JUUNI NUMBRIS:

• Jüri gümnaasiumi kuldsed lõpetajad
• Küladepäev toimub Kurnal
• Märka ilu – heakorrakonkurss on avatud
• Millega noored suvel tegelevad
• Tanker laieneb Jürisse
Rae valla ametlik väljaanne
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Jüri Klunker 25 oli imeline!
Rae vald tänab kõiki osalejaid, korraldajaid ja külalisi!

RAE SÕNUMID
JUUNI 2018

kuulutab välja konkursi
2019. aasta kevadel avatava kahe eraldiseisva hoonega

JÄRVEKÜLA LASTEAIA

Kui oled inspireeriv uute asjade algataja ning loov ja
motiveeriv meeskonnajuht, siis oled sobiv kandidaat uue
lasteaia direktoriks.
Sul on võimalus juhtida uue lasteaia käivitamist –
luua lasteaia kontseptsioon, komplekteerida meeskond
ning alustada igapäevatööga.
NÕUDED KANDIDAADILE:

NÕUTAVAD DOKUMENDID:

1) kõrgharidus;
2) pedagoogilised ja
juhtimiskompetentsid;
3) koostöövõime ja
suhtlemisoskus.

1) elulookirjeldus;
2) motivatsioonikiri;
3) nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide
koopiad.

19.00 Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslik
kontsert Kultuurikatlas.

16.00 Võidutamme istutamine Vabaduse hiide
Jõelähtme vallas Loo alevikus.
22.30 Muinastule süütamine Lauluväljakul.

08.30 Pärgade asetamine Vabadussõjas langenute
mälestusehitisele kaitseväe kalmistul. Mälestustule ja
muinastule ühendamine võidutuleks.
11.00 Võidupüha paraad Lauluväljakul.
12.00 Maakaitsepäev Lauluväljakul. Näidislahingud.
Kaitseliidu, kaitseväe, Päästeameti ning Politsei- ja
Piirivalveameti näitused. Tegevused noortele ja lastele.
15.00 Võidutule üleandmine Jüriöö pargis Harjumaa
omavalitsustele ja Tallinna linnaosadele.

TA

Palume. esitada nõutavad dokumendid 20.06.2018
.
Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301
või e-posti aadressil info@rae.ee
Lisainformatsioon telefonil 605 6753, Marju Randlepp
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direktori
ametikoha täitmiseks
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VALLA TAASASUTAMISE

27
AASTAPÄEV

11.07.18
kell 11.00
traditsiooniline
HOMMIKUKOHVI
VALLAVANEMAGA

Sünnipäevanädalal
aastapäevale pühendatud kontsert
Esineb Eda-Ines Etti
Kontserdile sissepääs prii
Jälgi reklaami!

Hommikukohvil ootavad vallamaja juurde kaetud laudadel kohv
ja vallamajarahva poolt tehtud küpsetised. Kindlasti ei puudu
ka hommikused soojad pannkoogid!

TASUB TEADA
JUUNI 2018
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Harjumaa XXIII maakaitsepäev ja
Võidutule jõudmine Jüri kirikuaeda
Harjumaa maakaitsepäev toimub
sel aastal Tallinnas. Paraadi peetakse algusega kell 11.00 Tallinna lauluväljakul, mis kulmineerub võidutule
jagamise tseremooniaga kell 15.00 Tallinna Jüriöö pargis.

•

Jüri kirikuaeda jõuab presidendi
poolt süüdatud võidutuli 23. juunil
kell 18.00
Toimub mälestushetk ning Kaitseliidu Kose malevkonna Jüri kompanii
rivistus. Peale seda annavad Rae valla omavalitusjuhid võidutule üle Rae

valla alevike- ja
külavanematele ning kõigile
soovijatele, et
viia see oma
küladesse ja kodudesse üle Rae
valla.
Ootame
kõiki
Rae valla elanikke maakaitsepäeva üritustele
Tallinnas ja võidutule
üleandmisele Jüri kirikuaeda.

Maikuu lehes palusime teie tagasisidet
Rae Sõnumitele, tulemused teada
Aitäh kõikidele kaasamõtlejatele,
seekord võitsid Fiskarsi lehereha endale järgmised lugejad:
„Ma ausalt lausa ootan, et Rae
Sõnumid potsataks postkasti. See on
minu arust väljaanne, mis on läbimõeldud ja sisutihe. Eriti meeldib see,
et meeles peetakse sünnipäevalisi ning
samuti kõiki uusi vallakodanikke.
Meeldiks, kui oleks ka kokkuvõte vallas
toimuvatest sündmustest.
Kipub ikka olema, et mingi toreda toimunud ürituse kohta loed alles
järgmisest numbrist. Seega võimalusel
võiks olla kas nimekiri tulevatest üritustest vallas või nt viited, kuskohast
leiab infot. Tore on see, et väljaandes
on alati noorte tegevused au sees, see
innustab ka teisi aktiivsemalt tegutsema.“
– Mari
„Olen saanud nüüdseks kaks korda Rae Sõnumeid ja olen positiivselt üllatunud, kui sisukas see kohalik leht on.
Mulle meeldib, et te kajastate palju
lasteüritusi. Ma usun, et
lastel on vahva lugeda
kõikide toredate ürituste
kohta. Minu soovitus
oleks: lisage eraldi väi-

kelaste lehekülg, kus oleks näiteks laste
õhtujutt või ristsõna. Autoriteks saavad
olla lapsed ise.“
– Monika
„Olen Rae Sõnumite lugeja aastast
2014, mil kolisin Peetrisse ning hakkasin lehte regulaarselt oma postkastist
leidma. Saan aru, et väljaande peamine
eesmärk on informeerida kohalikke elanikke ümbruskonnas toimuvast ja vallavalitsuse tegevust, aga selleks, et leht
ei lendaks teenimatult koos reklaambrošüüridega otse prügikasti, peaks see ka
sisuliselt köitma.
Kui ma tean, et leian lehest lisaks
mõõdukale reklaamile ja “vallavalitsus
annab teada” rubriigile ka põnevaid intervjuusid kohalike inimestega, miks
mitte ka häid retsepte või soovitusi perega vaba aja veetmiseks, võib kindel olla,
et võtan aega sellega tutvumiseks. Minu
jaoks on suudetud eelmainitut enamasti
teha piisavalt huvitavas võtmes, et ma
ajalehe üsna kaanest-kaaneni ka iga kuu
läbi loen.“
– Riin

Palju õnne! Kingituse üleandmiseks võtame teiega ühendust.

Uue lasteaia
nimekonkursile pakuti
ühtekokku 35 nime
Järvekülla Leerimäe tänavale rajatava
uue lasteaia nimekonkursile esitatud
nimeettepanekud on hääletamiseks
kättesaadavad Rae valla koduleheküljel www.rae.ee kuni 17. juunini.
Juuni lõpus valib komisjon uuele
lasteaiale välja nime rahva poolt enim
hääli saanud viie nime hulgast. Uue
lasteaia nimi tehakse avalikuks Rae
valla koduleheküljel ja vallalehe Rae
Sõnumid augustikuu numbris.
Valituks osutuva nime esmapakkujale on autasuks Rae valla spordikeskuse kinkekaart väärtuses 50 eurot.

Taaskasutus on moes,
Jüris alustab suvine
kirbuturg
Alates 1. juulist, igal teisel nädalal pühapäeviti toimub Jüri Gümnaasiumi
esisel platsil kirbuturg.
Inimesed on oodatud kauplema vahemikus kell 10.00 – 14.00.
Turg toimub:
1. juuli
15. juuli
29. juuli
12. august
26. august
Müügisoov ja lisainfo
telefonil 511 1943.

•
•
•
•
•
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Mai oli hangete mõttes
toimekas kuu
Kätte on jõudnud kõige kiirem aeg teedeehituses. Mais
kuulutati välja kaks hanget
ja kaks järgmist on juba
ettevalmistamisel.
Ettevalmistamisel olevate hangete tulemusel paranevad oluliselt Peetri kandi
inimeste liiklemisvõimalused ja turvalisus. Nimelt on vallavalitsusel alanud
suvel plaanis välja ehitada bussiootekojad koos taskutega Peetris (Sinilille tee
ja Krati tee ristmik) ja Uuesalus (Põdra
tn ja Orava tn ristmik), remontida asfaltkatet Peetri teel ning ehitada tänavavalgustus Peetri ja Pargi tee ääres seni
puudunud ulatuses. Antud tööde teostajat otsitakse kahe eraldi hankega, mille
tulemused peaksid selguma juulis.
Lisaks kuulutati mais välja kaks
hanget, mis lahendavad veelgi pikema
ajalooga murekohad Rae külas ja Jüris,
kortermajade piirkonnas. Alustuseks
kuulutas maanteeamet välja hanke

kauaoodatud Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehituseks. Hanke tulemusel ehitatav kergliiklustee koos valgustusega
hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi
tee ja Tartu maantee ääres, ühendades
Rae küla Assakuga. Ehitada on plaanis
umbes 4 km asfalteeritud kergliiklusteid ja paigaldada 134 uut valgustusmasti, lisaks ehitatakse välja bussitaskud ja
bussiootekojad. Rae küla kergliiklusteede projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ning Rae
valla eelarvest. Meetme on väljatöötanud rahandusministeerium ja EAS.

Nimelt on
vallavalitsusel
alanud suvel plaanis välja
ehitada bussiootekojad
koos taskutega Peetris ja
Uuesalus.

Teiseks kuulutas vallavalitsus 17.
mail välja hanke Ehituse tänava rekonstrueerimistööde III etapi elluviija leidmiseks. See on oluline, sest
sellega saab Jüris valmis suur tee-ehitusprojekt, mille projekteerimistöödega alustati juba 2012. aastal.
Tööde esimeses etapis remonditi
suur osa Kasemäe tänavast ja rajati
Ehituse-Kasemäe tänavate ristumiskohale ringristmik.
Teises etapis ehitati välja Rebase
tänava pikendus koos kergliiklustee
ja tänavavalgustusega ning sel aastal
toimuva kolmanda etapina remonditakse Ehituse tänav, rajatakse kortermajade vahelisele alale parklaid ja ehitatakse kergliiklustee. Ehituse tänava
rekonstrueerimist rahastatakse Rae
valla eelarvest.
Suuremate hangete käekäiguga
saab end kursis hoida ka Rae valla
Facebooki lehe vahendusel, kus jagatakse jooksvalt infot projektide edenemise kohta.

FOTO RAE SÕNUMID
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Noorte spordi- ja huvitegevuse
hüvitise taotlemine muutus lihtsamaks
Noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise uus piirmäär on 180 eurot aastas ja taotlemine muutus
lihtsamaks.
Rae vallavolikogu 22.05.2018 istungil muudeti noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise taotlemise
tingimusi. Uue määruse järgi muutub
toetuse taotlemine paljudele peredele
nüüdsest lihtsamaks.
„Kui varasemalt toimus taotlemine ja väljamaksime kaks korda aastas
ning lapsevanematel tuli meeles pidada kahte kuupäeva, siis nüüd ootame
peresid andma taotlust sisse kohe, kui
piirmääras kehtestatud summa täis
saab. Seejärel tehakse 45 päeva jooksul
otsus maksmise või mittemaksmise
osas,“ selgitas abivallavanem Jens
Vendel.
Seega pole edaspidi tarvis oodata
ja koguda poole aasta jagu arveid, vaid
taotluse saab esitada kohe, kui kulutused piirmäära maksimaalses ulatuses
on tehtud. Kindlasti on oluline meeles
pidada üks kuupäev – 15. jaanuar, see

on viimane päev eelmise kalendriaasta kulutuste kohta taotluse esitamiseks. Jälgida tuleks, et taotlus oleks
korrektselt täidetud ja nõutud dokumendid ja allkirjad olemas.
Volikogu liige Agu Laius selgitas
uue määruse sisu omaltpoolt ka sotsiaalmeedia vahendusel.
„Määrus annab lapsevanematele oluliselt paindlikumad võimalused nende kulude hüvitamise taotlemiseks. Võib taotleda hüvitamist
kord aastas kohe, kui hüvitamise
piirmäära ulatuses on kulud tehtud.
Võib taotleda mitu korda aastas, mis
tähendab vanema poolt rohkem ajakulu. Võib taotluse esitada juunis

Kindlasti on oluline
meeles pidada üks
kuupäev – 15. jaanuar, see
on viimane päev eelmise
kalendriaasta kulutuste
kohta taotluse esitamiseks.

ja kui piirmäärast jääb puudu, siis
aasta lõpus uuesti, võib oodata piirmäärani kulude kogunemiseni ja siis
taotluse esitada,“ tõi Laius näiteid,
kuidas lapsevanemad edaspidi toimida võivad.
„See lahendus peaks olema hea
nii lapsevanematele kui ka hajutama
ametnike koormust ühtlasemalt, et
taotluste menetlemine ja hüvitise ülekandmine liigselt ei veniks,“ kirjutas
Laius lisaks.
Teise hea uudisena tõstis Rae vallavalitsus noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise 2018. aasta piirmäära,
milleks on 180 eurot lapse kohta, kuid
mitte rohkem kui 50% tasutud treening- ja/või õppetasust. Nelja ja enama
lapselise pere lapse hüvitis on kuni 225
eurot lapse kohta aastas, kuid mitte
rohkem kui 75% tasutud treening- ja/
või õppetasust.
Kõige lihtsam on esitada taotlust
Rae valla e-teeninduse kaudu. Täpsem
info www.rae.ee, küsimuste korral
abi@rae.ee.
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Üldise heakorrataseme
tõstmiseks ning ilu väärtustamiseks Rae vallas
on taas välja kuulutatud
traditsiooniline heakorrakonkurss „Kaunis Kodu“.

