MAINUMBRIS:

• Kuidas päästa lagunevad teed?
koostatatakse piirkonna
• Lagedil
arengukava
• Jüri Klunkeri veerandsada
• Haridustöötajad arutlesid õnneteemal
Rae valla ametlik väljaanne

nr 5 | mai 2018

Vaskjala-Ülemiste kanal Jüris. FOTO PIRET PLUKK, RAE VALLA FOTOKONKURSS 2017

Rae koolimajas avati näitus ja tunnustati fotokonkursi
parimaid.
Vaata võidutöid ja loe lisa u lk 23

2

RAE SÕNUMID
MAI 2018

PANE
SEINALE!

HOONEVÄLINE TULEOHUTUS
• Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus ≥ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

• Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks
ise puhastada.

≥ 0.80 m

• Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti.

Töötasapind kui korstna kõrgus

≥ 1.20 m

METS

Tuleohtlik aeg

≥ 20 m

• Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses
• Piira kivide või pinnasevalliga
• Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
• Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
• Ära jäta lõket järelvalveta
• Lase täielikult ära põleda või kustuta
veega.

PÕLEVMATERJALID (nt puuriit)

KATUSEREDEL

Küttegaasil töötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspool siseruume.
Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

≥4m

PRÜGIKONTEINER

≥2m
10 L

või

enam kui 100 L

6 kg

≥ 15 m

LÕKE

läbimõõduga üle 1 m

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

Kuluheina ja roostiku põletamine on

≥8m

≥2m

KEELATUD

10 L

≥5m
LÕKE

läbimõõduga alla 1 m

Tahkel kütusel töötav

6 kg

grillseade grillsöega.

või

6 kg

Hoia käepärast sobiv
tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti
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HOONESISENE TULEOHUTUS
• Suitsetamisel ja lahtise leegi kasutamisel
tuleb vältida tulekahju tekkimist.

KOHUSTUSLIK
SUITSUANDUR
• Suitsuandur on kohustuslik vähemalt ühes eluruumis
• Paigaldada igale korrusele
• Paigalda magamistuppa või väljapääsuteedele
• Paigalda kruvidega lakke
• Ära paigalda kööki, vannituppa, WC-sse (võib põhjustada
valehäiret)
• Valvatav ala 60 m2

• Ära suitseta siseruumides.

• Ära jäta põlevat küünalt järelevalveta.
• Põlevmaterjale ladusta mõistlikus koguses
selliselt, et see ei põhjustaks tuleohtu, ei
takistaks kiiret väljumist ega raskendaks
päästetöid.
• Mitme korteriga elamu keldris võib ladustada
tuleohtlikke vedelikke, mille leekpunkt on alla
55 o C koguses kuni 5L korteri kohta.

SOOVITUSLIK
VINGUGAASIANDUR

• Kasuta töökorras elektriseadmeid ja
-juhtmeid.

• Vingugaasiandur on vajalik
eluruumides, kus on kütteseadmed.

• Lahkudeks pikemaks ajaks, lülita elektrivool
välja.

• Kinnita ruumi seinale umbes
0,5–1,5 m kõrgusele.
TEMPERATUURIANDUR
• Temperatuuriandur paigaldatakse
ruumidesse, kuhu ei ole võimalik panna
suitsuandurit
VIBRATSIOONIANDUR
• Vibratsiooniandur on vaegkuuljale
• Ühendatakse nt suitsuanduriga

≥ 150mm

≥ 750mm

LAHTINE KÜTTEKOLLE
• vähemalt 750 mm koldeava ette;
• vähemalt 150 mm koldeava külgedele.

≥ 400mm

≥ 100mm

UKSEGA KÜTTEKOLLE
• vähemalt 400 mm koldeava ette;
• vähemalt 100 mm koldeava külgedele.

Kütteseadme kolde ava ees kaitstava ala ulatus
(nt metall-leht):

Töökorras oleku tagavad:
• väline puhastamine

250 mm

600 mm

150 mm

• Asetatakse kehaga kontakti või padja alla

• regulaarne testimine

Ohutusvahemaad põlevmaterjalideni:

6 kg

Koju on soovitav paigaldada
vähemalt üks 6 kg kustuti
või tulekustutustekk

500 mm

1200 mm

1000 mm

Kuuma pinnaga Põletava pinnaga Hõõguva pinnaga
(ahjumüüritis,
müüritiskorsten)

(kolded,
ahjuuksed)

(kerise metallist
ühenduslõõrid)

• patarei vahetus
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Teeme üheskoos
Rae Sõnumitest
parima kohaliku
lehe!
Aprillis allkirjastati
kahe Järvekülla rajatava lasteaia projekteerimis- ja ehitustööde
peatöövõtulepingud.

Algab nimekonkurss
Mõlema uue lasteaia valmimistähtajad jäävad 2019. aasta algusesse ja
kokku luuakse kahe maja peale 300
uut kohta, mis toob piirkonna pikaks
veninud lasteaiajärjekordadesse olulist leevendust.
Järveküla lasteaiad hakkavad töötama ühe asutusena. Neist suurem,
180-kohaga Turu tänavale tulev maja,
kus hakkab paiknema köök saab nimeks
Järveküla lasteaed. 120-kohaga Leerimäe tänaval paiknema hakkaval majal
täna veel nime pole ja seetõttu ootame
kõiki vallakodanikke kaasa mõtlema ja
oma nimepakkumisi tegema.
Ajakava ja tingimused
Konkursil osalemiseks tuleb saata
nimeettepanek 31. maiks aadressile
sonumid@rae.ee või tuua vallamajja sekretäri kätte kinnises ümbrikus

Rahvahääletus algab
juuni esimestel
päevadel vahetult peale
nimeettepanekute
laekumist.

märksõnaga „lasteaianimekonkurss”.
Konkursil osaleja esitab koos lasteaia
nimeettepanekuga oma nime ja kontaktandmed. Nimeettepanekuid võib
esitada 31. mail kuni kella 12.00-ni.
Pakutud nimi peab olema korrektne.
Ebakorrektsed nimed konkursil ei
osale. Igal konkursil osalejal on õigus
esitada piiramatu arv nimeettepanekuid.
Hääletamine kaks nädalat
Esitatud nimeettepanekud on hääletamiseks kättesaadavad Rae valla
koduleheküljel www.rae.ee kuni 17.
juunini. Rahvahääletus algab juuni
esimestel päevadel vahetult peale nimeettepanekute laekumist.
Võitja selgitamine
Juunis lõpus valib žürii 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. Nimekonkursi võitja saab autasuks Rae
valla spordikeskuse kinkekaardi väärtuses 50 eurot.

Hea Rae Sõnumite lugeja. Mul on hea
meel, et tunned huvi oma koduvallas toimuva vastu ja oled enda kursis
hoidmiseks avanud maikuu lehe. Rae
Sõnumid on pika ajalooga leht, mis
sellise nime all ilmub juba aastast
1996.
Kahtlemata on selle aja jooksul
lehe ilmele oma jälje jätnud nii üha
kasvav kogukond oma murede ja rõõmudega, vahetunud vallavõim oma
plaanide ja saavutustega kui ka tööl
olnud toimetajad oma panusega. Kõik
nad väärivad siinkirjutaja hinnangul
tänu ja lugupidamist oma hindamatu
panuse eest.
Kuna üks kogukonnaleht peaks olema eelkõige oma inimeste nägu, siis
ootame e-postile tagasiside@rae.ee või
paberkandjal vallamaja sekretäri kätte
just Sinu arvamust. Tahaksime väga
kuulda, mis on seniste Rae Sõnumite puhul Sinu jaoks kõige
olulisem, mis on seni meeldinud või vähem meeldinud
ning mis võiks sootuks teisiti
olla? Nii kujundame üheskoos
kogukonnalehe, mis kõnetab
ja kannab endas edasi mõtet,
„Väärtuslik minevik, moodne
tulevik“.
Kõikide kaasamõtlejate vahel läheb loosi 3 Fiskars Light
eriti kerget lehereha. Võitjad
teeme teatavaks juunikuu
numbris. Samuti on jooksvalt
teretulnud kõik vihjed ja ideed
ning kaastöid ootame nagu
ikka iga kuu 20. kuupäevaks
aadressile sonumid@rae.ee.
Kertu Laadoga
kommunikatsioonijuht
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Assaku komando teeb
kodukülastusi
2017. aastal oli Rae vallas 8
eluhoone tulekahju, millest
ühe puhul kaotas kahjuks
ka üks inimene elu. Kahel
eelmisel aastal pääseti tulesurmadeta. Sellised kurvad
sündmused aga sunnivad
päästjaid veelgi rohkem
ennetustöösse panustama
ning kodukülastusi tegema.
NIKITA GROZNOV

ASSAKU KOMANDOPEALIK

Kevade saabudes ongi Assaku komando
võtnud endale taaskord eesmärgiks külastada võimalikult palju kodusid. Päästjad ei tule niisama külla, vaid võtavad
kaasa suure auto ja ennetuskohvri, et
koos teiega vaadata üle lihtsad viisid koduse tuleohutuse tagamiseks. Mida aga

nõustamine endast täpsemalt kujutab?
Päästjate jaoks algab nõustamine
tegelikult juba kodu juurde sõitmisega. Siis vaadatakse, milline on päästeauto ligipääs majale, kas tänava- ja
majanumbrid on kergesti märgatavad.
Kohale jõudes hinnatakse maja välist
ohutust, jälgitakse, et prügikast ja
puuriit oleks majast piisavalt kaugel,
hinnatakse korstna välist seisukorda.
Ajal, mil esimesed kulupõlengud on
juba olnud, jagatakse kindlasti ka nõu,
kuidas ja millistel tingimustel tohib
teha lõket, vaadatakse üle võimalikud
kohad ning räägitakse, kuidas tagada
seal tulejärelevalve ja ohutus.
Edasi liigutakse juba majja sisse.
Kortermajades vaadatakse kriitilise
pilguga üle trepikojad, et üleliigsed
esemed häda korral evakuatsiooni
ei takistaks. Lisaks sellele uuritakse,
millal käis korstnapühkija, milline on
küttekolde ja selle ümbruse olukord.
Kas elamises on suitsuandur ja vaja-

Kodukülastuse
eesmärk ei ole kedagi
trahvida või karistada,
vaid lihtsalt nõustada
kõrvalseisja pilgu läbi.
dusel ka vingugaasiandur.
Oluline on siinjuures rõhutada, et
kodukülastuse eesmärk ei ole kedagi trahvida või karistada, vaid lihtsalt
nõustada kõrvalseisja pilgu läbi. Tasuta kodunõustamisele saab end registreerida infotelefonil 1524. Pensionäridele ja vähekindlustatud peredele
paigaldatakse nõustamise käigus vajadusel ka suitsuandur.
Lisaks sellele kutsume kohalikke
elanikke üles oma küsimuste ja muredega pöörduma kohaliku komando
poole. Assaku komandopealiku Nikita
Groznovi saab kätte telefoninumbril
5302 9650 ja ühendust saab e-posti teel
nikita.groznov@rescue.ee.

TASUB TEADA
MAI 2018

Kulu
põletamine on
keelatud, lõket
tee ohutult!
Kevade ja soojade ilmade
saabudes on taas päevakorda kerkinud kulupõlengud
ning hooletusse jäetud
lõkked.
MARKO RÜÜ

PÕHJA PÄÄSTEKESKUSE JUHT

Põhja päästekeskuse päästjad said teate selle aasta esimesest kulupõlengust
juba märtsis, enne seda olid päästjad
käinud kustutamas mitut ohtlikku järelevalveta lõket.
Ainuüksi aprilli esimesel kahel nädalal reageerisid Põhja päästekeskuse
päästjad enam kui poolesajale kulupõlengule, aprilli teisel nädalavahetusel
käidi kustutamas 37 kulupõlengut!
Näiteks laupäeval, 14. aprillil kell
16.02 sai häirekeskus teate kulupõlengust Raasiku vallas Kiviloo külas.
Päästjate saabudes põles seal kulu ligi
10 hektaril, tuli oli levinud mitmesse
erinevasse kohta ning liikus lähedal
asuva metsa poole. Tulekahju kustutati lõplikult kell 18.52. Seekord oli tegemist õnneliku õnnetusega, inimesed
ja hooned viga ei saanud.
Kulupõlengud on siiski väga ohtlikud, seades ohtu nii inimeste elu, vara
kui ka looduse, sest looduse kroon inimene ei tohi ära unustada ka kõrges
rohus elavaid väikesi loomi ja linde,
kelle elu ja pesapaika tuli ohustab.
Kulupõlengud saavad enamasti
alguse inimesest. Nii saamegi rääkida
tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad
juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule
visatud klaaspudelist.
Selle kuu lehe esikaane siseküljelt
leiad kõige olulisemad tuleohutusreeglid. Neid lihtsaid ohutusreegleid
järgides on võimalik ära hoida suurte
kahjudega põlenguid ning säästa elusid ja loodust.
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Pakendite sorteerimine säästab
keskkonda ja Sinu raha
Pakendid moodustavad 60% kodumajapidamises tekkivate jäätmete
mahust. Nende olmeprügi hulka viskamisel lõpetavad nad oma teekonna
paremal juhul põletusahjus, halvemal
juhul prügimäel. Sorteerimise korral
jõuavad pakendid aga taaskasutusse
ja nii saab kodust ringmajanduse osa.
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
(TVO) pakub Rae vallas pakendijäätmete tasuta äravedu elanike kodude
juurest. See toimub kahel viisil: pakendikotiteenus eramajadele ja pakendikonteiner korteriühistutele.
Tühjendamiseks kindel graafik
Pakendikott ja -konteiner paigutatakse olmeprügi konteinerite kõrvale
ja nende tühjendamine toimub kindlaksmääratud graafiku alusel. Kuna
teenus on tasuta ning pakendite sorteerimise kaudu väheneb olmeprügi
hulk, võidavad elanikud olmeprügi
äraveo pealt ka majanduslikus plaanis.
Sorteeri juba kodus
Teenusega liitumiseks pole elanikul vaja teha muud, kui täita avaldus
portaalis tvo.ee ning sorteerida koduses majapidamises pakendeid. Pa-

kendikonteinerisse ja -kotti sobivad
tühjad plastist, klaasist, kartongist
ja metallist pakendid, mis eraldatakse üksteisest kogumisjärgsel sorteerimisliinil.

