tulevikus võiksid ka Rae
küla lapsed saada haridust senisest
lähemal kodukohale, sest vastavasisulise detailplaneeringu koostamine
juba käib.
Taristule lisaks peab kvaliteetne
olema ka sisu ning seda meie koolid
täna ka pakuvad. Töö meie tuleviku
väetisega aga ei lõppe kindlasti koolikella helisedes. 2017 loodud eraldi
allasutus, Rae valla Noortekeskus,
ning samal aastal Järvekülas avatud
uued ruumid nende tööks on vaid
esimesed sammud selles üliolulises
valdkonnas nagu seda on noorsootöö.
Samuti kuulub avalike teenuste
alla 2019. aasta lõpuks valmiv ja tulevikus kogu Jüri keskusala ilmet kujundama hakkav tervisekeskus, koos
võimalustega saada kasvaval kogukonnal teenuseid, nagu hambaravi,
füsioteraapia ja ämmaemandusabi,
kodule senisest lähemal. Lisaks on positiivseid sõnumeid võimalik edastada
ka Peetri kanti kaua igatsetud tervisekeskuse küsimuse osas, mis esialgse
lahenduse saab läbi piirkonda rajatava
uue keskuse (vt lähemalt lk 5), kuhu
oleme koostöös arendajaga leidnud
huvilised ka esmatasandi terviseteenuste pakkumiseks.
Tugev kogukondlik identiteet ja
kodanikuühiskond
Üks olulisemaid väärtusi omavalitsuse ja selle inimeste jaoks on
kokkuhoidev kogukond. Inimeste ühendamisel mängib suurt rolli
koordineeritud töö kultuurikeskuse
poolt, mis korraldab erinevaid kultuurisündmusi terves vallas. Tänavu
tähistasime Jüri staadionil meie Rae
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ootame
Spordikeskuse
eestvedamisel
oleme viimastel
aastatel suutnud valla
sportlastest kokku panna
võimsad meeskonnad ka
omavalitsuste suve- ja
talimängudeks ning tuua
koju esikohti.
valla laulu- ja tantsupeo Klunkeri 25.
sünnipäeva rohkem kui 1000 osalejaga ning sellele järgnenud jaanipäevapidustused tõid valla keskusesse
mõnede hinnangul kokku lausa üle
4000 inimese. Lisaks ka külaliikumine, mille raames juba sel kuul saame
koos kokku Kurnal, kus toimub juubelihõnguline, järjekorras juba 15. küladepäev.
Samuti on aasta-aastalt kasvanud
Rae valla mängudel osalejate arv, mis
on muutunud meie tõsiseks spordipeoks, kus hooaja jooksul osaleb üle
600 sportlase. Spordikeskuse eestvedamisel oleme viimastel aastatel suutnud valla sportlastest kokku panna
võimsad meeskonnad ka omavalitsuste suve- ja talimängudeks ning tuua
koju esikohti. Kõige selle juures on aga
võitudest tähtsam ühine koos tegemine ja kogukonna liitmine, mis niivõrd
suure elanike arvu juures on väärtus
omaette.
Oluline on kõrge haldusvõimekus
Infotehnoloogia muudab maailma
meie ümber. Ka valla haldusvõimekust
oleme vaatamata kiirele elanikkonna
kasvule suutnud senisel tasemel hoida
just tänu e-teenustele, mille eesmärk
on muuta elanike jaoks meiega suhtlemine võimalikult lihtsaks ja kiireks.
Näiteks on tänaseks suures osas digitaalne siiani kaua paberil seisnud as-
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Eralasteaedade ja
koduse mudilase toetuse
tingimused paindlikumad

jaajamine, nagu lasteaia ja koolikoha
taotlemine või huvi- ja sporditoetuse
küsimine. Nagu IT-süsteemidega ikka,
ei ole need lahendused kunagi päris
valmis ja nende arendamine jätkub,
kuid juba tehtu pealt võib kindlalt öelda, et investeeringud on ennast ära
tasunud – taotluste esitamine on muutunud kodanike jaoks lihtsamaks ja
kiiremaks ning menetlustoimingud ja
tagasiside andmine meile hõlpsamaks.
Kõik see tähendab, et on aeg esimeseks vahekokkuvõtteks – arengukava
tulemuslikkuse hindamiseks. Oluline
on mõista, kas ellu viidud tegevused
ja tehtud investeeringud on eesmärkide saavutamisele kaasa aidanud või
mitte, teha sealt edasi juba omad järeldused ja viia vajadusel strateegiatesse
sisse muudatused. Sellele, kas valla
poolt pakutavad teenused on piisavalt
kvaliteetsed ja kättesaadavad, saate
kõige parema hinnangu anda aga teie.
Seetõttu viimegi esmakordselt läbi
elanikkonna rahuloluküsitluse, millega soovime teie tagasisidet ja ettepanekuid eluolu paremaks korraldamiseks.
Küsitlustulemuste usaldusväärsuse tagamiseks läheb tarvis võimalikult paljude elanike vastuseid. Siit
ka üleskutse kõigile: palun leidke perioodil 9. august–2. september mõni
minut ja täitke veebipõhine ankeet
aadressil www.rahuloluuuring.rae.
ee või külastage vallamaja lahtioleku
ajal vastuvõtusekretäri, kes iseteenindusjaama toel aitab Teil küsitluses osaleda.
Sealjuures on oluline märkida, et
kõik vastused on anonüümsed ja neid
käsitletakse üksnes üldistatud kujul,
kuid kõikide nende vastajate vahel,
kes täidavad ankeedi lõpuni ja jätavad
meile oma kontakti, loosime välja 5
Rae Spordikeskuse 50 eurost kinkekaarti, millega saate just enda piirkonna spordirajatisi külastada.
Jääme teie tagasisidet ootama.

Rae vallavolikogu maikuu istungil
muudeti „Koolieelse eralasteasutuse
toetamise korda“ ja koduse mudilase
toetuse tingimusi „Rae valla eelarvest perede toetamise korras“.
Esmalt jõustus alates 02.06.2018
määruse muudatus, mille kohaselt
makstakse koduse mudilase toetust
lapsevanema taotluse alusel kuni lapse
kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul, kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi,
kellele ei ole kohapakkumist tehtud.
Lisaks saab alates 1. augustist 2018 eralasteasutuse toetust taotleda, kui laps
ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud –
nii laiendatakse taotlejate ringi, kuna
varem pidid olema Rae valla registris
mõlemad vanemad ja laps eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Eralasteasutuse toetuse suurus on 290 eurot kuus.

Rae küla kergliiklustee ja
Ehituse tänava hanke võitis
Viaston
Reedel, 13. juulil said allkirja kolm
kaua oodatud lepingut kogusummaga
üle 1,3 miljoni euro ning ehitus on tänaseks ka kõikidel objektidel alanud.
Rae küla jalg- ja jalgrattateed, mille
kõik asfalteerimistööd peavad lepingu
järgselt olema lõpuni viidud hiljemalt
21.09.2018, rajatakse kahe eraldi lepingu raames. Koostöös Maanteeametiga
rajatava lõigu kogumaksumus, koos
ettenägemata tööde jaoks arvestatava
reserviga, on lepingu järgselt 428 444,81
eurot ja vallavalitsuse poolt rajatava lõigu lõpphinnaks koos reserviga kujuneb
ligikaudu 456 388,87 eurot.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ning Rae
valla eelarvest. Meetme on töötanud välja rahandusministeerium ja EAS.
Ehituse tänava rekonstrueerimistööde lõpetamise tähtaeg on 23.10.2018.
Nende tööde kogumaksumuseks koos
ettenägematute tööde reserviga kujuneb
hinnanguliselt 459 369,92 eurot ja projekti rahastatakse Rae valla eelarvest.
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Uued lasteaiad kerkivad
Juuli esimesel nädalal said ametliku avalöögi kahe uue
lasteaia ehitustööd, kui platsi ettevalmistust alustati
Järvekülas üheaegselt nii Leerimäe tänaval kui ka Turu
tänaval. Uuel aastal tööd alustavaid maju lubab lapsevanematel juba märksa selgemalt visualiseerida äsja valminud
eskiislahendused.
Uute lasteaedade ehituse eest vastutava abivallavanema Madis Sariku
sõnul on viimastel aastatel valda
ehitatud lasteaiad kõik sarnased,
kuid siiski eripalgelised. Välisilme
puhul peetakse alati silmas ümbritsevat keskkonda, kuhu ehitis peab
sobituma. „Varasemalt Võsukese ja
Aruheina lasteaia rajamise tarbeks
Conarte käest ostetud kaks tüüpprojekti, mille kombineerimise põhjal
kõikide uute lasteaedade projekteerimine käib, on meile andnud hea
sisendi ja aidanud ka eelarves mõningaid kulusid kokku hoida. Iga uus
lasteaed on aga eelmisest veel grammikese „vingem“, sest õpime kogu
aeg ise ja üha rangemaks lähevad ka
terviseameti seatud nõuded,“ rääkis
abivallavanem.

Võtame alati
olemasolevast
maast maksimumi.
Ära peab mahtuma nii
parkimisala kui ka maa
mänguplatsidele ja lastele
ringi müramiseks.
Uutest lasteaedadest eristub selgelt Leerimäe tänavale rajatav maja,
mis on viimastel aastatel Rae valda
ehitatud lasteaedadest kõige väiksem.
„Võtame alati olemasolevast maast
maksimumi. Ära peab mahtuma nii
parkimisala kui ka maa mänguplatsidele ja lastele ringi müramiseks. Ruumis võidame aga sellega, et köök tuleb Turu tänavale ja Leerimäele tuleb

Turu tänavale rajatav 180-kohaline Järveküla lastead on juba muutnud naabruses
paikneva jäätmejaama töökorraldust ning peagi saab kogu ala uue ilme.

Leerimäe tänavale, kortermajadest ümbritsetud alale, rajatav 120-kohaga väiksem
maja saab nimeks Leerimäe lasteaed.

ainult toidu vastuvõtu ala, lisaks on
väiksem ka saal,“ selgitas Sarik.
Väiksema maja nimeks saab
Leerimäe
Maikuu lehes kuulutasime välja
konkursi kahe uue lasteaia väiksemale majale nime leidmiseks. Pakkumiste esitamise ajaks tehti 35 pakkumist
ning edasi sai kahe nädala jooksul esitatud nimede vahel teha oma valiku.
143 hääle seast jäi sõelale 5 varianti –
Leerimäe, Vikerkaare, Järveääre, Järveveere ja Rõõmu.
Lõpliku valiku tegi komisjon, kuhu
kuulusid vallavanem Mart Võrklaev,
Aruheina lasteaia direktor Merle
Toompark, valla hariduse peaspetsialist Marju Randlepp ja kogukonna
esindaja, Järveküla külavanem Margus
Pihlakas. Vallavanema sõnul sai otsustavaks fakt, et võidunime – Leerimäed
– pakuti kõige rohkem kõikides voorudes. „Juba pakkumiste esitamise ajal
oli Leerimäe kõige populaarsem. Kuna
võidunime pakkujale oli välja pandud
ka Rae spordikeskuste kinkekaart ja
Leerimäed pakkus kolm inimest, on ka
võitjaid kolm,“ täpsustas Võrklaev.

Kalevipoja visatud kivi ja
Leerimägi Mõigus
„Kord tulnud üks vaendlaste
vägi Tallinna kallale. Olnud juba
teised Mõikus ühe mäenuki peal.
Seda mäge hüütakse ikka veel Leerimägi. Kalevipoeg olnud Tallinna
Toompea mäel, näinud vaendlased tulema, võtnud sealt ühe kivi
ja viskanud sellega Leerimäele
vaendlaste ülema pealiku surnuks. Vaendlased läinud kohe minema. See kivi on praegust Mõigu
Pühapaju kõrtsi ligidal Tallinna ja
Mõigu rajaks, seal pidada ka selle
pealiku haud olema.“
Allikas:
Endised jõumehed: Lood Kalewipojast,
Suurest-Töllust, Leigrist ja teistest /
Trükki antud M. J. Eiseni rahwaluule
kogust. Autor: Eisen, Matthias Johann,
1857-1934. Ilmumisandmed: Narva : R.
Põder, 1901.
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Peetri Keskus toob perearsti,
hambaravi ja palju muud
Lähiajal algab kauaoodatud Peetri
Keskuse ehitus. Järgmise aasta
detsembris valmiv hoone toob Rae
valla põhjapoolseimasse alevikku
kauaoodatud perearstiteenuse ja
hambaravi.