Huvitavad puud ja põõsad ilmestavad aeda.
FOTO RAE SÕNUMID

Kaunid kodud loovad kogukonnale
ilusat elukeskkonda
Lisaks üldisele heakorrale, mis on
oluline kõikidele valla elanikele, annab konkurss võimaluse tunnustada inimesi, kes enda ümbruse eest
hoolitsedes innustavad ja inspireerivad ka teisi.
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti
Ege Kibuspuu sõnul ongi esitajateks
üldjuhul külavanemad ja naabrid,
kellele üleaedsete pingutused ja hea
maitse on aja jooksul silma jäänud. Samuti lapsed, kes tahavad tunnustada
oma vanemate kätetööd.
„Viimastel aastatel on kandidaatide esitamine olnud suhteliselt tagasihoidlik. Samas märkab vallas ringi
liikudes väga ilusaid koduaedasid ning
Rae valda ehitatakse ka väga palju
uusi kodusid. Loodame, et tänavu inimesed märkavad ilu, mida meie ümber luuakse ja annavad ka meile sellest
märku,“ lisas Kibuspuu.
Lisaks vallavalitsuse esindajatele
kuulub „Kauni Kodu“ konkursi komisjoni juba kümme aastat ka Järveküla
elanik Maire Paks, kes erialalt on küll
maastikukujundaja, aga täna tegeleb
peamiselt põllumajandusega, ja on kohalikele inimestele teada just Peetris
toimuva taluturu eestvedajana.
Maire sõnul on heakord kümne

aasta jooksul järjest paremaks muutunud ja inimesed hoolivad üha rohkem
ka sellest, milline on nende ümbrus.
„Valla heakord muutub iga aastaga
paremaks. Rõõmu pakub, et on istutatud palju huvitavaid puid ja põõsaid,
kevadel lisavad haljasaladele värvi sibullilled. Silma hakkab elupuuhekkide
rohkus uute majade aiapiirdena. Kui
vahepeal kaotati koduaiast tarbeaed
üldse ära, siis nüüd on hakatud jälle
rohkem peenraid rajama ja marju kasvatama. Lisaks on näha, et taas on hakatud omakasvatatud toidust rohkem
lugu pidama,“ rääkis komisjoni liige
Rae Sõnumitele.
Kandidaatide konkursile esitamise
viimane tähtaeg on 03.08.2018. Kandidaate võib konkursile esitada iga
vallakodanik teatades pakutavast kandidaadist kirjalikult või suuliselt Rae
vallavalitsusele ege.kibuspuu@rae.ee,
605 6781, 605 6750. Komisjon teostab
konkursil osalevate üksikobjektide
ülevaatuse 2018. a suvel ning esitab
võitjate nimekirja kinnitamiseks Rae
vallavalitsusele. Kolme esimest kohta
igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega. Eelneval
viiel aastal esikoha saanud objekte
kandidaatideks seada ei saa.

Hindamine toimub
järgnevates
kategooriates

•
•
•

individuaalelamud
ettevõtted, asutused
kortermajad

•••
Hindamiskriteeriumid

•
•
•
•

objekti välishooldus, sobivus
maastikku
haljastus (lilled, hekid, puud jne)
dekoratiivelemendid
(sepised,
skulptuurid, välikaminad, kiviaiad
jne)
üldmulje

•••
Konkursi komisjon

•
•
•
•
•
•

Komisjoni esimees: Mart Võrklaev
– vallavanem
Komisjoni liikmed: Priit Põldmäe
– abivallavanem
Ege Kibuspuu – keskkonnaspetsialist
Maire Paks – maastikukujundaja
Siim Orav – peaarhitekt
Kadri Randoja – arhitekt

KESKKOND
JUUNI 2018
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Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks saab taotleda toetust
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse kaudu saab taotleda toetust ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti
paigaldamiseks.
Toetust saavad taotleda nende
piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille
reostuskoormus on üle 2000 tarbija.
Selliseid alasid on hetkeseisuga Eestis 57 ja Rae vallas kaks – RKA0370010
Tallinn ja ümbrus ja RKA0370012 Pirita jõe. Seda, kas elukoht asub vastaval

reoveekogumisalal, saab kontrollida
keskkonnaregistrist.
Toetust saab küsida elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks
piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima
viie aasta jooksul ei rajata. Juhul, kui
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisvõimalus on olemas, siis antakse
toetust vaid liitumiseks.
Toetust ei anta elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud
tööde rahastamiseks ning hoonesta-

RKA0370010: Tallinn ja ümbrus.

TASUB TEADA!
Jäätmekäitlus
Alates 01. juulist ei võeta Järveküla jäätmepunktis
(Turu tee 25, Järveküla) enam vastu ohtlikke jäätmeid.
Lähim ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt asub Jüri alevikus Suve tn 7a (avamine tööpäevadel ette helistamisel
5656 2750).

•
•

Niitmisest
Vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale on kinnistu ja/

•

mata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.
Viimastel aastatel tehtud uurimistööd näitavad, et pooled eramajapidamiste individuaalsed joogiveesüsteemid ja reovee kohtkäitluslahendused
ei vasta nõuetele ja ohustavad seetõttu nii põhjavett kui ka inimeste tarbitavat joogivett.
Ka riigikontroll osundas oma hiljutises põhjaveeteemalises auditis probleemile, et paljude Eesti alade kohta
puudub info, kas ja kuidas seal reovett
kogutakse.
Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta SA KIK-i
kodulehel.

RKA0370012: Pirita jõe äärne ala.

või ehitise omanikud kohustatud tiheasustusalal niitma
hoonestatud haljasalal rohtu agrotehniliselt õigel ajal –
st muru/kulu kõrgus ei tohiks ületada 15 cm ja peaks olema sobituses naabrite muru kõrgusega.
Tiheasustusaladel hoonestamata kinnistutel (v.a
PRIA põllumassiivide registris olevatel ja põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel) või hoonestatud elamu- või maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnistute osadel, mis on suuremad kui 1 hektar, tuleb
niita rohtu kaks korda aastas hiljemalt 15. juuniks ja
1. augustiks.

•
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Rae valla
juubelihõnguline 15.
küladepäev toimub
18. augustil Kurnas
Tänavune küladepäev on seatud neljale sambale: loodame taasavada Kurna
pargi ning istutada pargi südamesse
külade puu, avame meie Kultuuritunnelis jätku püsinäitusele fotodega valla alevikest ja küladest.
Seekordne mõõduvõtt külade vahel toimub sportlikult ja nutikust vajavas mängus „Seiklus Kurnas“ ja mõnusaks meelelahutuseks on simman
lõõtsameeste ja bändiga. Kel jaksu ja
lusti, siis meie oma küla DJ keerutab
plaate hilisõhtuni.
Meie üleskutse valla rahvale:
„Tulge meile külla!“
Oleme ootel
101-liikmelise Kurna kogukonna nimel
külavanem

AIVAR

Kogukondade EV100 taotlusvoor
oli edukas kolmele külaseltsile
Eesti Külaliikumine Kodukandi
kaudu kuulutati välja kogukondadele taotlusvoor, mis oli ellu kutsutud spetsiaalselt EV100 juubeliaasta pidustusteks.
Ärksamad külaseltsid esitasid
omapoolsed taotlused ja rõõm oli
meiepoolne, kui tugeva rahalise toe
leidsid 73 eraldise seas meie Rae valla
kolm külaseltsi, mis tavaelus jäävad
Rae valla põhjapiirkonna tiheasustusega keskuste arengu varju. Tihedas ülevabariigilises konkurentsis
väikeküladele külakogukonna arenguks nii vajaliku tugeva materiaalse
toetuse võitmine tuleneb tahtmisest
midagi olulist oma küla jaoks ära
teha.
Toetused said:
1. Meie Kurna MTÜ – Kurna parki
101 eestimaise sihvaka ja väärika okasja lehtpuu istutamiseks, et Kurna en-

dine mõisapark ärkaks aktiivsele elule.
2. Suursoo Külaselts – eraldis
kõikidele Suursoo suitsudele pidurüüks sini-must-valgete lippude
ning ühe kena arukase istutamiseks
loodavasse alleesse. Sündmus saab
tähistatud ka „EV100 igas külas“
plaadiga.
3. Vaida&soo Külaselts – küla
territooriumile jäävate bussipaviljonide „riietamiseks“ Jüri kihelkonna
rahvariideseeliku värvidesse. Samuti paigaldatakse külasse uued infotahvlid ja prügikastid.
Selline teatud objektide markeerimine avalikus ruumis edastab sõnumi
elukeskkonna kohta valla ääremaadel
ning aitab kaasa kogukondade ühistegevuste ideede ellu viimisel.

KAIA PILVIK

MTÜ Vaidasoo külaseltsist

TULGE MEILE
KÜLLA
Stiilipidu!
„Presidendid pingviinide paraadil“
Vastuvõtule on kutsutud kõik!
Ole Sa president siit või selt poolt piiri,
pidulik peokülaline kaasaga,
kodustatud pingviin või lihtne uudistaja.
17:00

KÜLALISTE KOGUNEMINE JA REGISTREERIMINE VASTUVÕTULE

18:00

Algab PIDULIK VASTUVÕTT e. PINGVIINIDE PARAAD

Lastele: batuut, ponisõit ja näomaalingud. Avatud buffet.
Erinevad üllatused
Kabesimultaan: Rasmus Golubkov vs külalised
Koduleiva konkurss (too oma koduküpsetis väljanäitusele)
Parima kostüümi valimine
20:00

Ansambel KOLUMBUS KRIS
Pidu lõppeb saluudi ja öötunni discoga.

Peo korraldaja MTÜ Vaida Alevikuselts koostöös heade naabritega.
Projekti toetab kohaliku omaalgatuse programm.

KURNA KÜLAPLATSILE
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Suuresta elanikud muretsevad
kihutajate ja vee kvaliteedi pärast
Elanike soovil jätkab Sirly
Poolma teist hooaega Suuresta külavanema ametis.
Tööpuudust karta pole,
praegu on fookuses joogivee kvaliteet, kihutajad ja
teeäärde visatud prügi.
ANDRES KALVIK
Kas lisaks Teile oli veel külavanemaks tahtjaid?
Pakkusime ühe kandidaadi välja,
kuid tema loobus tihedale ajagraafikule viidates. Uurisin, kas keegi tahaks
külavanemaks hakata, kuid sooviti
minu jätkamist.
Kui suur oli huvi Suuresta küla üldkoosoleku vastu?
Kokku elab Suurestal 63 inimest,
kohale tuli neist 11. Enamik elanikest
on eakad, kuid on ka noori tekkinud.
Noored käivad valdavalt Tallinnas tööl
ega ole külaelu edendamisele nii palju pühendunud. Kohal oli ka inimesi,
kes alles ehitavad maja ning näitasid
suurt huvi käed külge panna.