Smarten laieneb ja ootab
suvevaheajal noori tööle
350 töötajaga ettevõte Smarten tegutseb täna 52 000 ruutmeetril, millele
aga on oodata lisa – suve lõpuks valib
lao kolmas etapp.
Hetkel opereerib ettevõte Assakul
ja Rukki teel asuvates uutes moodsates laohoonetes, kus pakutakse töötajatele kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid. „Meie töötajad on ettevõtte
plussidena toonud välja lisaks suurepärasele töökeskkonnale motivatsioonipaketi, nii horisontaalsed kui vertikaalsed arenemisvõimalused, valiku
erinevate töögraafikute vahel. Kuna
meil on väga palju noori töötajad, siis
kooli ja töö sujuv ühildamine on meile
oluline. Noorte hulgas on logistiku eri-

ala jätkuvalt väga populaarne, mistõttu on meie ettevõtte üliõpilastele väga
sobivaks praktikabaasiks,” sõnab ettevõtte personalidirektor Anne Proos.
Mitmetele tublidele praktikantidele
on ettevõte teinud tööpakkumisi, saades oma ridadesse niimoodi olulist
täiendust noorte logistikute näol.
„Suureks abiks on ettevõttele olnud
kohalikud koolinoored, kes on just kõrgete töömahtude perioodidel ja koolist
vabadel aegadel meil abiks käinud.” Ettevõte saab pakkuda noortele jõukohaseid töid ning paindlikku graafikut. Kohalikud Rae valla 17– 18-aastased noored
on selgi suvel ettevõttesse oodatud tööharjumust saama ja taskuraha teenima.
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Igal kevadel tõuseb koos
lume sulamisega päevakorda teede olukord. Eriti kruusateede oma. Erandiks pole
ka tänavune kevad. Jüri ja
Tallinna vahet liiklevatele
inimestele on mure võõras, kuid näiteks Rae valla
lõunapiirkonna külade
elanikele valmistab olukord
suurt meelehärmi.
ANDRES KALVIK

Mis päästaks kevadeti
lagunevad teed?
Rae valla teede üldist olukorda hindab
vallavanem Mart Võrklaev heaks, kuid
ta möönab, et probleemseid piirkondi jagub. „Tänavune kevad on teedele
palju kahju teinud,“ märgib Võrklaev.
„Pingutame kõvasti, et leida eelarvest
erakorralisteks teetöödeks raha. Selle
arvelt peame ilmselt mõne varem kavandatud investeeringu edasi lükkama. Kruusateede puhul on musta katte
alla viimise prioriteetideks koolibusside marsruudid.“
Kolm kriitilist teelõiku
Rae vallas on kruusateid kokku
80,2 kilomeetrit, see number väheneb iga aastaga umbes viie kilomeetri võrra. Rae valla teehoiuspetsialisti
Ain Puna sõnul pole kevad kruusa- ja
pinnatud teedele armu andnud. Eriti
kurvas seisus on Veskitaguse, Golfi ja
Vaida tee. Viimati oli olukord nii hull
viis-kuus aastat tagasi.
„Veskitaguse kruusatee piirneb
Pirita jõega ja on praegustes oludes
liigniiske. Igal kevadel on umbes ka-

henädalane periood, kui see tee on raskesti läbitav,“ räägib Puna. „See teelõik
teenindab kahte talu ja asfaltkatte panek läheks maksma sadu tuhandeid
eurosid. Golfi ja Vaida teel on pinnatud
kate lõiguti täiesti üles tulnud. Peame
leidma raha ja need teed võimalikult
kiiresti uuesti üles ehitama.“
Puna nendib, et kahekordset pindamist nimetatakse rahvakeeli vaese
mehe asfaltiks, mida piiratud võimaluste juures kasutatakse. „Lihtsustatult öeldes paneme kruusateele kaks
pigi- ja kaks graniitkillustikukihti.
Põhjalikeks ettevalmistustöödeks napib raha, kuid vähemalt saadakse tee
tolmuvabaks. Risk jääb, sest me ei tea
täpselt, mis kruusatee alla jääb ja külmakerked võivad töö nurjata,“ seletab
Puna.
Kruusateid ei hooldata õigesti
Rae Sõnumid uuris Tallinna Tehnikaülikooli teetehnika õppetooli lektorilt Ain Kendralt, kas mõnes kohas
läbitamatuks muutuvad kruusateed

on igakevadine nähtus või leidub olukorrale lahendus.
Küsin otse – kas õigesti ehitatud ja
hooldatud kruusatee elab talve ja kevade üle? „Jah,“ tuleb tunnustatud asjatundjalt kindel vastus. „Selleks on vaja
esmajoones kindlustada, et vesi saab
tee kõrvale kraavi ära minna. Teiseks
ei tohi jätta kruusatee hööveldamise
järel servadesse kõrgemaid peenraid
ehk kalle peab minema kraavini ühtlaselt. See tähendab, et hööveldamise
ajal tuleb kruusateele materjali juurde tuua ja „kõrvad“ ära korjata, mitte
kraavi lükata. Samuti tuleb kruusatee
kulumiskihi materjalina kasutada
õige terastikulise koostisega segu, milles sisaldub täpses koguses savi. Kui
üks neist tingimustest pole täidetud,
siis kruusatee vastu ei pea.“
Kendra sõnul on olemas ka tehnoloogia, kuidas teha kruusatee peaaegu tolmu- ja täiesti hooldusvabaks.
Tsementstabiliseerimine tähendab, et
juurde tuleb tuua ainult tsementi ja
spetsiaalset lisandit StabilRoad. „See
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Rae vallas on
kruusateid kokku
80,2 kilomeetrit, see
number väheneb iga
aastaga umbes viie
kilomeetri võrra.
pole odav lõbu, kuid sel juhul ei vaja
tee 20 aastat mingit hooldust. Eestis on kaks katselõiku: Viljandimaal
riiklikul kruusateel ja Imaveres asuva Stora Enso raskeliikluse alal,“ teab
Kendra.
Läbimõeldult tuleb tegutseda
ka kruusateid pinnates. „Kui enne
freespuruga tee katmist on sinna alla
jäänud pehmeid kohti ehk vesi ei lähe
teekonstruktsioonist läbi, siis tekivad
paariruutmeetrised laigud. Võib juhtuda, et normist raskem sõiduk vajub
sellest kohast lihtsalt läbi. Kui pidamiskihi terviklikkus on rikutud, siis
see ei taastu. Kokkuvõttes – reeglina ei
tehta enne freespuruga katmist kruusateed piisavalt hästi korda,“ selgitab
Kendra.
Remondivõlg kaks-kolm aastat
Mõistagi taandub kehv kvaliteet
paljuski kõhnale rahakotile. Harjumaa
Omavalitsuste Liit saatis märtsikuus
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile palve saada kruusakat-

allal on 2018. aastal plaanis
ümberehitatavatesse ja rajatavatesse teedesse investeerida ühtekokku 4,4 miljonit
eurot. Suuremad objektid, mille vahel
raha jaotub on järgmised:
Ehitused ja rekonstrueerimised
Kodala elamupiirkond
Ehituse-Kasemäe-Rebase III etapp
Järveküla lasteaia juurdepääsutee
Peetri tee (Vana-Tartu mnt - Pargi
tee) asfaltkatte remont
Liiva tee
Niinesaare-Kuldala tee (asfaldi teine kiht)
Tammiku-Väljaku ühendus (garaažid)
„Krati” bussitaskute ehitus Sinilille teel
Väljaku tänav
Küti tee
Põdra tee bussitaskud
Tammiku tee
Piiguta tee tolmuvaba kate
Veskitaguse tee tolmuvaba kate
Suuremad kergliiklusteede ehitused
Aaviku-Patika
Rae-Assaku
Lagedi-Tuulevälja
Jüri-Lagedi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tega teede hoolduseks enam kui 450
000 eurot lisaraha. Vastus tuli eitav.
„Raha on alati vähe. Küsimus on
riiklikes prioriteetides,“ arutleb Kendra. „Nägin hiljuti graafikut, kus oli
välja toodud kütuseaktsiist riigieelarvesse laekuva raha märkimisväärne
suurenemine. Samal lehel oli võrdluseks toodud ka tee-ehituseks eraldatav summa, mille tõus oli mikroskoopiline. Pakun, et kruusateede puhul on
Eestis tervikuna remondivõlg kakskolm aastat.“
Üldiselt, kinnitab Kendra, on teeehituse kvaliteet viimase viie aasta
jooksul tunduvalt paranenud. Ühelt
poolt on sellele kaasa aidanud Maanteeameti poolt karmistunud kvaliteedinõuded. „Peateede osas läheb
olukord iga aastaga paremaks, väiksemate teede osas seis nii roosiline paraku pole,“ nendib Kendra. „Samas on
nõuetesse sisse kirjutatud teatud parameetrid, mida täita ei õnnestu. Seetõttu arvestab ehitaja hankele pakkumist tehes trahvisumma sinna sisse.“
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Lagedi liiklussõlm
valmib tänavu
Rae valla piiridesse jääb tänavu kolm
suurt riikliku rahastusega tee-ehituse
objekti. Käesoleva aasta lõpuks saab valmis mullu suvel alustatud Lagedi liiklussõlme Veneküla teelõigu ehitus. Töö
käigus rajatakse 2,3 km pikkune 2+2 sõiduradadega maantee, millel 1,6 m laiune
betoonist piirdega eraldusriba. Lisaks rajatakse Veneküla tunnel Tallinna ringtee
alla, Väo viadukt üle Ülemiste-Maardu
raudtee, tagasipöördekoht Lagedilt väljasõiduks Jüri suunal ning koguja- ja juurdepääsuteed. Elamute kaitseks rajatakse
Tallinna ringtee teeserva müratõkkeseinad. Töid teostab Nordecon AS ja need lähevad maksma 13 738 000 eurot.
Tänavu saab valmis kogu Lagedi liiklussõlme ehitus,millega tehti algust 2016.
aasta augustis.Tööde käigus muudetakse
Peterburi maanteelt Jüri poole suunduv
lõik neljarajaliseks, rajatakse kaks uut
raudteeviadukti ja kergliiklusviadukt Lagedi tee raudteeületuse juures. Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS ja kogumaksumus on 13 100 000 eurot.
Jätkub eelmisel aastal alustatud Lagedi-Karla teelõigu ehitus. Töid teostab
AS Trev-2 Grupp ja need lähevad maksma
10 560 000 eurot.
Maanteeamet korraldab ühise hanke koos Rae vallavalitsusega, et ehitada
valgustatud jalg- ja jalgrattateed Assaku
ning Raeküla vahele.