ANDRES KALVIK
Leevendust saab ka Harjumaal leviv tenniseväljakute põud – keskusesse tuleb kolm siseväljakut, mida
hakkab haldama Baltikumi suurim
tenniseõppega tegelev spordikool,
Fredi Vöörmani Tenniseakadeemia.
Toonust saab tõsta fitnessi- ja jõusaalis.
Suurima pinna võtab 8000 ruutmeetri suuruses, kahekorruselises ja
10,2 meetri kõrguses hoones enda alla
Võru Tarbijate Ühistu, kes on seni tegutsenud Eesti kagunurgas. Ühistu
juhataja Andres Kõivu sõnul tuuakse
Peetris valikusse kogu olulisem toiduja kodukaup.
Kohvik, apteek, ilusalong
„Pärast keskuse valmimist kaob
Peetri elanikel vajadus esmavajaliku
kauba pärast kaugematesse kauplustesse sõita,“ lausus Kõiv. „Ei ole
erandlik, et maakondlik ühistu avab
kaupluse väljaspool kodumaakonda.
Peetri on sümpaatne paik, kus elab
tore ja kokkuhoidev kogukond. Meie
jaoks on auasi olla osa sellest kogukonnast ja pakkuda Peetri inimestele
parimat.
Laienemise juures on väga oluline, et Peetri Keskuse arendamisega
tegelevad asjalikud inimesed, kellega on väga hea koostöö. Hindadest
ja kaubavalikust rääkides saan kinnitada, et kaup saab olema korralik
ja hind mõistlik – teisiti pole mõeldav.“
Peetri Keskuse arendaja Compakt
Kinnisvara juhatuse liikme Maik
Teivi sõnul on nende eesmärgiks
pakkuda piirkonna inimestele kodu
lähedal lisaks igapäevasele toidu- ja
tarbekaubale ka sportimisvõimalusi,

iluprotseduure ning teisi vabaajategevusi. Keskusesse tulevad veel kohvik, apteek ja teised esmatasandi teenused.
„Uuema aja trend on, et inimesed
eelistavad teha oma igapäevased toimingud kodule võimalikult lähedal
paiknevates asumi- ja alevikeskustes.
Peetris nägime selles osas arenguruumi,“ ütles Teiv. „Peetri Keskuse suureks eeliseks on soodne asukoht, sest
läheduses asuvad ka kool ja lasteaed.
Ühte kohta koondatud igapäevased
teenused aitavad hoida kokku aega ja
kütust ning vähendada liikluskoormust. Keskuse juurde valmib 109 kohaga parkla, kuid mugav ligipääs on
tagatud ka jalgsi või kergliiklusvahendiga.“
Küti tee saab korda
6,4 miljonit eurot maksma minevat Peetri Keskust ehitava Nordecon
AS-i juhatuse liige Ando Voogma rääkis, et projekt on äärmiselt funktsionaalne. „Kuna tellija tahab ühte hoonesse koondada erinevaid asutusi, on
tegemist põneva väljakutsega. Hoone
kõik osad peavad toimima talituslikult ja omavahel põimuma,“ selgitas
Voogma.
Rae vallavanem Mart Võrklaev
tunneb head meelt, et koostöös arendajaga saab lõpuks korda ka Küti tee
lõik koolist kuni Vägeva teeni. „Novembri keskpaigaks saab Küti tee
uue asfaltkatte ja valmib kõnnitee
koos valgustusega,“ lubas Võrklaev.
„Palun ümberkaudsetelt elanikelt
kannatlikku meelt, sest ehituse ajal
suureneb piirkonnas liikluskoormus
ja esineb mõningaid ebamugavusi
ning see langeb kokku kooli algusega.
Kauaoodatud Peetri Keskuse valmimine muudab kohalike inimeste
elu kindlasti mugavamaks. Eriti hea
meel on mul selle üle, et arendaja ja
valla koostöö tulemusel hakkab hoones tegutsema Haldja Hambaravi OÜ,
kes on lubanud kindlustada ka perearstiteenuse.“
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Jüri alevikus Ehituse tn
katlamaja ehitatakse ümber
hakkepuidukatlamajaks
Käimasoleva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel
Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava projekti raames ehitab AS ELVESO ümber Jüris Ehituse tn katlamaja.
Katlamajas võetakse kasutusele keskkonnasõbralikud ja kaasaegsed tehnoloogilised lahendused soojusenergia
tootmiseks. Katlamaja hakkab soojusenergiat tootma kasutades hakkepuitu.
ÜF projekti nr 2014-2020.6.02.17-0282
kogumaksumus on 2 744 075 eurot, millest KIK-i toetuse suurus on 1 367 374,46
eurot.
Projekteerimis-ehitustööde leping
on sõlmitud ICP Solutions OÜ-ga, tööde maksumuseks on 2 563 500 eurot. AS
ELVESO on sõlminud ehitusjärelevalve lepingu ja projekti koordineerimiseks projektijuhtimise lepingu AS-ga
Infragate Eesti, lepingu hind on 52 400
eurot.
Ehitustööd valmivad eelduste kohaselt 2018. a lõpuks. Kõigil huvilistel
palume projekti puudutavate küsimustega pöörduda info@elveso.ee.

Vanemlusprogramm
„Imelised aastad”
Hea 2–8 aastase lapse ema või isa!
Kas Sul on lapse kasvatamisel tekkinud olukordi, millega on keeruline toime tulla? Esiteks tea, et see on
loomulik. Teiseks aga kutsume Sind
osalema imeliste aastate vanemlusprogrammis, kus saad uusi teadmisi
ja oskusi selle kohta, kuidas last kiita ja julgustada, kuidas kehtestada
reegleid, kuidas lahendada konflikte
ning veel palju muud põnevat ja ka
praktilist.
Koolitus toimub väikestes gruppides, ühel korral nädalas, kaks tundi korraga. Kokku toimub 16–18 kohtumist ja esimene koolitus alustab
Rae vallas juba augustis!
Kui see tekitas Sinus huvi, siis
võta julgelt ühendust meie hea
lastekaitsespetsialisti Hannelyga
telefonil 5560 7902 või kirjuta talle
hannely.paloson@rae.ee.
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Strateegilise planeerimise
Harju maakonnaplaneering 2030+ kehtestati 09.04.2018
riigihalduse ministri poolt. Uue maakonnaplaneeringu
alusel tekkis vajadus ka Rae vallas hakata täpsustama ja
täiendama 2013. aastal kehtestatud Rae valla üldplaneeringut. Selleks algatati 2016. a novembris Rae valla põhjaosa
üldplaneering. Üldplaneeringule on tänaseks koostatud
mitmed alusuuringud ja esmane eskiislahendus, mille tutvustused toimusid 07.06 ja 14.06 Peetri ja Assaku alevikes.
STINA METSIS
ARHITEKT

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu lahenduse koostamisel on vallavalitsus lähtunud eelkõige Harju maakonnaplaneeringuga paika pandud üldistest
tõekspidamistest. Näiteks tuleb vältida
valglinnastumise tunnustele vastava
asustuse, sh monofunktsionaalsete elamualade kavandamist, millele on iseloomulik: ligipääsu sõltuvus isiklikust
transpordist, paiknemine reisirongi- ja
bussipeatusest eemale, avalike teenuste puudumine või nende vähesus, kaubanduse areng ribaliste vormidena piki
suuremaid maanteid, toetades logistilist mugavust, kuid eirates elanikkonna
väljakujunenud, igapäevaselt toimivaid
liikumistrajektoore.

Seega vältimaks valglinnastumise
edasist arengut on uue üldplaneeringu eskiislahenduse üheks põhiideeks
lähtuda ühistranspordile suunatud
arengust – eelkõige rööbastranspordist.
Ühistranspordile suunatud areng
Mugavaks peatuse kauguseks jalgsi liikumisel on maksimaalselt 500 m,
mille alusel oleme loonud põhjapiirkonna teenindamiseks neli keskuseala
– Peetri, Järveküla, Assaku ja Rae –, kus
kohtuvad erinevad liikumisviisid, teenused, töökohad ja elamine. Arengu
suunamine keskustesse ja ühistranspordisõlmedesse on kindlasti säästva
planeerimise üks alustalasid. Keskused
oleme nimetanud üldplaneeringu es-

kiisil arengualadeks ning nende kujundamisele ja funktsionaalsele väljundile
ootaksime ettepanekuid ka elanikelt.
Eesmärk on arengut soodustada ühistranspordi ja keskusalade
sõlmpunktides, kus on hea ligipääsetavus, tehnovõrkude olemasolu,
koolide-lasteaedade lähedus ning
reaalne võimalus teenuste tekkimiseks. Arengu pidurdamist, loodusliku
keskkonna säilitamist ja arengu teise
etappi suunamist on ette nähtud äärealadel, keskustest nö eemal olevatel
aladel ning suurtel põllumassiividel,
mis vajavad säilitamist. Viimast toetab
ka riigi plaan ja seaduse muudatuse
eelnõu defineerida täpselt väärtuslik
põllumaa ning selle kaitse- ja kasutustingimused eesmärgiga, et need maad
on määratud vaid põllumajanduslikuks
tegevuseks. Seaduse muudatuse alusel soovitakse tõkestada väärtuslikel
põllumaadel siht- ja kasutusotstarbe
muutmine. Riigi ja omavalitsuse kohus on arengut suunata ja juhtida ning
teha seda keskkonda säästvalt.
Elamualade ulatus lähtub täpselt
arengukava järgi planeeritud eeldatavast rahvaarvust, mis aastaks 2030
kasvab põhjapiirkonnas 14 000-ni. Seega peaaegu kahekordistub, sest praegu elab põhjaosas ca 8800 elanikku.
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hetkeseisust Rae vallas
Vastavalt rahvaarvule on täpselt välja
arvutatud laseaedade ja koolikohtade
vajadus ning ette nähtud nende täpsed asukohad. Asukohtade valikul on
suuresti arvestatud järjekordselt keskuste lähedust.
Rohevõrgustik
Teiseks oluliseks teemaks on rohevõrgustik. Oluline on säilitada ja
parandada rohelise võrgustiku sidusust nii linnalise asustusega ala siseselt kui ka ühendusi teiste rohevõrgu
struktuuridega. Sidususe loomisel ja
säilitamisel on keskne roll rohekoridoridel ja rohelistel puiesteedel, nö
kergliiklusteedel, mis on ääristatud
puuderivi või haljasaladega. Eesmärk
oleks igasse keskuse piirkonda kujundada vähemalt üks suurem pargiala –
kõrgemat rekreatiivset väärtust omav
haljasala –, mis oleks ühendatud omavahel haljaskoridoridega. Eesmärgi
elluviimine võtab loomulikult aastakümneid aega, sest haljasalade-puiesteede kujundamine ning puude kasv
on pikk protsess.
Taristu
Taristu objektide seisukohast on
uues üldplaneeringus arvestatud jätkuvalt nii kahetasandiliste ristmike,

Tallinna väikese ringtee kui ka Rail
Baltic trassikoridoriga. Taristuobjektide asukoha ja selle ümber kujundatava
keskkonna planeerimisel peab arvestama müratundlikkusega – võimalik
on nende äärde planeerida kaitsehaljastuse alad, mis eraldavad elamualasid müratekitajast, äri-, büroo- ja
tootmisalad või keskusealad, mis ei ole
sedavõrd müratundlikud.
Tallinna väike ringtee alates Tallinn-Tartu maanteest on soov kujundada pigem linnatänavana kui
4-realise kiirteena müratõkkeseinte
vahel. Tee tuleb integreerida linnaehituslikult planeeritava hoonestuse ja
pargialadega. Trammitrassi asukoha
planeerimisel on arvestatud sellega,
et see oleks kättesaadav maksimaal-

Arengu pidurdamist,
loodusliku
keskkonna säilitamist
ja arengu teise etappi
suunamist on ette nähtud
äärealadel, keskustest nö
eemal olevatel aladel ning
suurtel põllumassiividel,
mis vajavad säilitamist.

selt paljudele elanikele ning et uus
müratekitaja jääks võimalusel juba
varem planeeritud taristuga samasse
koridori. Kuna Rae vald on oma olemuselt tükkideks hakitud erinevate
taristuobjekti näol, siis oleks soov, et
trammikoridorist ei tekiks ühte lisanduvat eraldajat ja müraobjekti. Konfliktikohtades tuleb kindlasti arvestada ka haljaskoridori planeerimisega
trammitee äärde. Trammitrassi osas
otsime ka praegu võimalusi finantseerida selle edasist projekteerimist, et
üldplaneeringu kehtestamise hetkeks
oleks teada, kas tehtud asukohavalikut
on võimalik ka ellu viia. Alustada tuleb
ka läbirääkimisi maaomanikega, kelle
maale on trass planeeritud.
Kehtestatud Harju maakonnaplaneeringuga 2030+ on võimalik tutvuda
veebilehel http://www.maavalitsus.
ee/harju-maakonnaplaneering ja paberil rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Harju talituses
(Roosikrantsi 12, Tallinn) lahtioleku
aegadel.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu eskiislahenduse ja alusuuringutega saab tutvuda valla kodulehel
http://www.rae.ee/pohjapiirkond.
Ettepanekuid ja küsimusi ootame hiljemalt 1. septembriks.
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Suvepidu Vaidas
Rae valla lõunakülade seltsitegevuse eestvedajad on
jõudnud arvamusele, et iga
kord ei ole mõistlik väikeste
jõududega ise midagi suurt
ette võtta, vaid tähtis on ka
teisi toetada ja kaasata.
Lõunapoolsete külade vanemate kooslusena on kokku saadud tugev ja üksmeelne külakogukondade tuumik,
kelle eestvedamisel koondasime ka
sellel aastal ärksamad eesmõtlejad ja
kõnelejad, et Vaidas 07.07.2018 üks suvepidu korraldada.
Vaida on väikealevik Rae valla lõunaküljel, kus kõne alla tulevad vabas
õhus ettevõtmised. Suvepidu on Vaidas oodatud, sest ka aleviku ja ümberkaudsete külade elanikud tahavad
osaleda oma koduõuel korraldatavates
tegevustes ning läbi selle tunnetada
kogukonnatunnet. Sellel korral oli pidu
üles ehitatud stiilipeona „Presidendid
pingviinide paraadil“, kus pingviinide
vastuvõtule võisid ilmuda nimekad külalised või teised auväärsed persoonid.
Õnneks on meie kogukondade eestkõnelejaks kujunenud Aruvalla külavanem Ardi, kes hoidis peol toimuval
silma peal ja kommenteeris tegevuste
käiku temale omase huumoriga. Pingviinide paraadi külaliste vastuvõtul oli
nii nende sugulasi naaberkülast, lustakaid ministreid ja oli ka kroonitud päid,
keda esindas printsess Sofia Vaidasoolt. Peokülalised, kes kandsid stiilset
rõivastust, tegutsesid platsil vastavalt
rollile ja meeleolule.
Et pidu oli kavandatud suveõhtusse, siis peo alguspooles oli korraldajate
poolt enam rõhku pandud tegevustele lastega. Batuudil möllati nii palju kui võhma jätkus, väiksemad lapsed said näomaalingud ja maiustada
suhkruvatiga. Vaida peoplatsil toimus
maailma esmaesitlusena kabesimultaan Rasmus Golubkov vs külalised
kümnel laual. Lõppskoor oli 10:0 üheteistaastase Rasmuse kasuks. Suursoo
külaselts pakkus oma söögitelgis maa-

lähedast toitu ja võimalust tõmmata
õnneloosi. Vaida põhikooli näitering
esitas vaatemängu, kuidas oleks võimalik Vaida kandis nn kohalike ministrite kohtumine maaväliste olenditega. Toimus parima leivaküpsetaja
võistlus, mille võitis pingviin-Liis.
Palju elevust tekitas seekord suur
Bingo loto piletite märkimine kõigi
mängus osalejate vahel. Võitjale oli
auhinnaks 7,5 kilogrammi kvaliteetset
suitsusinki. Pingviinid lahkusid, kui
lava vallutas Kolumbus Kris.