Mida tähtsat veel otsustati peale
külavanema valimise?
Esimest aastat korraldame külatalgud (toimusid 6. mail), üritame teeääred korda teha. Inimestel on rumal
komme visata prügi maanteekraavi
selle asemel, et see prügikasti panna.
Seni pole külas olnud initsiatiivgruppi, kes asja veaks, kuid nüüd oldi minu
ettepanekuga nõus.
Mis teemad veel tõstatusid?
Keskkonnaga seotud probleemid
on tõsised. Inimestel on mure kaevuvee kvaliteedi pärast – joogivesi
on rikutud ja praegu käivad uuringud põhjuste väljaselgitamiseks. Üks
majapidamine on sunnitud joogivee
poest ostma.
Parandamist vajab ka liikluskultuur, külavahel on palju kihutajaid.
Oleme korduvalt politsei poole pöördunud, kuid olukord pole paranenud.
Jalakäijad ja jalgratturid on suures
ohus, sest meil pole kergliiklusteid.
Kes need kihutajad on?
Ümberkaudsete külade ja alevike
elanikud. Noortel on meie teedel hea
autot katsetada. Elan ise Vana-Tartu

Aktiivgruppi kuuluv Heiko Golubkov ja Suuresta külavanem Sirly Poolma. FOTO ERAKOGU

maantee ääres ja seal ei peeta kinni
kiirusepiirangust 70 km/h. Olen ise
paar korda autole järgi sõitnud ja moraali lugenud. Jutt läheb aga ühest
kõrvast sisse ja teisest välja. Inimeste
süüdimatus on selle asja nimi.
Suurestat teatakse peamiselt Golf X
Rae järgi. Olete ettevõtte tegevusega rahul?
Üldjoontes küll, mitu kohalikku
inimest käib seal tööl. Samas liigub
ringi palju võõrast rahvast ja liiklustihedus on päris suur.
Kuidas olete rahul meie ühistranspordiga?
Kooliperioodil on ühendus hea,
kuid suvevaheajal muutub Jürisse või
Tallinnasse minek keerulisemaks.
Kui aktiivne on Rae valla külaelu?
Külavanemad käivad koos kord
kuus, toimuvad infotunnid ja koolitusreisid. Elutempo on kiire, kuid põhituumik käib koos. Puudujad jäävad
lihtsalt suurest hulgast infost ilma.
18. augustil toimub Kurna külas Rae
valla küladepäev ja Suuresta on kohal!
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Jüri gümnaasiumi kuldmedalistid:
20. juunil toimuval Jüri gümnaasiumi lõpuaktusel ulatatakse kuldmedal kahele Vaskjala neiule Kristina Lauritsale
ja Andra-Riin Abelile. Eksivad need, kes arvavad, et lahtise
peaga elluastujad esimesel võimalusel kodumaa tolmu
jalgadelt pühivad. Nemad jäävad! Aga miks?
ANDRES KALVIK
Intervjuus Rae Sõnumitele räägib Andra-Riin muuhulgas seda, miks ta otsustas Inglismaa ülikooli mitte proovida.
Kristina meenutab aga lühikest eluperioodi Milanos, mis pani teda Eestimaad veel rohkem armastama.
Kuidas reageerisite, kui saite teada,
et Iisrael võitis Eurovisiooni?
Kristina: Mina olin väga Austria
poolt.
Andra-Riin: Nägin Iisraeli ainult
esimeses poolfinaalis, finaali ma ei
jõudnud vaadata. Ei olnud minu lemmiklugu.
Kristina: Iisraeli lool on oma võlu
ja efekt, kuid ma ei arva, et see oleks
pidanud võitma. Eurovisioonil võiks
ikka laule hinnata.
Miks Eurovisioon Eesti inimestele
nii palju korda läheb?
Andra-Riin: Eesti on nii väike,
kuid me kõik tahame maailmas silma
paista ja läbi lüüa. Eestis tehakse väga
hästi rahvamuusikat, kuid popmuusikaga on nii ja naa.
Kristina: Nõustun Andraga. Eesti
on viimasel ajal silma paistnud peamiselt ballaadidega. Just eestlaste rahulikkus mõjub Eurovisioonil efektselt.
Meile pole omane lõunaeurooplaste
kombel laval laineid lüüa. Jah, ükskord
tõi selline lugu Eestile võidu, kuid siis

Andra-Riin:
Viimastel aastatel
õppisin kodus väga
vähe. Põhiline aeg kulus
kirjalikele töödele, mida ei
jõudnud koolis valmis.

oli üks lauljatest eksootiliste juurtega,
kes selle usutavaks tegi.
Kas olete pigem Weekend festivali
või Viljandi folgi tüüpi inimene?
Kristina (on laulnud 13 aastat ETV
koorides ja kaks aastat üle-eestilises
neidudekooris Leelo): Ikka Viljandi
folgi tüüpi. Hindan rohkem live-esitusi. Maailmakuulsad DJ-d ei avalda
mulle nii palju muljet, sest nad tulevad ülekantud tähenduses pulti mälupulgaga.
Andra-Riin (on laulnud 12 aastat
Ellerheina kooristuudios): Ma pole
üldse massiürituste tüüpi. Mul tekib
hirm, kui olen nii paljude inimeste
keskel. Pean silmas üritusi, kus on tuhandeid inimesi. Tunglemine mulle
ei istu. Pean lugu muusikast, mida tehakse minu silme all.
Läheme õpingute juurde. Sportlastelt küsitakse pärast suursaavutust, et mis tunne on? Küsin
minagi.
Andra-Riin: Seadsin juba põhikooli lõpus endale eesmärgi, et pingutan
kuldmedali nimel. Mõtlesin, et kui
suutsin põhikoolis tunnistusele aastahinneteks ainult viisi saada, siis suudan seda ka gümnaasiumis.
Kristina: Olin eelnevalt saanud
11 aastat kiituskirja ja kuldmedal on
nagu kirss tordil. Tegelikult pole see
nii raske, kui hoiad kätt pulsil ja jälgid, et asjad oleksid tehtud. Õnneks
on mulle antud hea pea – asjad jäävad
kergesti meelde. Ma ei ole kuldmedali nimel meeletult pingutanud. Olen
lapsest saati harjunud õppima ja mul
on ka õpetajatega vedanud. Esimesest
klassist peale on nemad mind õppimise lainel hoidnud. Olen lapsest saati ise
oma kodutööde eest hoolt kandnud. w
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meie jääme Eestisse!
•••
ANNELI KONTSON

Jüri gümnaasiumi 12. a klassijuhataja

K

ristina motoks võiks olla –
töö tuleb ära teha ja probleemid on lahendamiseks.
Oma malbe heatahtliku
naeratusega suudab ta motiveerida
klassikaaslasi võistlustest osa võtma
või näiteks korraldama „Ägedat koolipäeva“.
Kui asja eest vastutab Kristina,
siis on see hästi tehtud ja kui mul
klassijuhatajana on häda käes, siis
tema telefoninumber on esimene,
mille leian. Nõu on alati objektiivne
ja toimiv.
Matemaatikaõpetajana on tore
tõdeda, et ta on tõeline reaalainete
tüdruk. Ülesanne on tema jaoks üks
väike väljakutse, mida tuleb õhinaga
„lahti harutama“ hakata. Sellel hetkel
on aknapoolses reas kuulda ainult
vaikset nohisemist ja kui lahendus
käes, siis saavad sellest kõik teada.
Tema töövõime ja aja planeerimine on kadedust tekitav, sest jõuab ta
ju veel laulda Eesti ühes tippkooris ja
käia rahvatantsus. Mul lihtsalt vedas,
et sellise tüdruku õpetaja sain olla!

•••
MARIANNE KINK

Jüri gümnaasiumi 12. b klassijuhataja

A
Kristina ja Andra-Riin plaanivad õpinguid jätkata kodumaal – Eesti ülikoolid pakuvad
tüdrukute hinnangul soovitud tasemel võimalusi.
FOTO ANDRES KALVIK

ndra-Riin on väga positiivne ja huvitav isiksus, kes
on alati avatud uutele teadmistele ja põnevatele väljakutsetele ning on alati heatahtlik, aus
ja otsekohene.
Ta on mitmekülgsete huvidega
neiu, mille hulgast üheks olulisemaks
on olnud laulmine tütarlastekooris
,,Ellerhein“. Pikad lauluproovid, kontsertreisid maailma erinevates paikades kindlasti nõudsid temalt väga
head aja planeerimise oskust. Imetlusväärseks pean ka tema erakordset
sihikindlust ja enesedistsipliini.
Andra-Riini eduka ja kulda väärt
õppimise ,,nipid“ on väga lihtsad,
kuid tulemuslikud: tunnis maksimaalne tähelepanu ja keskendumine, kodus vähem õppimist, õigeaegne
vastamine või töö esitamine, viisakus, hea läbisaamine koolikaaslaste
ja õpetajatega, mõistmine, partnerlus
ning hea õppekeskkond.
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v Kas kuldmedal tuli pigem tänu andekusele või karmile tööle?
Kristina: Väga karmi tööga saab ka
kuldmedali kätte, kuid mina ja AndraRiin pole selle nimel higi, pisaraid ja
verd valanud. Kõige rohkem pidin pingutama inglise keeles, reaalainetega
sain lihtsamini hakkama.
Andra-Riin: Viimastel aastatel õppisin kodus väga vähe. Põhiline aeg kulus
kirjalikele töödele, mida ei jõudnud koolis valmis. Õpiku võtan kätte ka siis, kui
tunnen end mingis aines ebakindlalt.
Kristina: Mina pole kunagi olnud
eriline kodus õppija. Kõige rohkem kulus kodutöödele aega 11. klassis. Enne
kontrolltöid lappan vihikud-raamatud
vahetunnis läbi. Mul on hea silmamälu ja asjad jäävad hästi meelde. Enne
eksameid kordasin aasta jooksul õpitu
loomulikult üle.
Kuldmedali teenimist võib võrrelda
maratoniga. Kas püsisite kogu aeg
kullakursil või hakkas medal vahepeal peost libisema?
Andra-Riin: Olin eelmisel aastal
kindel, et kulda ei tule. Mul läks koolis meeletult kiireks. Olin pikalt haige
ja laulmisega oli väga palju tegemist.
Kartsin, et rabelen end lõhki. Kuid siis
leidis kool ja elu oma rütmi ning sain
asjad joonde ajada.
Kristina: Kuu aega tagasi arvasin,
et inglise keele pärast tuleb hõbe. Käisin inglise keele õpetaja juures palju
konsultatsioonidel ja ühise pingutuse
tulemusel saime sellest jagu. 10. ja 11.
klassis polnud minu suhtumine kõige
parem, sest kõik tuli suhteliselt kergelt,
kuid pärast suurt lõpupingutust oskan
kuldmedalit rohkem hinnata. Samas
pole praegu meie kuldmedal veel täiesti kindel, sest koolieksam on veel tegemata. Hinde saab teada 12. juunil.

Kristina, kuidas on nii juhtunud,
et olete viimased kolm aastat Jüri
gümnaasiumi õpilasesindust juhtinud?
Kristina: Mu iseloom on selline, et
tahan kogu protsessi kontrollida. Tunnen end turvaliselt, kui tean, mis toimub. Olen kogu aeg hästi aktiivne olnud
ja erinevatel üritustel kaasa löönud.
Teie üheks suuremaks töövõiduks
on olnud noortekonverentsi „Äge
koolipäev“ korraldamine, mille
raames on paljud kuulsused tulnud
oma kogemusi jagama.
Kristina: Sain inspiratsiooni noortekonverentsilt „Lahe koolipäev“ ja
tegin selle 10. klassis oma praktilise
tööna. Loodan, et traditsioon jätkub
ja miks mitte kaasata projekti ka teisi
Rae valla koole. Üleriigilise „Lahe koolipäev“ osalustasu on päris suur, meie
oleme suutnud seda tasuta pakkuda.
Korraldamine pole lihtne. Olen vist
kolme aasta jooksul kõikidele Eesti
kuulsustele kirjutanud ja väga palju
on tulnud eitavaid vastuseid.
Tulevikku vaadates – kas Teie jääte?
Andra-Riin: Eestisse jah. Olen välja valinud ülikooli ja eriala, kus tahan
õpinguid jätkata, kuid enne, kui pole
sisse saanud, ei taha sellest kõva häälega rääkida. Matemaatika eksami tulemus otsustab palju.
Kristina: Mulle meeldib väga reisida, kuid Eesti on minu koht. Mulle
meeldib Eesti riigi suurus ja siinne
elutempo. Suurlinna rahvamassid ja
tihe liiklus ei tõmba mind üldse.

Mis õppeaines?
Andra-Riin: Keemias.
Kristina: Riigikaitses.