Rattaga saab
mugavamalt Tallinna
Tallinna Kommunaalamet ja AS TREF
Nord sõlmisid ehituse töövõtulepingu
kergliiklustee rajamiseks Lennujaama
teest Vana-Tartu maanteeni.
Tartu maantee Ülemiste järve poolsele küljele ehitatav 1 km pikkune ja 4 m
laiune tee läheb maksma 300 000 eurot
ja see saab kava kohaselt valmis juuli lõpus. Töid teostatakse ja finantseeritakse
meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“ Euroopa Regionaalarengu Fondi
projekti EU50461 „Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama
tee - Vana-Tartu mnt)“ raames. Lisaks
rajatakse LED-tänavavalgustus, tehakse
haljastus ja liikluskorralduslikke töid.
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Fotol vasakult: Margus Vähi, Kadri Linder, Riina Soolo, Külli Röand, Veronika
Isberg, Marek Väljari. FOTO KOIT ISBERG

Ühine huvi seob
Mis seob omavahel elanikke Viljandimaalt Kõpust ja
Harjumaalt Uuesalust? Küllap leiaks muidki seoseid,
kuid seekordne ühine huvi
oli turvaline elukeskkond ja
mida saame ise selleks ära
teha.
VERONIKA ISBERG

KITSE-KOPRA NAABRIVALVE SEKTORI VANEM
UUESALU KÜLAST

Kõpu elanikel seisab naabrivalvesektori loomine veel ees ja Kadri Linderi
eestvedamisel otsustati teha väljasõit,
et tutvuda mõne hästi toimiva naabrivalvepiirkonnaga. Meil, Uuesalus
tegutseval naabrivalve sektoril, on
novembris täitumas aga kaheksas tegutsemisaasta ja teemasid, mille üle
mõtteid vahetada, on omajagu. Seega
võtsime külalised Kõpust hea meelega

vastu ja jagasime nendega oma kogemusi.
Kahe kogukonna esindajad aitas
kokku tuua MTÜ Eesti Naabrivalve
tegevjuht Marek Väljari, kes osales ka
ise 22. aprillil Uuesalu külas toimunud
kohtumisel. Marek Väljari jutust jäid
kõlama mõtted, mis on väärt ülekordamist. Kõige alus on kogukond ja eriti see, kuidas ise omavahel suheldakse.
Ainult naabrivalveplakatid turvalisust
ei too, selle taga peab olema ka sisuline
tahe ja koostöö. Teretagem naabreid ja
kui juba üksteist teretame, võime ka
juttu ajada ja sealt edasi juba üksteisele kasulikud olla.
Märka ja hooli
Mida teha, kui korraga on olemas
kolm tegurit – peremeheta näiv asi,
seda märkav hetke ajel kurjade kavatsustega inimene ja ei ühtegi pealtnägijat? Vastus on ilmselge. Enda asjad on igaühel võimalik ise ära tõsta,
aga hooliva kogukonnaliikmena võid

naabrile öelda, kui see „rändama
minna” võiv asi, mida oled märganud,
kuulub talle. Näitame, et hoolime
ka oma ümbrusest, sest üks katkine
aken toob kaasa teise. Keskkonna kujundamisega (nt puude ja põõsaste
kõrgus) saame ise vähendada võimalusi, kus kurikael saaks segamatult
pahandusi teha.
Samal ajal, kui külaliste lapsed
kohalikega mänguväljaku võimalusi
katsetasid, tegime majade vahel jalutuskäigu. Mõtteid ja kogemusi jagades
olime Kõpu inimestega „ühel lainel”,
justkui oleksime juba varem kohtunud. Külastus andis ka meile inspiratsiooni, kuidas ja mida veel paremini
teha oma küla turvalisemaks muutmisel. Meie sektor on juba praegu kõige suurem Eestis, kuid kuidas kaasata
veel naabrivalvega mitteliitunud Uuesalu küla elanikke. Näiteks on Susi tee
naabrid näidanud üles huvi olla meiega ühes infoväljas ja esimesed mõtted
eestvedajaga ka vahetatud.

KOGUKONNAELU
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Kasvav Lagedi ootab
suuremat tähelepanu
Aasta algul avatud uus lasteaiahoone Lagedil.

•••

Vallavanem:
„Tervitame alevike ja
külade initsiatiivi!“

Aprilli keskel toimunud Lagedi aleviku 2018–2022 aasta arengukava arutelul tõstatusid peamiselt teede ja transpordiga seotud küsimused. Aga leidub
ka positiivset. Näiteks on Lagedi elanikkond aastaga 40 inimese võrra suurenenud 940-ni. Prognoosi kohaselt
aastaks 2048 Rae valla põhjapoolseimas alevikus elanike arv rohkem kui
kolmekordistub 3100 inimeseni.
Lagedi aleviku külavanem Tea
Sõlg tutvustas Rae Sõnumitele elanike
poolt SWOT analüüsi käigus esile tõstetud piirkonna tugevusi ja nõrkusi.
NÕRKUSED
Ühtne kogukonna tunnetus nõrk.
Läbirääkimised ei suju – jaanituled ja
kohvikutepäevad on ehe näide, kuidas
ei võeta vedu. Elanike passiivsus probleemide arutamisel ja otsustamisel
Kohutav korralagedus – hooldamata
ja niitmata alad
Puudub suur korralik kauplus
Uus liiklussõlm tõi endaga kaasa
suure ümbersõidu

Nõrk transpordiühendus Tallinna ja
•Jüriga
kogukonnahoone, kus koos
•käiaPuudub
ja üritusi korraldada
Noortele on kooliväliselt vähe tege•vusi.
Noortekeskus ei tööta regulaar-

selt ja puuduvad korralikud ruumid
Lagedi on justkui Rae valla ääremaa,
mis pole eriti hinnatud. Jääb vallas
teiste piirkondade varju
Vallapoolne vähene panus Lagedi
potentsiaali nägemisse ja ära kasutamisse. Raske on leida töötajaid näiteks
kooli ja lasteaeda.

•
•

TUGEVUSED
Hea asukoht – linna lähedus, samas
maalähedane keskkond ning kõik oluline olemas
Renoveeritud kool ja uus lasteaed
Ilus, vaikne, rahulik ja roheline elukeskkond
Ettevõtete aktiivsus lähiümbruses,
mis võimaldab lähedal töölkäimise
Vabadusvõitluse muuseum ja ratsatallid annavad Lagedile lisaväärtuse

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Uuesalu küla eestseisuse
ja külaseltsi üldkoosolek
PÄEVAKORD

6. JUUNIL 2018 KELL 19.00
PÕDRA TEE ÄRIHOONES

1. Kokkuvõte möödunud aasta tegemistest ja uue aasta plaanidest
2. Külaseltsi juhatuse uute liikmete valimine
3. Külaseltsi aastaaruande kinnitamine
4. Muud jooksvad küsimused

KOHTUMISENI!

Lagedi aleviku arengukava koostamine on väärt ettevõtmine ning dokumendi valmides annab see kindlasti
sisendit nii vallavalitsuse tööks kui ka
näitab eeskuju teistele piirkondadele,
kuidas strateegilise planeerimise abil
kogukonnaelu arendada. Eelkõige loob
selline murekohtade kaardistamine
aga positsiooni arenguks – mis on meie
probleemid ja kuidas ning kes saaks
neid lahendada?
Lagedi elanike tunnetusliku ääremaastumisega seotud mured on vallale
teada ja siinkohal saab vald olla abiks
just investeeringutega, mida viimastel
aastatel piirkonda ka kõvasti suunatud
on. Arvutuste põhjal saame kinnitada,
et investeeringute arvestuses elaniku
kohta on Lagedi täna teistest piirkondadest ette rebinud ning varju jäämist
kui sellist ei ole.
2018. a seisuga on Lagedi kanti investeeritud viimase 5 aasta jooksul
lausa 2,1 korda elaniku kohta rohkem
kui teistes kantides ja kindlasti on see
elanikkonna kasvule kaasa aidanud.
Vald plaanib sel ja järgnevatel aastatel piirkonda investeeringuid jätkata,
töös on Lagedi-Tuulevälja ja LagediJüri ühendamine kergliiklusteedega.
Plaan on rajada noortekeskus, täiendada spordiväljakul sportimisvõimalusi,
rekonstrueerida tänavavõrku, mis on
veel tegemata jne.
Seega ei ole regionaalpoliitilisest
seisukohast Lagedi puhul ääremaastumisest võimalik rääkida – igaüks, kes
sinna viimasel ajal sattunud, märkab
uut lasteaeda, võrratult kaunis asukohas hiljuti renoveeritud kooli koos
spordiväljakuga, Rae valla ühte terviklikumat kergteedevõrgustikku ja
uusi teid, tänavaid. Täna võime julgelt
öelda, et valla panus Lagedi piirkonna
arengusse on olnud järjepidev ja tulemuslik. Loodame siiralt, et elanikud
arengut enda ümber ka ise märkavad
ning üheskoos suudame tänaseid tugevusi kasutades nõrkused arengukursile suunata.
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Jüri gümnaasiumi 7.–9. klassi rahvatantsurühm. FOTO JANNO BERGMANN

Lisaks sellele, et käes on
Eesti Vabariigi juubeliaasta ja Euroopa kultuuripärandiaasta, saab Rae valla
rahvas tänavu tähistada 25
aasta möödumist esimese
Klunkeri toimumisest. Juba
veerandsada aastat on seda
traditsiooni edasi kantud,
Klunker sündmusena on
muudkui kasvanud ja kasvanud.

Meie valla laulu- ja tantsupäev
JÜRI KLUNKER tuleb 25. korda!
Võtsime selle märkimisväärse tähise
eel ühendust Külli Leplandiga, kes oli
üks neist tol ajal Taaramäe lasteaias
töötanud õpetajatest, tänu kellele me
täna Klunkeri sünnipäeva tähistada
saame. Rääkisime sellest, kuidas sündis idee selliseks sündmuseks ja kuidas sellest ideest sai midagi palju suuremat kui ainult ühe lasteaia kevadine
koosviibimine.
Muidugi on Külli Leplandil väga
hea meel selle üle, et mitu aastakümmet tagasi alguse saanud sündmus
tänaseni toimub. Tema sõnul oli algul tegu lihtsalt oma lasteaia toreda
kevadise kiigepeoga, mida peeti Jüris
Lehmja tammikus oleval kiigeplatsil.
Oli Eesti taasiseseisvumise aeg ja selline rahvusluse ja isamaalisuse teema
oli väga aktuaalne. Kuna Külli oli folkloorihuviline, siis saigi juba esimeste
kiigepidude kavad nendele tunnetele
põhinedes üles ehitatud.

Külli meenutab eriti sooja tundega üht erilist kiigepidu üsna selle
traditsiooni alguses. Nimelt ei paistnud ilm tol aastal kiigepidu soosivat, kuid et laulud-tantsud olid ju
selged, otsustati vihmale vaatamata
joped selga panna ja tammiku poole
suunduda. Sel hetkel, kui pidulised
tantsuplatsile jõudsid, kadus vihm
ja otse tammiku kohale ilmus hele
valgusesõõr – päike! Päike saatis pidulisi kogu kava jooksul, ühtekokku
nii umbes tunni aja jagu, ja sisuliselt
koos viimase laulu lõpuakordiga keerati taevakraanid jälle lahti ja paduvihm kallas kõik suured ja väikesed
läbimärjaks. Aga pidu sai kenasti koos
päikesega peetud ja kõiki valdas ülev
ja rõõmus tunne. Külli ütleb, et pole
oma elus ei varem ega hiljem sellist
asja kogenud. Arutame, et ehk oli see
nagu mingi heakskiidu märk või õnnistus kogu Klunkeri traditsioonile

ja äkki just tänu sellele ongi Klunker
püsima jäänud? Mine sa tea!
Külli sõnul liitus 1993. aastal Taaramäe lasteaia meeskonnaga tantsuõpetaja Linda Pihu, kellega koos
hakatigi folkloorsemat rida ajama.
Varsti kutsus Rutt Ridbeck neid oma
peoga koolistaadionile ja muidugi
said siis juba ka koolilapsed sellest
kõigest osa. 1995. aastast alates hakkasime neid igakevadisi pidusid nimetama klunkeriteks. Just niimoodi
oli siin kandis, Limu külas, noorte pidusid kutsutud.
Tänaseks on Klunker kasvanud
meie valla laulu- ja tantsupäevaks,
kuhu on kaasatud lasteaialapsed,
kooliealised, noored, täiskasvanud ja
memmed, sekka veel külalisi kaugemalt ja lähemalt. Tänavusel peol on
osalisi 1000 ringis.
Minu küsimusele, millal idee algataja Külli Lepland ise viimati Klunke-

KLUNKER
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Kultuurikeskuses alustab
noortele mõeldud improtund
RAUNO MERONEN
Improteater on etenduse loomise viis,
kui tekst, karakterid ja tähendused
sünnivad kohapeal, esinemishetkel ja
publiku ees. Miks seda õppida või vaatamas käia, selgitab improtunde korraldav stuudio Ruutu10.
Improvisatsiooni muudab võluvaks selle ettearvamatus. See on võimalus osaleda milleski, mida on võimatu jagada, kuna huumor ja naljad,
mis sünnivad, maetakse samal õhtul.
Kogetu lukustub mälestusse kandes
teiste jaoks pealkirja “Sa oleksid pidanud seal olema”. Esinejad ja publikuliikmed eksisteerivad ja lõbutsevad
koos ühes ruumis. Publikuliikmetel
on võimalus laval toimuvale anda oma
panus, kuid mängu võib nautida ka
täiesti passiivselt.

ril käis, jääb ta esialgu mõtlema ning
räägib siis, et tal oli kindel plaan saada
osa 20. Klunkerist. Kuidagi jooksid tol
korral aga plaanid ikkagi kokku niimoodi, et ta siia ei jõudnud. Küll aga
olevat ta pärast nautinud toimuvat
videopildi vahendusel. Külli arvab, et
käis meie peol vast viimati 10 aastat
tagasi. Muidugi ootame teda väga tänavusele peole ja ta lubab anda endast
parima, et kohal olla.
Rae valla laulu- ja tantsupäev, 25.
Jüri Klunker toimub 26. mail. Pidu algab kell 15.00 rongkäiguga Jüri Kirikumõisa pargist ja viib pidulised Jüri
spordihoone murustaadionile, kus
koos meie lauljate ja tantsijatega lustib seekord laval ka ansambel Curly
Strings!
Samal päeval on Jüri spordihoone
staadionil toimumas ka mailaat, mis
on külastajatele avatud kell 11.00 kuni
18.00.