Printsess Sofia Vaidasoolt.

Pidu lõpetati uhke ilutulestikuga
ja noortele jäi veel tunnikene öödiskol tantsimiseks. Vaida alevikuseltsi ümber koondunud meeskonnale
ulatas ürituse korraldamiseks abikäe Rae vald, Rae Valla Alevike ja
Külavanemate Selts ja projekti aitas rahastada kohaliku omaalgatuse
programm omavahenditest. Pildid
on lisatud Jaanus Veldre isiklikust
pildikogust.
KAIA PILVIK
MTÜ Vaidasoo külaseltsist
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Kurna ootab
külalisi

KÜLADEPÄEV
KURNAS

Ettevalmistused Rea valla 15. küladepäevaks on lõpusirgel ja Kurna küla kogukond on külaliste ootel.
Proloogiks on külade ja alevike fotonäituse avamine Kultuuritunnelis, millele järgneb pidulik küladepäeva avamine ja lipu heiskamine. Külade ja alevike
võistkondi ootavad võistlused külaplatsil ja orienteerumismäng „Seiklus Kurnas“ mõisapargis. Lisapunktid toob külavanema kohalolek ja osavõtt nutikast
jõukatsumisest.
Lastele on lõbusad mängud ja batuut, noortele näidistreeningud välijõuväljakul. Muusikalist meeleolu
loovad meie naabrid Patikalt, lisaks lõõtsamehed, Reelica ja ansambel Vinüül. Meie küla Meelis annab plaatidele tuld öösel kella kaheni.
Päeva juhib hr Ardi Mitt, kohal on kohvik Amps,
Kohviauto ja Donutsi jääjoogid.
Jagame hulga toredaid kingitusi ja peaauhinnaks
võitjale on Pop-Up telk.
TULGE MEILE KÜLLA!
KURNA KÜLA RAHVAS

18. augustil Peetri pargis

Kella 10-16 laat, kus pakutakse kõike,mis ehe ja
eestimaine, kaunis ja kordumatu: lõhnav suitsusink ja
koduleib, kodused hoidised ja mahe talutoodang,
heegelpitsid ja meisterlik keraamika, lastele
batuudilinnak ja näomaalingud, kohalikud esinejad
ja veel ja veel.

Toimuvad ka Harjumaa
meistrivõistlused grillimises - Grillfest.
Peetri Seltsi telgis saab kohapeal suitsutatud kala,
pannkooke ja heategevuslikku õnneloosi,
kus iga loos võidab!
Kell 20 tuleb aga samas lavale ansambel

Village Voice
Kogu pikk päev külalistele tasuta!
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!
Täpsem info www.peetri.ee

17.00 - AVAMINE
Võistleme orienteerumismängus SEIKLUS KURNAS
Musitseerivad lõõtsadel Martin Müller ja Asso Int, Patika külakoor

21.00 - Simmanit alustab Reelica.
Pidu jätkab ansambel
VINÜÜL

00.00 - ÖÖdiskol mängib plaate Meelis Korpe
PEAAUHIND

Söök - jook
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Brighton on ilus mereäärne linn Inglismaal Ida-Sussexi krahvkonnas. Just
londonlaste seas populaarne sihtkoht
ühepäevaste väljasõitude jaoks pakub
turistidele võimalusi nii ostlemiseks kui
ka puhkamiseks.

Keeleõppereis Inglismaale jäi
Lagedi kooli õpilastele meelde
Promenaad ja Brightoni vaiadel sadamasild on imeline jalutus- ja puhkepaik. Lanes’i piirkond sobib suurepäraselt ostlemiseks või piki värvikirevaid
majaderidu jalutamiseks. Brightoni
kuulsaim vaatamisväärsus on majesteetlik palee Kuninglik Paviljon, mille
laskis endale mereäärse rahupaigana ehitada George IV ning kus praegu asub palju näituseid. Tüüpilistes
paadimajades saab tutvuda kunsti ja
käsitööga, käia kohvikutes ja vaadata kunstigaleriisid. Lagedi kooli 4.–8.
klassi õpilased viibisid keeleõppereisil
vaikses Hove’i linnajaos, merest vaid

10-minutilise teekonna kaugusel, 25.
maist kuni 1. juunini.
Muljeid keelereisist jagas Rae
Sõnumitele Lagedi kooli inglise
keele õpetaja Svetlana Soosalu.
Brightonisse saabusime 25. mai
õhtul ning lapsed sõidutati majutusperedesse. Järgmise päeva hommikul
algasid koolitunnid. Meie koolilaste
arvates oli inglise keele õpetaja üpris
tore ning abivalmis. Tunnid olid teistsugused, sai teha palju rühmatööd ja
plakateid, suhelda inglise keeles õpetaja ja koolikaaslastega. Tundides õp-

pisid lapsed sõnu, lahendasid ülesandeid, mis olid seotud kohtadega, mida
erinevatel päevadel külastati. Lõunapaus toimus kas kooli kõrval olevas
pargis või kooli kohvikus. Lõunasöögiks olid kodust kaasa pakitud võileivad, puuvili ja jook.
Lisaks koolitundidele toimusid
põnevad väljasõidud ja vabaajategevused. Külastasime Canterbury linna
ja katedraali, jalutasime Brightoni
linnatänavatel, tutvusime Lewes’i ja
Arundelli losside ajalooga, jalutasime
looduses ning imetlesime Seitsme Õe
kaljut (Seven Sisters Cliff). Kõige roh-
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Kas Eestis on onu
Marino Golinellisid?
Maikuus õpirändasid kolm Jüri
gümnaasiumi õpetajat Bolognasse,
et saada kogemusi ja teadmisi ettevõtlikkuse õpetamisest.

Tunnid olid teistsugused, sai teha palju
rühmatööd ja plakateid,
suhelda inglise keeles
õpetaja ja koolikaaslastega.
kem meeldis lastele Brightoni lõbustuspark (Brighton pier with rides) ja
Harry Potteri stuudio külastus.
Kokkuvõtteks, lastele väga meeldis
Inglismaa ja selle loodus. Õppimine
väljaspool tavapärast õppetundi oli igati põnev ja kasulik. Elu kasuperedes oli
tore, lapsed viibisid keelekeskkonnas
ning muutusid iseseisvamaks ning asjalikumaks. Meenutades veedetud nädalat Brightonis, tulid nii mõnelegi lapsele pisarad silma ja on suur soov tagasi
minna. Loodame, et meie koolis on piisavalt inglise keele huvilisi ning peagi
saame minna uuele keeleõppereisile.

Ettevõtliku noore kujundamine võeti Jüri gümnaasiumis ja Rae vallas
fookusesse umbes 6 aastat tagasi,
mil valmis vastav arengukava. Sellest ajast saati on meie kogukonnas
koos käinud meeskond, kes teemat
päevakorras hoiab ja iga-aastaselt
mõttelaadi rakendamiseks erinevaid
tegevusi kavandab. Täna tulevikuplaane tehes oleme jõudnud järelduseni, et kohalike ettevõtetega on
vajalik koordineeritum ja järjepidevam koostöö. Hetkel tehakse koostööd peamiselt üksikute projektide
või tegevuste kaudu.
Bolognas kohtasid õpirändurid
selleks hea praktika näidet – külastati
asutust nimega Fondazione Golinelli.
Inspireerivaks näiteks oli selle kogukonna-asutuse nii füüsiline-vaimne
keskkond kui ka selle omanikust ettevõtja. Vanast liftivabrikust ümber
ehitatud innovaatilise sisekujundusega hoone pakub arenguvõimalusi
kõige rohkem lastele ja noortele (sh
imikud, erivajadustega noored). Multifunktsionaalselt kujundatud keskus
koondas noorte ideelaboreid, infotehnoloogia-, loodusteaduste- ja kunstitööjaamu.
Õpirändajaid köitis eriti tegevus,
kus ettevõtted pakuvad noortele lahendamiseks erinevaid probleeme ja
arendusi – teeb õppimise elulähedaseks ning toob ettevõtlusesse unikaalseid lahendusi ja ideid.
Fondazione Golinellis koondatakse
selleks kokku meeskonnad, mis koos-

•

Jüri gümnaasiumi Erasmuse koolitöötajate õpirände projekt „Koostöine õppimine ja õpetamine”. Projekti
raames koolituvad 16 õpetajat erinevates Euroopa riikides. Koolitusideede rakendamiseks moodustatakse
koolis õpikogukond, kuhu kaasatakse ka projektiväliseid õpetajaid.

nevad võimalikult erinevatest noortest ja õpetajatest, õppejõududest, juhendajatest (erihuvid, erivaldkonnad).
Ettevõtted pakuvad noortele välja näiteks kaks probleemi-arenguvajadust
ja meeskond saab valida, millisega
neist nad tegelema hakkavad. Meeskonna koostööd nimetatakse kindla
aja- ja tegevusplaaniga projektiks.
Selle keskuse on loonud 13 aastat
tagasi praeguseks 97-aastaseks saanud
Marino Golinelli, kelle rahade toel
keskus peamiselt tegutseb. Riigi ja
omavalitsuse või projektide tuge keskusel peaaegu pole. Noortelt/koolidelt
küsitakse siiski osalustasu erinevates
töötubades osalemise eest.
Meilgi õnnestus juhuslikult keskuses Marino Golinelliga kohtuda. Vanahärra ütleb, et elu on teda soosinud
ning ühiskond on loonud talle head
arenguvõimalused ettevõtjana.
Rae vallast tahame samuti kujundada koostöös ettevõtjatega
arengukeskkonna noortele, mis loob
võimalused õppida päriselu probleemide kaudu, praktikaväljal ning
lisaks kooliõpetajatele on õpetajaid
ka muudelt elualadelt – inseneriteadust õpetab insener, fotograafiat fotograaf jne..
Jüri gümnaasium otsib Eesti oma
onu Golinellisid – kutsume üles kontakteeruma ettevõtjatel, kes tahavad
panustada noortesse. Ühe võimalusena näeme koostöös ettevõtjatega
valikkursuste loomist gümnaasiumiõpilastele, mis toimuvad nädala jooksul valikkursuste nädalal. Aga miks ka
mitte tuua oma ettevõtte mõni probleem lahendada õpilastele, ettevõtjad
juhendama õpilaste loov-, uurimis- ja
praktilisi töid, huviringe (eriti IKT-alaseid) ning õpilasfirmasid.
Kristi Vimberg
Jüri gümnaasiumi arendusjuht
arendusjuht@jyri.edu.ee

Veronika Koppel

Jüri gümnaasiumi sotsiaalpedagoog ja
karjääriõpetuse õpetaja

Kristi Mänd

Jüri gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja, UNESCO ühendkoolide koordinaator
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Jüri gümnaasiumi vilistlased
küsima ja sportlike eesmärkide
Jüri gümnaasiumi tegusad
vilistlased tahavad hea seista ka selle eest, et tulevane
põlvkond saaks elus hästi
hakkama ja rahapuudusel
ei jääks tublidel noortel
sportlastel eneseteostusse
lünka sisse.
ANDRES KALVIK
Vilistlaskogu tegevuste hulgas on
tähtsal kohal spordistipendiumid,
mida tänavu neljandat korda välja
anti. Sel korral anti kuus stipendiumi kogusummas 7000 eurot. Suurima, 3000-eurose stipendiumi, pälvis
lestaujuja Johanna Johanson. Ujuja
Robin Aloe ja jooksja Kristian Otlot
said 1250 ning ratsutaja Joanna-Britt
Metsar, batuudihüppaja Keitlyn-Merit Sepp ja JK Tallinna Kalev Jüri/Rae
Spordikool said 500 eurot.
Nelja vooru peale on JG VIL! koostöös Veixi rattatiimi liikmete ja toetajatega andnud 22-le stipendiaadile
kokku 16 670 eurot. Stipendiaatide
hulgas on nii kergejõustiku, korvpalli,
vibuspordi, laskesuusatamise, lestaujumise, ujumise, golfi, ratsutamise,
jalgrattaspordi kui ka jalgpalli tulevikulootusi.
Mida teed, et olla parim?
Vilistlaskogu ühe asutaja, ettevõtlusega tegeleva Veigo Gutmanni
sõnul on spordistipendiumil laiem
eesmärk kui ainult füüsilise võimekuse arendamisele kaasa aitamine.
„Toetasin pikalt üht laskesuusatamise
klubi. Treener oli tasemel ja tööd tehti kõvasti, kuid nad lihtsalt ei osanud
ennast müüa,“ meenutab Gutmann.
„Puuduse tingis eelkõige asjaolu, et
Eestis pole spordiorganisatsioonidel
veel võimekust taustajõude palgata.
Treener ei peaks majandusküsimuste-