Kuldmedal ja riigieksamite head
tulemused avaksid nii mõnegi välismaise maineka ülikooli ukse.
Andra-Riin: Kaalusin Inglismaa
ülikooli kandideerimist. Otsustasin
Eesti kasuks, sest Inglismaal on ülikoole väga palju, kuid tippkoole mõned üksikud. Arvan, et mõistlikum

Riigikaitses!? Kavatsete minna ka
aega teenima?
Kristina: Valisin riigikaitse, sest
eksamiperiood on väga pingeline ja
selle õppeaine pärast ei pea ma nii palju stressama. Mehena läheksin kohe
aega teenima, kuid kuna naistel on valikuvõimalus, siis ma ei lähe.

Kristina: Ma ei ole
kuldmedali nimel
meeletult pingutanud.
Olen lapsest saati harjunud
õppima ja mul on ka
õpetajatega vedanud.

oleks ehk Tartu Ülikoolist alustada,
sest seal saan tugeva põhja alla.
Kristina: Ilmselt lähen Tallinna
Tehnikaülikooli. Usun, et elu ise suunab
mind õigele erialale. Ma ei tea veel täpselt, mida tahan õppida või kelleks saada. Tagavaravariandina olen vaadanud
Tallinna Ülikooli õpetaja eriala poole.
Kristina, Teie olete juba saanud
tunda välismaal elamise võlusid
ja valusid. Viibisite juba 8. klassi
õpilasena mõnda aega Milanos. Ja
sugugi mitte elu nautides. Palun
rääkige lähemalt!
Kristina: Aasta enne seda kutsuti mind modelliagentuuri. Jäin silma
ja pakuti castingute võimalust Milanos. Viibisin seal kaks kuud. Pere jäi
Eestisse, kuid teised Eesti tüdrukud
hoolitsesid minu eest. Selle aja jooksul sain aru, et ma ei taha Eestist ära
minna. Eesti on minu kodu. Mulle
meeldis väga andekate Eesti moeloojatega koostööd teha, kuid viimasel ajal
pole modellindusega tegelenud. Võtsin
seda kui huvitavat eluetappi.
Olete rahul praeguse koolinädala ja
õppekorraldusega?
Kristina: Kui pühad langevad reedele, siis kolme järjestikuse vaba päevaga puhkan end palju paremini välja.
Olen täiesti selle poolt, et õppetöö kestaks esmaspäevast neljapäevani. Kuid
mõistan, et selle tulemusel lüheneb
suvevaheaeg ja koolipäevad venivad
pikemaks.
Andra-Riin: Mulle meeldib, et
gümnaasiumis on 75-minutilised tunnid, mis annavad võimaluse ühele ainele pikemalt keskenduda.
Kristina: Kui põhikoolis oli meil
kaheksa erinevat õppeainet päevas,
siis gümnaasiumis maksimaalselt viis
ning trimestriti on fookus erinevatel
õppeainetel.
Praegu arutatakse ministeeriumi
tasemel kodutööde kaotamise küsimust. Teie seisukoht?
Kristina ja Andra-Riin: Kindlasti
peaksid kodutööd jääma!
Kristina: See kinnistab töö tegemise harjumust. Eriti on seda vaja algklassides ja põhikoolis. Väga oluline
roll on esimesel õpetajal.
Andra-Riin: Gümnaasiumis õpeta-
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Andra-Riin Abel (vasakul) ja
Kristina Laurits ütlevad kui
ühest suust, et Jüri gümnaasium pakub arenguks mitmekesiseid võimalusi.
FOTO ANDRES KALVIK

jad ei ütle enam otse, mida tuleb teha.
Õpilased peavad ise oma asjad korras
hoidma. Eriti kriitilised on 10. ja 11.
klass. Need õpilased, kes tulevad gümnaasiumi suhtumisega, et kõik on nii
lihtne ja küll õpetajad aitavad, kukuvad välja. Näen sellist tendentsi paljude kümnendike puhul.
Kristina: Olgem ausad, paljud
gümnaasiumisse tulnud õpilased
lööksid elus paremini läbi, kuid nad

õpiksid konkreetset kutset. Gümnaasium on ettevalmistus ülikooliks.
Jüri gümnaasiumi õpilaste arv on
viimaste aastate jooksul pidevalt
kasvanud. Meeldib Teile mammutkool?
Andra-Riin: Õppisin esimesed kaks
aastat Tallinna Arte gümnaasiumis, sest
kool asus toonase kodu lähedal. Jürisse
tulles mõtlesin esmalt, et tegemist on

maakooliga. Tegelikult pakub see kool
uskumatult palju erinevaid võimalusi.
Ja koolimaja on nii suur ja nii ilus!
Kristina: Paljud tuttavad on ka
imestanud, et Jüri gümnaasium nii
suur ja kaunis kool on. Üks Rocca al
Mare kooli lõpetanud tuttav ütles, et
meil on siin kõik olemas: kaks sööklat,
kaks suurt spordisaali, jõusaal, ujula,
staadion, väga puhtad klassiruumid ja
koridorid.
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Noortekeskus pakub suvel tegevusi
nii väikestele kui suurtele!
Suvi on juba ukse taga ning
varsti võib koolikoti kapinurka visata ja septembrit
ootama jätta. Selleks, et suvel igavus ei kimbutaks, on
Rae valla noortekeskustel
pakkuda mitu head võimalust.
MARI-LIIS KÜÜSMAA
Ei tule vist kellelegi uudiseks, et
Rae vallas algab suvevaheaeg koos
Eesti Õpilasmalevaga. Eriti vahva on
aga see, et sel aastal pole malev pelgalt
töötegemine, vaid rõhku pannakse ka
töövälistele tegevustele. Nii avamegi õpilasmaleva 11. juunil Jüris suure
rongkäiguga ning koostöös töötukassa
ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga pakutakse muid erinevaid ajaveetmisvõimalusi malevlastele. Lisaks
sellele osaleb Rae õpilasmalev 14.–16.
augustini üle-eestilisel malevate kokkutulekul, mille jaoks pannakse kokku
ühtne tiim ning minnakse näitama
teistele malevlastele, mis puust me
tehtud oleme. Neil, kes ei jõudnud end
õpilasmalevasse registreerida, avaneb
juunikuus uus võimalus kandideerida
augustis toimuvatesse rühmadesse.
Rahvusvaheline noortevahetus
Õpilasmalev pole aga ainuke ajaveetmisvõimalus. Sel aastal korraldab
Rae noortekeskus esmakordselt rahvusvahelise noortevahetuse, kus osalevad Rae valla ja Portugali noored vanuses 15–18. Noortevahetus leiab aset
17.–23. juunil Saku külje all olevas talus, kus noored arutlevad erivajadustest ning kui sõbralik on meie piirkonna keskkond erivajadustega noortele.
Kõike seda tehakse läbi erinevate
töötubade ja meetodite, mis aitavad
noorte jaoks antud teemat paremini
lahti mõtestada ning annavad neile
võimaluse meie keskkonna muutmisel kaasa rääkida. Noortevahetuse

tipuks on 22. juunil toimuv varjuteatrietendus, milles tutvustatakse noortevahetuse projekti ning mille jaoks
noored ise vajaminevad vahendid
ja sisu loovad. Lisaks sellele toimub
noortevahetuses mitmeid põnevaid
tegevusi, mis muudavad selle nädala
veelgi sisukamaks ja lõbusamaks.
Noortevahetusse on oodatud kümme Rae valla hakkajat noort, kes tahavad
vallaelus kaasa rääkida ning saada üks
vinge rahvusvaheline kogemus. Kuna
kohtade arv on piiratud, võta huvi korral
kiiremas korras meiega ühendust!
„Viie päeva kämp“ tuleb taas
Noortekeskus pole unustanud ka
meie valla nooremaid, kelle jaoks toimub 13.–17. augustil juba traditsiooniks saanud „Viie päeva kämp“. Laagris keskendutakse meeskonnatööle
ning ära pole unustatud ka asjaolu, et
see kõik peab olema lõbus! „Viie päeva kämp“ on ööbimiseta ning ootame
sinna noori vanuses 10–14.
Rohkem infot noortevahetuse ja
laagri kohta leiad meie kodulehelt www.
raenoortekeskus.ee, küsimuste korral
kirjuta mariliis@raenoortekeskus.ee.
Noortekeskuse pere soovib kõigile
noortele mõnusat saabuvat suve ning
loodetavasti kohtume teiega juba peagi!
Kuna Rae vallas toimub noortevahetus esimest korda, uurisime muljeid 19-aastaselt Eva-Lizilt, kes Kohila
valla noortekeskuse kaudu osales 2015.
aastal noortevahetuses ja külastas
Prantsusmaad.
„Otsustasin noortevahetuses osaleda, sest mulle meeldib reisida, näha
ja kaasa lüüa kohalike igapäevatoimetustes. Sain ära enda igapäevarutiinist
ja leidsin uusi sõpru. Kui on soov reisida, mida ilmselt 99% meist tahab, ja
tutvuda teise riigi kultuuri ning selle
ägedate inimestega, teha natuke tööd
(töötubade näol noortevahetuses) ja
tunda ennast ülimalt puhanuna ning
teadlikumana tagasi tulles, siis mina
soovitan 120% minna noortevahetusse!“

•••

Ettevõtted
pakuvad peamiselt
heakorratöid

T

änavu lööb Eesti Õpilasmaleva projektis kaasa kuus
Rae valla ettevõtet: Rudus
AS, Ahtol AS, Balti Autoosad
AS, Pipelife Eesti AS, Balti Veski AS ja
Orkla Eesti AS.
Peamiselt on tegemist pikaajaliste partneritega. Näiteks Ahtol AS on
pakkunud noortele teenimisvõimalust üle kümne aasta. Ettevõtte juht
Üllar Püvi ütleb, et kaasatud malevlaste hulk jääb vahemikku 10–20.
„Pakume lastele võimetekohast
tööd: rabas kännukorjamist, rohimist ja heakorratöid,“ lisab Püvi.
„Soovime Rae valla lastele anda võimaluse saada esimene töökogemus.
Ühtlasi on meie eesmärk tutvustada ettevõtet – ehk tekib tulevikus
huvi selle valdkonna vastu. Ja kuna
kännukorjamine ja rohimine on
hooajatöö, siis leevendab see pisut
meie suvist tööjõuvajadust.“
Orkla Eesti AS on malevlasi vastu võtnud kolm aastat, tänavu oodatakse tööle 15–20 noort. Põhiliseks
tööks on haljasalade riisumine lahtisest rohust. Staažikas osaleja on
ka Pipelife Eesti AS, kes vajab abikäsi eelkõige haljastustöödel.
Rudus AS pakub õpilastele võimalust arendada oma oskusi koristamises, pesemises ja rehitsemises.
„Aastate lõikes on tööde iseloom
olnud erinev ja palju sõltub ka grupi juhendajast,“ selgitab Rudus AS
tehnikajuht Kaido Kivistik.
„Kuna meie ettevõttes on tööohutus väga kõrgel kohal, siis on
äärmiselt oluline kinni pidada ettenähtud töötsoonidest ja liikumismarsruutidest. Pigem on see Rudus
AS-i jaoks sotsiaalne projekt, et noored mõistaksid või tajuksid, kuidas
raha tegelikult tuleb.“

Allikas Andres Kalvik
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Kõik nutikad
mahtusid pildile.

Nutiorienteerumine tõi noored õue
28. mail toimus Jüris esmakordselt
Rae noortekeskuse poolt korraldatud
nutiorienteerumine „NUTIKAS“. Tegemist on noortele suunatud üritusega,
mille käigus pannakse noorte teadmised proovile nii nutivaldkonnas kui
igapäevaelu puudutavates küsimustes, nagu suhtlemine, loogika, käeline
tegevus, füüsiline osavus ja leidlikkus.

Võistkondi registreerus kokku viis
ning noorte näol olid esindatud nii
Vaida, Järveküla, Peetri kui ka Jüri
piirkond.
Tunnustame kõiki osalejaid ning
toome siinkohal välja kolm parimat
meeskonda:
I koha pälvis meeskond „LLK“ (Jüri)
II koha pälvis meeskond „Ott“ (Jüri)

•
•

koha pälvis meeskond „Pelmee•nid“III(Vaida)

Suur aitäh kõigile osalistele ja
abilistele ning täname veel kord
meie toetajaid Mysnacki, Ronimisministeeriumi, Actiongame´i ja Spot
of Tallinnat!