Improkomöödia huumor on terav
Kui rääkida üldiselt komöödiamaastikust, siis näiteks stand-up
žanriga võrreldes on impro vähem
ühiskonnakriitiline ega šokeeri oma
sisuga (mitte, et stand-up alati oleks
ühiskonnakriitiline või šokeeriv). Hästi kirjeldas viimast „Täismaja“ show
huumorit improga esimest korda
kokku puutunud publikuliige, kes algul arvas, et impro on midagi pehmet
ja pigem lastele sobivat, kuid peale
etendust tunnistas, et alahindas seda
tugevasti. Improkomöödia etendusel
tekkiv huumor on terav, hoogne ja
intelligentne. Vaatemäng on publikusõbralik ja pigem soovitatakse istuda
esiritta ehk naljale lähemale.
Improviseerijad treenivad ennast
töötama kõrgemalt kui pelgalt nali
ning eesmärk on avada inimkonda
puudutavaid küsimusi ning pakkuda ka omapoolseid vastuseid. Laval
sündiv huumor ei lasku klišeedesse
ja jagatud mõtted on vaid kauge kaja
reaalsest improetendusel saadud kogemusest. Naljakaid seikasid on keeruline edasi rääkida, kuna puudub
kontekst ja õige situatsioon. Õnneks

on sattunud Ruutu10 kirjakastidesse
rahulolevate publikuliikmete spontaansed tänuavaldused:
„Tere. Teie etenduse energia oli super!
Aitäh lõbusa pühapäevaõhtu eest. Parem
kui paljud skriptitud tekstid.” - R.R. Uusen
„Tsau! Tead, teie etenduste puhul on see
tore, et näiteks kui eelmine kord käisin, oli
mul nutt suht kurgus ehk ma ei kujutanud
ette, kuidas ma naudin seda etendust. Aga
te saite teha mu tuju ja ka kõigi teiste tuju
nii heaks. Ja naer tõesti vabastab. See on
võrratu, mis te teete! Tõesti. Inimesed võiksid rohkem teie etendustel käia kaasaarvatud mina.” G. Ilves
Rae avatud improtund
Vesteldes inimestega, kes just esimest korda improkomöödiat on näinud, käivad läbi väljendid nagu „Ma
möirgasin”, „Ma pole kunagi nii palju
naernud”, „Mul jooksid silmad vett”,
„Ma olin põrandal ja nutsin naerust”.
8. mail alustab Rae kultuurikeskuses tasuta Rae avatud improtund. Otsime tegijaid vanuses 15–19. Lisainfot
küsi Rae noortekeskuse juhatajalt Mari-Liis Küüsmaalt, telefon 5562 2211 või
e-post mariliis@raenoortekeskus.ee.

Toivo Värbu ja Rauno Meronen improetendust läbi viimas.
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Rae valla laululapsed on
tublid oma vallas, maakonnas
ja Laulukarusselliski!
SANDRA SUURKASK

Aprillikuu teisel päeval kogunesid Rae kultuurikeskusesse
meie valla kõige tublimad laululapsed ja nende õpetajad.
Ühtekokku astus sel päeva lavale 110 lauljat alates 3-aastastest kuni
18-aastasteni välja. Pika laulupäeva
eesmärk oli selgitada välja, kes on
need, kes võiksid esindada Rae valda
Harjumaa laululapse konkursil.
Otsuseid tegema oli palutud Viljandi
Kultuuriakadeemia koolimuusika eriala
õppejõud ja Viljandi Muusikakooli Laulustuudio Viva La Musica õpetaja HediKai Pai ning tunnustatud koorijuht ja
muusikapedagoog Aarne Saluveer.
Rae valla lipp sai konkursil „Harjumaa Laululaps 2018” igati kõrgel
hoitud, sest sealt tuldi koju järgmiste
tiitlitega:
Irene Reinman,
•3–4-aastaste
tüdrukute I koht ja üht-

lasi pääs ERR-i telelauluvõistlusele
„Laulukarussell”
Marie Elisaneth Palts,
5-6-aastaste tüdrukute II koht
Minna Marie Truus,
7–9-aastaste tüdrukute I koht ja pääs
ERR-i telelauluvõistlusele „Laulukarussell”
Meriliis Saar,
16–18-aastaste tüdrukute II koht

•
•
•

Õnnitleme ja täname kõiki tublisid
lauljaid, nende vanemaid ja lauluõpetajaid!

Pildil Marta Romina Niinepuu Mamma
Mia laulustuudiost. FOTO OTT KATTEL
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•••

Laululapsed, kes esindasid Rae valda
Žürii 8-tunnise tööpäeva tulemusena läksid 20. ja 21.aprillil
Kose kultuurikeskusesse Rae
valda esindama järgmised laululapsed:

Kätlin Truus ja Merli Rosar), Caspar
Pärn (Mamma Mia laulustuudio,
õpetaja Kadri Selke), Meribel Lassik (Aruheina lasteaed, õpetaja Kadi
Sooväli)

3–4-aastaste vanuserühmast
•Irene
•7–9-aastaste vanuserühmast
Reinman (õpetaja Julia Rein- Joonas Gonchev (Mamma Mia lauman), Johanna Miks (Õie lasteaed,
õpetaja Kadi Sooväli), Maia Lisete
Toime (Mamma Mia laulustuudio,
õpetaja Kadri Reinsalu), Marian
Lukman (Võsukese lasteaed, õpetaja
Ingrid Orgulas-Tetsmann)

•

5–6-aastaste vanuserühmast
Marta Romina Niinepuu (Mamma Mia laulustuudio, õpetaja Kadri Reinsalu), Marie Elisabeth Palts
(Mamma Mia laulustuudio, õpetajad

lustuudio, õpetajad Kätlin Truus,
Kadri Reinsalu), Minna Marie Truus
(Mamma Mia laulustuudio, õpetajad Kätlin Truus, Liisi Jalukse), Marken Vesik (Aruheina lasteaed, õpetaja Laura Vaikma), Kertu Sudi (Vaida
kool, õpetaja Argo Niinemets)

10–12-aastaste vanuserühmast
•Hanna
Kaarli (Jüri gümnaasium,
õpetaja Rutt Ridbeck), Helena Luht
(Jüri gümnaasium õpetaja, Hille

Savi), Elisabeth Jõgi (Mamma Mia
laulustuudio, õpetaja Kätlin Truus),
Reti Truupõld (Peetri Lasteaed-Põhikool, õpetaja Kätlin Truus)
vanuserühmast
•Grit13–15-aastaste
Truupõld (Peetri lasteaed-põ-

hikool, õpetaja Kätlin Truus), Berit
Hallik (Rae Huvialakool, õpetaja
Külli Ovir), Lizell Riisma (Rae Huvialakool, õpetaja Külli Ovir)

16–18-aastaste vanuserühmast
•Oskar
Aberut (Jüri gümnaasium,
õpetaja Rutt Ridbeck), Meriliis Saar
(Rae Huvialakool, õpetaja Külli
Ovir), Carmen Lepik (Rae Huvialakool, õpetaja Külli Ovir), Vladimir
Todurov (Jüri gümnaasium, õpetaja
Hairi Laurand)
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LIIKUMA! Jüri gümnaasium
kool panustavad aktiivsetele
Käesoleval aastal kolmekordistub koolide arv, mis teevad Tartu Ülikooli liikumislaboriga programmi Liikuma
Kutsuv Kool raames koostööd õpilaste liikumisaktiivsuse
suurendamiseks ning istuva aja vähendamiseks. Õppeasutuste arv tõuseb kolmeteistkümnelt neljakümnele.
ANDRES KALVIK
„Eesti lapsed liiguvad väga vähe.Alla veerandi Eesti lastest täidab Maailma Terviseorganisatsiooni poolt soovitatud lapse
tervislikuks arenguks vajaliku normi
– iga päev aktiivset liikumist vähemasti
ühe tunni vältel,“ märkis Tartu ülikooli
sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori juht Merike Kull.
Rae valla koolidest ühinesid programmiga Järveküla kool ja Jüri gümnaasium. Mõlema õppeasutuse laiem
eesmärk on tõsta õpilaste liikumisaktiivsust ja huvi tervislike eluviiside
vastu. Esmajoones suunatakse energia
vahetundidele. Kuidas? Sellest räägivad
Järveküla kooli huvijuht Marja-Liisa
Dobrus (M-L D) ja Jüri gümnaasiumi
tugikeskuse juhataja Nele Pilman (NP).
Miks otsustasite programmiga
liituda?
M-L D: Programm on hea selleks,
et kogemustest õppida. Me ei toimeta
üksinda, vaid võrgustiku kogemustele
tuginedes saame ka oma koolis edukamalt toimetada. Koole on palju ja
valdavalt liigutakse oma rada mööda,
kuid kellegagi ikka teed ristuvad. Eriti
toredaid ettevõtmisi on maakoolides.
Alati ei tähenda meeldejäävad sündmused suuri väljaminekuid.
NP: Jüri gümnaasiumis on mitmed
eeldused selleks, et õpilased liiguksid
rohkem. Valmimas on siseterviserada
ning arenduses on sisehoovi muutmine liikumist ja õppimist soodustavaks
alaks. Ometi tuleb nentida, et kurb
statistika, mis väidab, et vaid neljandik õpilasi liigub piisavalt, puudutab

ka meid. Lisaks ainetundidele istuvad
õpilased tihti ka vahetundides ja tegelevad peamiselt nutivahendite kasutamisega.
Kas Teie kool on seni olnud pigem
sportlik või mittesportlik?
M-L D: Oleme väga liikuv kool. Paljud õppekäigud viivad meid metsa, rabasse ja mere äärde. Lapsed muidugi
naudivad ka võistlusmomenti – populaarsed on meil koolisisesed jalgpallija teatevõistlused. Püüame võistlusteks alati kooli esinduse välja panna.
NP: Sportimine kui harrastus on
kindlasti olnud Jüri gümnaasiumi üks
alustalasid, kuid erilist tähelepanu vajavad just need õpilased, kes sporti ei
tee ning liiguvad igapäevaselt vähe.
On Teil ülevaade, kui suur osa
õpilastest treenib aktiivselt ehk
vähemalt kolm korda nädalas?
M-L D: Täpset ülevaadet ei ole,
aga kui vaadata seltskonda, kes liigub pärast tunde spordihoone poole,
siis neid ikka on. Leidub ka neid, kes
Tallinnas treeningutel käivad. Meie
oleme põhikool ja suur enamus on
siiski algklassid, kus veel valitakse
oma huviala. Selles vanuses lapsed
tahavad kõike proovida ja peavadki
seda tegema. Järveküla kooli õpilastel
on elu päris mugav, sest pärast kooli
saab minna spordikeskusesse trenni
või huvialakooli.
NP: Kõikide treeningutel osalevate õpilaste kohta ei ole me andmeid
kogunud. Küll võtab Rae Huvialakooli
spordiringidest ja treeningutest osa
umbes 200 õpilast. Loomulikult on

r
Tantsuvahetund Järvekülas.