Lestaujuja Johanna Johanson
kavatseb 3000-eurose stipendiumi
kulutada uue võistluskostüümi ja
lesta ostmiseks ning võistlusteks
ettevalmistuseks.
FOTO: ERAKOGU

ga liiga palju vaeva nägema ning kõikidel peredel ei ole raha kalli spordivarustuse ja pika treeninglaagri jaoks.“
„Spordistipendiumi taotlusi esitades õpivad noored eesmärke ja püüdlusi sõnastama ja raha vajadust põhjendama ehk ennast ja oma eesmärgi
püüdlusi müüma,“ jätkab Gutmann.
„Seda on tulevikus tarvis kasvõi tööle
kandideerides. Vähetähtis pole ka asjaolu, et nad julgevad raha küsida. Tahame, et noorsportlase stipendiumitaotlused konkureeriks omavahel nii,
nagu see spordis tavaks on. Kui paberil
on kirjas lühidalt, et raha on vaja ketside ostmiseks, siis pole sellega midagi
peale hakata. Eelkõige tahame teada,
mida kavatseb noorsportlane teha sel-

leks, et olla parim, millised on tema
eesmärgid ning mida ta eesmärkide
täitmiseks teinud ja tegemas on. Panustame eelkõige tulevikku.“
Tegemist on omalaadse koolitusprogrammiga. Kui noores inimeses
tundub olevat sisu, kuid taotlus jättis
soovida, edastas stipendiumikomisjon
palve oma eesmärgid ja tegevusplaan
põhjalikumalt lahti kirjutada.
„Peaaegu kõik korrigeerisid oma
taotlusi,“ on Gutmann rahul. „See annab väärtusliku kogemuse. Oma tugevusi ja eesmärke tuleb osata sõnastada
ja arusaadavalt-usutavalt välja tuua.
Parimad taotlused on need, mille noor
spordilootus on ise kirjutanud. See lisab usutavust ja näitab, et noorsport-
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õpetavad noori raha
poole püüdlema!
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TÖÖPAKKUMISED
Jüri Spordihoone

AREENIMEISTER
Tööülesanded:

lasel on enda sõnastatud eesmärgid.
Oleme komisjoni poolt palunud taotlusi vajadusel ka täiendada. Soovime
tunnetada sportlase emotsiooni ning
varasemate saavutuste loetelu asemel
tahame näha tulevikuvaadet, töö- ja
võidutahet.“
Ujula on end tõestanud
2006. aastal asutatud ja 36 Jüri
gümnaasiumi vilistlast koondava
ühenduse kõige pikaajalisem üritus
on ujumisvõistlus, kus vastamisi lähevad õpilased ja vilistlased. Eesti Vabariigi juubeli puhul oli mõõduvõtt tavapärasest suurejoonelisem. Õpilaste ja
sportlike inimeste koostöös plaaniti
läbida 100 km, aga läks vähe teisiti –
päeva jooksul läbiti üle 306 km. „Vilistlased on õpilasi kõigest kahel korral
võitnud ja selle üle on mul hea meel
– ujula ja ujumisõpetus on end tõestanud,“ märgib Gutmann.
Tähtsal kohal on olnud ka Keskkonnafoorumi korraldamine, mis on
kümne aasta vältel kooli toonud Eesti akadeemikute ja loodusteadlaste
koorekihi. „Keskkonnafoorum on hea
võimalus viia lapsed koos õpetajatega
majast välja ümberkaudsetesse kohtadesse, loomaaeda, botaanikaaeda ning
ühendada klassiväline tegevus õppimisega,“ lisab Gutmann.
Vilistlased panid õla alla ka koostöös PRIA ja Rae vallavalitsusega kooli
staadionile mänguväljaku, mis läks
maksma üle miljoni krooni, ning läheduses asuva terviseraja ja võrkpalliplatsi rajamisele.

•

Jüri gümnaasiumi spordistipendiumifondi rahastamisele on õla alla
pannud MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja JG VIL! Veixi Rattatiim,
Turmar Kate OÜ (Ahti Mardo), Tehnohaldus OÜ (Kristo Peerna), Amifax
OÜ (Imre Leppik), Energiamaja OÜ
(Aivar Villemson), Erlin OÜ (Indrek
Edur), Heliora Ehitus OÜ (Andres
Saar), Hansaviimistluse OÜ (Veigo
Gutmann)

•••
KOMMENTAARID

T

egelen lestaujumisega üheksandat aastat ja treenin kuuel
päeval nädalas. Igapäevaselt
harjutan Jüri ujulas. Pärast
hommikust treeningut on väga mugav minna kooli, kuid treeningute
juures on väga oluline ka hea taastumine. Ilma lisavahenditeta oleks see
väga raske. Lisaks toimuvad enne suuri
võistlusi ka raskemad treeningperioodid. Enne suvel Türgis peetavaid juunioride Euroopa meistrivõistlusi sõidame tihti ka Tartusse, et oleks võimalik
ujuda 50-meetrises basseinis.

Johanna Johanson

lestaujuja, Jüri gümnaasiumi 10. klassi
pilane

K

äin ujumistrennis alates 5.
eluaastast. Treeningud toimuvad viiel päeval nädalas,
millest kolmel päeval ujun
kaks korda päevas. Et tulemusi parandada, ei piisa ainult entusiastlikult
trennis käimisest. Selle peale kulub ka
palju raha. Käisin aprillis Eesti koondislastega treeninglaagris Hispaanias
Calellas. Jäin väga rahule, sest Eesti
parimate ujujatega üheskoos treenimine on minu jaoks saavutus omaette. Et
saaksin ka sügisel uuesti laagrist osa
võtta ja valmistuda talvisteks lühiraja
Eesti meistrivõistlusteks, soovin taotleda noorsportlase stipendiumi.

Robin Aloe

ujuja, Jüri gümnaasiumi 11. klassi õpilane

S

pordistipendium on mõeldud
hooaja ettevalmistuse toetuseks ning osalemiseks võistlustel. Teatud välisvõistlustele
tuleb sõita oma rahakoti toel ning toetuseta oleks problemaatiline kõrgetasemelistest jõuproovidest osa võtta.
Spordistipendium aitab hankida ka
paremat varustust. Suur osa aastasest
eelarvest on suunatud ka taastumisele, kuna suurte koormustega kaasneb
ka ületreenimise risk. Hetkel on suurimateks eesmärkideks eneseületamine
ja vigastuste vältimine, kuna võistlen
enda vanuseklassis alles esimest aastat.

Kristian Otlot

jooksja, Jüri gümnaasiumi 10. klassi õpilane

•
•
•
•

Korrashoiu-, hooldus- ja remonttööde
teostamine spordikompleksi sise- ja välisterritooriumidel
Spordiinventari heaperemeheliku ja
reeglipärase kasutamise tagamine
Territooriumi järelevalve ja ohutu
töökeskkonna tagamine
Puhkusteperioodil hooldustehniku
asendamine vastavalt vajadusele

Ootused kandidaadile:

•
•
•
•

Ametist tulenevate tööülesannete
täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused
Töökus
Algatusvõime
Ausus, kohuse- ja vastutustunne
Tööaeg: osaline tööaeg
Tööle asumise aeg: 01.09.2018
Kandideerimisavaldused:
info@raespordikeskus.ee,
märgusõna: “Areenimeister”

PUHASTUSTEENINDAJA
Tööülesanded:

•
•
•

Kompleksi siseruumide koristamine
vastavalt etteantud objektidele ja koristussagedusele
Inventari puhastus
Puhkusteperioodil teiste puhastusteenindajate asendamine vastavalt vajadusele

Ootused kandidaadile:

•
•
•
•

Ametist tulenevate tööülesannete
täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused
Töökus
Füüsiline vastupidavus
Korrektsus ja põhjalikkus tööülesannete täitmisel
Tööaeg: Osaline tööaeg
Tööle asumise aeg: 01.09.2018
Kandideerimisavaldused:
info@raespordikeskus.ee,
märgusõna: “Puhastusteenindaja”
Lisainfo telefonil: 639 0354
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Noortefestivali
peaesineja on
REKET!
Möödunud aastal peeti Jüri Kirikumõisa pargis esimene Rae valla Noortefestival, mille üheks oluliseks eesmärgiks oli valla eripaigus elavate
noorte ühendamine ning ühtlasi tähistati laste ja noorte kultuuriaastat.
Festivali korraldustiim koosneb peamiselt vallas elavatest aktiivsetest
noortest ja ürituse eesmärgiks on
enne kooliaasta algust pakkuda valla noortele üks mõnus õhtupoolik
hea seltskonna, põneva programmi
ning kvaliteetse muusikaga. Festivali programmi kuulub lisaks kohalike
huvialakoolide esinemistele ka kaasahaaravaid mänge, improteatrit, toidutänav, teematelgid ning õhtu lõpetab
REKET.
Festival toimub 31. augustil 2018,
Peetri pargis. Tule kindlasti ja saa osa
meeleolukast üritusest, mille meie
endi valla noored on korraldanud! Festival on kõigile tasuta.

Unustamatu
rahvusvaheline
kogemus
17.–23. juunil toimus Rae ja Portugali noortega Saku vallas
Rahula külas noortevahetus „Differences connect” (eesti k
– erinevused ühendavad). Koos osaleti töötubades, mis
aitasid mõista paremini erinevate vajadustega inimesi,
õpiti üksteise kultuuride kohta, mängiti nii jalg- kui ka
võrkpalli, käidi saunas ja tehti veel palju muid huvitavaid
tegemisi.

T

erve noortevahetuse jooksul
õppisime, et inimest tuleks vaadata eelkõige tema isikuomaduste järgi, mitte kui inimest kellel on
erivajadus. Jah, ta võib olla teistest erinev, aga see ei muuda teda mitte kuidagi kehvemaks. Kõik puuded pole ka
alati silmaga näha. Õppisime, et seda
sõnumit tuleb rohkem jagada.
Töötuba „Ma saan hakkama”
Rohketest töötubadest jäi kõige
enam meelde workshop „I can manage” (eesti k – ma saan hakkama), mille
raames õppisime ratastooli käsitlema
ja saime ise järele proovida, kui keeruline on tegelikkuses ratastoolis olles liigelda. Väga põnev oli ka töötuba
„Hear and feel the environment” (eesti k – kuule ja tunne keskkonda). Seal
seoti meil silmad kinni ja anti katsuda või kuulda erinevaid lihtsaid asju
nagu näiteks hein või mõni puuvili.

FOTO OLIVER MOOSUS

Projekti väljundina
valmisid meie
enda kujundatud
taskukalendrid,
varjuteatrietendus
Jüri gümnaasiumis ja
lisaks ka video meie
noortevahetusest.

