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Rae valla elanikud kiidavad
kuid pole rahul probleemide
Tunamullu võttis Rae vallavalitsus vastu arengukava, milles lepiti kokku visioonis ja eesmärkides aastani 2025. Selle
kohaselt on Rae vald seitsme aasta pärast kõrgelt hinnatud
elu- ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid
järgiv tegus kohalik omavalitsus.
mitte arvestada, saab öelda, et küsitlusele vastas ligi viis protsenti valla elanikest vanuses 20+ eluaastat. Arvesse
läksid vaid nende vastused, kes olid
küsitlusankeedi lõpuni täitnud. Kokku
alustas vastamist 997 inimest, 317 vastust ei arvestatud, kuna tegemist oli
poolikute ankeetidega.
92% vastanutest hindas Rae valda
väga heaks või heaks elukohaks. Negatiivse hinnangu andis vaid kolm
vastanut. Kantidepõhises võrdluses on
eluga kõige enam rahul Jüri elanikud,
järgnevad Peetri, Lagedi ja Vaida elanikud. Meeste ja naiste hinnangutes
olulist erinevust ei esine. Kõige positiivsemad hinnangud on 20−29-aastastel, vanuse kasvades rahulolu pisut
langeb.
Kommentaarides tõstetakse positiivsena esile linnalähedust, tegusat
kogukonda ja rahulikku elukeskkonda. Kriitikana tuuakse välja näiteks
Jüri ja Peetri eelisarendamist, lõhet
vallavalitsuse ja elanike vahel, prob-

ANDRES KALVIK
Et vallas toimuvast põhjalikum ülevaade saada ja elanike ootusi paremini
mõista, tellis vallavalitsus osaühingult Cumulus Consulting veebipõhise
rahulolu-uuringu.
Vallavolikogule tutvustatakse uuringu tulemusi 20. novembri istungil,
mis on avalik ja kõik soovijad võivad
sellest osa saada. Rae Sõnumid teeb
suuremahulisest uuringust valdkondade kaupa lühikokkuvõtte.
Kes uuringus osalesid ja mis nad
valla elust arvasid?
Uuringu valimisse kuulusid kõik
Rae valla elanikud. Küsitlusele vastas
678 inimest, kokku on Rae vallas septembrikuu seisuga 18 640 elanikku.
Kõige enam oli vastajaid Peetri kandist (378), järgnes Jüri (212) ning oluliselt madalam oli aktiivsus Lagedil (45)
ja Vaidas (43).
Kui alla 20-aastaseid vastanuid

Küsitlus

Vastanute osakaal,%
Vaadates
kandipõhiselt, oli
kõige enam
vastajaid valla
suurimast asulast
Peetrist (378),
järgnes Jüri (212),
ning oluliselt
madalam oli
vastamisaktiivsus
Lagedil (45) ja
Vaidas (43)

Lagedi

31

Jüri

Hinnang

Vaida

Peetri

7 6

%

56

leeme infrastruktuuriga ning liigset
elamu- ja tööstusalade arendamist.
Peetri liigub aedlinna
suunas
Kõige enam on vallaelanikud rahul üldise korra ja turvalisuse, kergliiklusteede seisukorra, spordirajatiste, prügiveo, jäätmekäitluse ning
keskkonnakaitsega. Kõige vähem on
vallaelanikud rahul ühistranspordiühendustega naaberomavalitsustega
(v.a Tallinn), vallasisese ühistranspordi ja lemmikloomade jalutamiskohtadega.
Madalamaid hinnanguid ühistranspordile annavad need inimesed,
kes seda ise igapäevaselt ei kasuta.
Isikliku sõiduautoga liiklejate madalam hinnang viitab kas sellele, et
antud ühendused ei rahulda nende
vajadusi või siis vähesele teadlikkusele antud teenusest. Vallavanem Mart
Võrklaev ütles, et enamik uuringus
välja toodud kitsaskohtadest olid varem teada ning uues eelarvestrateegias on neile ka tähelepanu pööratud.
„Harjumaa Ühistranspordikeskusega
käib läbi aastate pidev töö uute liinide avamise ja olemasolevate täiendamise/tihendamise osas, kuid suuresti
sõltub see riiklikust dotatsioonist. Igal
aastal oleme sammu edasi astunud,
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elukeskkonda,
lahendamise kiirusega
Madalamaid
hinnanguid
ühistranspordile annavad
need inimesed, kes seda ise
igapäevaselt ei kasuta.
viimati saime bussi käima Uuesallu,“
märgib Võrklaev.
Mitmetes piirkondades on mureks
teede talvine hooldus ja hommikused
ummikud linnasõidul. Paljusid häirib
hoogne kinnisvaraarendus ja selle tulemusel suurenev liikluskoormus.
Võrklaeva sõnul on hetkel koostatava Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneeringu üheks eesmärgiks
vähendada oluliselt elamuehituse
mahtu võrreldes täna kehtivas valla
üldplaneeringus tooduga. „Peetri liigub aedlinna suunas, millel on oma
keskusalad, kus on mõnevõrra tihedam asustus ja kuhu võiks koonduda piirkonda teenindavad teenused.
Kvaliteetse ühistranspordiühenduse
ja erinevate teenuste olemasoluks on
vaja inimesi, kes neid tarbivad. Vastasel juhul jääb see piirkond teenusteta
magalaks,“ lausub Võrklaev.
Lisandub 300 lasteaiakohta ja
tervishoiuteenuseid
Üldiselt hinnatakse valla poolt pakutavaid avalikke teenuseid kõrgelt.
Kõige kõrgem on vallelanike rahulolu
haridusasutuste füüsilise seisukorraga, järgnevad rahulolu alushariduse
ja koolihariduse kvaliteedi ning sportimisvõimalustega. Kõige vähem ollakse rahul tervishoiuteenuste kättesaadavuse, lasteaiakohtade piisavuse,
tervishoiuteenuste kvaliteedi ja sotsiaalteenustega.
Tuleva aasta märtsis lisandub valla
põhjaossa 300 lasteaiakohta, kui kahes
majas alustab tööd Järveküla lasteaed.
Uues eelarvestrateegias on ette nähtud aastaks 2021 Peetri piirkonda veel

ühe lasteaia ehitamine. Tuleva aasta
sügisel algab Peetris uue põhikooli
ehitus. 864-kohaline nelja paralleeliga
õppeasutus alustab tööd 2020. aasta 1.
septembril. „Seoses vabariigi valitsuse vahetumisega jäi Jürisse kavandatud riigigümnaasiumi rajamine
venima, kuid viimaste läbirääkimiste
valguses oleme kokkuleppele lähedal,“ lisab Võrklaev. „Järgmisel aastal
paraneb tervishoiuteenuste kättesaadavus oluliselt Jüris ja Peetris. Jüri
uues tervisekeskuses ja Peetri Keskuses hakkavad muuhulgas tegutsema
perearstid ning pakutakse ka hambaraviteenust.“
Lagedil ja Peetris tugevaim
kodukandi identiteet
Kõige tugevamini identifitseeritakse end oma kodukandi ja Rae valla
elanikuna. Maakonnapõhine identiteet on pisut nõrgem ning neid, kes
tunnevad end Rae vallas elava tallinlasena, on alla neljandiku vastanutest.
Antud hinnangutes on ka mõned
piirkondlikud erinevused. Kõige tugevam kodukandi identiteet on Lagedil
ja Peetris, Rae valla elanikena identifitseerivad end pisut enam Jüri ja
Vaida elanikud. Harjumaalasena identifitseerivad end eelkõige Vaida ja Lagedi elanikud.
39 protsenti vastanutest hindab
oma aktiivsust vallas toimuvatel üritustel osalemisel pigem aktiivseks.
Pisut üle poole vastanutest osaleb
valla üritustel pigem harva ning neli
protsenti ei tee seda mitte kunagi.
Enam on aktiivseid osalejaid Peetri
ja Jüri kandi elanike seas. Kõige tihedamini võtavad valla üritustest osa
30−39-aastased elanikud. Kõige enam
tuntakse puudust kontserdist, teatrist ja kinost.
Elanike arvamus väga oluline
Valla juhtimise osas on elanike
hinnangud mõnevõrra madalamad

kui elukeskkonna ja avalike teenuste
puhul. Kõige enam ollakse rahul valla
poolt pakutavate e-teenustega ja informatsiooni kättesaadavusega valla
teenuste kohta. Kõige negatiivsemad
on hinnangud probleemide lahendamise kiirusele ning valla elanike ja
kodanikuühenduste kaasamisele valla
juhtimisse. „Hoiame elanikke vallas
toimuvaga kursis nii lehe, kodulehe,
sotsiaalmeedia kui ka külavanemate
kaudu. Suuremate planeeringute puhul oleme teinud eskiiside avalikke
tutvustusi ning kõikide planeeringute avalikest aruteludest teavitame
inimesi ka Rae Sõnumite kaudu. Panen inimestele südamele erinevate
projektide või uuenduste puhul kohe
alguses oma arvamust avaldada. Kui
töödega alustatakse, on juba hilja,“
räägib Võrklaev. „Koos elanike kasvu
ja vajadusega tagada kvaliteetne teenuse pakkumine ning elanike piisav
kaasamine kasvab vajadus ka suurendada vallavalitsuse isikkoosseisu.
Samas muudab asjatundjate leidmise
raskemaks palgasurve. Üritame järgnevatel aastatel suuremat rõhku panna ametnike koolitamisele ja efektiivsuse tõstmisele.“
Käesolev uuring on järjekorras
esimene ning sellele järgnevalt plaanitakse elanike rahulolu hinnata ka
aastatel 2020, 2022 ja 2024.
Vallavalitsus tänab omaltpoolt kõiki uuringus osalejaid, Rae spordikeskuse kinkekaartide võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