RAE NOORTEKESKUS
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Viis aastat 18-rühmalist Peetri
Kaks viimast kevadet on Peetri lasteaias erakordselt piduderohked. Peetri lasteaiatee lõpetavad tänavu 108 last,
paljud neist astusid esmakordselt vastvalminud juurdeehitusega Peetri lasteaiamajja 1. septembril 2013. aastal.
Uue, 18-rühmalise lasteaia ootuses oli kõigis ärevus ning
teadmatus. Ootasid uued lasteaiaruumid koos uute töötajatega ning rühmad, mis alles hakkasid kujunema ning
oma lugu edasi andma.
KÄRT KULLAS
RIINA ROSAR

PEETRI LASTEAIA ÕPPEJUHID

Peetri lasteaia töötajad loovad kasvu- ja õpikeskkonna iseseisva ning
loova inimese arenguks, märgates ja
tunnustades igaühe pingutusi ja õpiedu. Peame oluliseks lapse loovuse
toetamist ja mängu kaudu õppimist.
Õpetajate eesmärk on, et laps saaks
võimalikult palju ise teha – matkida,

vaadelda, katsetada, suhelda, mängida
ja harjutada. Õpetajad pööravad suurt
tähelepanu sellele, et lapsel oleks lasteaias mänguliseks tegevuseks valikuvõimalusi pakkuvad tingimused –
mängukeskkonna paigutus, erinevad
vahendid ja võimalused. Igas rühmas
on eraldi nurgake, kus laps saab igal
ajal teha kunsti – lasta oma loovusel lennata! Lisaks igapäevasele, on
õuealadel ja rühmades taimekastid,

kus koos lastega kasvatatakse maitsetaimi, aedvilju ja lilli.
Loovusetoas avaneb võimalus kasutada õppekööki erinevate roogade
valmistamiseks ja küpsetamiseks.
Suured avarad koridorid on samuti
tegutsemiseks avatud: kriiditahvliseinad, magnetseinad, molbert, need kõik
kutsuvad lapsi oma loovust rakendama, lugemispesas on mõnus vaiba peal
raamatut sirvida.
Oluline on toetada lapse õpihuvi,
et sellest kasvaks edaspidiseks koolirõõm. Laps, kes oskab mängida ja
tahab luua omanäolisi ideid, on sotsiaalselt julge ning terve minapildiga. Kõik ei pea alati õnnestuma väga

Oluline on toetada
lapse õpihuvi,
et sellest kasvaks
edaspidiseks koolirõõm.
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Jüri lasteaedade
kevadine spordipäev
Jüri lasteaedade võimlemisõpetajad
Merje, Külliki, Kadri, Eha ja Ly võtsid
taaskord oma majade – Õie, Taaramäe,
Tõruke ja Võsuke – koolieelikud kokku
ja viisid spordipäevale. Vahva, et see on
juba traditsiooniks saanud ja toimub 3
korda aastas – sügisel orienteerume
terviserajal, talvel lustime kelgumäel
ja kevadel spordime Jüri koolistaadionil. Kohalikud võimalused liikumistegevusteks on igati ägedad ja patt oleks
need kasutamata jätta.
Mida me siis teeme? Alustuseks
jookseme suure staadioniringi. Kusagilt tuleb ergutama laste sõber Tiiger,
tema on alati kohal. Siis saavad lapsed
koos Tiigriga teha lõbusaid soojendusharjutusi ja see on otseses mõttes kaasahaarav – „Bugi“ ja „Aram-zam-zam“
rütmide peale kogunevad miskipärast
ka koolilapsed kaasa tantsima.
Kui võistlemiseks läheb, saab proovile pandud loendamisoskus kümneni

lasteaeda
hästi. Eksimine õpetabki meid tegema
uusi asju. Lasteaiarühmas õpivad lapsed üksteisega arvestama ning kuulama teise mõtteid tegutsedes väikestes
gruppides – koostööoskus, mis on oluline kogu eluks.
Kaasame lapsevanemaid lasteaia
igapäevaellu – ühised temaatilised
üritused, jõululaat, võimlemispidu,
öölasteaed. Lööme kaasa heategevuses
olles vaderiks loomaaia ilvesele ning
kogudes kasutuna seismajäänud riideid, jalanõusid ja mänguvahendeid
asenduskodudele. Samuti koostöös
lapsevanemate abiga saame ette võtta ühise suvise väljasõidu töötajatega, kus lapsevanemad tulevad rühma
õpetajaid asendama.
Oleme rõõmsad, et meie õpetajad
kannavad endas asutuse põhiväärtuseid. Tänu headele tingimustele ja
ühistele eesmärkidele saame liikuda
edasi kooskasvamise teel.

ja võluväel ongi võistkonnad valmis.
Nelja lasteaia lapsed on läbisegi, aga
see sotsialiseerumine mänguliste
võistluste käigus sobib lastele hästi. Võistluste käigus saab „kartuleid“
maha panna ja seejärel korvi korjata,
on osavus- ja tähelepanuharjutused
ning nagu alati, lõppevad võistlused
sõbrajooksuga.
Ka õpetajad juhtusid võistkondade
juurde läbisegi ja nalja sai kaksikutega – kuhu võistkonda keegi kuulub, kui
kaks poissi on täpselt ühte nägu ja tegu.
Meie sponsoriteks olid sel korral
AS Värska Vesi ja Kalevi kommivabrik
– nii lonks vett kui läikiv kuldne šokolaadimedal olid lastele motiveerivaks
auhinnaks. Traditsiooniline ühispilt,
kus laste emotsioon ütleb rohkem kui
eelnevad 100 sõna.
Taaramäe õppejuht

KRISTIINA SAARIK
(Tiiger)
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Tankeri pruulikoda kavandab
Paljudele tuleb ilmselt üllatusena, et õllegurmaanide
poolt kõrgelt hinnatud Tankeri pruulikoja toodang tuleb
Rae vallast. Käsitööõlut tehakse Vaida tööstuspiirkonnas
askeetlikes tingimustes. Pole suuri ega uhkeid silte ning
õlleteost annab aimu vaid ümbruses leviv hapukas lõhn.
ANDRES KALVIK
See kõik jääb aga varsti minevikku,
sest Tankeril läheb hästi ja laienemisest pole pääsu. Oma panuse saavad
anda kõik huvilised. Nimelt tuleb Jürisse rajatavasse uude pruulikotta
investeerida 1,2 miljonit eurot ning
lisaks pangalaenule ja PRIA abile käivitatakse puuduoleva 400 000 euro
kaasamiseks rahvusvahelisel platvormil ühisrahastus.
„Kogu sisustus tuleb uus. See võimaldab parendada õlle kvaliteeti –
partiide maitse ei kõigu nii palju ja pudelisse ei jää pärmiosakesi – ning tõsta
tootmisvõimsust 600 000 liitrini. Praegu kulub ühe liitri õlle tegemiseks 7–8
liitrit vett. Oleme ebaefektiivsed, kuid
uute seadmete abil saame selle näitaja kindlasti allapoole,“ selgitab Tankeri üks omanikest Jaanis Tammela.
„Fännidele pakume osalust ettevõttes,
dividenditulu ja ägedaid kokkusaamisi. Meie trumbiks on toode, mida kõik
saavad endale lubada. Pruulikoja juurde on plaanis avada tehasepood ja ehitada baar.“
Rootsi turg avanes
Kui tunamullu oli Tankeri käive 380
000 eurot, siis eelmisel aastal ületas see
poole miljoni euro piiri. Kokku pruuliti
140 000 liitrit õlut ehk keskmiselt 400
liitrit päevas. Tänavu loodetakse mahtu tõsta 200 000 liitrini, mida Tammela
peab praegustes tingimustes maksimumilähedaseks tulemuseks.
„Laojääki meil praktiliselt pole ja
suvel tuleb perioode, kus nõudlus ületab pakkumise,“ kinnitab Tammela.
„Me ei taha talvel õlut suurtes kogustes
ette toota, sest peame äärmiselt oluliseks toodangu värskust. Tihtipeale tuleb ootamatuid tellimusi välismaistelt

koostööpartneritelt ja võib juhtuda, et
ladu ongi õllest tühi. Euroopa mõistes
oleme väikesed tegijad.“
Praegu lööb Tankeri tegemistes
kaasa seitse inimest, järgmisel aastal on kavas kollektiivi suurendada.
Käsitööõllede kasv oli Eestis eelmisel
aastal 18 protsenti, kuid kogumahult
hoiavad väiketootjad enda käes kõigest 1,3 protsenti.
Turuosa ilmselt suureneb, sest
alates aprillist tarnib Tanker oma toodangut Rootsi suurima kaubandusketi
ICA kauplustesse üle riigi ja see on ka
üks põhjustest, miks esimeses kvartalis ületas ettevõtte eksport koduturu
käibe. Mullu oli ekspordi osakaal 40
protsenti. Kõige paremini läks müük
Soomes, järgnesid Rootsi, Leedu, Läti,
Holland, Prantsusmaa ja Hispaania.
Tehtud üle 60 margi
„Rootsi turg on piiratud, sest tavapoodides tohib müüa kuni 3,5-protsendilist õlut ja see tähendab, et saame
sinna eksportida vaid ühte sorti. Tublisti on aga suurenenud Prantsusmaa
turg,“ täpsustab Tammela, kes toimetab aktiivselt ka Eesti Väikepruulijate
Liidus. „Turg muutub pidevalt ja kasvõi aktsiiside tõstmise tõttu on keeruline pikki plaane teha.“
Tankeri uksed on avatud ka piiritagustele kolleegidele, kellega tihedalt
koostööd tehakse. Rae Sõnumite külaskäigu ajal oli näiteks pooleli ühispruul portugallastega.

Praegu lööb Tankeri
tegemistes kaasa seitse
inimest, järgmisel aastal
on kavas kollektiivi
suurendada.

Tankeri põhivalikus on üheksa õllesorti, kuid erinevate projektide raames on tehtud üle 60 erineva joogi.
Populaarseim mark on Sauna Session,
mille tegemisel kasutatakse pruulikoja pööningul kuivavaid kasevihtasid,
mida kulub aasta jooksul mõni tuhat.
Kaubanduskettides on keeruline sor-
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jõulist laienemist
Peenemad õlled
seitsme kuuga
Mustsõstra ja kirsi maitset lisatakse päris marjade kasutamise teel.
Korraga saab teha kaks tuhat liitrit
kesvamärjukest. Väiksemas koguses
tehakse tõelistele gurmaanidele mõeldud Belgia stiilis hapukaid jooke ja
nende valmimiseks kulub kuus-seitse
kuud.
Ülitundliku maitsemeelega Tammela on väga rahul veekvaliteediga,
mis olevat Rae valla lõunapiirkonnas
parem kui näiteks Peetri alevikus, kus
mees ise elab.
Tankeri tiim lööb kaasa ka kogukonnaelus. Toetatud on Rae kultuurikeskuse tegemisi ja alates sellest
hooajast liitus sportlik kollektiiv ka
Rae valla mängudega. Keegli ja dartsi võistlusel hoolitseti auhinnalaua
katmise eest. „Kahjuks pole saanud
igast alast osa võtta, sest meid on
nii vähe ja nädalavahetustel on palju muid tegemisi. Need etapid, kus
oleme end proovile pannud, on väga
hea emotsiooni pakkunud,“ räägib
Tammela.

•

Kõige...

kallim õlu, mida müügil näinud/
joonud
Kallimad õlled maksavad 40–50 eurot.
Palju tehakse külmdestilleerimist, mis
tekitab suuri kadusid – liitrist jääb alles umbes 200 ml – ja viib kanguse üles.
Seda õlut juuakse konjakiklaasist pisikeses koguses.

timendiga mängida ja seetõttu tasub
üllatusi otsida spetsiaalsetest õllepoodidest. Sellesuvisteks trendideks
on hapukad õlled, mis peaksid olema
meeltmööda ka siidrisõpradele.
Õlletegemiseks vajaminevad linnased tulevad enamjaolt Soomest, väike
kogus ka Belgiast ja Saksamaalt. „Tooks

hea meelega Eestist, kuid siinmail linnastatakse ainult rukist ja sedagi vaid
pagaritööstustele,“ lisab Tammela.
Pruulimine vältab sõltuvalt õlletüübist neli-viis nädalat – tegemist on
loodusliku protsessiga, mida kunstlikult ei kiirendata ning kuhu ei lisata
keemilisi ühendeid.

•

kangem õlu, mida joonud
Olen mekkinud 40-protsendilist ....
õlut. Maitseb nagu ilma veeta õlu. Maailmarekord on vist brittide käes, kes on
suutnud 68-protsendilise joogi välja
tuua.