Üheks põnevamaks noortevahetuse osaks olid kindlasti ka Eesti ja
Portugali kultuuriõhtud. Eesti kultuuriõhtul tutvustasime Eesti ajalugu,
kuulsamaid inimesi, rahvuslikke toite
ja õpetasime portugallastele ka mõne
tantsu ja mängu. Portugali kultuuriõhtu oli üpriski meeldejääv – meile tutvustati Portugali ajalugu ning räägiti
üldistest faktidest. Pärast seda kontrolliti meie teadmisi huvitava mänguga, mis aitas neid teadmisi kinnistada.
Hiljem oli meil võimalik degusteerida
nendele omaseid toite ja tantsida nende tantse. Kultuuriõhtul pakuti meile
kommi, mahla ja palju muud huvitavat. Üks huvitavamaid toite oli kindlasti kalmaar tomatikastmes, mis oli
meie jaoks veidike eksootilisem – küll
kõheldes, aga maitsesime ka seda. Magusad maiustused meeldisid enamasti
kõigile ja neid kiideti palju.
Ühine jalgpalli vaatamine
Portugallased on tulihingelised
jalkafännid ja sellepärast lisasime ühe
päeva graafikusse eraldi veel jalgpalli vaatamise. Kuna sel päeval toimus
Portugali mäng, tegid portugallased
kõigile põse peale väikese Portugali
lipu ja panid selga särgid, mida kaunistasid oma tiimi toetavad loosungid.
Projekti väljundina valmisid meie
enda kujundatud taskukalendrid, var-
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Noortevahetus
tekitas igati
positiivseid emotsioone,
sest meil oli meeldiv
seltskond ja valitses
hea meeleolu. Saime iga
päev midagi uut teada
ja õppisime tundma
teistsugust kultuuri ja
keelt.
juteatrietendus Jüri gümnaasiumis
ja lisaks ka video meie noortevahetusest. Varjuteatri töötoas osalemine
oli eestlaste jaoks uus kogemus, sest
varem ei olnud keegi ise lavastusele
teksti kirjutanud ega paberist rekvisiite välja lõiganud. Oli tore portugallastega koostööd teha ja selle tulemusena valmis südamlik etendus, kus

pimedale poisile õpetatakse oma teiste meeltega tundma erinevaid värve.
Videotöötoas said noored filmida kõike noortevahetuses toimuvat. Lisaks
õpiti natuke ka kaamerat käsitlema
ja mõnda videotöötluse nippi. Töötoas
valminud video, mida on võimalik leida YouTube’ist kirjutades otsingusse
Youth Exchange 2018 Estonia, annab
tagasihoidliku ülevaate toimunud
tegevustest. Taskukalendrite töötoas
said noored lasta oma loomingul vabalt lennata ning kujundada ise taskukalendreid, mida hiljem oma sõpradele kinkida. Taskukalendrite eesmärk
oli edastada heasüdamlik sõnum tsitaadi või pildi abil.
Tutvus portugali keelega
Noortevahetus tekitas igati positiivseid emotsioone, sest meil oli meeldiv seltskond ja valitses hea meeleolu.
Saime iga päev midagi uut teada ja
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õppisime tundma teistsugust kultuuri
ja keelt. Portugali keeles õppisime selgeks mõned lihtsamad väljendid nagu
näiteks: tere hommikust, aitäh, kuidas
läheb jne. Samad väljendid õpetasime
eesti keeles ka portugallastele.
Meie soovitame noortevahetust
kindlasti kõikidele noortele, sest see
on väga põnev ja silmaringi laiendav kogemus. Leitakse uusi tutvusi ja
sõpru, kellega muidu kokku ei satuks.
Meie noortevahetuse lõpus oli hüvastijätt väga emotsionaalne ja raske.
Oleme tänulikud kõigile, kes sellesse
toredasse ettevõtmisesse panustasid.
Noortevahetust korraldas Rae
noortekeskus ning projekti toetas SA
Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.
Autorid noortevahetusel
osalenud Rae valla noored
Mõtted pani kokku
Maria Ignatenko
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Ehitusjärgus Karla viadukt.

Karla liiklusõlme
Põhimaantee nr 11 Tallinna
ringtee eesmärk on suunata transiitliiklust linnast
mööda ja omavahel ühendada Tallinnast väljuvaid
maanteid.
Olemasolev
Lagedi-Karla
teelõik ei suutnud enam teenindada
aina kasvavat liiklusvoogu, suure
liiklussagedusega maanteel tehti ohtlikke möödasõite ning põhimaanteega ristuva Jüri-Assaku tee
ristmik oli väga liiklusohtlik. Aasta
keskmine liiklussagedus on umbes
12 000 autot ööpäevas, mida iseloo-

mustab suhteliselt suur raskeliikluse
osakaal, ca 20%. Lõik jääb atraktiivsesse kinnisvaraarenduspiirkonda, kuhu
on plaanitud ja ehitatud mitmeid laoja tööstushooneid ning logistikabaase.
Teetööde eesmärgiks on tehniliselt
ja majanduslikult parima ning keskkonnakaitselisi, sotsiaalseid ja muid
tegureid arvestava liikluslahenduse
rajamine.
Põhimaantee nr 11 Tallinna ringtee
Endise 1+1 sõiduraja asemel ehitatakse 2+2 sõidurada. Sõidusuundi eraldab tuisuohtlikes kohtades metallist
põrkepiire ja ülejäänud lõigus betoonpiire. Sõiduraja laiuseks on projekteeritud 3,5 m.
Kindlustatud peenra laiuseks on

•

2,0 m ning tugipeenra laiuseks on
ilma põrkepiirdeta olukorras
0,5 m ning põrkepiirde olemasolul
1,5 m. Eraldusriba laius on olenevalt
keskpiirde tüübist kas
1,6 m (betoonpiire) või 1,8 m (kahepoolne teraspiire) laiune.
Pirita-Ülemiste kanali sild
1975. aastal ehitatud sild lammutati
ja asemele ehitatakse üheavaline raudbetoonist raamsild. Pirita-Ülemiste
kanali kaitsmiseks saasteainete eest
võimaliku avarii korral on silla servadesse ette nähtud teraskaitseseinad.
Peale silla lõppu on kaitsesein jätkatud raudbetoonist kaitseseintega, mis
on viidud piki kanalit sillast eemale.
Kanali põhjapoolsele kaldale on ette

•

LIIKLUSSÕLM
AUGUST 2018
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Karla liiklussõlme ehitus.
VASKJALA

JÜRI

LAGEDI
NARVA

TARTU MAANTEE
KEILA
PALDISKI

RAEKÜLA
ASSAKU

Uus ajutine liiklusskeem
Karla liiklussõlmes alates
20.08.2018.

ehitusest
Karla liiklussõlmes
on projekteeritud
viadukt üle Tallinna ringtee
ning põhitee ja kõrvaltee
ühendused on lahendatud
rampide kaudu.
nähtud loomade läbipääsuks 1,5 m
laiune kallasrada ja lõunapoolsele kaldale 2,6 m kõrgusgabariidiga tee kanali kontrollimiseks ja hooldamiseks.
Karla viadukt
Tallinna ringtee ja Jüri-Assaku
tee neljaharulisel ristmikul on aastate jooksul juhtunud mitmeid raskete
tagajärgedega liiklusõnnetusi. Selle

•

parandamiseks ehitatakse ristmik
ümber eritasandiliseks. Karla liiklussõlmes on projekteeritud viadukt üle
Tallinna ringtee ning põhitee ja kõrvaltee ühendused on lahendatud rampide kaudu. Eriveoste läbipääs betoonpiirete vahel on suletav tõkkepuuga
ja eriveoste ümbersõit on planeeritud
Jüri poolsematest rampidest.
Muudatused liikluskorralduses
Augustikuu 2018 teises pooles avatakse liikluseks T-11113 Jüri-Assaku tee
rampide kaudu, vt uut ajutist liiklusskeemi.
Hiljemalt detsembriks 2018 on
kogu ehitatav teelõik valmis ja avatakse liikluseks.

Arto Lille,
TREV-2 Grupp ASi
töövõtja esindaja:
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km
6,0 kuni 9,7 Lagedi-Karla teelõigu ehituseks sõlmiti leping 9. augustil 2017
Maanteeametiga ja TREV-2 GRUPP ASi
vahel. Lepingu põhieesmärgiks on ehitada Tallinna ringtee 4-kilomeetrine
lõik I klassi maantee nõuetele vastavaks neljarealiseks (2+2) eraldusribaga
maanteeks. Ristumine T-11113 Jüri-Assaku tee tugimaanteega lahendatakse
Karla liiklussõlmes uue viadukti (vt
foto nr 1 ehitusjärgus Karla viadukt)
rajamisega üle Tallinna ringtee.
Karla liiklussõlme piirkonda rajatakse uus tänavavalgustus. Paigaldatakse maantee alla väikeloomadele
mõeldud tunnelid ja ulukite tarad. Rajatakse drenaaže ja truupe teede alla ca
1000 jm pikkuses. Jalg- ja jalgrattateid
rajatakse rohkem kui poole kilomeetri
ulatuses. Rajatakse külgkraavid ja Loode elamurajooni piirkonda müratõkkevall. Ehitatakse uued 4 kõrgepinge
terassõrestikmasti.
Suuremahulised mullatööd algasid
juba 2017. aasta sügisel ja ka talvel teostati suures mahus mullatöid. Kaheksa
kuuga liigutati ca 500 000 m3 pinnast
teedeehitustööde teostamisel. Talvel
alustati ka silla ja viadukti ehitustöödega ja rajatiste ehitustöödega plaanitakse lõpetada sügisel 2018.
Asfalteerimistöid teostatakse erinevate töölõikude kaupa ja põhitee
katendite ehitustöödega lõpetatakse
käesoleva aasta sügisel.
Kogu projekti lõpptähtaeg on veebruar 2020, töövõtja plaanib ehitustöödega varem valmis saada, eeldatavalt
on kogu teelõik koos rajatistega valmis
ja liikluseks avatud juba käesoleva aasta lõpuks.
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Rae vald kaitses tiitlit sportlikeim
Rae valla panustamine spordirajatistesse, kohalikku spordikooli ja valla mängudesse on andnud käegakatsutavaid
tulemusi. Teist aastat järjest pälviti esikoht omavalitsuste
mängudel.
ANDRES KALVIK
Haapsalus võidetud tiitel on seda
hinnatavam, et pärast haldusreformi
– Rae vallas see muudatusi kaasa ei
toonud – on paljud omavalitsused kasvanud ja muutunud seeläbi (sportlikult) tugevamaks. Rae vald edestas 48
omavalitsuse ja enam kui 1700 sportlase seas 32 punktiga Türi ning 57 punktiga Saue valda.
„Tahan tänada kõiki 120 ülitublit
inimest, kes leidsid pere, kooli ja teiste võistluste kõrvalt aega tulla valda
esindama,“ lausus Rae valla esinduse
juht Indrek Raig. „Suur tänu ka kõigile neile Rae valla ettevõtetele, kes
aitasid soetada meie nägusaid võistlusvorme. Kui kergliiklusteel jookseb
Võrkpall: blokki hüppavad Madis
Mäe ja Kritjan Jürima, ründab
Andres Savik.
FOTO Kadri-Anna Sklave

või sõidab teile vastu mustas Rae valla
särgis rahvasportlane, siis teadke, et
tegemist pole papist vennaga.“
Võrkpallis ajalooline kaksikvõit
Rae vald osales kokku üheksal spordialal. Võidud võeti kergejõustikus,
discgolfis, tennises, meeste võrkpallis
ja jalgrattakrossis. Naiste võrkpallis
jäädi napilt hõbedale, orienteerumises
kolmandaks ja kõrgetasemelises petangis neljandaks. Eraldi peetud juhtide võistlusel saavutas esimest korda
ametiaja jooksul võidu vallavanem
Mart Võrklaev.
„Taaskord on olnud tasemel meie
sportlased ja tulemused kui ka korraldus ja organiseerimine, mis päädisid
järjekordse võiduga. Põhjust olla uhke

on küll ja veel!“ tunnustas Võrklaev.
„Eraldi tahaksin aga ära märkida, et
tulemustest ehk olulisem on just see
mõju, mida taoline koostegutsemine
meie ümber loob. See meeskonnavaim
ja tahe, millega valda esindatakse, ei
too edu vaid tiimile, vaid sütitab ka
inimesi meie ümber kogu meie vallas.“
Ajalugu tegi Rae vald võrkpalliturniiril. Esmakordselt võis üks omavalitsus välja panna kaks võistkonda ja
seda võimalust kasutati meisterlikult
ära. Meeste arvestuses kujunes finaal
Rae valla siseasjaks – endistest ja praegustest koondislastest koosnev esindus alistas peamiselt esiliigas kaasa
tegevatest mängijatest moodustatud
võistkonna 2:1.
„Finaal oli kõrgetasemeline,“ sõnas
võitjaks tulnud meeskonnas mänginud Kristjan Jürima, kes võistkondade
kokkupaneku eest hoolt kandis. „Väga
kõva turniiri tegi Madis Mäe. Paar tugevat Rae vallas elavat meesvõrkpallurit jäi eemale ja see annab alust loota,
et ka järgmistel aastatel oleme kahe
meeskonnaga suures mängus.“
Tugev meeskonnavaim
Mõneti üllatavalt oli Rae vald edukaim ka kergejõustikus hoolimata tõsiasjast, et omavalitsuses puudub täismõõtmetes staadion. „Vana kaardivägi
teeb usinalt trenni ja on alati võistlustel kohal, kuid järgmisel korral loodan
rohkem noori näha. Lisaks maksab
Rae vald medali võitnud sportlastele
ka rahalist preemiat,“ rääkis neljast
alast osa võtnud Elen Viikmann.
Samuti annavad suvemängud suurepärase võimaluse tutvusringkonda
suurendada. Teist aastat järjest on Rae
valla sportlased majutatud ühte kohta ja päeva lõppedes on mõnus vabas
õhkkonnas üksteisega muljeid vahetada. „Ühe ala tegijad tavaliselt teisi
võistlusi ei näe ja õhtul saab tulemustest hea ülevaate. Näiteks võrkpallurite head tulemused kannustasid ka
kergejõustiklasi. Teistel omavalitsustel sellist ühise olemise kommet minu
teada pole,“ märkis Viikmann.
Uute aladena oli kavas discgolf ja
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omavalitsus
tennis. Viimastel aastatel plahvatuslikult harrastajate arvu suurendanud
discgolf kuulus eelmisel hooajal ka Rae
valla mängude programmi ja see aitas ala siinsetele elanikele tutvustada.
Paliveres toimunud discgolfi võistlusel edestas Rae vald Saue ja Hiiumaa
valda. Discgolfi võistkonda kuulunud
Vana-Järveküla elaniku Heiki Aasa sõnul oli Rae vallal õnnestunud kokku
panna tugev esindus, kuid eesmärki
võita ei juletud enne kõva häälega välja öelda.
Järgmisel aastal Tartus
Suurt üleolekut näitas Rae vald
ka tennises, kus ei kaotatud ainsatki
matši. Finaalis alistati Rakvere kolme
üksikmänguga. „Olime pingutamise
lainel ja mina isiklikult tulin mugavustsoonist välja. Keha andis mitmel
korral märku, et aeg oleks lõpetada ja
kergemalt võtta, kuid seekord jäi minu
vaimujõud peale. Alternatiiv oleks
olnud istuda ja süüa,“ meenutas muheledes tennisevõistkonda kuulunud
Õnnela Urb, kes teenib igapäevaleiba
Rae vallavalitsuses. „Minu puhul töötas see, et tahtsin pingutada ja mängida.“ Kas Rae vald teeb kübaratriki ehk
tuleb võitjaks kolmandat korda järjest,
selgub 12.–14. juulini Tartus peetavatel suvemängudel. Vahepeale jäävad
märtsi esimesel nädalavahetusel Kadrinas peetavad talimängud.
Paljud omavalitsused on juba Raigilt uurinud, millal Rae vald vastutusrikka korraldajakoorma enda kanda
võtab. Selleks on vaja aga valmis ehitada korralik staadion, discgolfi rada ja
tenniseväljakud.