Kõige kõrgem on
vallelanike rahulolu
haridusasutuste füüsilise
seisukorraga, järgnevad
rahulolu alushariduse
ja koolihariduse
kvaliteedi ning
sportimisvõimalustega.
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Valla uus eelarvestrateegia võeti
16. oktoobri volikogu istungil teisele lugemisele läinud
Rae valla eelarvestrateegia
aastateks 2019−2023 võeti
vastu 19 kohal olnud volikoguliikme poolthäälega.
Volikogu majandus- ja
eelarvekomisjoni esimehe Agu Laiuse sõnul oli ka
komisjon eelnõud menetles
üksmeelne.
Strateegia dokumenti, mis valla kodulehel on tutvumiseks üleval ka kõigile elanikele, analüüsides on selge,
et suurimad investeeringud lähevad
taas haridusvaldkonda, kuid raha jagub ka mujale. „Elanike arvu jätkuva
kiire kasvu tõttu on meie prioriteedid
jätkuvalt lasteaia- ja koolikohtade rajamine, ennekõike Peetri kanti, ning
investeeringud teedesse ja kergliiklusteedesse. Olulisel kohal on ka panustamine vallaelanike tervise edendamisse. Kavas on ehitada tervisekeskused
Jürisse ja Peetrisse, kuid rajada ka uus
staadion Jürisse ja mitmed muud puhke- ja spordirajatised,“ sõnas Laius.
Ainsa kriitikana tõi volikogu aseesimees eelarve strateegia koostamist puudutades välja, et alati on võimalik inimesi rohkem kaasata: „Järgmistel aastatel
vajaks eelarvestrateegia koostamine paremat koostööd ja varasemat läbiarutamist küla- ja alevikuvanematega, et
nende soovid ja vajadused saaksid põhjalikumalt läbi arutatud ja neist olulisemad leiaksid koha eelarvestrateegias.“
Vallavanem Mart Võrklaev toob
uue eelarvestrateegia tugevusena
välja aga nn pika visiooni jätkumist.
„Kuna valla neli erinevat kanti − Peetri, Lagedi, Jüri ja Vaida − on väga erinevad nii elanike arvu kui ka nende
ootuste osas, siis oleme alates 2012.
aastast püüdnud investeeringute kavandamisel vaadata nende jagunemist
ka kantide vahel ja elanike arvu lõikes.
Hea meel on tõdeda, et kuigi erinevused on olemas, jagub investeeringuid
uueks perioodiks kõikjale ja piirkon-

dade erinevusi arvestades on seis üpris tasavägine,“ lisas vallavanem.
Lagedi infrastruktuur
Suuremate projektidena tasub
välja tuua näiteks Jõe tänava ehituse,
koos sõidutee, kergtee ja valgustusega,
ja Side ning Posti tänavate põhjaliku
rekonstrueerimise. „Jõe tänava pime
ja kitsas tee on murekohaks olnud
juba pikalt ja selle projekteerimisega
alustame juba kohe järgmisel aastal.
Side ja Posti tänavate tööd jäävad hetkel strateegia perioodi lõppu, 2023. aasta peale,“ selgitas vallavanem.
Lisaks on 2023. aastal ette nähtud
vahendid ka Kopli külas asuva Ilumetsa tee ja Kivikalme tee väljaehitamiseks, mida vald soovib sarnaselt Andrekse teele teha koostöös elanikega.
Samuti on vallal kindel plaan jätkata
tööd selle nimel, et valmiksid kergliiklusteede ühendused Jüri-Lagedi ja
Lagedi-Tuulevälja, mis seni on maaomandi saamise taga seisnud.
Vallakeskust ootavad ees muutused
Valla teenuskeskuse rolli kandev
Jüri asula saab tänu uue tervisekeskuse
projektile viimaks sinna kaua igatsetud
keskväljaku, mille kõrvale kerkib plaanide kohaselt lisaks ka uus vallamaja. „Tervisekeskuse ehitushange läheb üles juba
selle aastanumbri sees ja ehituse jaoks
on järgmiseks aastaks planeeritud veidi
üle kahe miljoni euro. Uus vallamaja, mis
aitab meil loodavat keskusala tervikuna
planeerida, jääb strateegiaperioodi lõppu ja vajaduse selle järele on tinginud nii
olemasoleva hoone amortisatsioon kui
ka kasvanud töötajate arv, kellele tänane
maja ei võimalda kaasaegseid töötingimusi,“ kommenteeris Võrklaev.
Teine Jüri piirkonda suuri muutusi
toov projekt on kooli juurde planeeritud täismõõtmetes staadioni rajamine
koos tribüünidega, mille tulemusel
saaks valda tuua esinduslikke spordivõistlusi. Esmajärgus aga on kvaliteetseid sportimisvõimalusi vaja üha kasvaval koolil ja tulevikus Jüris asuma
hakkaval riigigümnaasiumil. Jüri kandi lõunaosasse mahub ka üks suurem
tee-ehituse projekt – uuel aastal alus-

tatakse sõidutee, kergliiklustee ja silla
projekteerimist Patikalt olemasoleva
asfalttee lõpust kuni Veskitaguse silla
tee otsani.
Vaida sportimisvõimalused
Vaida Põhikooli rekonstrueerimise
kolmanda etapina saab uue ilme spordisaal, kus osaliselt võetakse lahti ja
remonditakse vihmakahjustuse saanud põrand.
Lisaks parandatakse seal ürituste
korraldamise eesmärgil saali akustikat, vahetatakse kütte- ja ventilatsioonisüsteemid, soojustatakse ja parandatakse fassaad ja hoone katus.
Lisaks on plaanis jätkata valla alevike ühendamist kergliiklusteedega ja
eelarves on ette nähtud vahendid ka
lõunasuunaliste trasside arendamiseks. Selleks aga on vajalik kaasata lisavahendeid Euroopa Liidu struktuurtoetustest ja seega sõltub lõplik võimekus
seda teha EL-i uue rahastusperioodi vahendite otsustamise järgselt.
Peetrisse luuakse rohelust
Kõige muljetavaldavama summaga rida joondub ka uues eelarvestrateegias uue koolimaja taha. Järvekülla planeeritud uue põhikooli kõige
umbkaudsem maksumus jääb tänaste hinnangute juures 13 miljoni euro
piiridesse. Lisaks kerkib plaanitava
kooli vahetusse lähedusse Järveküla
uus lasteaed, mis vallavanema sõnul
aga ei jää ilmselt viimaseks. „Aastatel
2020−2021 oleme ette näinud veel 3,2
miljonit vähemalt ühe uue lasteaia
ehituseks,“ täpsustas Võrkalev.
Üha linnastuva Peetri teiseks suureks murekohaks on aga haljasalade
vähesus. Seega on uute lasteaedade ja
koolide kõrval eelarvestrateegias ette
nähtud investeeringud piirkonda roheluse toomiseks.
Neist suurima − Peetri pargi − arendamine on jaotatud etapilaselt järgmise
4 aasta peale ja rahalisi vahendeid on
ette nähtud lausa 1,8 miljonit. Vallavanema sõnul on eesmärk luua mõnus
pargiala, kust ei puuduks ka mängualad,
veekogu, keskväljak, kontserdikoht ja
koerte jalutamise võimalus.
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volikogus vastu üksmeelselt
Investeeringud

Investeeringud

elaniku kohta 2012–2018 eurodes ja %

elaniku kohta 2018–2023, eurodes ja %

Lagedi
4865 €

Jüri
2415€

Peetri
2400 €

Jüri
1476 €

19

20

19

%

Vaida
2581 €

23

23

•••
Kommentaar

K

38

ui vaadata viimast seitset
aastat, tõuseb teiste kantide
kõrval esile Lagedi. Võrklaev
põhjendas seda haridustaristusse tehtud suurte investeeringutega – Lagedil asub tänase seisuga valla
uusim lasteaed ja uue hingamise on
saanud koolimaja. Lisaks on investeeritud spordiväljaku ja teedeehitustöödesse.
Jüri kandi kõige väiksemat protsenti mõlemal vaadeldud perioodil
põhjendab vallavalitsus aga sellega,
et toimiv haridustaristu on seal olemas juba varasemast. Uuel perioodil
ei kajastu valla eelarves ka näiteks riigigümnaasiumi ehitus, mille osas detailplaneering on hiljuti kehtestatud ja
kus lõplik kokkulepe maja rajamiseks
on loodetavasti lähiajal sündimas.
Kokkuvõttes aga teebki vald investeeringuid selle järgi, kus nähakse
mingi teenuse järgi kõige suuremat
vajadust. See aga tähendab, et kui ühel
perioodil on kuskile piirkonda suured
investeeringud tehtud, siis järgneval
perioodil on vajalik teostada tegevused
järgmises piirkonnas. Järgmisel eelarvestrateegia perioodil lähebki suurim
osa Peetri kanti, kus püsib jätkuvalt
vajadus lasteaia- ja koolikohtade järele.
Need on kulutused, mida üha kasvava
elanikkonna valguses edasi lükata ei
saa.