Jüri gümnaasiumi vahetunnid
mööduvad mänguliselt.
w
Liikuma panevad ka erinevad
lustakad abivahendid.
ww

Meil
on äge
staadion ja
suurepärased
kergliiklusteed.
õpilasi, kes käivad erinevates spordiklubides.
Kui palju on koolis spordikallakuga
kooli huviringe?
M-L D: Pakume üldkehalise ettevalmistuse treeningut, kus saab erinevate spordialadega tutvust teha. Kuna
meiega samas majas tegutseb Rae
spordikeskus, kelle valikus on palju
spordialasid, siis koolis pakume teisi
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ja Järveküla
vahetundidele
ülesandeid, mis on seotud liikumisega. Näiteks matemaatilisi tehteid saab
lahendada tantsu ja muusikaga. Õpilastel on pikal vahetunnil võimalus õues
olla või spordisaalis palli mängida. Kord
nädalas toimuvad tantsuvahetunnid.
Meil on õppekäigud loodusesse ja aprillikuu vaheajale eelneva viimase koolipäeva lõpetame ühistantsuga, mida
oleme vahetundides õppinud.
NP: Oleme loonud oma meeskonna, pannud paika järgmiste õppeaastate tegevuskava ning juba enne
programmiga liitumist alustasime nii
siseterviseraja kui ka sisehoovi planeerimisega. Samuti oleme juba aastaid võimaldanud algklasside õpilastel
kasutada vahetundides ja pikapäevarühma ajal spordisaale ning viinud
aegajalt läbi tantsuvahetunde.
Soovime järgneva kahe ja poole
aastaga jõuda nii vahetundide kui ka
ainetundide aktiivsemaks muutmiseni. Järgmisel õppeaastal teeme valmis
siseterviseraja ja koolitame koostöös
Tartu ülikooli liikumislaboriga välja
õpilastest mängujuhid, kes aitavad
organiseeritult aktiivseid vahetunde
läbi viia. Lisaks otsime sobivaid lahendusi, kuidas õpilasi vahetundides
ka igapäevaselt õue suunata. Seega on
järgmise õppeaasta märksõna just vahetunnid. Osaleme oma meeskonnaga
ka erinevatel ideeseminaridel.

võimalusi: teeme teadust, uurime loodust, kokkame ja 3D-prindime.
NP: Sportlike huviringide osas pakub Jüri gümnaasium ujumist, erinevateks võistlusteks ettevalmistust
ning erivajaduse korral füsioteraapiat.
Koostöös Rae Huvialakooliga on ära jagatud, millist osa spordist toetab kool
ja millist huvialakool. Seega on mitmed spordiringid õpilaste jaoks just
viimasesse koondunud.

Mida olete programmi Liikuma
Kutsuv Kool raames ära teinud ja
mis on järgmise õppeaasta plaanid?
M-L D: Kuna liitusime alles jaanuaris, siis pole väga palju veel teha jõudnud. Oleme loonud meeskonna, kelle
jaoks on see teema südamelähedane.
Oleme vaadanud oma tegemistele otsa
ja mõistnud, et see, mida me teeme,
ongi juba suur osa sellest projektist. On
õpetajaid, kes teevad tunnis põnevaid

Kas kooli ümbrus pakub piisavalt
võimalusi sportimiseks ja liikumiseks?
M-L D: Meil on äge staadion ja suurepärased kergliiklusteed. Unistame
metsaradadest ja kelgumägedest.
NP: Meie kooli ümber on võimalusi palju: staadion koos kõikide lisadega, terviserada, mänguväljak ja uue
lahendusega kooliesine. Kui valmib
mitme funktsiooniga siseõu, võib öelda, et erinevaid võimalusi nii tundide
läbiviimiseks kui ka vabaks aktiivseks
liikumiseks on piisavalt.
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Haridustöötajad
kogunesid
Järveküla koolis

K

oolivaheajal toimus järjekorras viies Rae valla haridustöötajate konverents, mis kandis
pealkirja „Õnnelik õpetaja = õnnelik
õpilane”. Päeva moderaator oli Urmas
Vaino, aruteludeks andsid sisendit
koolitaja Ingvar Villido, zooloog Aleksei Turovski, demokraatliku hariduse kogukonna PUNT asutaja Katrin
Saage, kirikuõpetaja Annika Laats ja
psühhoterapeut Imbi Viirok. Rae Sõnumid uuris erinevatelt haridustöötajatelt konverentsi muljeid – mis mõtted kaasa võeti?
Diana Hussar, Võsukese lasteaia
õppealajuhataja:
Õpetajatena võtame koolituselt
kaasa mõttetera, et positiivsus sünnitab positiivsust. Eriti meeldisid Imbi
Viiroki praktilised nõuanded, kuidas
suunata oma mõtlemine positiivsusele ka negatiivses situatsioonis. Õpetajad said ideid, kuidas anda lastele
rohkem otsustamisõigust ja vabadust
oma valikute tegemisel ja nendega
usalduse kasvatamisel. Usaldav suhe
õpetaja ja õpilase vahel on aluseks õnnelikule keskkonnale. Konverentsi on
Rae valla õpetajatel vaja, et tekitada
ühtsustunnet, suhtlust ning mõistvust.
Mari-Liis Küüsmaa, Rae noortekeskuse juhataja:
Konverentsilt võtan endaga kaasa
mõtte, et minu enda õnn sõltub minust enesest ning kuidas ma erinevatele olukordadele reageerin. Igas
negatiivses asjas võib tegelikult leida
positiivse nurga. Konverentsi puhul
meeldis mulle väga, et esinejad olid
väga erinevad ning defineerisid õnne
omamoodi.
Hele-Riin Sova, Järveküla kooli
õpiabi õpetaja:
Paari lausega on raske kokku võtta kogu konverentsi, mõtteid on palju, mis tekkisid. Konverentsilt võtsin
kaasa mõtte: julge negatiivseid emotsioone kogeda ja rääkida lastega ka
surmast ning ära keskendu elus sellele, mida sa ei taha, vaid mõtle sellele,
mida sa tahad ja liigu selles suunas.

Vasakult: Kersti Kaldmäe, Hairi Laurand, kolleeg Hispaaniast, koolitaja Ilaria Barbieri, kaks kolleegi Hispaaniast, Annelore Hirschon, Avelin Kalvik.

Erasmus+ keeras
klassiruumid tagurpidi
ANNELORE HIRSCHON
SOTSIAALPEDAGOOG

Aprilli algul osalesid Jüri gümnaasiumi psühholoog Avelin Kalvik, sotsiaalpedagoog Annelore Hirschon,
matemaatikaõpetaja Kersti Kaldmäe
ja muusikaõpetaja Hairi Laurand
Erasmus+ õpirände raames koolitusel
Firenzes Itaalias. Koolituse fookuses
oli õpilaskeskne klassiruum ning kuidas õpetajad saaksid õpilasi ärgitada
aktiivselt õppima.
Tegu oli väga praktilise koolitusega, kus kõik teoreetilise tegime läbi
ka praktiliselt. Teemade käsitlemisel
analüüsisime ka end kui õpetajaid:
mida oleme seni hästi teinud ning mis
aspektid kaasaegse õppimise kontekstis vajavad arendamist ning millele
rohkem tundides rõhku panna. Lisaks
aktiivtegevustele jagasime kogemusi
ja praktikaid oma tööst lähtuvalt. Nädala vältel kestnud koolitusel osales
peale Eesti veel 3 õpetajat Hispaaniast.
Koolituse avateemaks oli motivatsioon. Mõtisklesime, mis motiveerib
meid kui õpetajaid. Kui pole motiveeritud õpetaja, siis pole seda ka õpilased. Õpetaja on klassis tööriist nr 1.
Kuidas leida motivatsiooni? Igati keeruline teema, lisaks mängivad selles
pearolli meie sisemised ja välimised
väärtused. Põnevaks kujunes arutelu,
kuidas üldse õpetada, et õpilane hiljem midagi mäletaks?
Järgnev päev tõi kaasa palju aktiivset toimetamist gruppides, kus oli

tarvis kavandada projekti- ja probleemipõhise õppe mustandid ja need
esitleda. Kõige selle juurde tõi lektor
näiteid läbi videoklippide, tutvustas
interaktiivseid materjale, mida õpilastega kasutada jm.
Nädala teises pooles oli läbivaks
teemaks tagurpidi klassiruum. Saime
selge teadmise, mida see tähendab
ning reaalseid nippe, kuidas kõike rakendada. Tõdesime, kuivõrd lihtne see
on ning kuidas mitmed veebiplatvormid tagurpidi klassiruumi metoodikat
hõlbustavad, ilmestavad ja toetavad.
Kokkuvõtteks saab öelda, et läbitud
koolitus oli väga põnev ja praktiline.

Mis on tagurpidi
klassiruum?
„Sellises klassiruumis vaatavad
õpilased tunni- või loengumaterjale
ning erinevaid lisamaterjale kodus,
need on tavaliselt õpetaja poolt ette
valmistatud ja veebi üles laetud.
Reaalne klassiruumis veedetud aeg
jääb aga õpilastel ja õpetajal tekkinud
küsimustele vastamiseks, kodutööga
tegelemiseks ning muudeks ülesanneteks, mis aitavad õpilastel oma õpitud
teadmisi rakendada.“
Allikas: Madli-Maria Naulainen
Koolielu haridusportaal
09. detsember 2011
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Õpirändes osalevad ka õpilased
Koolivaheajaeelsel nädalal oli Jüri gümnaasiumis
omajagu elevust, sest külla
oli sõitnud noori Hollandist, Hispaaniast, Itaaliast
ja Rumeeniast.
RAE SÕNUMID
2017–2020 osaleb Jüri gümnaasium
rahvusvahelises Erasmus+ koolidevahelises koostööprojektis, mis kannab nime Environ-MENTAL Awarenes
Across Europe. Projekti eesmärgiks on
läbi arusaamade muutmise tuua muutusi ka meid ümbritsevasse keskkonda ning suunata noori keskkonnateemadega rohkem tegelema. Õpilased ja
õpetajad osalevad programmi raames
projektitegevustes, mis on seotud põhiliselt viie valdkonnaga: taaskasutus
ja prügi sorteerimine; elektri ja vee
tarbimine; kohalikud tooted; kohalik
transport ja looduskaitsealad.
Põnevad külastused
Nädala jooksul külastati näiteks AHHAA teaduskeskust Tartus, tutvuti Paljassaares asuva reoveepuhastusjaama
töökorraldusega ja matkati Viru rabas.
Lisaks osalesid õpilased ka tundides, harjutati kätt taaskasutusteemalistes töötubades ja peeti prügi sorteerimisvõistlust.

Hollandi lõunaosast Bergen op Zoomi linnast pärit 16-aastane Isabelle
aga tõdes, et tema jaoks kujunes Eestis
veedetud nädala eredaimaks hetkeks
hoopis esimesel päeval toimunud vastuvõtt, kus tutvustati Eestit ja tantsiti
kohalikke rahvatantse, mis talle sügava mulje jätsid. Veel imestasid Hollandi õpilased selle üle, kui turvaliselt ja
koduselt õpilased end Eesti koolis tunnevad. „Vahetunnis tualetti minnes
jäetakse teil kott rahulikult näiteks
koridori pingile. Meil peab oma asjadel
alati silma peal hoidma, sest varguseid
tuleb ette ka koolis,“ rääkis Isabelle.
Projektitegevustes osalevad põhikooliealised õpilased koos õpetajatega.
Seekord oli väliskülaliste majutamine
Jüri gümnaasiumi perede kanda. Kokku osales 16 välisõpilast, kellele pakkus
majutust 16 peret. Jüri gümnaasiumi
12 õpilasel avaneb projekti jätkudes
võimalus ka ise välisriike külastada.
Jüri gümnaasiumi arendusjuhi
Kristi Vimbergi sõnul annab selline lühiajaline õpilasvahetus hea võimaluse
sotsiaalseks, kultuuriliseks ja keeleliseks arenguks. „Lisaks praktiseeritakse,
arenetakse keskkondlikel teemadel. Sedasorti projektid annavad õppimisele ja
õppetööle suurema kvaliteedi ning toetavad õpimotivatsiooni – tänapäevast ja
kaasaegset kooli iseloomustab õppevormide ja -viiside paljusus,“ lisas Vimberg.
Hispaania lõunaosast 195 tuhande

Rumeenia õpetaja Lucia tunnistas, et Eestlaste avatus ja
töökus üllatasid teda väga – seni arvas ta, et kõik põhjamaade
inimesed on väga tõsised ja endassetõmbunud. Lisaks kiitis
Lucia siinseid olusid: Rumeenias pole haridustarustusse ega
-kvaliteeti selliseid investeeringuid tehtud.

elanikuga Almería linnast pärit Marta,
Natalia, Noa ja Aya, kes samuti Eesti peredesse majutati, olidki kõige enam vaimustuses loodusest, mis ümbritses nii
nende siinseid kodusid kui ka koolimaja.
Lopsakas loodus ja magedavõitu toit
Hoolimata kevadiselt raagus puudest oli tüdrukute jaoks kontrast koduga märgatav – nimelt on Almería
kogu Euroopa ainus kuuma kõrbelise kliimaga ja Mandri-Euroopa kõige
päikesepaistelisem linn. Suvine temperatuur on tavaliselt +30 °C ringis
ning vihmaperioodi, kui sellist, polegi.
Seetõttu kiratseb ka loodus ning nagu
tüdrukud välja tõid, siis meie majapidamistest leitud saunaruumidega pole
nende kodukohas midagi teha – astu
lihtsalt toast välja ja oledki saunas!
Päikesepaiste asemel aga igatsesid
Hispaania tüdrukud Eestis olles kodumaise toidu järele. Kui peredes pakutud
toidu kohta jagus ainult kiidusõnu, siis
Eesti koolisöökla klassika – keedukartul
ja kartulipuder vajaksid Marta hinnangul hulganisti meresoola ja oliiviõli,
mis Hispaania traditsioonilistest kartuliroogadest kunagi ei puudu. Lisaks
imestati meie juur- ja köögiviljaarmastuse üle ja toodi välja, et nende rahvusvaheliselt tuntud kuivatatud sealihasingi jamon serrano ning tšillipipra ja
küüslauguga maitsestatud chorizo vastu kohalik lihatoodang ei saa.