TULEMUSED
Üle 8000 elanikuga vallad

•
•
•

1. Rae vald 342 punkti
2. Türi vald 310
3. Saue vald 283

Alla 8000 elanikuga vallad
1. Kiili vald 278
2. Alutaguse vald 263
3. Lääne-Nigula vald 261

•
•
•
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IX Peetri Lastejooksud ja
III Peetri Noortejooksud
on juba 18. augustil
URMAS PÕLDRE
„Ka sel aastal viime läbi kiibijooksu
ehk võtame aega elektrooniliselt. Oleme selles ainsad Eestis, sest meile läheb tõeliselt korda laste areng ning see,
kuidas nad igal aastal oma tulemusi
parandavad,” kommenteeris jooksu
peakorraldaja Urmas Põldre klubist
UP Sport. „Meil on viimastel aastatel olnud 500 või enam jooksjat ning sellise
osalejate arvu puhul on käsitsi ajavõtmine väga keeruline. Eelmisel aastal
toetas meid Leader ning saime oma
ajavõtusüsteemi muretseda, millest on
suur abi võistluse läbiviimise kiiruse ja
sujuvuse saavutamisel,” lisas ta.
Peetri Lastejooksud said alguse 2009.

aastal, kui vanemad otsustasid tol ajal
kaheseks saavale pojale Karl Mihklile
kinkida sünnipäevaks jooksu, kuhu kutsuti ka sõprade-tuttavate lapsed. Esimesel aastal kogunes jooksjaid 185,järgmistel aastatel juba sadade võrra rohkem
ning jooks sai üheks oluliseks mootoriks
väga väikeste laste spordi juurde toomisel ning spordihuvi tekitamisel.
Kolm aastat tagasi loodi aga lastejooksudest väljakasvanud noortele
oma jooks, Peetri Noortejooks, kus olid
distantsid pikemad, aga igale vanuserühmale sobivad.
Peetri Lastejooks valiti eelmisel
aastal Harjumaa parimaks spordiürituseks.
Kohtumiseni 18. augustil Peetris!

Rae Run suvejooks tõi võistlema
üle 250 osaleja
Kolmeosalise Rae Run jooksusarja teine võistlus – suvejooks – tõi rajale üle
140 lapse, kes läbisid 350-meetrise ringi Jüri staadionil, ning üle 110 osaleja
5,8 km põhidistantsile Jüri terviseradadel. Osales üle 30 pere, milles oli 3 ja
enam võistlejat.
Sarja kahe võistluse kokkuvõttes on praegu liidrikohal oma vanusegruppides U16 Kretel Kaljumäe ja
Markus Klais, U18 Annabel Tiiksaar ja
Kristian Otlot, täiskasvanutest Maris
Terno ja Aaro Tiiksaar, noorematest
veteranidest Mirjam Vint ja Kain Väljaots ning vanematest veteranidest
Galina Bernat ja Jaanus Pedak.
Rae Run suvejooksu toetasid Audi,
Uvic, Tere, Selver, Kalev, Rae vald, Rae
Spordikeskus, Leader, Eesti Kultuurkapital, Pro Lift ja Kuldsed Käed.
Sarja kolmas, Rae Run sügisjooks,
toimub 13. oktoobril, kuhu ootame
jooksma nii seniseid osalejaid kui ka
kõiki, kellel soov võistlusrada esmakordselt ette võtta.
URMAS PÕLDRE

Suvejooksu tulemused
Põhijooks
Mardo Lundver
Raplamaalt (19.12,30)
Maris Terno
Rae vallast Jürist (23.06,85)

•
•

U16 vanusegrupp
Kretel Kaljumäe (25.29,93)
Risto Kalju (23.28,73)

•
•

U18 vanusegrupp
Kristian Otlot
Jürist (20.41,25)
Annabel Tiiksaar
Loolt (30.28,12)

•
•

Veteranid 40
Mirjam Vint (24.26,77)
Ragnar Kaasik Jürist (21.21,86)

•
•

Veteranid 50
Jaanus Pedak Sauelt (20.46,54)
Galina Bernat
Tallinnast (30.02,73)

•
•
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Malev – õpetlik kogemus
mitte ainult malevlastele
Taas on lõppenud üks seikluste rohke malevasuvi, mis
oma jälje jätab lisaks noortele ka rühmajuhtide südametesse. Rae malevas said
unustamatu kogemuse ja
väärt õppetundide võrra rikkamaks ühtekokku 12 noort
ja hakkajat inimest, kellest
kuue jaoks oli see esimene
kord rühma juhtida.
Rühmajuhtide leidmiseks pole vald
siiani pidanud konkurssi korraldama, sobivad inimesed on leitud juba
olemasolevate noorsootöötajate seast
ning lisaks pöörduvad juba noorsootööd õppivad noored ka ise korraldajate
poole, et seeläbi näiteks sooritada oma
praktika. Nii sattus Rae valla maleva
teist vahetust (ööbimisega Rõuges) juhtima ka Tallina Ülikoolis teisel kursusel
noorsootööd õppiv Enely, kelle jaoks oli
see ka esimene kokkupuude malevaga.
„Rõuge on väga ilus koht ning mul
vedas, et mul oli nii tore kaasrühmajuht Kristina, kellega koos said asjad
palju kiiremini ja paremini tehtud.
Muidugi oli meil vedanud ka meie
endi rühmaga – kõik noored olid toredad ja töökad. Ja eks järgmine aasta
näe, kas olen samuti rühma juhendamas või mitte,“ rääkis rühmajuht oma
esimesest malevakogemusest.
Kolleegilt kiidusõnu pälvinud
Kristina jaoks oli malevas osalemine
küll juba mitmes kord, kuid tänavu
tegi ta seda esmakordselt rühmajuhina. „Nooremana osalesin malevas
malevlasena päris mitmel aastal. Need
kogemused on väga erinevad, kuid
kindlasti on mulle varasem kogemus
malevlasena kasuks tulnud rühmajuhina. Ma tean isiklikust kogemusest,
mida kujutavad endast malevlas-

Kõige eredamalt jäi mõlemale rühmajuhile meelde viimasel õhtul toimunud traditsioonilise malevapulm, kus meie valla kauni pruudi andis tublile Rõuge noormehele
seekord üle samal ajal külla tulnud vallavanem Mart Võrklaev.

Üldjuhul soovitame
noorel aga
peale malevlase east
välja kasvamist võtta
vähemalt aasta enda
arendamiseks ja silmaringi
avardamiseks ning siis
ootame neid kandideerima
rühmajuhiks.
te tööd ja oskan malevlasi paremini
mõista,“ rääkis Kristina, kes lõpetas
tänavu kevadel Jüri gümnaasiumi.
Sama nendib ka Tallinna koolinoortele maleva korraldamise eest
vastutava sihtasutuse Õpilasmalev
personalijuht Teele Tomps, kelle sõnul
on ligi pool nende tänavustest rühmajuhtidest ise kunagi õpilasmalevas noorena kaasa löönud. „Üldjuhul
soovitame noorel aga peale malevlase

east välja kasvamist võtta vähemalt
aasta enda arendamiseks ja silmaringi avardamiseks ning siis ootame neid
kandideerima rühmajuhiks. Muidugi
on neid, kes on valmis selle vastutuse
võtma kohe ja ka neid, kellele selline
töö kunagi sobima ei hakka,“ kommenteeris Tomps.
Rae malevas osales tänavu ühtekokku 134 noort, mis valla noorsootööspetsialist Mari-Liis Paekivi hinnangul on tubli tulemus. „Valla noorte
koguarvu vaadates võiks neid muidugi
alati rohkem olla ja tõsi ta on, et mõned kohad jäid tänavu ka täitmata,
kuid kokkuvõttes on oluline, et need,
kes tulevad, ka tõesti rahule jääks.
See tähendab, et peame tagama kõigile töö ja ka töövälisel ajal kvaliteetsed ajaveetmise võimalused,“ selgitas
Paekivi, kes avaldas lootust, et sel suvel positiivse kogemuse saanud noored järgmisel aastal jälle tulevad ja ka
sõpru kaasa meelitavad.

KULTUUR
AUGUST 2018

AUGUST
˸15.08 Jaan Tätte ja Jaan Pehk Rae
Golfis
kl 21.00
Pilet 10€
˸17.08 Jüri chill&grill
kl 20.00
Jüris Itaaliapitsa gurmeekioski juures.
Plaate keerutavad erinevad diskorid!
˸19.08 Jüri suvetäika
kl 11.00-16.00
Aruküla tee 55
Info ja registreerimine 5551 2898
˸20.08 Taasiseseisvumispäeva ühtelaulmine „Heliseme öös“ Lehmja
tammikus
Jälgi reklaami!
˸22.08 Vaskjala ööfilm Rae Koolimaja juures „Лето“

Leningrad, 1980. aastate algus. NSV Liidus hakkab kerkima esimene rokilaine.
Viktor Tsoi on noor ja tundmatu muusik. Tema tutvumine Mike Naumenko
ja tema naise Natašaga, kellega nad
moodustavad armukolmnurga, paneb
aluse teekonnale, mis teeb Tsoist kogu
Nõukogude Liidus ebajumala.
Režissöör: Kirill Serebrennikov
Osades: Teo Yoo, Irina Starshenbaum,
Roman Bilyk
Väärtfilm sumedasse suveõhtusse!
Jälgi reklaami!
Pilet 3/5€
˸31.08 Rae valla noortefestival
kl 17.00
Peetri park
Jälgi reklaami!

SEPTEMBER
˸31.08.-02.09.2018 Sõjafilmide
festival
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis
Jälgi reklaami!
˸02.09 Jüri koolialgusetäika
kl 11.00-16.00
Aruküla tee 55
Info ja registreerimine 5551 2898
˸09.09 Memme-Taadi klubi
kl 14.00
Külalised Tallinnast!
Jälgi reklaami!
˸15.09 Tanker Rock Vaidas!
Jälgi reklaami!
˸TÄHTIS
Lisaks veel erinevad üritused üle Rae
valla!
Jälgi meid http://kultuur.rae.ee/

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

22. september
12.00 Muinasjutuhommik - varjuteater „Põrsad plindris“ (mängivad Peetri
raamatukoguhoidjad).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Politseiteated

01.07 Jüri alevikus, Kasemäe tänaval
tõmmati kriimud sõiduauto juhipoolse
külje mõlemale uksele
01.07 Peeteri alevikus Kungla teel
varastati ehitusobjektilt ehitusmaterjali
03.07 Jüri alevikus Väljaku tänaval
toimus kahe sõiduauto vahel avarii
03.07 Kurna külas Õlleköögi teel toimus sõiduauto ja veoauto vahel avarii
03.07 Peetri alevikus Vägeva teel
varastati maja eest jalgratas
04.07 Jüri alevikus Aruküla teel toimus peretüli mehe ja naise vahel
05.07 Jüri alevikus Kasemäe tänaval
toimus peretüli mehe ja naise vahel
07.07 Patika külas Puraviku teel
ründas koer naisterahvast tekitades
tervisekahjustuse
07.07 Seli külas toimus peretüli
mehe ja naise vahel
10.07 Lehmja külas Põrguvälja teel
lõhuti sõiduauto küljeklaas
12.07 Peetri alevikus Juhtme tänaval
varastati trepikojast jalgratas
12.07 Vene külas Tallinna ringteel
toimus avarii mootorratta ja sõiduauto
vahel
13.07 Peetri alevikus Raudkivi tänaval varastati bensiinijaamast kütust
14.07 Kopli külas Ilumetsa teel toimus peretüli mehe ja naise vahel
17.07 Peetri alevikus Aruheina teel
toimus peretüli mehe ja naise vahel
20.07 Kurna külas Õlleköögi teel
toimus peretüli mehe ja naise vahel
23.07 Peetri alevikus Sinilille tänaval
toimus kahe sõiduauto vahel avarii
27.07 Pildikülas Viadukti põik tänaval varastati bensiinijaamast kütust
28.07 Jüri alevikus Tiigi tänaval toimus peretüli mehe ja naise vahel
29.07 Jüri alevikus Mõisa tänaval
peretüli mehe ja naise vahel
29.07 Peetri alevikus Kuldala teel
lõhuti sõiduauto põrkelaud

•••

Päästeteenistuse teated

•
••
•
•
••
•
•
•
•

01.07 Eemaldati teele kukkunud puu
Vaskjala külas
03.07 Suits majas Vahtra teel
10.07 Abistati kiirabi Jüris
12.07 Likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel
14.07 Likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel
17.07 Põles mets Lähtse külas
20.07 Likvideeriti avarii tagajärjed
Tartu mnt 12. km-l
26.07 Likvideeriti avarii tagajärjed
Jüris
28.07 Likvideeriti avarii tagajärjed
Vaskjala külas
30.07 Likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel
31.07 Likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juulikuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute koostamise
algatamise kuulutused tagasiulatuvalt.
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest:

•

Jüri aleviku Sarapiku tn 4 maaüksuse detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega
nr 780. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Tuule tänava ja Sarapiku tänava
vahelisel olemasolevate põllumaade
ja elamute piiril. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette nii avalikult
kasutatavalt Tuule tänavalt kui ka Sarapiku tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,3 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 26.08.2014 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1137
kehtestatud Jüri alevik Sarapiku I
ja Tuule tn 7 kinnistute ja lähiala
detailplaneeringut pos 6 osas ning
jagada olemasolevast maatulundusmaa maaüksusest välja elamumaa
sihtotstarbeline kinnistu, määrata
ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala lõuna
poolses osas on maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamute
maa-ala ja katastriüksuse põhjakaarde
jääv ala, kuhu tegevusi ei kavandata,
on määratud rohevõrgustiku tuumalaks, kaitsehaljastuse, parkmetsa maaalaks, ning alal säilitatakse maatulundusmaa juhtotstarve.