%

32

26
Peetri
2919 €

Lagedi
1778 €

Vaida
1998 €

Teadaanne
Rae Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras rendile
munitsipaalomandis oleva põllumajanduslikuks tootmiseks sobiva põllumajandusmaa asukohaga Rae vald, Aaviku küla, Ringi (katastritunnus
65302:001:0009, üldpindala 87,40 ha). Rendile antava maa pindala on 52 ha.
Enampakkumise tingimused ja lisainfo Rae Vallavalitsuse 30. oktoober
2018 korralduses nr 1441 või kodulehel www.rae.ee/kinnisvara-muuk-jarent.

Rae vallale kuuluvaid teid ja tänavaid
hooldab aastaringselt OÜ ÜLE.
24 tundi ööpäevas reageeriva telefoni number on 5558 0240.
E-post hoole@yle.ee.
Riigimaanteede hoolduse kohta saab küsida infot ööpäevaringselt
kontaktnumbrilt 1510 või 614 0500. E-post: teeinfo@mnt.ee
PS! talvisel ajal tehakse teehooldust seisunditasemete järgi, mis jagunevad nelja kategooriasse.
Rae valla teeregistris olevaid teid hooldatakse enamasti seisunditaseme „2” järgi, mis tähendab,
et tehakse regulaarset libedustõrjet, kuid eesmärgiks ei ole sõidujälgede lume- ja jäävaba hoidmine.
Sellel seisunditasemel hoitakse ka enamuses tugimaanteid ning osa
suure liiklusega kõrvalmaanteid.
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Aita meil koos väikeste ekspertidega
leida uuele koolimajale nimi!
Uuele koolile või lasteaiale nime mõtlemine on tavapäraselt olnud ikka kogukonna ülesanne, kuid sel korral otsustas vallavalitsus lisaks elanike kaasamisele tööle rakendada ka tõelised oma ala eksperdid.
Selleks kuulutas vald välja konkursi Peetri kandi lasteaedade vanematele rühmadele, kellel on nüüd
20. novembrini aega pakkuda oma
nägemus nii tulevase koolimaja väljanägemise kui ka selle nime osas. Piirkonna lasteaedade vanemad rühmad
said ekspertideks valitud just seetõttu,
et Järvekülla Turu tee ja Kindluse tee
vahelisele alale rajatav, kvaliteetset

haridust pakkuv ja tervist edendavale
ning sportlikule eluviisile rõhku panev uus põhikool saab suure tõenäosusega olema ka paljude nende laste
tulevane kodukool.
Alates 21. novembrist kuni 28.
novembrini saab valla kodulehel ja
Facebookis olema võimalik väikeste
ekspertide lahendustele hääli anda
ning kõige rohkem hääli saanud tervi-

kvisiooni autorile/rühmale on vallavalitsus pannud välja ka auhinna.
Kuigi vald ei kahtle meie väikeste ekspertide töö tulemuslikkuses on
lisaks oodatud ka kõikide teiste vallaelanike pakkumised uue koolimaja
nime osas. Kui väikesed eksperdid ei
ole juba ette jõudnud ja sama nime
pakkunud, siis lähevad rahvahääletusele ka elanike pakutud originaalsed
nimevariandid ja lõpliku valiku tegeva komisjoni lauale viiakse kokku 5
enim hääli saanud nimepakkumist.
Seega, ootame ka teie mõtteid Peetri
kandi uue kooli võimaliku nime osas
hiljemalt 20. novembriks aadressile
sonumid@rae.ee.

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanemale
makstakse nii emadepäeva kui ka jõulutoetust
Selleks, et toetus nende peredeni
jõuaks, palub vallavalitsus endast
märku anda eestkostelaste peredel
ning nendel peredel, kus kasvab 4 ja
enam last või erivajadusega lastega
peredel, kes ei ole enda andmeid seni
veel valla haridus- ja sotsiaalametile

edastanud. Andmeid kogutakse toetuse väljamaksmiseks ja seega tuleks
edastada lapse nimi ja sünniaeg, vanemate nimed, kontaktandmed ja ühe
lapsevanema pangakonto number.
Teie infot jääb ootama haridusja sotsiaalameti lastekaitse tugiisik

Tiina Mander, kellega saab ühendust
e-kirja teel tiina.mander@rae.ee või
vallavalitsusse ise kohale tulles.
Selleks, et teieni jõuaks juba ka jõulutoetus, tuleks meile tänavu andmed
edastada kõige hiljem 20. novembriks
käesoleval aastal.

UUDISED
NOVEMBER 2018

Esimene erivajadustega inimeste
infopäev toimub juba 26. novembril
Teekond erilise lapse või täiskasvanu
kõrval nõuab suuremaid pingutusi
lähedastelt ning on tihti väljakutsete
rohke. Erilise lapse sünniga või õnnetuse tagajärjel tekkinud tervisekahjustusega kaasneb palju teadmatust,
mistõttu võivad lähedased vajada tuge
ja nõustamist.
Ka vallas on viimastel aastatel aina
rohkem tähelepanu pööratud erivajadustega inimestele, luues paremaid
elamis-, õppimis- ja kaasamisvõimalusi. Sihtrühmaga koostöös jõuti hiljuti ka järeldusele, et üheks seni katmata
vajaduseks on olemasolevate võimaluste kohta info edukam jagamine.
Selleks korraldab vald 26.11.2018
erivajadustega inimestele suunatud

infopäeva, kus tutvustatakse olemasolevaid teenuseid ja toetusi, juhtumiplaani vajadust, hariduslike erivajadustega lastele mõeldud võimalusi ja
tulevikuplaane. Lisaks on infopäevale kutsutud sotsiaalkindlustusameti
spetsialistid tutvustama tugiisikuteenust.
Juhul, kui Teie lähedane või tuttav
on erivajadusega ning Te sooviksite
rohkem infot olemasolevatest võimalustest, siis ootame Teid 26.11.2018,
kell 16.00 Rae kultuurikeskusesse.
Osavõtjatel palume huvist teada anda
helistades numbril 605 6774 või 5332
3087 kasutades valla kodulehel olevat
registreerimislinki.

Rae valla tublimad spordilapsed saavad
ka sel aastal endale tasuta võistlussärgid
Meie valla tublide ettevõtete toel saavad ka sel hooajal endale sajad tublid
spordilapsed tasuta võistlussärgid.
Särk on nimeline ning mõeldud igale
Rae vallas elavale või treenivale lapsele vanuses kuni 18 eluaastat. Särgi saab
iga laps, kes osaleb ükskõik mis spordialal ja ükskõik mis tasemel võistlusel. Samuti pole määrav võistlusel saavutatud koht, vaid fakt iseenesest, et
võistlusel osaletakse.
Särgi tellimine käib läbi juhendajate, õpetajate või treenerite. Lapsevanem ise otse ainult enda lapsele