Hispaania tüdrukud (vasakult Natalia, Aya, Noa ja Marta) tõid
välja, et Eesti lastel on palju rohkem vabadust. Koolipäevad
Hispaanias algavad sellega, et nutitelefonid lülitatakse välja ja
pannakse peitu – koolis selle kasutamisele järgnevad karmid
karistused.
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Kevadkontsert – Tõnu Hallik oma
õpilastega esinemas Rae Huvialakooli
kevadkontserdil.

10 ja rohkem põhjust, miks Rae
Huvialakoolis on hea õppida
KRISTI TOOMRA

RAE HUVIALAKOOLI KULTUURIOSAKONNA
ÕPPEJUHT

Järjekordne õppeaasta hakkab lõpule jõudma, ent kuigi tibusid loetakse
sügisel, tuleb ettevalmistusi teha juba
kevadel. Miks valida õppimiseks just
Rae Huvialakool?
Meie kultuuriosakonnas õpib üle
350 õpilase kolmel suunal ja neljas filiaalis: muusika, kunst ja tants Jüris,
Järvekülas, Vaidas ja Lagedil. Alates sellest õppeaastast alustas keraamikaring
Järvekülas ning kuna huvi oli suur, avasime lisarühma II ja III kooliastmele.
Rakendust leiavad ka gümnaasiumiõpilased, kes saavad oma kunstiannet proovile panna kunstiringis Jüri
filiaalis. Osavõtt erinevatest joonistusvõistlusest. Näiteks Tallinna keskraamatukogu korraldataval võistlusel
„Minu kodumaa“ valiti 407 töö hulgast
välja Eneli Metsise (õp Agne KuusingSoome) töö, millega kaasnes kutse pidulikule vastuvõtule ja kohtumisele
lastekirjanik Ilmar Tomuskiga.
Alates sügisest pakume õppimiseks täiesti uut eriala – käsikellade
õpe. Tutvustuskontsert oli 10. aprillil Järveküla koolis, kus lisaks heale
muusikale sai ka ise kellasid proovida.
Meie solfedžoõpe muutus kaasaeg-

semaks. Kuna muusikateooriale saab
läheneda ka interaktiivsel moel, võtsime kasutusele tahvelarvutid. Nende abil
saab lihtsa vaevaga luua ise muusikat,
harjutada intervallide ehitamist, testida
teadmisi nootide tundmises või panna
ennast proovile nootide kuulamises.
Õpilased on vaimustuses ja see loeb!
Iga-aastaseks tavaks on meie talveja kevadkontserdid vallakodanikele ja
väiksemad kontserdid lasteaedades,
koolides ja hooldekodus, et kuulajad
saaksid muusikaelamusi ning õpilased esinemiskogemusi ja -julgust.
Võtame osa Rae valla kultuuriüritustest ja erinevatest projektidest.
Olgu selleks siis esinemised spordiüritustel (EV100 ujumine, korvpallivõistlused jne) või ülesastumised näiteks Rae kultuurikeskuses Pille Lille
Muusikute Fondi raames koos oma ala
interpreetidega. Pakume õppetasu vabastust puhkpilliorkestri õpilastele.
Tule vaata meie kodulehekülge
www.huvikool.rae.ee ning kliki meeldivaks Rae Huvialakooli Facebooki leht.
Sealt leiad muuhulgas täpsema info
muusikaosakonna katsete kohta järgmiseks, 2018/19. õppeaastaks. Etteruttavalt olgu öeldud, et registreerimine on
avatud 27. maini ning katsed ise toimuvad 29. ja 30. mail.

M

eie õpilased on edukad pillikonkurssidel.
Erinevat värvi medaleid ja eripreemiaid
on regiooni ning vabariiklikelt konkurssidelt koju toonud klaveriõpilased Nelis Vernik (õp Leonald Kaidja), Kertu Jaasma (õp Sirle Piisang),
Kristiina Ait (õp Liia Tamleht), Astrid Ulpus (õp Dina Kurapova), Jan
Rasmus Mändmets (õp Irene Pirnpuu), Johanna Koppen (õp Sirle
Piisang), Mayla Vernik (õp Leonald
Kaidja), Marleen Elise Lemendik
(õp Dina Kurapova), Elisabeth Lipp
(õp Anna Lvova), Mariliis Kalinina
(õp Rutt Ridbeck), Gert Oolmann
(õp Terje Saarem), Hanna Kaarli (õp
Rutt Ridbeck), Otto Magnus Tihhonov (õp Liia Tamleht), Danna Toht
(õp Olesja Hamzina), Christopher
Lusmägi (õp Dina Kurapova), Mimi
Lauren Palutaja (õp Liia Tamleht),
kitarriõpilased Mia Lips (õp Sulo Kiivit), Oskar Märtin (õp Igor Besstšotnov), Meriliis Saar (õp Tõnu Hallik),
Ramessa-Elisabeth Alliksoo (õp
Igor Besstšotnov), Simon Lelle (õp
Sulo Kiivit), Enelis Kertu Kuld (õp
Sulo Kiivit), õp Riina Lõhmuse viiuliõpilased Liisi Kongas, Mariliis Kalinina ja Mariann Kalinina ning lauluansamblid HELILASED ja SOSIN
(õp Külli Ovir).
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„Suveaeg“ tõi Hoop-Side’ile
Vaidast Koolitantsu võidu
Vaida põhikooli tantsuringis Hoop-Side tehakse
tipptasemel tööd! Paides
toimunud Koolitantsu finaalkontserdil pälvis HoopSide’i kava „Suveaeg“ 6.–9.
klassi kooli tantsu kategoorias esikoha.
ANDRES KALVIK
Eesti Vabariik 100 raames oli kooli
tantsu kategoorias kohustus kasutada kohalikku heliloomingut ning
pärast suure hulga muusikapalade
ühist kuulamist langes valik 2 Quick
Starti, Nancy, Kuldse Trio ja Musta
Q laulu „Suveaeg“ kasuks. „Mõnus,
lihtne ja tempokas lugu. Pealkiri ütles nii palju ja sellega sai mängida,“
meenutas Hoop-Side’i juhendaja
Deisi Viimne.
Keerulisemaks tegi kava, mis hõlmas endas päikesevanni, ujumist,
pidu ehk kõike suvega seonduvat, õppimise asjaolu, et vastavalt juhendile
pidi see olema õpilaste enda looming.

„Minu ülesanne oli hoida silm peal,
et igaüks järgmiseks treeninguks
kombinatsioonisamme välja mõtleks.
Ühistöö tegi kava õppimise keerulisemaks,“ selgitas Viimne.
Hoop-Side osales Koolitantsu finaalkontserdil kahe kavaga – „Tänavalt staariks“ oli 6.–9. klasside
showtantsu arvestuses nominent.
„Saksofon hakkas mind paeluma ja otsisin Youtube’ist erinevaid saksofoni
abil tehtud laule. Lapsed tulid sellega
kohe kaasa. Õpilaste suur soov oli kahe
kavaga välja minna. Ütlesin küll, et see
saab minu rasedust silmas pidades
olema väga keeruline, kuid nad aitasid
ise tohutult kava koostamisele kaasa,“
rääkis Viimne.
Päev enne Koolitantsu finaali dekreeti läinud Viimne annab sügisest
ohjad paariks aastaks üle. Uue juhendaja nime ei soostunud ta veel avaldama, kuid lisas, et tegemist on Vaidas
elava hea tuttavaga. „Praegu mõtlen
küll, et kuidas ma aktiivse inimesena
koduseks jään, kuid nüüd on minu
elus uued väljakutsed,“ ütles Viimne.
See polnud Hoop-Side’ile esimene
kord Koolitantsul särada. Mullu päl-

Vaida põhikooli tantsutrupp Hoop-Side täies hiilguses. FOTO ANGELINA KOCH

viti esikoht kavaga „Täna öösel me ei
maga“ ja kaks aastat tagasi kindlustas
tiitli „Nunnad hoos 3“. Kes nimetatud
kavasid näinud, teavad, et kõiki neid
ühendab omamoodi kiiks, mida sõnadega raske kirjeldada.
Koolitantsu finaalis tegid HoopSide’is kaasa Katarina Mitt, KrisMatthias Randoja, Johanna Pintman, Madleen Pähna, Elisabet Eha,
Iris Väinsaar, Aljona Koch, Agnes
Rebane, Iti-Triin Matt, Liisa Maria
Heinsoo, Arabella Vassus, Adeelika
Rahnel, Hanna Loore Piiriste, Alina
Zahhartšuk, Maarja-Liisa Pintman,
Kerly Väinsar, Lisette Malla, Bretely
Jäätma, Saskia Sõrmus ja Angelina
Odintsova.
„Sel aastal ületas osalejate arv 7000
unikaalse inimese piiri. Eesti tantsib
väga erinevaid žanre ja väga võimsalt
tantsib! Selle eest peame suure tänu
edasi andma meie tantsuõpetajatele,
kes iga päev oma energia ja eeskujuga noori tantsijaid innustavad,“ lausus Koolitantsu peakorraldaja Raido
Bergstein.
Finaalkontserdi saated on ETV2
eetris 13. ja 20. mail.
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Rae Run kevadjooksu start on võistlejatele antud.

Rae Run kevadjooksul oli 267 võistlejat
Kolmeosalise jooksusarja Rae Run selle aasta esimesel – kevadjooksu – etapil osales 267 võistlejat. Kokku tuldi
küll lähemalt ja pisut kaugemaltki,
kuid eelkõige oli see oma kandi inimeste hulgas populaarne. Ilmataat oli
valmis pannud kauni kevadilma ning
innustas kõiki mõnusale pehmele terviserajale minema.
Kevadised lastejooksud tõid Jürisse staadionile üle 150 osaleja, kellest
noorimad 350 m ringi läbijad olid vaid
aastased, vanemad aga juba 10–11-aastased. Rae valla lasteasutustest oli kõige enam osalejaid Võsukese lasteaiast.
Põhijooksule ehk 5,8 km terviserajale läks mõõtu võtma üle saja osaleja,
kelle hulgas oli ka viis neljaliikmelist
teatetiimi. Põhijooksu võitjad olid Kevin Väljaots (Täppsportlased) ajaga
19.06 ja Maris Terno (Sparta) ajaga
22.42. Kiiremad noored olid Kristian
Otlot (UP Sport/Rae Spordikool) ajaga
21.13 ja Annabel Tiiksaar (Loo Kool)
30.06 ning noorimas vanuserühmas
Gregor Rasva Kiilist 23.41 ja Kretel
Kaljumäe 27.29. Noorematest veteranidest võitsid Viivi-Anne Soots (Tree-

Kõige väiksemad 4–5-aastased jooksupiigad Rae Run kevadjooksu esimesi meetreid läbimas. FOTOD ELINA POLL-RIIVES

ningpartner) 23.26 ja Kain Väljaots
(Täppsportlased) 20.54. Vanematest veteranidest olid kiireimad Jaanus Pedak Sakust ajaga 21.19 ja Galina Bernat (Treeningpartner) 29.45.
Teatejooksudes võitsid segatiimidest Sparta ja noortetiimidest Kalevi I
meeskond.