•

erilisem õlu, mida joonud
Mõne aasta vanused Belgia hapud puuvilja- ja marjaõlled on meelde jäänud.
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EST-FIN100
18.–20.mail toimus Jüris kolm päeva väldanud EST–FIN100 nimeline
korvpalliturniir, mis tõi Rae spordikeskusesse kokku kolm U14 korvpallitiimi Eestist ja kolm Soomest.
Turniiril mängisid kõik kõigiga läbi
ja täisedu viie võidu ehk 10 punktiga
sai võidu soomlaste MaSu Basket. Teise
koha teenis korraldaja Rae Koss/Rae SK,
kes MaSu Basketile jäi alla napilt 61:63
ning ülejäänud vastaste vastu sai kindlad võidud. Kolmas oli Keila KK. Veel
mängisid turniiril Tapiola Honka, Tiit
Soku KK ja Tampere Pyrintö.
Turniiri ühe osana toimus laupäeva õhtul Eesti ja Soome poiste vaheline All-Star mäng, kus iga riigi kolmest
klubist osalesid 4 mängijat võistkonnas. Mäng kestis kuni kahepeale kokku visati 100 punkti, haarava mängu
võitsid 52:48 Eesti poisid! Enne All-Star
mängu selgusid ka osavusvõistluse
ning viskevõistluse parimad.
Turniiri eesmärk oli korraldada Rae
Spordikooli U14 korvpallipoistele kõrgetasemeline turniir, samas oli plaan
ka tähistada Eesti ja Soome 100. sünniaastat. Tulevikus on eesmärgiks igaaastaselt tuua üks äge rahvusvaheline
korvpalliturniir Rae valda ning jätkata
koostööd tänavu osalenud klubidega.
Korraldajad ise kui ka külalised
jäid kolmel päeval toimunud turniiriga rahule. Turniiri koostööpartnerid:
Rae vald, Hansaviimistluse OÜ, OÜ
NYimage, OÜ Ridango, Jüri gümnaasium, Jüri gümnaasiumi vilistlaskogu, Rae Huvialakool, CityKliima OÜ,
Eesti Korvpalliliit.
HENRI AUSMAA

Treener Urmas Põldre ja Kristian Otlot peale edukat võistlust ja enne ärasõitu
Marrakechist. FOTO KIRKE AITSEN

Kristian Otlot püstitas Marrakechis
Gymnasiadel uue isikliku rekordi
Mai alguses toimunud 15. ülemaailmsel
Gymnasiadel Marrakechis võistles edukalt Jüri gümnaasiumi ja Rae spordikooli õpilane Kristian Otlot, kes 800m
jooksus püstitas uue võimsa isikliku rekordi 1.57,89 ja tuli üheksandaks. Sportlase senine rekord oli 2.01,10.
Võistles endast aasta vanemate
noortega
Esialgu plaaniti taseme põhjal
osaleda kahel alal – 800 m ja 1500 m
jooksus. Paraku läks pisut teisiti: 800
m jooksus oli 16 võistlejat ja otsustati
eeljooksud ära jätta ning kohe finaal
korraldada. Samal päeval pidi olema
ka 1500 m jooks.
„Valisime 800 m jooksu, olenemata sellest, et enamik jooksjaid olid
aasta vanemad. Jooksu päev oli kuum,

varjus 26 soojakraadi. Eelnev väike sõjaplaan nägi ette ring 56,5–57,0 läbida
ja 600 m peal olla nii 1.27,5–1.28,0-ga,
siis pidi suur eesmärk 2.00 piir alistatud saama,“ selgitas Kristiani treener
Urmas Põldre.
Võit läks seekord Türki, ajaks oli
1.50,68
Jooks algas treener sõnul kenasti
ilma trügimiste-tõuklemisteta. „Ringi
aeg Kristianil pisut kiirem plaanitust
56,4. 600 m peal veel ilusa sammuga
1.26,4, mis tõotas kiiret lõpuaega. Lõpusirgel oli näha juba kangestumist,
kuid noormees võitles vapralt lõpuni
ja aeg tuli võimas – 1.57,89 ja 9. koht,“
rääkis treener. Kokku osales Marrakechis Eesti noorte delegatsioonis 10 kergejõustikutiimi liiget.

Peetri Spordi keeglivõistkond tuli teisel hooajal esiliiga meistriks
Esimesel hooajal kolmandale kohale
tulnud meeskond võttis sel hooajal
eesmärgiks senist saavutust ületada.
Tänavu võideti kuue võistkonna konkurentsis kümnest mängust koguni
seitse ning edestati teisele kohale platseerunud SK Kaljut vaid ühe punktiga,
kolmandaks tuli Tartu KK II.
Meeskonna kapteni ja tegevjuhi
Indrek Trei sõnul oli edu võtmeks stabiilsus ja ühtlane mäng hooaja vältel.

„Hooaega alustasime sama koosseisuga, mis ka eelmine hooaeg.
Mängude koosseis on mängult
mängule roteerunud ning hea on tõdeda, et tase on ühtlane ja kõik on
ikkagi mängida saanud. Hooaja keskel lisandus meeskonnaga 2018. aasta
Eesti meister sportkeegli harrastajate
klassis Siim Pukk, kes tõi meeskonda
kvaliteeti juurde,“ selgitas Trei.
Samuti pani Peetri Sport sellel hoo-

ajal välja oma esimese naiste võistkonna. Naised mängisid seitsme võistkonna konkurentsis kokku 12 mängu,
milles saavutati üks võit, üks viik ja
kümme kaotust. Selle tulemusega
platseeruti kuuendale kohale.
Järgmiseks hooajaks plaan moodustada ka Peetri Spordi teine meeskond, on ju harrastajate osakaal suurenenud ning Rae Keegli korraldatava
lastevõistluse osalejatest juurdekasv.
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Karla küla seilab
Rae valla mängude võidukursil
Rae valla mängudel peeti reedel, 8. juunil viimane ala, kui
Finesta ja Orcla Eesti golfivõistlusel võtsid Golf X Rae keskuses üheksal rajal mõõtu kolmeliikmelised võistkonnad.
Kuna ala kuulus esmakordselt Rae valla mängude programmi, oli favoriite raske prognoosida.
ANDRES KALVIK
Küll võib lehe trükki mineku ajal kirja
panna, et suure tõenäosusega pälvis
Rae valla mängude üldvõidu esmakordselt Karla küla, kes tõusis liidrikohale pärast eelviimast ala, võistkondlikku rogaini. Rae veterane edestati 6,1
ja tiitlikaitsjat Järveküla Teami 17,1
punktiga. Üks kehvim tulemus oli
juba maha arvestatud, teise punktid
võetakse maha pärast golfivõistlust.
„Kokkuvõttes jääme esikohast ilma
siis, kui meil läheb golfis väga kehvasti,“ hindas Karla küla esindaja Nele
Marrandi punktiseisu.
Korraldajad osalejatele ei
halastanud
Ka golfile eelnenud discgolf ja võistkondlik rogain olid esimest korda Rae
valla mängude kavas. Keilas peetud
discgolfi võitis Võsukese lasteaed, edestades Rimit ja Lagedi SporTi. Tiimi

esindaja Marika Sepp tõstis esile naisperele appi tulnud mehi. Hooaja kokkuvõttes kasutas Sepp ainult positiivseid
omadussõnu, Võsukese lasteaial jäi vahele ainult kabe. „Aasta varem kujunes
kabe meile väga raskeks alaks,“ meenutas Sepp. „Meie läksime lustiga mängima, kuid vastased istusid surmtõsiste
nägudega vastas ja olid väga keskendunud. Rae valla mängude kavas võiks
olla rohkem mängulisi alasid, mida
saaks mõnuga harrastada.“
Võistkondlikus rogainis, mis võeti
kavva Võsukese lasteaia kollektiivi ettepanekul, pälvis oodatud võidu Karla
küla, kelle liidriks oli valitsev Euroopa
meister segavõistkondade arvestuses
Toomas Marrandi. Järgnesid Rae veteranid ja Peetri Jooksu Team.
„Minul oli väga raske,“ lausus Karla küla tiimi kuulunud Nele Marrandi,
kes asendas päev varem end vigastanud Maris Ternot. „Individuaalses
orienteerumises olid varasematel aas-

Kahepäevased BMX-krossi võistlused toovad
Peetrisse ratturid kõikjalt naaberriikidest
Peetris toimub sel aastal 30.06–1.07 juba
kolmandat korda rahvusvaheline BMXkrossi võistlus King of Tallinn, kuhu tuleb kokku ligi 350 sportlast üle Euroopa.
Võistlustel on esindatud kõikvõimalikud vanusegrupid, alates 6-aastastest lastest kuni keskealiste meesteni välja.
Rae valla enda noori osaleb orienteeruvalt 15, samuti on starti oodatud
kahekordne olümpiavõitja BMX-krossis, lätlane Māris Štrombergs ning
Spoti enda treener, viiekordne Euroopa meister Klāvs Lisovskis.

King of Tallinn on üks osavõistlus
Baltic Sea BMX Cup karikavõistluste
sarjast, mille teised sõidud toimuvad Lätis, Soomes ning sel aastal ka
Venemaal. Pealtvaatajaile on üritus
tasuta!
Lisaks võistlustele avatakse noil
päevil Krati teel ka suur spordivarustuse laat, kuhu igaüks võib tulla müüma oma kasutatud spordivarustust,
alates ratastest ja suuskadest ning lõpetades kaitsmete ja kiivritega. (Täpsem laadainfo ja registreerimine aadressil info@spotoftallinn.ee.)

tatel pigem jooksurajad, rogaini rada
oli aga fantastiline. Pelgasime eelnevalt, et tuleb majade vahel jooksmine.
Õnneks läks teisiti. Jüri metsad pole
kõige kergemini läbitavad ja korraldajad osalejatele ei halastanud. Kui kraavis oli vesi vööni, tuli sellest läbi minna. See ongi tõeline rogain!“
Eestile kuulsust toonud
vehklemine tuleb
Rae valla mängude peakorraldaja
Indrek Raigi sõnul õigustasid uute aladena programmi võetud discgolf ja võistkondlik rogain ennast. „Discgolfi võistlust
soosis hästi ilus ilm, osalejad said ligi
kolm tundi värskes õhus viibida ja ala oli
kõigile jõukohane,“ rääkis Raig. „Võistkondlik rogain sobis Rae valla mängude
formaati kindlasti rohkem, kui seni kavas olnud individuaalne orienteerumine. Koos rajal viibimine süvendab tiimitunnet ja lisab elevust.“
Rae valla mängude hooajast oli
enne viimast ala osa võtnud 39 võistkonda ja 637 inimest. Toimus mõõdukas kasv – aasta tagasi olid hooaja lõppedes numbrid vastavalt 34 ja 630.
Järgmise hooaja alad pole veel selgunud, kuid Raig lubas, et kavva võetakse kindlasti Eestile palju tiitlivõistluste medaleid toonud vehklemine.

RAE VALLA MÄNGUD

•
•

Discgolf: 1. Võsukese lasteaed, 2.
Rimi, 3. Lagedi SporT, 4. Peetri Selts,
5. Tallinna Vangla, 6. Rae veteranid
Võistkondlik rogain: 1. Karla küla
103, 2. Rae veteranid 94, 3. Peetri
Jooksu Team 87, 4. Bauest 84, 5. Lagedi SporT, 6. Rae küla 78
Üldarvestus: 1. Karla küla 462,3
punkti, 2. Rae veteranid 456,2, 3.
Järveküla Team 445,2, 4. Peetri
lasteaed-põhikool 423,3, 5. Lagedi
SporT 421,4, 6. ABB vahelduvvool
418,7
Külad: 1. Järveküla Team 445,2,
2. Lagedi SporT 421,4, 3. Tiim Vaida
390
Ettevõtted: 1. Peetri lasteaed/põhikool 423,3, 2. ABB vahelduvvool
418,7, 3. Omniva 414,3

•
•
•
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Suures
lugejamängus
selgusid lugejate
lemmikud
Alates eelmise aasta oktoobrist käivitasime Jüri ja Peetri raamatukogus suure lugejamängu.
Moodustasime 3 erinevat kategooriat: krimkade turniir täiskasvanutele,
lastekirjanduse lahing 1.–6. klasside
lastele ja noortekirjanduse lahing 7.
–12. klassidele (ainult Jüris).
Igas mängus võistlesid esikoha
nimel 16 erinevat paaridesse jagatud raamatut. Eliminatsioon toimus
neljas voorus. Kõik, kes olid lugenud
vähemalt ühe raamatupaari jagu raamatuid, said hääletada raamatu poolt,
mis neile rohkem meeldis. Sedaviisi
läks igast voorust edasi poole vähem
raamatuid, kuni alles jäid vaid kaks,
mis võistlesid esikoha nimel.
21. mail selgitasime välja lugejamängu võiduraamatud.
Jüri raamatukogus võitsid esikoha:

•

krimkade turniir – Indrek Hargla
„Apteeker Melchior ja Tallinna kroonika“
noortekirjanduse lahing – Jandy
Nelson „Ma annan sulle päikese“
lastekirjanduse jõuproov – David
Walliams „Gängstamemm“

•
•

Peetri raamatukogus said
lemmikuteks:

•
•

krimkade turniir – Lars Kepler „Stalker“
lastekirjanduse jõuproov – Ilmar Tomusk „Digipöörane kool“
Kõigi hääletanute vahel viisime
läbi auhindade loosimise. Täpsemat
infot saab Jüri raamatukogu kodulehelt ja Facebookist.
Palju õnne võitjatele!