särki tellida ei saa, küll aga võib anda
treenerile sisendi, et tema laps osaleb
võistlustel ning soovib särki.
Oluline on, et särki ei saa endale
osta, vaid see toodetakse igale lapsele
Team Rae Vald toetajate poolt tasuta.
Suured, suured tänud meie toetajatele: ABB, Finesta, Hekotek, Coop, Blue
Sky, Mullamees, Konecranes, Viaston,
Selver, Würth, United Finance, VeskiMati, Linford, Tiptiptap, Laduks, Forss
ja LC Harju Vladimir Vahesaar. Eelmisel hooajal leidis omaniku tervelt 400
nimelist võistlussärki.
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Spordi- ja
huvitegevuse
kuluhüvitise taotlemine
Toetust saab mugavalt taotleda Rae
valla iseteeninduses ja hüvitist on
õigus taotleda Rae valla elanikel
ühe spordi- ja ühe huvitegevusega
seotud kulude katteks.
Tingimused toetuse saamiseks:
• laps või noor on vanuses 5−19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli
päevases õppes
• laps ja tema mõlemad vanemad
on rahvastikuregistri andmetel Rae
valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga
• sporditreeneril peab olema treeneri kutsekvalifikatsioon
• huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti
Hariduse Infosüsteem) andmebaasi, st
tal peab olema koolitusluba
• hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel (Rae Huvialakooli õppetasu on
juba valla poolt doteeritud)
• sporditegevuse kuluhüvitist ei
maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli
spordiosakonnas
• huvitegevuse kuluhüvitist ei
maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis, v.a spordiosakonnas
2018. aastal on hüvitise piirmäär
180 eurot, nelja- ja enamalapselistel
peredel 225 eurot lapse kohta aastas.
Hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär.
Nelja- ja enamalapseliste perede
puhul mitte rohkem kui 75% tasutud
treening- ja/või õppetasust.
Otsus maksmise või mittemaksmise osas tehakse 45 päeva jooksul.
2018. aastal tehtud kulude eest on
võimalik hüvitise taotlust teha ühe
korra jooksvalt aasta jooksul, aga mitte hiljem kui 15.01.2019.
Toetust saab taotleda mugavalt
Rae valla iseteeninduses.
NB! Lapsevanemad, kes on 2018.
aastal juba väiksemale summale taotluse esitanud, võivad esitada lisataotluse endale sobival ajal, kuid mitte hiljem kui 15.01.2019.
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Vähiravi fond aitab haigekassa
toetuseta jäänud vähipatsiente
Sel sügisel tähistab Rae
valla elanike abistamiseks
loodud Rae fond oma esimest sünnipäeva. Selle üks
algatajatest Bärbel Salumäe
räägib kogukonnale tekitatud fondist lähemalt.
Eelmisel sügisel levis kulutulena üle
Eestimaa lugu väikesest Annabelist,
kellel avastati 2016. aasta novembris
närvisüsteemiga seotud kasvaja neuroblastoom. Kasvaja avastamise hetkeks oli see endale võtnud poole tüdruku rindkerest, painutanud kõveraks
selgroo ning surunud kokku ühe kopsu. Võitluses vähiga sai väike vapper
tüdruk kuus kuuri keemiaravi, käis
rindkere operatsioonil, mille järgselt
tehti talle kõrgdoos keemiaravi koos
luuüdi siirdamisega, mis tipnes neljanädalase kiiritusravikuuriga.
Lõplikuks haiguse seljatamiseks
vajas Annabel veel 172 000 eurot maksvat efektiivset uut ravimit, mille hüvitamisest aga haigekassa keeldus.
Õnneks tõttas siin appi vähiravifond Kingitud Elu, mille algatatud
kampaaniaga kutsuti Eesti inimesi
toetama Lagedi tüdruku võitlust ühe
karmima lastehaigusega.
Samal ajal elas väikese tüdruku
võitlusele täiest hingest kaasa Rae vallavolikogu liige Bärbel Salumäe. „Et
kindlustada Annabeli raviks vajaliku
summa kogumine, pöördusin kampaania esimesel päeval Rae kultuurikeskuse poole ja tegin ettepaneku korraldada vähiravifondi toetuseks eraldi
Rae valla sisene heategevusaktsioon,“
räägib Salumäe.
Tugev toetusl
Seda, kuidas meediakajastused
väikesest võitlejahingest inimesi puudutasid, ei osanud aga keegi oodata.
Loetud päevadega kogunes pahalasega
kimpus tüdruku toetuseks üle kolme-

saja tuhande euro. Bärbel Salumäe uskus, et suurem osa rahast suudetakse
kokku koguda, kuid ei uskunud, et nii
kiiresti ja veel pea kahekordne summa.
„Kiire asjade käik oli positiivselt
üllatav, tõeliselt rõõmustav ning inspireeris fondi loomisega nii mind ennast
kui Toomas Aru ja Kristi Aru lõpuni
minema hoolimata sellest, et Annabel lisakampaaniat enam ei vajanud.
Vähiravifondi Kingitud Elu juurde
loodud Rae valla elanike jaoks asutatud heategevusfond alustaski eelmise
aasta 21. novembril Rae Vallavolikogu
istungil. Palusin kõigil Rae Vallavolikogu liikmetel teha oma südametunnistuse järgi annetus Rae fondi ning
järgnevatel päevadel õnnestus meil
fondi seemneks panna idanema 353
eurot,“ meenutab Salumäe aastataguseid sündmuseid.

Salumäe sõnul on fond loodud eesmärgiga aidata vähki põdevaid kohaliku valla elanikke, kelle kulusid haigekassa erinevatel põhjustel ei hüvita.
Fondi rahavarude suurendamisesse
saavad panustada kõik valla elanikud
ja ka väljaspool valda elavad inimesed.
Samuti ettevõtted, mis otsivad võimalust heateoks nii jõuluajal kui näiteks
firma juubeli tähistamisel.
„Meie vallas on palju häid inimesi
ja tublisid ettevõtteid, kes on kinnituseks tugevast kogukonnast. Ettevõte Hyrles palus 10. tegutsemisaasta
tähistamisel kõigil oma sünnipäeva
külalistel just Rae fondi annetus teha.
Samuti tegid annetuse Lagedi Kandi
Kodukohvikutepäeva kohvikupidajad
ning minul endal on igakuiseks heateoks sõlmitud püsikorraldusleping.
Ka Lagedi kool korraldas Annabeli pere
toetuseks heategevusürituse,“ kiidab
Salumäe annetajaid.
Fondi ellukutsuja unistab sellest,
et Rae vallas ei oleks ühtegi inimest,
kes peab vähiga võitlema. Kuid juhuks, kui see siiski juhtub, võiks fondi
olla kogunenud valla enda inimeste ja
ettevõtete abiga piisav summa, et ei
peaks hakkama üleriigilist kampaaniat tegema.
Fond on annetusteks avatud igal
ajal, toetamiseks tuleb sobiv summa kanda SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi Kingitud Elu arveldusarvele
lisades märksõnaks „RAE“. Toetusi
kogutakse avalikult ka kõigil Rae
kultuurikeskuse poolt korraldatud
sündmustel.
Võitlejahingega Annabel
Tuhandeid inimesi heategevuseks
innustanud Annabel läks sel sügisel
teise klassi ning kosub usinalt augustikuus toimunud seljaoperatsioonist.
„Annabel on väga vapper! Pärast
viimast operatsiooni, mille käigus
paigaldati tüdruku selgroogu rida
vardaid, oli ta kolmandal päeval jalul
ning viiendal tahtis juba tõukerattaga
sõitma minna,“ räägib Annabeli ema

KOGUKOND
NOVEMBER 2018

SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi
Kingitud Elu arveldusarved:
Swedbank: EE212200221059073061
SEB pank: EE211010220228917224
LHV pank: EE137700771001442514
Danske pank: EE133300332166860001
Nordea pank: EE591700017003638161

Marianne Lõhmus. Kuna raske haigus
on jätnud oma jälje, on osaks pere igapäevast regulaarsed kontrollid arstile,
immuunsuse tugevdamine, füsioteraapia, hingamisharjutused ja palju muud.
Kuid võidetud pahalase kõrval on need
väikesed mured ning asjad, millega paljud teisedki pered igapäevaselt tegelevad.
„Vati sees me teda ei hoia, sest laps
on laps ja rõõmu peab ka olema,“ teatab ema, kelle sõnutsi on kogemus
muutnud Annabeli äärmiselt tähelepanelikuks, mõistvaks ja hoolivaks
olukordades, kus mõni täiskasvanu
seda ei taipakski. Teises klassis käiva
tüdruku lemmikuks on kunstitunnid
ning loodusring, kus saab põnevaid
asju meisterdada. Just käeline tegevus
on viimastel aastatel aidanud pikki
päevi õhtusse saata ning see on talle siiani südamelähedane. „Eneselegi
märkamatult joonistavad ka emmeissi juba ükssarvikuid, lendavaid ponisid ja teisi sarnaseid tegelasi,“ muigab
Annabeli ema.
Väga meeldib Annabelile veel laulda ja nii juhtubki, et tihti korraldab ta
perele ja sõpradele kodukontserte. Tuleviku lauljakarjääriks valmistub tüdruk Mamma Mia laulustuudios.
„Meie südameis on mõõtmatu tänulikkus, et me nii kaugele oleme jõudnud
– Annabel on olnud juba aasta pahalasest vaba! Aasta on saanud mööda ka
sellest, kui meie lugu meediasse jõudis.
Meenutades seda oktoobrikuu õhtut,
kus koos esimese lumega saabus ööpäevaga Annabeli raviks vajalik raha, oli see
tõeline emotsioonide virr-varr. Siiani ei
ole seda tunnet võimalik kirjeldada. Meil
on ääretult hea meel, et sellest kõigest
sündis ka midagi suuremat – uue ravimi
haigekassa nimekirja lisamine, fondidele tähelepanu juhtimine ja lasteea vähi
teadvustamine ühiskonnas. Neid lapsi
ja peresid on väga palju, kelle lood meediasse ei jõua, kuid kes on rohkelt tuge ja
lootust saanud ka meid aidanud Kingitud Elu ja Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liidult.“
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Lagedi kandi inimesi oodatakse
kaasa rääkima üldplaneeringut
puudutavas
Vallavalitsus plaanib hakata täpsustama Lagedi kandi üldplaneeringut,
mille eesmärgiks on täiendada ja täpsustada valla üldplaneeringus sisalduvat Lagedi osa. Lagedi aleviku aktiiv palub kandi kogukonnal selleks
sõnastada oma soovid ja ettepanekud.
Oma visiooni kujundamiseks ootame
asjakohaseid ettepanekuid, mida saab
teha elektrooniliselt aadressil lagedi.
alevikuselts@gmail.com või tuua kirjalikult Lagedi raamatukokku. Teie ettepanekud süstematiseeritakse ja arutatakse läbi töögruppide koosolekutel.
Ettepanekud palume teha järgmiste teemade kaupa:
Planeeringu lahendus tervikuna, sh
liiklus-kaubandus/teenindus
kandi mõistlik haldusjaotus
külaplatsid, kuhu ja millised tege-