•

Lagedi alevik Jüri tee 6 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 29.05.2018 korraldusega nr 678. Planeeritav ala asub La-

gedi alevikus Jüri tee ja Kalmari tee
vahelisel olemasolevate põllumaade
ja elamuala piiril. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele
nähakse ette nii Jüri teelt kui ka Kalmari teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa kinnistu kaheksaks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
üheks avaliku kasutusega üldmaa kinnistuks ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistuteks, määrata elamumaa
kinnistutele ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
elamumaa.

•

Peetri aleviku Häälinurme tn 3 ja
5 kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 824. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus Häälinurme tänava
ääres, olemasolevate ja perspektiivsete elamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele
nähakse ette Häälinurme tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,35 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 19.03.2002 Rae Vallavolikogu otsusega nr 311 kehtestatud
Häälinurme pereelamute grupi detailplaneeringu alusel moodustada Häälinurme tn 3 ja 17.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 81 kehtestatud
Häälinurme 5 kinnistu detailplaneeringu alusel moodustatud Häälinurme
tn 5 kinnistute vahelist piiri, määrata
elamumaa kruntidele ehitusõigus ja
hoonestustingimused.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa juhtotstarve.

•

Järveküla Väike-Laasi kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega
nr 825. Planeeritav ala asub Järvekülas
Liiva tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa
kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavalt Liiva teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada Väike-Laasi
maatulundusmaa
sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa
sihtotstarbelist kinnistut ning moodustada Liiva tee 3 kinnistust üks
transpordimaa kinnistu Liiva tee kinnistu moodustamise eesmärgil ning
ülejäänud osal säilitada elamumaa
sihtotstarve, seada moodustavatele
elamumaa kruntidele ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

•

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja
Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneeringu
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 898. Planeeritav ala asub Järvekülas, Kindluse ja Turu tee vahelisel
alal. Planeeritav ala on hetkel haritav
põllumaa, kuid see piirneb olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Kindluse, Vahemetsa ja
Turu teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 30 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu
19.06.2007 otsusega nr 281 kehtestatud Järveküla Aruhansu II kinnistu
ja lähiala detailplaneeringut ning Rae
Vallavolikogu 19.02.2013 otsusega nr
440 kehtestatud Järveküla Juhani I
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kinnistu detailplaneeringu lahendust
ja jagada ülejäänud maatulundusmaa
sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa ja
transpordimaa kruntideks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
alale tervikliku linnalise asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja
uue piirkonna koolimaja krundi loomist, kergliiklusteede võrgustiku ning
piirkonna sisemise tänavavõrgu loomist. Detailplaneeringuga koostamise käigus tuleb määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud olemasolev ja perspektiivne
elamumaa, ühiskondlike hoonete maa
ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.
Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juulikuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused
tagasiulatuvalt. Detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 02.07.2018–15.07.2018
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni
15.07.2018:

•

Järveküla Uuesuitsu kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 08.05.2007 otsusega nr
269 ning vastu võetud 12.06.2018 korraldusega nr 739. Planeeritav ala asub
Järveküla keskosas, Vana-Järveküla tee
ääres, väljakujunenud väikeelamute
piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vana-Järveküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine
sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks
üldkasutatava maa ja transpordimaa

kinnistuteks. Määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa ja
kaitsehaljastuse maa.
Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juulikuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused
tagasiulatuvalt. Detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 16.07.2018–14.08.2018
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni
14.08.2018:

•

Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla
tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 21.02.2017 otsusega nr
187 ning vastu võetud 19.06.2018 otsusega nr 41.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus
avalikult kasutatavate Talli tänava ja
Aruküla tee ristmiku nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Talli tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 4.0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae
vallas Jüri alevikus asuvate Talli tn
2 kinnistu (registriosa 3078050; katastritunnus 65301:001:3758; pindala
21459 m²; sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) ja Aruküla tee 22 kinnistu
(registriosa 14617402; katastritunnus
65301:001:3372; pindala 8058 m²; sihtotstarve 100% tootmismaa) 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 Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsu-
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sega nr 390 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.
Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juulikuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused
tagasiulatuvalt. Detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 23.07.2018–05.08.2018
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni
05.08.2018:
Seli küla Tiidu kinnistu detailpla•neering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 456 ning vastu võetud 27.06.2018
korraldusega nr 823. Planeeritav ala
asub Seli külas avalikult kasutatava
riigimaantee nr 11201 Vaida-Pajupea
tee ääres ning teelt on olemasolev
juurdepääs planeeritavale kinnistule.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
3,9 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud
osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale
ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Planeeritaval alal rohevõrgustik
90% ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei
määrata. Ühe uue elamumaa krundi w
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v moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juulikuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused
tagasiulatuvalt.
Detailplaneeringu avaliku arutelu
tulemustest:

•

Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a
kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
04.04.2017 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 486 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr
371.
Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jaama tänava (11301 Lagedi tee)
ääres. Juurdepääs planeeritavatele
kruntidele nähakse ette Jaama tänavalt. Detailplaneering on koostatud ca
0,9 ha suurusele alale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Harjumaal Rae vallas
Lagedi alevikus asuva Jaama tn 1 kinnistu (registriosa number 2807050;
katastritunnus 65301:001:3735; suurus
2947 m²; sihtotstarve 70% elamumaa
ja 30% ühiskondlike ehitiste maa)
ja Jaama tn 1a kinnistu (registriosa
number 13852502; katastritunnus
65301:011:0274; suurus 2828 m²; sihtotstarve 85% tootmismaa ja 15% jäätmehoidla maa) 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 Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kuivõrd
detailplaneeringuga suurendatakse
kõrvalsihtotstarvete võrra olemasolevate elamumaa ja tootmismaa maakasutamise sihtotstarvete ulatust.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
12. juunil 2018. Avalikust arutelust võttis osa vaid üks vastuväiteid esitanud
isikutest. Vastuväiteid esitanud isikud
ei kasutanud planeerimisseaduse §

136 lõikest 5 tulenevat võimalust oma
arvamustest loobuda ning sellest Rae
Vallavalitsusele kirjalikult teatada.
Üles jäänud vastuväiteid suunatakse
rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks.
Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juulikuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused
tagasiulatuvalt.
Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalikust
arutelust:

•

Rae küla Väike-Tammi tee 1a kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 03.08.2017 korraldusega
nr 1052 ning vastu võetud 02.05.2018
korraldusega nr 533.
Planeeritav ala asub Rae külas Väike-Tammi tee ning Tammi tee ristumisel, väljakujunenud elamute alal.
Juurdepääs planeeritavale elamumaa
krundile nähakse ette Väike-Tammi
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega katastriüksus üheks
elamumaa ja üheks transpordimaa
krundiks, määrata ehitusõigus ning
hoonestustingimused,
lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
26.07.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Seoses Rae Sõnumite mitte ilmumisega juulikuus, esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused
tagasiulatuvalt.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Veneküla Suksu kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud

Rae Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 738. Planeeritav ala asub
Venekülas Tallinna ringtee vahetus
naabruses, Varivere tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
Varivere teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,7 ha.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on moodustada üks
tootmismaa ja üks transpordimaa
sihtotstarbeline kinnistu, määrata
tootmismaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale
on ette nähtud tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.

•

Kopli küla Tammesaare kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega nr 882. Planeeritav ala asub
Kopli küla põhjaosas, Ülase tee ja
Vahtramäe tee naabruses, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ülase teelt ning
eraomandis olevalt Vahtramäe teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
2,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu neljateistkümneks elamumaa krundiks, üheks
üldkasutatava maa krundiks ning
kolmeks transpordimaa krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa.
Rae küla Linnulennu kinnistu de•tailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 24.07.2018 korraldusega nr 922. Planeeritav ala asub Rae
külas, Tallinna lennujaama vahetus
läheduses. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette olemasolevast Ka-
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nali põigust. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 8,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa kinnistust välja üks
transpordimaa krunt parkimisplatsi
rajamiseks.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole.
Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90% ulatuses kinnistu suurusest
säilitatakse ning sinna ehitusõigust
ei määrata. Ühe uue transpordimaa
krundi moodustamist ei saa lugeda
üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

•

Järveküla Uuesuitsu kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 24.07.2018 korraldusega nr 921. Planeeritav ala asub
Järveküla keskosas Vana-Järveküla
tee ääres, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Vana-Järveküla teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
4,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine
sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks
üldkasutatava maa ja transpordimaa
kinnistuteks. Moodustada kaks paarismaja krunti, seitseteist ühepereelamu krunti, kaks transpordimaa krunti
ning üks üldkasutatava maa krunt.
Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa ja kaitsehaljastuse maa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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Laste ja noorte õppekeskusest
Vaida lasteaia Pillerpall õpetajate Annika Aas ja Gerli Lehe eestvedamisel
tegutseb Rae valla mitmes lasteaias
tehnoloogiaseadmeid tutvustav robootikaring koolieelikutele. Läbi tehnoloogiaseadmete
integreeritakse
emakeele, kunsti-, matemaatika-,
loodus- jt ainete õpetust. Õppetöös
rakendatakse õpilasi aktiveerivaid ja
loomingulisust esiletoovaid meetodeid. Robootikaringides kasutatakse Blue-bote, Edisone, Ozobote, Lego

WeDo2, mBote ja Sphero roboteid. Laste ja noorte õppekeskuse õppekava on
EHIS-es registreeritud ja Rae valla elanikel on võimalik taotleda huvitegevuse toetust. Laste ja noorte õppekeskuse eestvedajaid tunnustas Rae vald
2018 aastal Ettevõtliku õpetaja tiitliga.
2018. aasta kevadest korraldab Laste
ja noorte õppekeskus lastele robootika sünnipäevapidusid. Võta ühendust
lnoppekeskus@gmail.com või tutvu
sünnipäevapakettidega Facebooki lehel.

Vaskjala külapäev 2018
Rae kooli 150. sünnipäev
1. septembril 2018 kell 15:00 -22:00
Rae koolimajas Vaskjala külas
Kavas
Aktus: esinevad Vaskjala küla lapsed
Ajalootund: mälestusi jagab Varje Malsroos
Tantsutund: esineb tantsuansambel Sukad ja Tagi
Laulutund: ühislaulmine Jüri perekoori eestvedamisel
Liikumistund: sportlikud liikumismängud ja -võistlused nii lastele kui täiskasvanutele
Kunstitund: meisterdamine ja loovtegevus juhendaja kaasabil
Näidend: esinevad Vaskjala küla näiteringi lapsed Külli Kaasiku juhendmisel
Koolipidu: pillimeeste saatel jalakeerutamine
Avatud on kogukonnakohvik!
Tule ise ja võta pereliikmed kaasa!
Info telefonil 5648 4950
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Augustikuu
pakkumised
* NIIDITEHNIKAGA
kulmude korrigeerimine+
värvimine
15.* GEELKÜÜNTE
hooldus
25.* GEELKÜÜNTE
paigaldus
35.* PAYOT
sügavniisutav
näohooldus 35.-

E-R 9.00–20.00
L 9.00–17.00
Asume: Jüri, Aruküla tee 29
Tel 607 4293
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

it
ee

e tee

lg

s
Tähna

He

tee

tee

ar
–T

ike

inn

Lä

ll
Ta
tu

ee
et
jat

ita

Eh

Öis

i
etr
Pe lver
Se

e
mä

Öis

mä

e te

e

tee

an

ma

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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Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.
Tel. +372 50 60 170

MURU NIITMINE

Ettevõtetele, eraisikutele ja
korteriühistutele
Hind al. 15 € / kord
onnemolekul@gmail.com
5672 0667

Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!

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
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Vihmaveesüsteemide
tootmine, müük,
paigaldus,
hooldus
ja remont.
Kõik plekist kvaliteetselt ja kiiresti!
Tel. 58 540 407 (EST), 58 280 280 (RUS)
info@plekk24.ee, www.plekk24.ee

Kas sinu kodu
on ametlikult
kasutuskõlblik?