JÜRI RAAMATUKOGU

Rae kultuurikeskuse tubane hooaeg
on selleks korraks ühelpool, aga pakkuda on meil siinsele rahvale mitmesuguseid ajaveetmise võimalusi.

JUUNI
˸Juuni konkurentsituks tähtsündmuseks on jaanipäev.

Suvelugemine Jüri ja
Peetri raamatukogus
Alates 1. juunist kuni 31. augustini toimub Jüri ja Peetri raamatukogus järjekordselt laste lugemismäng „Suvelugemine“.
Osalemiseks tuleb raamatukogust
võtta suvelugemise voldik, kirjutada
sinna loetud raamatute kohta väike
kokkuvõte ning iga raamatu kohta küsida voldikusse tempel. Kel aega ja jaksu, võib lugeda ka rohkem raamatuid
ning täita mitu voldikut.
Nõuetekohaselt täidetud voldikud
koos templite ja kokkuvõtetega tuleb
tagastada raamatukoguhoidjale. Kõigi voldiku tagastanud osalejate vahel
loosime mängu lõppedes välja vahvaid
auhindu.
Head suvelugemist!

JUULI
˸Juulikuu kolmapäevadel toimub
Rae koolimajas Vaskjala ööfilm. Näitame väärtfilme vabas õhus. Seda muidugi juhul, kui Eestimaa ilm parasjagu
välikinoks soodne on. Kui pole, kolime
koolimajja sisse. Ööfilmide näitamist
jätkame sõltuvalt publiku huvist ka
sumedatel augustiöödel.
˸Alates 6. juulist kuni augusti
keskpaigani läheb üle kahe nädala
reedeti käima Jüri chill&grill. Itaaliapitsa gurmeekioski juures võtavad platsi
erinevad DJ-d, maja kostitab pokaali
kihisevaga ja mõnus suveõhtu lounge’i
vibe on juba käega katsuda.
˸22. juulil alustab Jüri Suvetäika.
Täikaplatsiks on seekord aadressil Aruküla tee 55 asuv plats, kuhu võimalus
kõigil oma ägedate asjadega kauplema tulla.
˸Suvetäikad toimuvad ka augustis –
5. ja 28. kuupäeval.
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Iseõppijast noor kunstnik
teeb näituse 101 maaliga
FOTO OTT KATTEL

See on Robert Puumeister.
Ta on 17-aastane Jüri gümnaasiumi õpilane ja tal on
käsil üsna hullumeelne
projekt – maalida 101 maali
ja avada „101 kunstiteose
galerii”.
SANDRA SUURKASK
Robert mäletab, et talle meeldis joonistamine juba lasteaias. Koolivihikute servad olid ka täis kritseldusi, aga
no kellel ei oleks!? Ükskord oli 7. klassi matemaatika tunnis Robertil oma
õpetaja asemel asendusõpetaja, kes
avastas Roberti tunnitöö asemel mootorratturhiiri joonistamas. Õpetaja
võttis töö ära, ütles, et pole kunagi varem nii koledat hiirt näinud ja et Robert ei oska üldse joonistada. See pani
aga Roberti siis elama väikese trotsipisiku, kes tahtis kõigile tõestada, et
oskab joonistada küll.
Innustav eeskuju
2017. aasta maikuus nägi Robert internetis uudist, et USA kunstniku J.M.
Basquiat’ 1982. aasta nimeta maal müüdi rekordilise summa – 110,5 miljoni
dollariga uuele omanikule. See uudis
hämmastas ja samal ajal ka inspireeris teda. Olemata varem päevagi maalimisega tegelenud, püstitas ta endale
eesmärgi luua 101-st maalist koosnev
näitus. Ta alustas väikeseformaadiliste lõuenditega ja sai üsna kohe aru, et
see kõik on palju keerulisem kui alguses tundus. Oma eeskuju J.M. Basquiat’
töödest inspireerituna proovis ta kätt
nägude või inimeste lapsikus, ekspressionistlikus stiilis kujutamisel. Järkjärgult läksid lõuendid suuremaks ja
suuremaks, muutus ka Roberti veendumus maalikunstiga tegelemisel.
Täna on Robertil valmis umbes 80
maali plaanitud 101-st. Ta on väga produktiivne ja töökas ning möllab talle
Rae kultuurikeskuses stuudioks kujun-

datud koridoris maalida igal võimalikul
juhul. Asjatundlikumad vaatajad, kes
kursis Eesti ja muu maailma maalikunstiga, on olnud väga üllatunud Roberti kompositsioonitunnetuse ja maalimistehnika üle – need on väga head!
Koostöö kultuurikeskusega
Koostöö noore kunstniku ja kultuurikeskuse vahel sai alguse 2017.
aasta sügisel, kui Roberti maalid olid
Rae Kunsti Platsi Rae valla kunstnike
ülevaatenäitusel. Robert täieliku iseõppijana on nähtus omaette. Ka tema
pühendumisvõime ei ole temaealiste
seas just tavaline. Temas on tugev enesekriitlisus ja näib, et palju rohkem kui
kellegi teise arvamus, ongi tema jaoks
määravam see, kas ta ise oma tööga
rahul on. Robertiga vesteldes saab selgeks see, et tal on väga kindlad vaated
loomingule ja loomingulisusele ning

Ta alustas väikeseformaadiliste
lõuenditega ja sai üsna
kohe aru, et see kõik on
palju keerulisem kui
alguses tundus.
ta ei piira ennast üldse ainult maalimisega, vaid mõtleb juba ka hoopis
teistest eneseväljenduse vormidest,
mida ta proovida tahaks. Seda kõike on
väga põnev kuulata ja paratamatult tänan mõttes seda juhust, mis Robertit
umbes-täpselt aasta tagasi internetist
seda uudist lugema suunas. Igal juhul
on ta juba tänaseks rikastanud tugevalt Rae kultuurikeskuse, aga ka kindlasti oma lähikondsete, maailmapilti,
tema enda maailmapildist rääkimata!
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest

•

Lehmja küla Bensiinijaama kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega
nr 602. Planeeritav ala asub Lehmja
külas riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ääres, arenevas
Rukki tee tehnopargis. Juurdepääs
planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt riigimaanteelt nr 2. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu
ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve.

•

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

Detailplaneeringu
vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
25.06.2018–08.07.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringu
osas esitada hiljemalt 08.07.2018:

•

Rae küla Linnulennu kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 157 ning vastu võetud 29.05.2018
korraldusega nr 681. Planeeritav ala
asub Rae külas, Tallinna lennujaama
vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette olemasolevast Kanali põigust. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 8,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa kinnistust välja transpordimaa krunt parkimisplatsi rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale
ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus. Vastavalt planeerimisseadusele
on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud
maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. 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.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalikust arutelust:

•

Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a
kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 04.04.2017 korraldusega
nr 486 ning vastu võetud 20.03.2018
korraldusega nr 371.

Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jaama tänava (11301 Lagedi tee)
ääres. Juurdepääs planeeritavatele
kruntidele nähakse ette Jaama tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 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 osakaalu ning
hoonestuse kõrguspiirangu ületamist
ega krundi minimaalsuuruse vähendamist ei planeerita.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12.06.2018 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Detailplaneeringute
kehtestamisest

•

Peetri aleviku Mõigu tee 5, 7 ja 9
kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 02.05.2018 korraldusega nr 534. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus, Mõigu tee ja Peetri kooli vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Mõigu ja Heki teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
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Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud Peetri küla kooli ja lasteaia
maa-ala detailplaneeringut pos 4, 5 ja 6
ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja
haljastuse osas.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa juhtotstarve.

•

Kopli küla Õiela kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 665. Planeeritav ala asub
Kopli külas avalikult kasutatava Ülase
ja Kasemäe tee ristmiku kagunurgas
ning Rae valla üldplaneeringu kohaselt
osaliselt ajaloolise asustusstruktuuriga
miljööväärtuslikul alal. Juurdepääs alale jääb toimuma olemasolevate mahasõitude kaudu Kasemäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,06 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
millest ühel paikneb olemasolev majapidamine, kaheks maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistuks ning üheks
transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata elamumaa kinnistutele
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa. Kuna Õiela
kinnistu paikneb osaliselt üldplaneeringuga määratletud ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal,
millel miljööväärtuslike alade teemaplaneering puudub, on detailplaneeringus hinnatud üldplaneeringus käsitletud miljööd kujundavaid aspekte.

•

Aruvalla küla Taevasmaa tee 13,
14, 18 ja 19 kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 22.05.2018 korraldusega nr 664. Planeeritav ala asub

Aruvalla külas Taevasmaa tee ääres,
väljakujunenud väikeelamute alal.
Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Taevasmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu
10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud
Aruvalla küla Mullikmäe, MullikmäeEstra ja Järvemetsa kinnistute detailplaneeringut pos 14, 16, 17 ja 19 osas.
Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa ja ühiskondlike
ehitiste maa.

•

Aaviku küla Ühistu tee 1 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 29.05.2018 korraldusega nr 680. Planeeritav ala asub Aaviku
küla põhjaosas,Aaviku tee ja Ühistu tee
naabruses, väljakujunenud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Ühistu teelt ning perspektiivselt Õie tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 10,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaast
kolmekümneks elamumaa krundiks
kuhu rajada ühe- ja kahepereelamuid
ning neid teenindavateks ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa
ja transpordimaa kruntideks. Määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud
väikeelamute ja sotsiaalehitiste maaala.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS)
§ 35 lõike 6 alusel.Rae Vallavalitsus teatab,
et algatas 15.11.2011 korraldusega nr 1039
Aaviku küla Ohemetsa kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata 15.05.2018 korraldusega nr 642
kõnealuse dokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH).
Rae Vallavalitsuse 15.11.2011 korraldusega nr 1039 algatatud detailplaneeringu
lähteseisukohad kehtisid kuni 15.11.2012.
Rae Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega nr 1112 kinnitati detailplaneeringu
koostamiseks uued lähteseisukohad.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa
sihtotstarbeline krunt üksikelamu ehitamiseks, määrata elamumaa krundile
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
KSH jäeti algatamata, sest detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha
planeeringuga kaasnevaid negatiivseid
keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või
õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda
olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu
inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit
ega vara, mistõttu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
Strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise osapooled:
Koostamise algataja ja korraldaja Rae
Vallavalitsus
Koostaja Majaprojekt OÜ, aadress Sõstra
4a, 10616,Tallinn
Kehtestaja Rae Vallavolikogu, aadress
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301,
Harjumaa
Strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise ja KSH algatamata jätmise
otsusega on võimalik tutvuda Rae valla
kodulehel www.rae.ee ja tööpäevadel
Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee
9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.
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TaimAUT
lastelaagrid
suvi 2018
Vabaaja- ja
puhkelaager
Pärlseljal
29.07–04.08.2018

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

Spordi- ja
ujumise lastelaager
Kloogarannas
16.06–21.06.2018

Info ja
registreerumine:
Tel 520 4057
info@taimaut.ee, www.taimaut.ee
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KOVINGTON
FASSAADIDE
VÄRVIMINE
Korralik fassaad:
- sulandub keskkonda
- kujundab hoone üldmulje
- lisab hoonele väärtust ja eluiga
- on ilmastikule vastupidav
- on vetthülgav ja isepuhastuva toimega

MURU NIITMINE

Ettevõtetele, eraisikutele ja
korteriühistutele

Kasutame ainult kvaliteetseid
silikoonvärve!