•
•
•

vused sinna kavandada (mõistlik kavandada erineva kallakuga, nt kultuur,
motosport, ratsutamine, ujumine jne)
ja muu tegevus
muud mõtted ja ettepanekud
Oma ettepanekute tegemisel palume lähtuda kehtivast valla üldplaneeringust (vt valla kodulehelt), Rae valla
planeerimispäeval 2015. aastal sõnastatud Lagedi aleviku arenguvisioonist
(Rae Sõnumid, apr 2015, vt valla kodulehelt), kehtivast Lagedi aleviku arengukavast (vt aleviku kodulehelt www.
lagedi.wordpress.com).
Et oleks lihtsam oma visiooni kujundada, soovitame tutvuda põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise
eesmärkidega (vt Rae Sõnumid, veebruar 2017). Tagasisidet ootame kuni 15.
detsembrini 2018.

•

JÄRVEKÜLA KÜLA
ÜLDKOOSOLEK

VASKJALA KÜLA
KOOSOLEK

06. DETSEMBER KELL 18.3O
JÄRVEKÜLA KOOL

PÄEVAKORRAS:

1. Külavanema valimine
2. Küla eestseisuse valimine

KOHTUMISENI!
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi juhatus

25. NOVEMBER KELL 17.OO
RAE KOOLIMAJA

PÄEVAKORRAS:
1. Külavanema ja aktiivi tegevusaruanne
2. Vaskjala külavanema valimine
3. Muud küsimused
Lisainfo: Krister Parbo, tel 5648 4950, vaskjalakyla@gmail.com

Teadaanne
Põhja-Harju Koostöökogu rahastuse toel viidi oktoobris ellu projekt „Vaida
tuletõrje garaažihoone põranda tugevdamine“, mille raames rekonstrueeriti
Vaida tuletõrje garaaži põrand. OÜ Renkvisti poolt teostatud tööde tulemusel
sai tuletõrje selts 100 m² siledat põrandat ning tänu sellele on võimalik jätkata
Vaidas ka garaažikino seansse.

Eakate jõulupidu

16. detsembril kell 13-16 Peetri kooli aulas

Peole on oodatud nii Peetri kui ka naaberkülade härrad-prouad.
Saame kokku kohvilaua taga, et head seltskonda ja meeleolukaid
etteasteid nautida.
Üritus on tasuta. Palume võimalusel oma tulekust teada anda e-kirjaga vanem@peetri.ee
või telefonil 5021364.
MTÜ Peetri Selts
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Tõnis Kõiv ja volikogu liige Aivo Hommik.

Volikogu uus esimees

Tõnis Kõiv:

rohkem konsensust,
vähem vastandumist
Laine Randjärve asemel
uueks Rae vallavolikogu esimeheks saanud Tõnis Kõiv
soovib uues ametis võtta
eeskuju Euroopa Parlamendist, kus hääletuse asemel
on kombeks leida erinevate
osapoolte vahel ühisosa.
ANDRES KALVIK

„Volikogu liikmeteks on kirev seltskond inimesi, kes peavad ühe laua
taga istudes hakkama saama,“ ütleb
Kõiv.
„Eesmärk on teha nii, et oleks rohkem
otsuseid, kus oleme ühel meelel, ja
vähem oleks kahte lehte jagunemist.
Isikuvalimistel on hääletamine normaalne protsess, kuid vallaelu puudutavates küsimustes on mõistlik
jõuda konsensuseni ja mitte teerulli
teha.“

Kell pool üheksa hommikul intervjuud anda pole päris tavapärane. Olete varajane ärkaja?
Üheksa aastat startisin Peetrist
kesklinna suunas kell 7.45, et poeg kooli viia. See oli viimane aeg, et ummikuid vältida. Nüüd jätkab ta õpinguid
Lõuna-Eestis ja saan kell 8.15 tööle
minna.
Olnuks viimastel aastatel palju
kõneainet pälvinud trammitee Jü-

PERSOON
NOVEMBER 2018

rini valmis, saanuks poeg ja ilmselt
ka paljud teised inimesed kergema
vaevaga kesklinna.
Karmimatel hommikutel ulatub
ummik Assakuni. Piisab väikesest
kõksust, kui üks sõidurida kinni on.
Tõsi, poeg suutnuks iseseisvalt bussiga Tallinna minna ja autoga viimine oli pisut hellitamine. Samas olid
need 20 minutit väga väärtuslikud,
sest saime rääkida möödunud päevast ja arutada eesseisvaid tegemisi.
See pingutus tasus end ära. Lastega
koos olemata aega hiljem tagasi ei
tee.
Kas trammitee on see võluvits,
mis ummikud lahendab?
Ei. Hommikused ja õhtused ummikud on paratamatud. Meie liiklejatena
saame teha seda, et ei surfa sõidu ajal
telefonis ja hoiame mõistlikku pikivahet.
Paremini annaks reguleerida ka
fooride tööd, et põhiteedel saaks rohelise lainega normaalselt sõita. Peetri
inimesed peavad ummikutega arvestama, sest elame põhimõtteliselt
kesklinnas, kus ongi palju inimesi ja
autosid.
Paljud tulid Peetrisse kümmekond aastat tagasi külaelu ja privaatsust otsima.
Kodu soetades unustavad inimesed tihtipeale vaadata omavalitsuse
arenguplaane ja naaberkruntide detailplaneeringuid. Tänapäeval ei ole
infopuudust, pigem on info üleküllus.
Peetris on ikkagi linnaline elukeskkond.
Rae valla põhjaosas käib hoogne
kinnisvaraarendus ja elukeskkond
läheb järjest linnalikumaks. Kas poleks mõistlik sellele pidurit tõmmata?
Ma ei usu, et Peetri piirkond vajab
maaelulikkust. Oleme kesklinnale lähemal kui Viimsi ja Haabersti poolsed
Tallinna servad. Maaelu saame luua
oma koduaeda, rohealad ja pargid kuuluvad linnakeskkonda. Karjakasvatust, loomapidamist ja lõkete tegemist
ei saa siin olema.
Ometi saab Peetri põllul liikumas näha lehmakarja. Väga lahe