Täname kõiki Rae Run kevadjooksude toetajaid: Audi, Tamrex, Freesport, Selver, Tere, Felix, Möller’s, Kalev,
Kuldsed Käed, Teraapialaegas, Marketingi Instituut, Rae vald, Rae Spordikeskus, Kultuurkapital ja Leader.
Kohtume 8. juulil Rae Run suvejooksul!
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Teatejooksu valitseb Jüri
gümnaasium, üldseis pingestus
Rae valla mängude üheksanda ala, DSV teatejooksu
võitis kuuendat aastat järjest Jüri gümnaasium, kes
edestas kindla vahega Karla
küla ja Rae koss/Hansaviimistlust.
ANDRES KALVIK
Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Kristo Remmelgas ütles,
et hakkas mõni päev enne võistlust
võistkonda komplekteerima ja eriettevalmistust polnud seega mahti teha.
„Õpilastel oli soe sees, sest nädal enne
toimusid koolisisesed teatejooksuvõistlused, kus nad sai teatevahetust
harjutada. Tundides on huvi teatevõistluste vastu suur. See aitab kaasa
tiimitunde tekkimisele ja tekitab põnevust, sest ühest heast jooksjast ei
pruugi võiduks piisata,“ rääkis Remmelgas.
Osalusrekord – 26 tiimi
Võidukasse koosseisu kuulusid
Karl Peterson, Robin-Alexander Ves-

kus, Hugo Kallaste, Ekvard-AllanMatis Joakit, Kätlin Kruus ja Helen
Loik. Paratamatult tekib küsimus, et
miks tuhande õpilasega kool ainult
ühe võistkonnaga osales? „Aga miks
mitte järgmisel aastal kahe-kolme tiimiga osaleda. See on mõtteaine,“ arutles Remmelgas. „Sel hooajal oleme osa
võtnud üksikutest aladest. Järgmisel
korral tahaks kõikidel etappidel kaasa
teha.“
Sündis ka osalusrekord – starti tuli
26 võistkonda, kes olid jaotatud nelja
jooksu. Üldine tase oli võrdsem kui varasematel aastatel, sest vahed olid väikesed. Esimest korda 1977. aastal käivitunud teatejooksuvõistluse ajaloos
kasutati elektroonilist ajavõttu.
Teatejooksus seitsmenda koha
(kolmas koht jäi 1,1 sekundi kaugusele) teeninud Team Järveküla säilitas
üldarvestuses liidripositsiooni, kuid
vahe teiseks tõusnud Karla külaga vähenes. „Kriitiline,“ hindas olukorda
tiitlikaitsjate esindaja Meelis Lepikult. „Kui esikolmikusse pidama jääme, võib rahule jääda. Kardan, et oleme
praegu viimast korda liidrid. Discgolf
on loterii, kuid rogainis saab Karla küla
kindla alavõidu.“

Külade arvestuses pälvib Team Järveküla suure tõenäosusega üldvõidu,
sest lähim jälitaja Karla küla kasutas
teatejooksus ühte inimest, kes polnud
jõudnud end Jüri külje all paikneva
asumi elanikuks registreerida. See
tähendab, et Karla küla konkureerib
ainult üldarvestuses. Kuid ka seal on
neil head võimalused võit võtta, sest
kaks kehvemat tulemust võetakse
maha. Järgmistel aladel tunneb hooaega kehvalt alustanud Karla küla end
kindlalt, sest discgolfis ja golfis saavad
nad välja panna korraliku esinduse
ning rogainis juhib tiimi Toomas Marrandi, kes on valitsev Euroopa meister
segavõistkondade arvestuses.
Hooaja lõpetamine 8. juunil
Rae valla mängude kümnes ala
– discgolf – toimus 6. mail Keilas, sest
esialgne võistluspaik Kurna küla mõisapargis ei saanud valmis. Järgmiseks
alaks olev meeskondlik rogain peetakse 23. mail Jüri terviseradadel ja golfivõistlus koos hooaja lõpetamisega
toimub 8. juunil Suuresta külas Golf
X Raes. Lõpetamisele on oodatud kõik
sel hooajal Rae valla mängudest osa
võtnud spordisõbrad.

DSV TEATEJOOKSU
TULEMUSED

•

Võistkondlik arvestus: 1. Jüri
gümnaasium 3.18,1, 2. Karla küla
3.27,3, 3. Rae koss/Hansaviimistlus
3.29,5, 4. ABB vahelduvvool 3.29,7,
5. Jyrto 3.30,0, 6. Tallinna Vangla
3.30,5
Üldarvestus: 1. Järveküla Team
408 punkti, 2. Karla küla 399, 3.
Peetri Lasteaed-Põhikool 389,5, 4.
Rae veteranid 375,8, 5. ABB vahelduvvool 372,1, 6. Aruheina sõprade
selts 362,1
Külad: 1. Järveküla Team 408, 2.
Tiim Vaida 356,2, 3. Lagedi SporT
349,8
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/
Põhikool 389,5, 2. ABB vahelduvvool 372,1, 3. Omniva 351,5

•
•
•

Jüri gümnaasiumi teatevahetus: Kätlin Kruusilt saab teatepulga Helen Loik.
FOTO TARMO GUTMANN
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PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

15. mai
18.00 Lugemiskohvik
Vestlusteemaks on „Ajalugu“.

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
TEISIPÄEVAL,
15. MAIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

„AJALUGU”.

MAI

JUUNI

˸20.05 Vaskjala külaselts koostöös
Rae kultuurikeskusega „Saame
tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Aianduse töötuba
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tasuta

˸06.06 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis kl 18.00
Näitus jääb avatuks augusti alguseni
Tasuta

˸26.05 Jüri Klunker 25 15.00
Tähistame 25 aasta möödumist esimesest Klunkerist!
Rongkäigu algus Jüri Kirikumõisa
pargist, pidu Rae spordiväljaku murustaadionil
Esineb rohkem kui 1000 Rae valla
lauljat, tantsijat ja pillimängijat
Koos meiega lustib ansambel Curly
Strings

˸22.06 Jüri jaanipäev
kl 18.00–02.00 Jüri Kirikumõisa park
Palju erinevaid sportlike ja meelelahutuslikke mänge, Hellad Velled, Meie
Mees ja Küberünnak & Karmo
Õhtujuht Venno Loosaar
Tasuta
˸TÄHTIS!
Juunis alustame erinevate akustiliste
kontsertidega üle Rae valla
Jälgi reklaami!
Sündmusi lisandub jooksvalt, täpne info
kultuur.rae.ee!
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Laureaadid

Aarne Vesi „Hommikune hiidlane“.

Cätlin Mölder.

Heido Selmet „Portree“.

Tatjana Noorhani.

Rae valla fotokonkurss
Juba eelmisel sajandil
alguse saanud ning 2008.
aastal vallavalitsuse poolt
taas ellu kutsutud Rae valla
fotokonkursi võitjaid tunnustati sel korral Rae koolimajas.
Kategooriad on läbi aastate püsinud
muutmata – ikka vaatame ja tahame
näha enda ümber „Loodust“, „Inimest“, „Rae valda“ ja kõike muud põnevat, mis elul on pakkuda ehk „Vaba
teema“. Kokku saadeti konkursile 123
fotot ja kõige populaarsemaks võistluskategooriaks oli taas „Loodus“, kus
žüriil tuli parimad selgitada 45 foto
vahel.
Iga žüriiliige valis kõikides kategooriates enda jaoks 5 parimat fotot
ning järjestas need pingeritta, seejärel
tulemused liideti ning selgusid võitjad. Olgu öeldud, et fotosid hinnates ei

teadnud žürii fotode autoreid ega teiste žüriiliikmete arvamusi.

•

•

•
•
•

•

Žüriisse kuulusid:
Janno Bergmann – kunstnik ja fotograaf, Vaskjala loomeresidentuuri
eestvedaja
Gunnar Lilles – fotograaf ja kujundaja, Minimal Disain OÜ
Martin Minn – Rae vallavalitsuse
esindaja, harrastusfotograaf
Ott Kattel – 2016. a fotokonkursi
kategooria „Vaba teema“ I ja II koha
omanik, Rae valla ettevõtlik noor 2018
Kõik konkursil osalejad olid oodatud Rae koolimajja kontserdile „Laulud
või nii ...“, kus esinesid Riho Sibul, Vladislav Koržets ja Ain Agan. Tunnustused, milleks olid raamatud „Harjumaa
linnulennult“ ja kinkekaardid, andis
üle abivallavanem Priit Põldmäe. Lisaks jääb auhinnatud töödest Rae koolimajja üles näitus, mida kõikidel külastajatel on võimalik nautida 1. juulini.

RAE VALLA FOTO
2017 võidutööd

LOODUS
I koht – Aarne Vesi „Hommikune hiidlane“
II koht – Roger Erikson „Kollases maailmas“
III koht – Kaido Siig „Kutsikas“
INIMENE
I koht – Heido Selmet „Portree“
II koht – Kätlin Vesi „Klaveritund“
III koht – Kaido Siig „Hea päev?“

•

RAE VALD
I koht – Cätlin Mölder
II koht – Heido Selmet „Rõdult“
III koht – Kätlin Vesi „Üha kasvav elanikkond“

•

VABA TEEMA
I koht – Tatjana Noorhani
II koht – Roger Erikson „Virmakaar“
III koht – Roger Erikson „Vana ja väeti“
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest
Jüri alevik Suve tn 2 kinnistu de•tailplaneering

Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 481. Planeeritav ala asub
Jüri alevikus Suve ja Võsa tänava vahel elamute piirkonnas. Juurdepääs
olemasolevale elamumaale jääb toimima Suve tänavalt, planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
juurdepääs ette Võsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4
ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolev
hoonestatud elamumaa kinnistu
kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, 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
maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

•

Suuresta küla Kevade maaüksuse
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 482. Planeeritav ala
asub Suuresta külas Golfi tee ääres,
11201 Vaida-Pajupea tee ja Golfi tee
ristmiku läheduses, olemasolevate
põllumaade piirkonnas. Juurdepääs
planeeritavale elamumaa ja maatulundusmaa krundile nähakse ette
Golfi teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada maatulundusmaast välja üks elamumaa sihtotstarbega kinnistu ning ülejäänud
osas säilitada katastriüksuse senine
maatulundusmaa sihtotstarve, määrata elamumaale 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,
maatulundusmaa koosseisu kuuluval alal suures osas perspektiivne
elamumaa, vähemal määral aga haljasala ja parkmetsamaa.
Veskitaguse küla Kopametsa kin•nistu
ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 03.04.2018 korraldusega nr 434. Planeeritav ala asub
Veskitaguse külas avalikult kasutatava Golfi tee ääres ning Golfi teelt
on ette nähtud juurdepääs moodustatavale elamumaa krundile. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 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 asub
maaüksus rohevõrgustikus, kus on
elamute rajamine lubatud tingimusel, et õuealade vaheline kaugus on
vähemalt 500 m. Detailplaneering
koostatakse lähtuvalt Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee piirkonna
rohevõrgustiku toimimise tagamise uuringust. Ühe uue elamumaa
krundi moodustamist ei saa lugeda
üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Seli küla Tiidu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 10.04.2018 korral-

•

dusega nr 456. 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 moodustamist ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks
või ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringu avaliku arutelu
tulemustest
Hiiemäe tee 15 kinnis•tuJärveküla
ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldusega nr 383, Rae Vallavalitsuse 09.05.2017 korraldusega nr 629
väljastati detailplaneeringule uued
lähteseisukohad ning Rae Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr
1729 on detailplaneering vastu võetud. Planeeritav ala asub Järveküla põhjapoolses osas, olemasoleva
hoonestatud elamuala lõunaservas.
Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse ette Hiiemäe
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
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eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks
elamumaa ja üheks transpordimaa
sihtotstarbega krundiks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal 22.01.–04.02.2018 laekus üks vastuväide ning ettepanek
planeeringuala hõlmava taristu rajamise ja kooskõlastuse kohta. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
21.03.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis. Vastuväited esitanud isikud
võtsid esitatud vastuväiteid ning parandusettepanekud tagasi.
Detailplaneeringu kehtestamisest
küla Sauetangi ja Pruuli tee
•20Karla
katastriüksuste ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 03.04.2018 korraldusega nr 435. Planeeritav ala asub Karla
küla idapoolses osas metsaga kaetud
Pirita jõe äärses piirkonnas. Juurdepääs alale on Pruuli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.

Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on jagada Sauetangi
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
katastriüksusest välja kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarbeline katastriüksus,
muuta Pruuli tee 20 katastriüksuse
maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, määrata elamukruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
kavandatud osaliselt elamumaa hajaasustuses ning suures osas põlluja metsamajanduslik kasutus, kus
ehitada saab hajaasustuse põhimõttel.
Osaliselt on planeeringu alale
ette nähtud ka haljasala ja parkmetsamaa, kus säilitatakse maatulundusmaa juhtotstarve. Lisandub
kolm üksikelamut ja valdavas osas
säilib maatulundusmaa sihtotstarve.
Kolme uue majapidamise planeerimist ei saa lugeda üldplaneeringu
ulatuslikuks muutmiseks, samuti
ei muudeta antud detailplaneeringuga hoonestuse kõrguspiirangut
ega muudeta ulatuslikult piirkonna
maakasutuse juhtotstarvet. Seega ei
ole antud detailplaneering valla kehtivat üldplaneeringut muutev.
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Detailplaneeringu vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
28.05.2018–10.06.2018 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringu osas esitada
hiljemalt 10.06.2018:
Rae küla Väike-Tammi tee 1a kin•nistu
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,VäikeTammi 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.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda http://
gis.rae.ee/.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu alusuuringute
ja eskiislahenduse tutvustus
Peetri, Järveküla ja Uuesalu piirkond: 07. juuni 2018 kl 17.00 Peetri koolis
Rae, Assaku, Lehmja, Pildiküla piirkond: 14. juuni 2018 kl 17.00 Assaku lasteaias
Täiendav info on leitav http://www.rae.ee/pohjapiirkond
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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!

MAI 2018

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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MURU NIITMINE

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

Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!

Koduaiad kauniks!

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

- Viljapuude ja -põõsaste
lõikamine
- Taimekaitse
- Aednikuteenus
- Kalmukujundus ja -hooldus
- Haljastusplaanide koostamine
- Lilleamplite ja anumate
taimestamine
Kurereha OÜ
Tel 56 917 275
kurereha@gmail.com
www.facebook.com/kurereha
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PESAPUNUMISEKS
PARIM KOHT!
Ostes enne
mai lõppu,
saad krundi
2000 eurot
soodsamalt,
krundi hinnas
vesi ja elekter

Osta krunt loodusesse,
Kesa tee elamurajooni Rae vallas.

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

www.kesatee.ee

REKLAAM
MAI 2018

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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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

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

KORISTUSTEENUS

HEKKIDE PÜGAMINE, HEKKIDE ISTUTMINE
ISTUTUSALADE RAJAMINE, AEDNIKU TEENUS,
AIA KUJUNDUS.
Muru tegemine, sambla eemaldus,
Kalmu hooldus, puude lõikus.
Meist:
Oleme Luua metsanduskooli ja Räpina aianduskooli
lõpetanud maastikuehitajad, aednikud,
omame 15 aastat aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale konsultatsioon tasuta
OÜ AIASIPELGAS
Tel 5558 3776 või
Inge Ruutsaas
OÜ Aiasipelgas (reg nr14046336)
Toomamäe talu, Aruküla, Harjumaa
5558 3776

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

MUTIPÜÜK
Tel 545 77 971
www.mutt.ee

MAI 2018
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LUIGE MAAELU
NÄITUSLAAT
11. mail 12-19

12. mail 9-17

13. mail 9-16

TOIDUTURG
KODU- JA EKSOOTILISTE LOOMADE,
TORE PÄEV
KOGU PERELE

+372 6840 937
Vaata lisa www.intelivent.ee

Kampaania kehtib
kuni 31.05.2018

www.luigelaat.ee
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kas sinu kodu
on ametlikult
kasutuskõlblik?

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

Sooduskoodiga “Rae”
-15% teenuse koguhinnast

projektiburoo.ee

Plaatimis- ja
remonttööd
Helista ja viime
Sinu visiooni ellu!

5516514

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

REKLAAM
MAI 2018
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OMA KÜLA RATTAPOOD!
OMADELE SOODSAMAD HINNAD!
MURUNIIDUKI KEVADINE
TÄISHOOLDUS PEETRIS
•
•
•
•

Õlivahetus
Süüteküünla vahetus
Õhufiltri vahetus
Lõiketera teritus ja
tasakaalustamine
• Toite ja süütesüsteemi
puhastus
• Mootori tööpöörete
kontroll ja reguleerimine

29€

* Lisatööd ja varuosad vastavalt
vajadusele!
* Niiduki- ja murutraktori hooldus
kampaania kuni mai lõpuni.

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

Tuleviku tee 10, Peetri (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres)
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
Tel: 5558 5709 E-post: tallinn@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

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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Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02.04 Peetri alevikus Läike teel
varastati sõiduauto Renault registreerimisnumbrid.
06.04 Jüri alevikus Tiigi tänaval toimus peretüli mehe ja naise vahel.
07.04 Järvekülas Liiva teel lõhkusid
kolm noormeest autokraana akna.
07.04 Vaida alevikus Vana-Vaida tee
13 lõhuti kinnistu 5 akent.
09.04 Peetri alevikus Öökulli teel
varastati ehitusobjektilt 3 katelt.
10.04 Lagedi alevikus Kooli tänaval leidis nelja noormehe vahel aset
konflikt.
10.04 Jüri alevikus Väljaku tänaval
toimus peretüli mehe ja naise vahel.
13.04 Rae külas toimus suureulatuslik kulupõleng.
13.04 Jüri alevikus vahetas isik kahes
erinevas ettevõttes münte paberrahaks, mis osutusid teise riigi valuutaks.
14.04 Peetri alevikus Kelgumäe tänaval toimus peretüli isa ja poja vahel.
14.04 Peetri alevikus Raudkivi teel
toimus peretüli naise ja mehe vahel.
16.04 Lehmja külas Pähklimäe
teel varastati ehitusfirma soojakust
tööriistu.
13.–16.04 varastati Aaviku külas
Heina tänava ehitusobjekti soojakust
tööriistu.
18–19.04 varastati Uuesalu külas Kähriku tee ehitusobjektilt 2 kraavipumpa.
19.04 Jüri alevikus Ehituse tänaval
toimus peretüli naise ja mehe vahel.
24.–25.04 toimus Jüri alevikus Tammiku teel pargitud sõiduautost vargus.
26.04 Karla külas Lodjapuu tänaval
toimus peretüli naise ja mehe vahel.
26.04 Järvekülas Niidu teel varastati
soojakust elektrilisi tööriistu.

•••
Päästeteenistuse teated

••
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09.04 Põles tahm korstnas Salu külas
13.04 Põles kulu Rae külas
15.04 Abitu loom Järvekülas,Tääksi
tee 2
18.04 Kütuseleke Peeter Selveri
parklas
19.04 Põles tahm korstnas Vaidas,
Tuuliku teel
21.04 Likvideeriti järelvalveta lõke
Jüris
Põles auto Tartu mnt. 13. km.-l
23.04 Kustutati põleng Põrguvälja
teel
24.04 Kustutati põleng Assakul,
Ööbiku tn. 7
27.04 Kustutati põleng Suur -Sõjamäe
31A
28.04 Likvideeriti avarii tagajärjed
Peetri alevikus
29.04 Koristati allaaetud loom Tartu
mnt 11. km.-l

Reakuulutused

•

RAID & KO kliendid ostavad kinnisvara.
Hindamine tasuta. Sobiva pakkumise
korral kiire tehing. Oodatud kõik
pakkumised! kadri@raid.ee, tel 5661 1103,
Kadri Allaste
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu
Ostan teie sõiduki! Võib olla uus,
remonti vajav 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, e-post
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
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt +
transport. Tel 5395 3788
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
Ostan sõidukorras auto, võib olla
seisnud või vajada pisemat remonti.
Maksan ja vormistan kohapeal.
Tel 5819 0200
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
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com
Üürile anda garaaž Jüris Tammiku teel.
Tel 5675 0345
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
Soovin osta elamumaad Rae vallas,
Jüris, otse omanikult!
kallastemarge@gmail.com, tel 511 2828
Otsime LAPSEHOIDJAT, lapsed 5a ja
3a. Hoida on vaja mõned korrad kuus
õhtul ja vajadusel päevasel ajal, kui ei saa
lasteaeda minna. Kogemus pole oluline,
kuid hoidja peaks olema kohusetundlik
ja rõõmsameelne ning soovima lastega
tegeleda. Elame Tuhalas. Tel 5669 3241
Müüa toored küttepuud: lepp - 38 €/
ruum, transport tasuta, min kogus 14
ruumi. Tel 506 2645
Üürile anda või müüa 1-toaline korter
Jüris. Tel 5564 5464
Puhastame küttesüsteemid ja
muudame kodu ohutuks! Lisaks
hooldamisele teostame ka ülevaatust.
Korstnapuhastaja OÜ, tel 5664 6756. Vaata
lisa www.korstapuhastaja.ee
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine
(plekk, kivi, eterniit). Fassaadi survepesu
ja värvimine. Tänava- ja unikivide
puhastus. Tel 5624 1509, Andres
Ostan garaaži Jüris või selle
lähiümbruses. Leelo Howard, 514 3114
Müüa sõnnikut 7 t – 150€, 15 t - 220€.
Tel 5697 1079

•
•
•
•
•
•
•
•

Mälestame kauaaegset
Jüri raamatukogu juhatajat

SILVI JÜRGENS’it
ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele
Rae valla raamatukogud

Avaldame sügavat kaastunnet
Selma Virkojale kalli

POJA

surma puhul
Rae Kultuurikeskuse
tervisevõimlejad

APRILLIS LAHKUNUD
FELIKS TAAL
SILVI JÜRGENS
TATIANA EGOROVA
TIIU KRUBERG
KLAVDIA KONDRATJEVA
EVE KRAUSBERG
ENE MALM
SIGNE LAHTEIN

KUULUTUSED
MAI 2018

Aprillis
registreeritud
sünnid
BRAIT TÜRNER
NERO SUURTEE
JOEL KRUUSE
BERK ÖZEKINCI
EDWIN PETROV
UKU MÄGI
ANDER VARDJA
ROME JESMIN
RIGER RAAG
LUKAS LOMP
HENRY STEINBERG
STEN TUUL
MATTIAS MOORO
KRISTJAN PENDER
ROBERT PUUSEPP
ALFRED LÄÄNELAID
JOONATAN GAVRILJUK
KELLY MARIE KIKKAS
LUNA RANDMANN
MARINA JELAGIN
ANNI ANTSON
ELLI ANTSON
SASKIA PAAS
ISABELLA LUIK
SAARA MAASIK
HEILY SEPP
ANORA DELIIS ALEINIKOV
MIRJAM AUN
OLIVIA HÜSSON
KELENDRIA KARJA
LOORE RUUSA
KERTU SAARIK

35

Maikuu sünnipäevad
ELLEN ÕIEMETS

96

ELLI VIIRA

80

LINDA LEHIS

95

ELGI PAJUSALU

80

BENITA ALLIKSOO

93

ALEKSANDRA LÕIV

80

ZINAIDA GAVRILOVA

93

JEVGENIA TAFINOVA

80

VASSILI SMIRNOV

92

NIINA SEMTŠENKO

80

LEMBIT RAUAMÄE

89

ALDUR KULL

80

KALJU TALVING

89

VLADIMIR KHANKOV

80

JELENA MAGUS

88

TOIVO JÄRVEKÜLG

75

HELLERIISE OTENURM

87

KALEV LONN

75

UNO- GEORG MAASIKAS

87

KAI-MAI KAARNA

75

HELMA ALLMÄE

87

PEETER-ÜLO DOBRJANSKI

75

LEHTE TOMINGAS

87

TAISIA SMIRNOVA

75

SALME VEINLA

86

ARVO MEOS

75

HETEL ÕLLE

86

ENN TÕLDSEPP

75

VALDE TAMLAK

84

TIIU REA

70

REIN TIISEL

84

VLADIMIR LUŠNIKOV

70

EHA JUNOLAINEN

84

HELJU PREEGEL

70

LAINE PIIR

83

MEELI MARTANOVA

70

MEELI KIHO

83

IVI PROOSO

70

ALJA KATKOVA

83

ENEL TORMET

70

VAIKE KUMARI

83

MARJE-KAIE SILDNA

70

IRMA MAIER

82

RAUL LOOMETS

65

MAIMU SULLAKATKO

82

URVE VAIKNURME

65

ÕIE SAKSNIIT

82

KERSTI PUHK

65

MAI LISTRA

81

LEMBIT PAIDE

65

JÜRI KÄMARA

81

SERGEI MAKAREVSKI

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.

26.MAI 2018

JÜRI
KLUNKER
xxv
RAE VALLA laulu- ja tantsupäev
RÕÕMUSTAME EESTI VABARIIGI 100.
JA KLUNKERI 25. SÜNNIPÄEVA ÜLE!

11.00-18.00 Suur Mailaat
15.00 pidulik rongkäik Jüri Kirikumõisa pargist
peopaika

Juubelihõngulisel peol
osaleb üle1000 Rae
valla laulja, tantsija
ja pillimehe

Kontserdil lustib
nendega ka ansambel

Curly Strings

Jüri, Spordikeskuse staadion
Laada info ja registreerimine
Ka l j o Ka h r o Ka l j o Ka h r o @ h o t. e e
tel 505 7444