Hind al. 15 € / kord

Hind: 15 EUR/m2

onnemolekul@gmail.com
5672 0667

LISAINFO
Janek Altdorf
Tel. 5620 0787
janek.kovington@gmail.com

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

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Pakume tööd
juuksurile ja
massöörile!
Kuupakkumised
kodulehel
www.muskuslill.ee

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

MUTIPÜÜK

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

Tel 545 77 971
www.mutt.ee

KORISTUSTEENUS

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

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

AS REHVIMEISTER
VÕTAB TÖÖLE
REHVIDE MONTEERIJA
JA TEHASE TÖÖLISE
+ töö esmaspäevast
reedeni 8.00 – 17.00
+ väljaõpe meie poolt
+ ei ole hooajatöö
+ 1750 – 1850 (bruto)
+ töötamine sisetingimustes
+ isiklik auto tööl käimiseks

INFO: TEL 50 19195 VÕI
TOOMAS@REHVIMEISTER.EE
Rehvimeister AS Killustiku 2, Lagedi

REKLAAM
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MEHITAMATA NIIDUMASIN

ROBOTNIIDUK
SINU AEDA!

0% sissemakse 0% intress!
Väärt masin – Korralik töö – Mõistlik hind
WORX LANROID S, WR105SI WiFi
Eelprogrammeeritud, niitmine kuni 35% kaldel,
vihmaandur, turvakood jne.

Kampaania hind: 790.- 999.Osamaksena 66€/kuus

500m2

WORX LANROID M, WG796E.1 WiFi
Eelprogrammeeritud, niitmine kuni 35% kaldel,
vihmaandur, turvakood jne.

Kampaania hind: 1160.- 1190.Osamaksena 97€/kuus

1000m2

WORX LANROID L, WG797E.1 WiFi
Eelprogrammeeritud, niitmine kuni 35% kaldel,
vihmaandur, turvakood jne.

Kampaania hind: 1490.- 1890.-

Osamaksena 124€/kuus

2000m

2

0% sissemakse ja 0% intress kehtivad
12-kuulise järelmaksuperioodiga,
kampaania kuni 30.06.2018

www.aiataht.ee

SAKU - Tehnika 7
PEETRI - Tuleviku tee 10

www.facebook.com/aiataht

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!
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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

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
Täpsed kogused,
tähtajad lühikesed!
Tasuta transport
Tallinnas ja Harjumaal!
Kontakt
lehtpuukyte@gmail.com
5648 4838

REKLAAM
JUUNI 2018

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude
tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame Peetri Selverisse tööle

•
•
•
•
•

TEENINDAJAID
TEENINDUSJUHTI
KALAMEISTRIT
ÖIST KAUBAPAIGUTAJAT
KÄRUPAIGUTAJATTAARAVASTUVÕTJAT

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad
meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun anna endast märku ja saada oma CV
e-posti aadressile personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235
ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL

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

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

REKLAAM
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Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30.04–1.05 Varastati Uuesalu külas Kopra teel aiaga piiratud eramu
hoovist kaks jalgratast.
06.05 Peetri alevikus Niinesaare
teel toimus peretüli mehe ja naise
vahel.
06.05 Järvekülas Männi teel toimus konflikt naiste- ja meesterahva
vahel.
04.05–11.05 Varastati Lehmja
külas Tähevärava teel ettevõttest
viis mobiiltelefoni.
12.05 Lagedi alevikus Jaama
tänaval toimus peretüli ema ja poja
vahel.
12.05 Jüri alevikus Aruküla teel
toimus kaklus meesterahva ja noormehe vahel.
15.05 Jüri alevikus Aruküla teel
toimus rüselus kahe meesterahva
vahel.
22.05 Peetri alevikus Raudkivi tee
Circle K teenindusjaamas lõhkus
noormees välisseina kinnitusplaadi.
26.05 Rae külas Edu teel visati
kiviga vastu parkivat sõiduautot.
26.05 Lagedi alevikus Niidu teel
toimus peretüli.
26.05–8.05 Lehmja külas Kõrtsi
teel varastati soojakutest tööriistu.

•••

Päästeteenistuse teated

•
•
•
•
•
•
•
•
•

06.05 Kustutati kulupõleng
ringteel
07.05 Kustutati kulupõleng
Venekülas
10.05 Koristati teelt allaaetud
hunt, ringteel, Jüri ringi läheduses
12.05 Kustutati suitsev lõke Jüri
ringil
13.05 Kustutati lõke Uuesalus
Põdra teel
14.05 Tulekahju Peetris Vägeva
tee 42
15.05 Kustutati kulupõleng
Vaidas
18.05 Tulekahju Jüris Tammiku
23-19
19.05 Koristati kütusereostus
Jüris Aruküla teel
Abistati Lehmja külas abitut
inimest
23.05 Kustutati kulupõleng
Järvekülas
25.05 Ragn-Sellsi tulekahju
Suur-Sõjamäe 31
27.05 Koristati allaaetud kits
Tartu maanteelt

•
•
•
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Reakuulutused

•
•
•

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
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
Otsime sõbralikku hoidjat 1,5-aastasele
poisile Järvekülla.Töömaht – muutuv,
vastavalt vajadusele.Tunnitasu. Kasuks tuleb
vene keele oskus.Tel 5556 1312
MAALRITÖÖD - kvaliteetne pindade
ettevalmistus kuni värvimiseni, tuleme
hindame olukorda kohapeal ja koostame
pakkumise.Tel 5668 5999,
interaag@interaag.ee, www.interaag.ee
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, trepid,
rõdud, terrassid, abiruumid, saunad, vannitoad
jne.).Tööde järjekorrad lühikesed ja hinnad
soodsad. Küsi hinnapakkumist. 5620 6899
(www.epopaigaldus.ee)
Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remontivajav või seisev auto! Ei pea olema
ülevaatust ega kindlustust! Tel 5457 5055,
alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja
äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.
Tel 525 5851, info@ormikivi.ee,
www.ormikivi.ee
Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid
Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise

•
•
•
•
•
•
•

•

esemeid.Tel 602 0906 ja 501 1628,Tim
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
Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt +
transport, tel 5395 3788
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus.Tel 5690 3327
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,
tel 5562 3285
Pere ostab Rae vallas ja selle ümbruses
nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase.
Tel 5859 9737
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja
heina niitmine koduaedades, saetöö aias.
Tel 5554 7291
Loomasõnniku ja mullamüük kohale
toomisega. Konteinerite 12–30m3 rent ja vedu.
Veo ja tõsteteenus. Muru ja heinaniitmise
teenus. Metallitööd. info@wthaldus.ee,
tel 5615 7888
Suurte kogemustega lapsehoidja hoiab teie
lapsi.Tel 5656 6622
Puhastame küttesüsteemid ja muudame
kodu ohutuks! Lisaks hooldamisele teostame
ka ülevaatust. Korstnapuhastaja OÜ,
tel 5664 6756.
Vaata lisa www.korstapuhastaja.ee
21. mail läks kaduma Tammiku tee 27-50
tubane perekass. Oleksime väga tänuliku,
kui keegi märkab meie kassikest lähikonnas
liikumas ja teavitaks meid sellest. Kass ei tule
kindlasti ise suhtlema, pigem kardab.
Tel. 5373 8398

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mälestame head majanaabrit

TATIANA
EGOROVAT

12.07.1937-27.04.2018

ja avaldame kaastunne
omastele
Tammiku tee 17 elanikud
Mälestame kallist
klassijuhatajat

IRJA LAIDVEED
Jüri Gümnaasiumi 25. lend
Mälestame Jüri Gümnaasiumi
ja Lehmja Põhikooli
kauaaegset kunsti-, käsitöö- ja
joonestamise õpetajat

IRJA LAIDVEED
ning avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele!

Jüri Gümnaasiumi kollektiiv
ja kooli vilistlased
Mälestame õpetaja

IRJA LAIDVEED
ja avaldame kaastunnet
lähedastele
Rae Vallavalitsus

Oled aus, korrektne, täpne ja hea
meeskonnatöötaja ning saad hakkama
kiire töötempoga? Omad vähemalt
B kategooria juhilubasid?
Sel juhul oled oodatud töötama meie
toredasse Veski Mati meeskonda.
Ootame lahtise peaga teotahtelist ning
julget

Laooperaatorit
Sinu tööülesanneteks on: tellimuste
komplekteerimine ja kauba vastuvõtt,
kaupade peale- ja mahalaadimine, tooraine
ettevalmistamine ja pakendamine.
Asume Jüris ning töötame ühes vahetuses
kella 8:00-16:30. Kasuks tuleb eelnev
töökogemus tootmisettevõttes ning
laadurijuhina.
Oled oodatud! Saada oma cv juba täna
aadressile info@veskimati.ee või helista
telefonil 5646 6141 või 603 4030

Mälestame head naabrit ja
kauaaegset külaelanikku

MARJE KAASIK
06.05.1941 – 15.05.2018

Avaldame kaastunnet
perekond Taalile

FELIKS TAALI
kaotuse puhul.

KÜ Ehituse 21 elanikud
Südamlik kaastunne
Marika Moondule kalli

ISA

kaotuse puhul
Rae Vallavalitsus

Ja avaldame kaastunnet
lähedastele
Salu küla elanikud

MAIS LAHKUNUD
ALEKSANDR HANENKO
AARE FEIL
MART MILLER
AINO-LY KASESALU
IJA HLEBOSOLOVA
MARJE KAASIK
IRJA LAIDVEE

KUULUTUSED
JUUNI 2018

Mais
registreeritud
sünnid
JOHAN GROSS
KASPAR PRIKS
RON BRAITON ADER
TOM TALURI
MATTIAS HÄLVIN
HERMAN LEKK
HUKO JOHAN NOOIJ
CHRIS-HENRY PALM
KRISTJAN TRUUMEES
KRIS RENE PEETS
OSKAR PUSTRÖM
TOMMI VIIMNE
OSKAR HALLIKAS
JOOSEP TOBIAS MUGUR
LUKAS ALLIK
ROMET VAREM
MARCUS ROZALKA
OSKAR VOOL
MATTIAS LUHARI
JAAN KRISTOFER TAMM
MARTEN HAAB
ALEKSANDER PÕDER
RALF TANI
UKU JÄRVELT
MIRTEL-MELANII PAIS
ELINOR MUREKAS
EMILIA ELLERMAA
ELISABETH PUURAND
LOREEN HERKÜL
ALJONA FADEJEVA
MARIA SELGITSKI
MONA PAABSTEL
ELISANDRA KOKS
LAURA LIIS RAJARI
ADEELE RAUD
ANNA HELENE VÄSTRA
SÄDE NORA KARM
KAROLA MASING
KIRKE VÄÄR
ELSA SOFIA JUHANDI
TESSA TÜRNER
EMILIA SAAREMETS
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Juunikuu sünnipäevad
SALME KUUS

95

MALLE MEIER

75

LUISA PLUKŠ

92

LEA MOISAR

75

VIKTOR MOSSOV

88

ELGA PÕHJAKAS

75

AVRORA ŽEGLOVSKAJA

88

JAAN VAHTRAS

75

HUBERT UUDAM

87

ARVO AARNISTE

75

AINO MERILA

87

RAIVO PIHLAKAS

75

VALENTINA BERGMAN

87

EIK KASEORG

70

IVAN LAVREŠIN

87

ARVO RANNAMETS

70

EUGENIJA RODNIKOVA

86

TIIT KURIST

70

HELDUR TAMMEORU

85

TAMARA BANDURA

70

IRJA LUTSBERG

84

ÕIE PÄRNAPUU

70

ARVI PROMANN

82

MART LUST

70

URHO LUKKONEN

82

VELLO LJÄKIN

70

ALEKSANDER TURSKI

81

VOOTELE VADER

70

ELVI JÄRVE

81

VILLU JÄRMUT

70

MAIMU TANING

80

ELLEN PANASJUK

70

REIN VIINA

80

MEIDA PÕLD

70

ENNO SÄREKANNO

80

VALDEK TARUM

70

VÄINO KASK

80

KÜLLI KAASIK

65

ENDEL JÄRVE

75

KALLE MEIER

65

JAAN HALLINGU

75

RAISA KISILENKO

65

ARNOLD AINSAAR

75

SVETLANA APART

65

VELLO NAHKOR

75

LEONID MOLTŠANOV

65

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

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