Ma ei usu, et Peetri
piirkond vajab
maaelulikkust. Oleme
kesklinnale lähemal kui
Viimsi ja Haabersti poolsed
Tallinna servad.
minu meelest.
On aja küsimus, kui maaomanik
mõtleb ja kalkuleerib, et muud moodi
saab pikemat raha teenida. Lehmadest
suuremat tähelepanu tuleb pöörata
sellele, kuidas hakkama saada nii, et
eluga oleksid rahul lemmikloomapidajad ja need, kellel pole lemmikloomi. Elame suhteliselt tihedalt üksteise
kõrval ja peame teineteisega arvestama.
Kõikidele ei pruugi koera haukumine meeldida.
Kui koer haugub, on tal mingi
mure või ta tahab peremehele midagi öelda ning ainult koeraomanik
saab seda vajadust rahuldada. Need
koerad, kes hauguvad „valvamise“
eesmärgil, on õpetamata. Inimene,
kes liigub väljaspool koera territooriumi, ei kujuta endast ohtu ja tema
peale ei pea haukuma. Minu populaarsemad blogipostitused puudutavad seda, mida teha haukuva koera ja
häiriva naabriga. Need kirjatükid on
tehtud kuus-seitse aastat tagasi ning
sinna kirjutatakse jätkuvalt kommentaare ja selle põhjal julgen väita,
et tegemist on jätkuva probleemiga.
Teie blogi on väga tänuväärne
infoallikas, sest teete seal tavainimesele mõistetaval moel küllaltki
põhjaliku ülevaate vallavolikogu
istungitest. Ainult heas mõttes friigid viitsivad istungite protokolle
lugeda.
Protokoll on õigusaktidest tulenev
kohustus ja seal on suhteliselt vähe
informatsiooni. Hakkasin istungitest
ülevaateid tegema volikogu lihtliikmena.
Tavatöö tempo on mul palju kiirem
ja volikogus laua taga istudes pidasin
paremaks aega otstarbekalt kasutada
ning tegin märkmeid. Kuna mul on
kirjutamismälu, jäävad mul seeläbi asjad ka paremini meelde. Ja miks mitte
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seda kõike ka huvilistega jagada. Volikogu esimehel on istungi ajal rohkem
tegemist ning ülevaate põhjalikkus
võib seeläbi kannatada ja subjektiivsust juurde tulla.
Uus juht tuleb tavaliselt värskete mõtetega. Mida Tõnis Kõiv tahab
kiiremas korras ära teha?
Volikogu liikmeteks on kirev seltskond inimesi, kes peavad ühe laua
taga istudes hakkama saama. Eesmärk
on teha nii, et oleks rohkem otsuseid,
kus oleme ühel meelel, ja vähem oleks
kahte lehte jagunemist.
Isikuvalimistel on hääletamine
normaalne protsess, kuid vallaelu
puudutavates küsimustes on mõistlik
jõuda konsensuseni ja mitte teerulli
teha. Lisaks soovin, et komisjonide esimehed saaksid järgmisel aastal valdkonnaalast koolitust, et võimalikult
tarku otsuseid langetada. Kuna vallavolikogu ja selle liikmed on infotehnoloogiliselt hästi varustatud, saame
pidada väljasõiduistungeid igal pool,
kus korralik internetiühendus.
Võru vallavolikogu käis oktoobri
alguses Brüsselis, kus arutati muuhulgas ka tselluloositehase küsimust.
Mina teeks esmajoones väljasõiduistungeid valla erinevates asumites.
Vald areneb väga kiiresti, aastas tuleb
juurde tuhatkond elanikku. See tähendab, et volikogu liikmed ei pruugi kõikide värskete arengutega kursis olla.
See võimaldab paremini kogukondi
– elanike hulgas on väga palju mujalt
Eestist sisserändajaid – ühendada. Valla territoorium on päris suur.
Riigikogu ja Tallinna linnavolikogu istungitest tehakse veebiülekandeid. Kas Rae vald peaks eeskuju
võtma? Nii saaks iga huviline ülevaate, mida vallavalitsuse teise korruse ruumis kord kuus tehakse.
Tuleb aru saada, et poliitik käitub
erinevalt, kui ta esineb. Asjalikum ja
ratsionaalsem on poliitik siis, kui ta ei
esine. Kui tahame, et Rae vallavolikogu
liige ei esineks, vaid räägiks asjast, siis
pole veebiülekannet vaja. Vaatemängulisust tooks otseülekanne juurde, kuid
sisulist poolt see paremaks ei muudaks.
Varsti jõuab volikokku järgmise w
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v aasta eelarve. Olete osalenud kolme
viimase aasta eelarve läbirääkimistel. Kui palju on asjalikku arutelu ja
mil määral toimub kiusu ajamine?
Kehtib universaalne reegel, et miljonite üle on lihtsam otsustada kui
tuhande euro üle. Tihtipeale kulub
3000−5000 euro suuruste eraldiste
arutamisele liiga palju aega.
Ühel istungil juhtisin sellele oma
repliigiga ka tähelepanu. Volikogu liikmed peaksid ikka suuremat pilti nägema. Tegelikult on opositsioon eelarve
arutamisel olnud keskmisest asjalikum – on hoidutud lauspopulismist.
Opositsioonil oleks lihtne hulgaliselt
lubadusi jagada, kuid õnneks ei ole
seda teed mindud.
Hiljuti võtsime vastu olulise eelarvestruktuuri puudutava otsuse, mis
muudab eelarve menetlemise senisest
paindlikumaks. See tähendab, et igat
pisemat ümbertõstmist eelarvereal ei
pea enam volikogu tasandil arutama.
Tänavu sügiseni muutsime eelarvet
vist igal istungil. Väiksemate summadega peaks vallavalitsus ise jooksvalt
tegelema.
Kui kaua jätkub Rae valda elanike sissevool suurusjärgus tuhat inimest aastas?
Terve mõistus ütleb, et inimesed
peaksid otsa saama, kuid tervet Eestit
silmas pidades on tuhat siiski väike
arv. Pigem on küsimus selles, kas Rae
vallas on varsti kohta, kuhu tulla. Peetri on suhteliselt täis ehitatud, kuid
ülejäänud piirkondades ruumi jagub.
Rahvastikuprognoose vaadates tuleb
20 000 elanikku varsti täis. Pakun, et
aastaks 2030 kasvab elanike arv 25
000-ni. Ehitamist ja elukeskkonna
kujundamist jagub meile veel pikaks
ajaks.
Kas Jüri või Peetri peaks kaaluma linnastaatuse taotlemist?
Peetris arutati mõni aasta tagasi,
kas jääda külaks või tõusta alevikuks.
Tegelikult on asi elanike mõtteviisis –
kus me tahame elada? Linnas on teed
talvel lumest puhtad, tänavavalgustus
põleb ehk elukeskkonna kvaliteedi
vastu on linnas kõrgemad nõudmised
kui külas. Linnas on ka elanike tihedus suurem ja rohkem anonüümsust.
Peetri liigub linnaliku keskkonna suu-

•
•
•
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Kehtib universaalne
reegel, et miljonite
üle on lihtsam otsustada
kui tuhande euro üle.
nas, olles unikaalses asukohas. Läheduses on Tallinn oma lauluväljaku ja
teisel pool Järveküla Laasi küüniga.
Teie olite Ülemiste promenaadi
idee algataja. Kaugel see projekt on?
2015. aastal sai selgeks, et veeseaduse muudatust ei tule ja peame piirangutega arvestama. Seejärel kutsusime
appi tunnustatud maastikuarhitekti
Kersti Lootuse. Tegime Ülemiste promenaadi eskiisprojekti valmis selliselt, et see algab Peetri aleviku tagaservast ja jõuab laudteede süsteemina
välja
Kurna oja suubumiskohani. Sinna
on võimalik ehitada vaatetorn, kust
saab heita pilgu Tallinna panoraamile. Oleme staadiumis, kus on vaja jõuda kokkuleppeni maaomanikega ja
seejärel tuleb teha keskkonnamõjude
hindamine. Projekteerimisel tuleb arvestada ka Tallinna väikese ringteega,
kuhu juurde tuleb teha parkimisala.
Järjest rohkem omavalitsusi
läheb üle kaasavale eelarvele ehk
küsib teatud summa ulatuses elanike arvamust. Eelmine volikogu
esimees Laine Randjärv ütles aasta tagasi Rae Sõnumitele antud intervjuus, et Rae valla viis suuremat

asumit paiknevad hajutatud territooriumil ning valdavat osa elanikke korraga puudutavaid investeeringuid on keeruline välja pakkuda.
Olete temaga sama meelt?
Rae vald on suur ja kiiresti kasvav. Julgen arvata, et uued elanikud ei
tea valla teises otsas toimuvast suurt
midagi. Kaasavat eelarvet oleks ehk
mõistlik rakendada asumipõhiselt.
Kaasava eelarvega lahendatakse valukohti ehk seatakse üles teatud hulk
ideid ja üks neist lahendatakse ära.
Minu meelest on efektiivsem püüda
kõik probleemid võimalikult kiiresti
korda ajada.
Teie endist elukohta Paidet tuntakse Eestimaa südamena ja Viimsit rannarahva koduna. Rae vallal
puudub laiemale avalikusele teada
identiteet, tunnuslause. Tuleks selle nimel vaeva näha?
Minu hinnangul ei ole rannarahva kodu erinevalt Paide kaubamärgist
viimsilaste seas väga levinud tunnuslause. Slogan peab väljendama seda,
kellena elanikud tahavad end identifitseerida.
Viimsilastel on kombeks öelda, et
nad elavad Viimsis. Rae valla elanikud lisavad tavaliselt ka asumi nime.
Leian, et Rae vald ja suuremad asumid
on piisavalt kõvad nimed ning midagi
juurde pole vaja välja mõelda.
Riigikogust lahkumise järel töötasite Reformierakonna peasekretärina, kus Teie aeg sai otsa tänavu
märtsis. Kuidas olete pärast seda
leiva lauale toonud?
Töötan Ülemiste Citys asuvas osaühingus Your Office, mis pakub erinevaid õigusalaseid teenuseid, juristina.
Üheks minu valdkonnaks on andmekaitse. Tegelikult kehtis minu leping
Your Office’iga ka peasekretärina töötamise ajal, kuid maht oli vähendatud
minimaalseks.