Taotleme kasutuslube
Koostame
muudatusprojekte
Seadustame
ebaseaduslikke ehitisi
Teostame ehitise,
tuleohutuse ja elektripaigalduse auditeid

projektiburoo.ee

Sooduskoodiga “Rae”
-15% teenuse koguhinnast

Kui vajad midagi uut ja huvitavat interjööri, elu- või
äriruumidesse, aeda või rõdule siis vaata lähemalt
www.growert.com
VERTIKAALSED TAIMERAAMID
MOBIILSED TAIMESEINAD
TAIMESEINA MOODULID ISE EHITAMISEKS
LILLETORNID JA POSTIAMPLID
Aruküla tee 65, Jüri K-N 11-18
Teistel aegadel kokkuleppel Tel 5242745
e-mail: info@growert.com FB @GrowingVertically

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

KORISTUSTEENUS

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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OMA KÜLA RATTAPOOD!
OMADELE SOODSAMAD HINNAD!

Rattad -20%
Lasterattad -15%
Varustus -10%
Helista ja tutvu
pakkumistega!
6090620, 6099928
author@author.ee
www.author.ee
Külasta meid Tartu mnt 171 või Smuuli tee 43!

Vali õige hari
Siseõuehari ühetasaste
pindade puhastamiseks
Light seeria terrassihari
Kerge ja vastupidav
Mugav SoftGrip™ käepide

Universaalne õuehari
erinevateks puhastustöödeks
Aiahari M

Puhasta!
www.fiskars.ee

Pehmed ja tugevad
harjased tagavad hea
pühkimisefektiivsuse
Kaarjas kuju efektiivseteks
puhastustöödeks
Universaalne õuehari
kõnniteede, siseõuede ja
muude alade puhastamiseks
Aiahari L
Pehmed ja tugevad
harjased tagavad hea
pühkimisefektiivsuse
Efektiivne puhastamine tänu
laiale harjale
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TULE PERE VÕI
SÕPRADEGA
TUULIKUSSE!

SALATID, SUPID, PASTAD, BURGERID, GRILL
LÕUNASÖÖK E-R 11:30-15:00
KAASA TELLIMINE, CATERING
RESERVEERINGUD, SÜNNIPÄEVAD,
PULMAD, PEIED
AVATUD SUUR ÕUEALA!
Helista: 5169339 | info@peetrituulik.ee
www.peetrituulik.ee

ROBOOTIKA SÜNNIPÄEVAD
Uus ja innovaatiline mängutuba, kus sünnipäevi pidada!
Pea oma lapse sünnipäev
Rae vallas Jüri alevikus Aruküla tee 20
või kutsu meid omale külla!

Muuda sünnipäev toredaks peoks robootikavahenditega!
Kirjuta meile ja broneeri aeg lnoppekeskus@gmail.com
Pakettidega tutvu Laste ja Noorte õppekeskuse fb lehel.

KVALITEETSED KERE- JA VÄRVITÖÖD.
KÕIGILE AUTOMARKIDELE.
UNITED MOTORSI PEETRI KESKUSES.
Milleks minna mujale, kui valla kõrgeima kvaliteediga
kere- ja värvitööd on lausa käeulatuses. Õppinud
mehed ja maailmatasemel tipptehnoloogia on Sinu
käsutuses – tule ja veendu selles ise!
Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega.

Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee
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PAGARIÄRI JA KOHVIK
Avatud E-R 8.00-17.00
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus
CATERINGITEENUS
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid
Peo- ja peielauad

Aruküla tee 55, Jüri, tel. 516 3968, e-mail info@maheleib.ee

PESAPUNUMISEKS PARIM KOHT!

SEOSES TÖÖMAHTUDE KASVUGA ON
VIPIS OÜ MEESKONNAGA OODATUD
LIITUMA ASJALIK NING TÖÖKAS

KANDIDEERIMISEKS PALUME SAATA CV
HELE.PUNAB@VIPIS.EU
LISAINFORMATSIOON TÖÖPAKKUMISE
KOHTA TEL: 5345 7074

Rae Eelkool
Osta krunt loodusesse,
Kesa tee elamurajooni Rae vallas.

Rae Eelkool ootab uuel õppeaastal 57aastaseid lapsi, et üheskoos mängides ja
õppides valmistuda algavaks kooliteeks.
Oktoobris 2018 alustavad tööd
koolieelikute (6-7aastaste laste), 5aastaste
laste ning teise kodukeelega laste
rühmad.
Täpsem info ja taotlus:
www.rae-eelkool.ee

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

www.kesatee.ee
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RAE SÕNUMID
AUGUST 2018

LAGEDI KANDI
KODUKOHVIKUD

Juunis
registreeritud
sünnid

26.august 2018
Lisainfo: http://lagedi.wordpress.com
ja Facebook

Reakuulutused

•
•

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind
150 eurot. Tel 5656 2191. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu.
Ostan sõidukorras auto, võib olla
seisnud või vajada pisemat remonti.
Maksan ja vormistan kohapeal.
Tel 5819 0200.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine Muruniitmine
(trimmeriga). Tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee.
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis. Info
5559 7572.
Soovin osta garaaži Mõigus.
Tel 5250 525.
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.
Niitmine purustiga, põllud, krundid.
Tel 5807 0417.
www.Terrassikaubamaja.ee –
aitame teid, kui teil vaja ehitada uus
terrass või soovite ta muuta tuule- ja
vihmakindlaks. Küsi lisa: 5344 1811 või
info@terrassikaubamaja.ee.
Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto! Ei pea
olema ülevaatust ega kindlustust!
Tel 5457 5055, alka515@hotmail.com.
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide
ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja
Harjumaal. Tel 525 5851. e-post: info@
ormikivi.ee; www.ormikivi.ee.
Teostame vihmaveesüsteemidega
seotud teenuseid. Valtsimismasinaga
valmistame rennid otse Teie objektil,
puuduvad liitekohad. Tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohale veoga
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.
Suurte kogemustega lapsehoidja hoiab
teie lapsi. Tel 5656 6622.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, saunad, vannitoad
jne). Tööde järjekorrad lühikesed ja
hinnad soodsad. Küsi pakkumist:
5620 6899, www.epopaigaldus.ee.
Annan inglise keele individuaaltunde.
Kõik tasemed. 551 6369,
eve.laur@gmail.com.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja
heina niitmine, saetöö aias. Tel 5554 7291.
Lao tühjendusmüük.Antiik- ja
vanamööbel Belgiast.www.altermoobel.ee.
Kauplus-ladu Tallinnas, Peterburi tee 65.
Info 5563 2859.
Otsime hoidjat peagi 2 a saavale pojale.
Hoid toimuks lapse kodus Peetri alevikus.
Lisainfo telefonilt 5621 2114 või e-maililt
oksana.v6sa@gmail.com.
Ilusalong Muskuslill Jüris pakub tööd
juuksurile ja massöörile. Info tel 513 7898.
3 lapsega pere otsib abivalmis,
rõõmsameelset, puhtust ja korda
armastavat koduabilist eramajja Jüris (2-3
korda nädalas). Kui tunned ära iseennast,
siis võta ühendust Dianaga tel 5554 9000.
Soovin osta raiesmiku Rae vallas
või lähiümbruses. Tel 511 1420, e-post
aliivamaa@gmail.com.
Reis Taga-Karpaatiasse 20-29.
september ja mesindushuvilistele
õppereis Soome mesilatesse 23–26.08.
Buss väljub Jürist. Info www.
alustamealgusest.ee või telefon 502 9006.

•
•
•
•
•
•
•
•

Südamlik kaastunne
Urmas Põldrele

kalli isa

KÜNTER KIVIMÄGI
KARL HUNDT
HENRI JOASAAR
GREG SAVILA
MIKK MARTEN KESKÜLA
OSKAR VEIMAN
ROMET KULLISAAR
FREDI VILGO
AARON MÄRTIN
KAREL ALLIKVEE
TOM VALLNER
ILLIMAR KÖHLER
RIVER TAMM
RONALD GÜNTHER URI
RANDAR TATRIK
ALLEN KIKKAS
KENNETH JOOST
VALTER MÕTTUS
BASTIAN TOOM
MILA KIRILLOVA
KIIRA KIKAS
HELIN SEPA
IRIS KESVATERA
MERILIIS TIIDELEPP
LAUREEN DODJAK
MARIAN MÄGI
MIIA FELICITY ŠKUBEL
EMILY VAIDE
STELLA KADDE
STELLA PALTS
MIA-LISELL KURME
LOVIISA TÜRK
ADELLE AONURM
BERIT TOOM

kaotuse puhul
Kolleegid Rae Huvialakoolist

JUUNIS LAHKUNUD
ENN-PEETER SOASEPP
ERICH PAPPEL
EEVI PRINGI
RAISSA PETROVA
NIINA HARAKKA
LARISSA JUŽUK
RUBEN MEIDLA

JUULIS LAHKUNUD
TOOMAS REA
RAIMO RAIE

KUULUTUSED
AUGUST 2018

Juulis
registreeritud
sünnid
TAIRON MUTTIK
MARCEL PLEIATS
RUBEN ROOSMANN
CRISTIANO TOODO
ANDRE RÄMMELD
FRANCO LUME
DANIEL KÕIV
GEROLD ALOE
SEBASTIAN TINTSE
LEO AKENPÄRG
REVOR REIDOLF
MIHAIL IVANOV
PAUL VESKER
JON RAJU MUSTJÕGI
CHRISTOFER LILLSAAR
JULIAN SAAL
MIKO LAAN
HERON SALTSEN
RAGNAR KASK
ARMIN NIKIFOROV
MONA BRIANNA RAUDSIK
LOORA ADER
IIRIS-LEE KÕIVOMÄGI
BRETE LINHOLM
LEANA VALDSALU
KERLI TALVAR
EMILIA VICHMANN
MIA LĪCĪTE
MIA LEITEN
LAURA MÖLDER
MARIE TREUMAN
JOHANNA-MARII VÄTSING
AMILIA JOHANSON
LIISBET TAMMEVESKI
GLORIA BORTNIK
MERIBEL LIIV
TEELE MAIDESSOO
SIMONA STRELETS
INGELOORE UNT
KERTU MAIA JÜRIMAA
SOFIA IVANOVA
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Juulikuu sünnipäevad
NATALIE LUNDA
VAIKE VIHUL
VAIKE VAINOMÄE
VALVE-ROSALIE KINGSEPP
NINA KALLA
HUGO LIBA
ROZETE NIITOJA
JAAN ROOTS
LEHTE AUSLA
RAUL MURDSALU
LIDIA PANT
REGINA JUUSU
JUHAN POOM
TIIA KARUS
ILME MOSSOV
HELLE RAUDMANN
EVI ANNUS
ROBERT PLATONOV
MARI VIISILEHT
VAIKE SÕRMUS
MARTA SAKS
SILVI REHEPAPP

99
90
87
87
86
86
85
85
84
84
84
84
83
83
83
82
82
82
81
81
81
80

HEILI TOMINGAS
MALLE-URVE KANGUST
MIHKEL RANNIK
VALENTINA PUUSEPP
REIN KUULME
LILJA LEUKMANN
LEMBIT SILDOJA
LEMBIT TAMMEKIVI
ENN REI
PAUL PLANK
NIKOLAI GOROHOV
DEBORAH ANN MININGER
LILIAN PAJU
ROBERT KOCH
VLADIMIR KELMAN
LARISSA PAINILAINEN
HEINO ESA VÄISÄNEN
SILVA SALISTE
MARE SAGOR
LEMBIT KRIIVA
LINDA SUBERT

80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Augustikuu sünnipäevad
ERLI MÄEVÄLI
SOFIJA LANG
VILMA-LUDMILA PÕLLUS
MAIMU RAHU
VALVE MARTIN
ELLA MADSEN
ELLA ALLVEE
HELNA TINT
JUHANNA KUUSE
EDUARD ALLIKSOO
ASTA PALLING
ALBERT RENTEL
MIKHALINA KRINTAL
LEMBI BEKKER
AARE LOOG
AITA PARMAS
ALEXANDER VAXMAN
ELFRIDA SUUREKIVI
HELMI TOOMET
LEMBIT SALL
LEILI VAIK
PEETER VAHT
RAIVO MIHKELSOO

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

94
94
91
89
87
87
87
87
86
86
85
85
85
84
82
82
82
82
81
81
80
75
75

MAIE LÜKK
VIRVE LOOTUS
GALINA JUHKAM
TIIT URBLA
TAMARA VASSILJEVA
HELGI ALOE
ALFI KAAR
MART REINSALU
EHA VERBO
JAAN KARU
TOIVO NIINEPUU
EMILIE PANTSOŠNIK
VÄINO MÄTAS
IRINA BAIKINA
TOOMAS JALUKSE
RAIWO MIKKOV
TAMARA OJA
KAAREL SIIRDE
PEETER HÕRRAK
VLADIMIR AIDA
VOLODYMYR KISILENKO
OLEV TAMMERAND
HAILI SARAP

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

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.

15.

RAE VALLA

KÜLADEPÄEV

KURNA KÜLAPLATSIL
16.00 -

Rae valla alevike ja külade fotonäituse avamine kultuuritunnelis
RVAKS-i aastapäeva tähistamine
Esineb Patika külakoor

17.00 - KÜLADEPÄ’EVA AVAMINE
Orienteerumismäng küladele Seiklus Kurnas
Võistlusmäng külavanematele
Mängud noortele ja lastele
Lõõtsadel musitseerivad Martin Müller ja Asso Int
21.00 - Simmanit alustab Reelica.
Pidu jätkab ansambel VINÜÜL
00.00 - ÖÖdiskol mängib plaate Meelis Korpe
RAHASTAJAD

KOP
Kohaliku omaalgatuse
programm