Julgen arvata,
et uued elanikud
ei tea valla teises otsas
toimuvast suurt midagi.
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Rae vallas avas uksed uus erakool ning
Eestis ja Euroopas unikaalne õppekeskus
Sel sügisel alustas Lilleoru
keskuses tööd Rae valla
esimene erakool ning uksed avas Eestis ja Euroopas
unikaalne õppe- ja seminarikeskus Teadlikkuse
Rakendamise Kool.
KAIE KOTOV
Viie aasta jooksul enam kui tuhande
vabatahtliku toel rajatud õppekeskus
on Euroopa suurim roopakkehitis ja
ainus selletaoline avalik hoone. Kokku
on vabatahtlikud ehitusse panustanud enam kui 40 000 talgutundi. Maja
projekteeris kahel korral ka mainekale
Mies van der Rohe auhinnale nomineeritud arhitekt Sven Koppel.
Rajatud talgute korras ja
ühisrahastuse toel
„Uus hoone on Lilleoru jaoks oluline teetähis ja aken tulevikku,” sõnas MTÜ Lilleoru juht Ave Oit maja
avamisel. „Juba ammu ei suutnud
me kõiki huvilisi ja külastajaid vastu
võtta. Nüüd lõpuks on see võimalik.
Siin majas on tõeliselt hea õhkkond ja
see on juba ennast tõestanud mõnusa
koosoleku- ja kontserdipaigana ka külalistele väljastpoolt.“
Selle maja lugu sai alguse juba
2011. aastal. NO99 rajas Euroopa kultuuripealinna raames Skoone bastionile Põhuteatri − et see oli ajutine ehitis, tuli see kultuuripealinna
programmi lõppedes lammutada.
NO99 kunstnik ja üks juhte Ene-Liis
Semper uuris aga disainer Reet Ausilt, kuidas saaks üht maja taaskasutada, et see ei lõpetaks kuue kuu
möödudes pärast prügimäel. „Et
meil oli uus maja mitu aastat teemaks olnud, võtsimegi vastu natuke
hullumeelse otsuse, et teeme endale
nö upcycle-maja. Kogusime kolme
nädalaga 55 000 eurot, et Põhuteater
lammutamise asemel kokku pakkida
ja Lilleorgu tuua. Keskkonda säästev
tark majandamine on olnud Lilleoru

Lisaks tavapärastele
teadmistele
ja oskustele on
koolitundidesse
integreeritud ka
spetsiaalselt laste
jaoks välja töötatud
Teadliku Muutuse Kunsti
metoodika.

MTÜ Lilleoru esinaine Ave Oit.
FOTOD: AMIR ABDI JA JÜRI JOOST

tegevuse üks nurgakive juba palju
aastaid,“ selgitas Ave Oit.
Teadlikkuse Rakendamise Kool on
ehitatud talgute korras ja väga suurel
määral ühisrahastuse toel. Ehitama
hakati 7. septembril 2013, maja sai kasutusloa 30. augustil 2018.
„Ega meil nüüd talgud ei lõpe,”
naerab Ave Oit. Inimesed on harjunud
siin talgutel käima − paljudele istuva
eluviisiga inimestele on see mõnus
nädalavahetuse lõõgastus ja Lilleorgu
aastatega rajatud ilus park ja aed ning
rahulik keskkond tõmbab inimesi.
Jätkuvad ka ehitustalgud, sest õppekeskuse kõrvale on kavas lähiaasta-

tel rajada majutustiib – huvi Lilleoru
õppekeskuses rakendatavate teadlikkusel põhinevate enesejuhtimise
meetodite vastu on kasvamas hüppeliselt kogu maailmas. Nende aluseks
olevat Ingvar Villido loodud Teadliku
Muutuse Kunsti meetodit õpetatakse
juba kümmekonnas riigis üle maailma.
Rae valla esimene erakool
„Mul on väga hea meel, et meil on
see maja nüüd olemas,” nentis Rae
vallavanem Mart Võrklaev oma tervituskõne lõpus. Vallal on tõepoolest
põhjust rõõmustada: uus maja on ko- w
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v duks ka Rae valla esimesele erakoolile.
Lilleoru Põhikool sündis MTÜ Lilleoru liikmete koostöös. „Soovisime
luua õppimiseks ideaalse arendava
keskkonna,” ütles maja ehitust juhtinud ettevõtja ja JCI senaator Toivo
Aalja. Lisaks tavapärastele teadmistele ja oskustele on koolitundidesse
integreeritud ka spetsiaalselt laste
jaoks välja töötatud Teadliku Muutuse
Kunsti metoodika laste tähelepanuja keskendumisvõime arendamiseks
ning negatiivsete emotsioonide ja
mõtete mõju korrigeerimiseks. Suur
osakaal on ka keskkonnaharidusel ja
õuesõppel ning koolitunnid toimuvadki nii klassiruumis kui metsarajal
ja vanemate abiga rajatud uhkes onnis. Põhikooli 1.–2. liitklassis õpib täna
kaheksa last ja kooli juures tegutseb
ka eelkool.
„Meie käest küsitakse sageli, kas
meie kool lähtub Waldorfi pedagoogikast või ökokülade kogemusest välja kasvanud Gaia haridusest. Tõsi on
aga, et see kool on maailmas täiesti
ainulaadne, sest siin on õppetöö üheks
nurgakiviks Teadliku Muutuse Kunst
ning ühtegi teist sellist kooli veel maailmas ei ole,” räägib 27 aastat õpetaja ja
koolijuhina töötanud Marika Ivandi,
Lilleoru Põhikooli direktor.
Kultuuri- ja kogukonnakeskus
Oktoobrist toimuvad Lilleorus ka
avalikud loengud, mis keskenduvad
inimese arengule ja enesejuhtimise
võimalustele. Selle hooaja esinejate seas on doktor Helena Lass, ettevõtja ja endine Eesti Arengufondi
esimees Ville Jehe ja mõistagi ka
Lilleoru asutaja Ingvar Villido. „Loodame, et ka Rae valla inimesed leiavad
sagedamini tee Lilleorgu. Koolituste ja loengute kõrval plaanime uues
majas korraldada ka senisest enam
kontserte, näituseid ja teisi kultuurisündmuseid. Aasta läbi on majas
väljas erinevate Lilleoru kunstnike
tööd. Praegu kaunistavad maja seinu
Kadri Kangilaski, Toomas Tõnissoo,
Kaija Kesa, Kaie Kali ja Hedi RootsLooveeri maalid ja graafika. 15. detsembril korraldame siin ühe toreda
talvise perepäeva ja 20. detsembril kõlavad taas maja avamiselgi esinenud
Siiri Sisaski laulud Uku Masingu luulele,” kirjeldab Ave Oit lähikuude kava.

Kaks Rae valla koori
jõudsid tänavu enda
2017. aasta detsembrikuus esitles Rae Kultuurikeskus Rae
valla kooride CD-d, millel kõlavad kenad jõululaulud kõigi
meie vallas tegutsevate kooride esituses. Aastaga oleme
jõudnud astuda järgmise suure sammu edasi. Lagedi segakoor Heliand ja Rae Kammerkoor on kumbki laulnud sisse
päris oma koori albumi.
SANDRA NIKITIN
Rääkisime natuke Helianni dirigendi
Silja Tammelehe ning Rae Kammerkoori dirigendi Alice Pehkiga salvestamise kogemusest.
Kui suur pingutus on koori jaoks
sellise oma albumi salvestamine?
Silja: Kindlasti on see ühe harrastuskoori jaoks eriline asi. Pingutuse
suurus oleneb koorist, lauljate tasemest, eks pingutust nõuab selline projekt ka proffidelt ja meil, harrastajatel,
tuli ikka seda ettevõtmist võtta veidi
suurema vastustustundega kui tavalisi kooriproove, tuli töö kõrvalt leida
aega lisaproovideks jne.
Alice: Kuigi osa repertuaari oli
koorile juba läbi ja lõhki selge, siis
nagu kooride puhul ikka, on koori
seltskond ka veidi muutuv, ikka liitub
uusi inimesi ja sellel hooajal liitus
ka meiega mitmeid uusi lauljaid, nii,
et ka plaadile läinud materjaliga on
tulnud kõvasti tööd teha. Suur pluss
selle protsessi juures on muidugi see,
et need laulud said kogu koorile palju
omasemaks ja ka vokaalselt arenesid
lauljad edasi, tegime palju tööd oma
hääleseadjaga.
Kus salvestamine toimus?
Silja: Meie salvestasime Rae koolimajas. Seal oli väga mõnus seda teha.
Alice: Kammerkoor salvestas Tallinna Issanda Muutmise peakirikus,
kus oleme juba mitmeid aastaid kontserte teinud. See on väga kauni akustikaga kirik ja paljud teisedki käivad
seal salvestamas. Ka Taneli (Tanel
Klesment, mõlema koori albumi heli-

režissöör) jaoks oli see tuttav salvestamise paik. Seal hääl lihtsalt voolab
ja on väga hea laulda. Igapäevaselt,
proovides, me sellist akustikat kogeda
ei saa.
Kui võrdleksid koori seisukohalt
kontserti ja salvestuse tegemise situatsiooni, siis kas see närvipinge
või tunne, mis valdab, on nendes
olukordades sarnane?
Silja: Minule tundub, et päris avalik kontsert on ikkagi teistsugune.
Ikka on selline niiöelda kerge toonust
tõstev ärevusenoot sees, nii lauljatel
kui dirigendil. Aga salvestusele mõeldes, eks ikka esimesel korral oli väike
kramp sees ja kui juba selle protsessi
käima saime ja asjas sees olime, siis
see pinge moment pigem kadus ära
või leevendus. Siin on muidugi oma
roll ka meie suurepärasel salvestajal,
kes oli võrratult empaatiline, tore ja
humoorikas.
Alice: Mina ütleksin, et see on ikka
täiesti erinev. Plaadi tegemine on pingevaba, seal keegi ei närveeri, sest on
teada, et sa saad kõike parandada. Võib
olla solistid tajuvad veidi teisiti seda
olukorda, kuigi ka nemad ju teavad,
et saavad vajadusel üle laulda. Selles
mõttes on plaadi tegemine mõnus, et
seal ei ole seda “jalavärinat”.
Kuidas toimus albumi repertuaari valimine? Kas siin Sina, kollektiivi
juhina võtsid nö kogu vastutuse või
andsid sa kuidagi võimaluse ka lauljatel otsustada, mida lauldakse?
Silja: Me ikka arutasime läbi, mina
muidugi pakkusin variandid välja. Ja
võib öelda, et see valik on nagu väike
läbilõige meie koori 10-aastasest aja-
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albumi sisselaulmiseni

loost – just need laulud, mis on meie
jaoks on moel või teisel nende aastate
jooksul midagi tähendanud. Kokku sai
plaadile 15 laulu ja ehk 1–2 sellist “lemmikut” jäi veel väljagi, sest see protsess läks ikka üsna tempokaks.
Alice: See on ikkagi puhtalt minu
kontseptsioon. Muidugi pidin tegema valikuid, et mida võtta, mida jätta.
Oluline oli saada läbilõige žanritest,
mida me laulame, et oleks eriilmelisi teoseid ja et tekiks samas ka tervik. Osa plaadil olevaid salvestusi on
võetud konkurssidelt – vabariiklikelt
segakooride võistulaulmistelt Tuljak
ja Eesti Kammerkooride Festivalidelt.
Ajaliselt lihtsalt poleks jõudnud kõiki
teoseid uuesti sisse laulda.
Meie plaadil on tõsisemat repertuaari: on vaimulikke lugusid ning
eesti koorimuusikat, mis ei ole niiöelda „liiga ära lauldud“. Plaadile sai
ka killuke Veljo Tormise loomingust,
mis meie koorile hästi sobib. Ühes loos
teeb meie suureks rõõmuks kaasa ka

tunnustatud saksofonist Siim Aimla.
Kuidas salvestusi kuulates tulemustega rahule jäite?
Silja: Laias laastus jäin ikka rahule, muidugi. Eks alati on nii, et ise
kuuled seal neid kohti, mida hiljem
mõtled, et oleks võib-olla võinud teisiti teha. Aga kuulaja neid võib-olla
niimoodi ei tunnetagi. Muidugi, me
pole profid, eks seda on seal ka kuulda.
Alice: Alati saab ju paremini. On

asju, mida salvestamise ajal ära ei
kuulnud ja nüüd kuulates alles märkan. Aga ega seda materjali ei ole mõtet ka lõpmatuseni lihvida, muidu
võidki jääda seda tegema. Tuleb hoida
meeles, et tegu on amatööridega ja ma
leian, et ehedus võiks nendes salvestustes säilida.
Selge see, et Teie kollektiivi juhtidena kuulete nendes lindistustes
palju rohkem kui n-ö tavakuulaja.
Usun, et nõustute minuga, et kogemusena on sellise projekti tegemine ka lauljatele ikka põnev võimalus?
Silja: Loomulikult, see oli super
kogemus. Lauljatele ka väga meeldis
see tulemus nii palju kui nad seda
materjali on kuulda saanud. Mina kiidan oma lauljaid – nad oli nii tublid ja
aktiivsed, pühendusid väga ja tahtsid
teha head tulemust. Ja samuti meie
kontsertmeister Lilian Kapp, kes on
alati nii vastutulelik ja võtab oma rolli
väga tõsiselt. Oleme väga rõõmsad, et
ta meil olemas on. Tuleb ka öelda, et
seda plaati ju poleks, kui Toomas Aru
poleks sellele mõttele tulnud ja ilma
Rae valla ning Rae Kultuurikeskuse
toeta me selleni poleks jõudnud.
Alice: Kõigile lauljatele salvestamise protsess meeldis, mis siis, et see
võttis aega ja oli olukordi, kus tuli mitu-mitu korda laulda üht ja sedasama
juppi selleks, et see võimalikult hästi
salvestatud saada. See oli lauljatele paras väljakutse, aga samas on plaat hästi suur asi ja kogu koor panustas hea
meelega.
Lagedi segakoor Helianni tegemistega saab paremini kursis olla läbi
lehekülje
https://lagedi.wordpress.
com/heliand/ ning Rae Kammerkoori
jälgida nende Facebook’i lehe https://
www.facebook.com/raekammerkoor/
kaudu. Koorimuusika austajad saavad
mõlema koori plaadi soetada Rae Kultuurikeskusest ja teistest valla olulisematest sõlmpunktidest. Jälgige reklaami!
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Ajarännak valla alushariduse
Õie lasteaed avati 30. septembril 2008. Oma 10. sünnipäeva,
esimest väikest juubelit, tähistasime kõige lähedasematega – oma peredega. Täname meie tublisid lapsi, vanemaid
ja vilistlasi, kelle särasilmne osalemine ühisel juubeliüritusel meid väga rõõmustas.
EDA MURD

Taaramäe lasteaia kasvataja/õpetaja alates 1989
Õie lasteaia direktor alates 2008

Jüri lasteaedadest on sel õppeaastal
ümmarguseks tähtpäevaks valmistumas ka Taaramäe lasteaed, mille
Ehitus- ja Montaaživalitsus (EMV)
avas 1. veebruaril 1989. Kuue rühmaga
Taaramäe lasteaed sai 10 aastat tagasi
juurde nelja rühmaga sini-roosa uue
hooneosa. Kas siis üks osa sellest lasteaiast saab 30-aastaseks ja teine 10-aastaseks? Viimase kümne aasta jooksul
on Jüris ehitatud lasteaiakohti juurde
22-le rühmale ja nüüd on neid kokku
34. Renoveeritud ja kaasajastatud on
ka valla vanemad lasteaiad.
Iga lasteaia ehitamine on kindlasti oluline ning oma maja sünnipäev
väärib tähistamist. Kui väärtustame
aga lasteaia tegevust, siis on praegu
põhjust juubeldada kõigil Jüri lasteaedadel, sest esimene lasteaed avati siin
lausa 60 aastat tagasi.
A. Sommerlingi nimeline sovhoos
avas Jüri iidse tammiku serval üleliidulise projekti järgi ehitatud 25-ko-

halise lasteaia 1958. aasta sügisel. Kui
sama sovhoos avas 22. aprillil 1980. aastal teisele poole tammikut 6-rühmalise Tõrukese lasteaia, ehitati esimene
lasteaiahoone ümber külanõukoguks.
Praegu on selles majas hooldekodu.
Kutsusin Õie lasteaeda külla kaks
väärikat daami: Asta Pärtel/Proman
oli Jüri esimese lasteaia esimene kasvataja, kes töötas selles lasteaias 10
aastat. Elvira Luur juhatas seda asutust alates 1962. aasta jaanuarist ning
töötas ka Tõrukese lasteaia juhatajana
kuni 1984. aastani.
Pärast ringkäiku avaras ja värvirõõmsas Õie lasteaias, palusin headel
külalistel meenutada nende esimest
kümmet tööaastat oma väikeses lasteaias ja kirja said alljärgnevad mälestused.
Kõiki oskuseid arendati läbi mängu
Noor ja diplomeeritud lasteaiakasvataja Asta korraldas iga päev kõik õppetegevused ja esialgu ka laulutunnid.
1962. aastal tuli muusikakasvatajaks
Linda Vikerpuu ning sama aasta lõpus
toimus lasteaia esimene nääripidu,

mida kutsuti vaatama ka lapsevanemad. Juuresolevad fotojäädvustused
lasteaia personalist ja peomeeleolust
ongi tehtud sellel esimesel peol.
Lasteaias õppimisel oli deviis „Lapse töö on mängimine”. Lisaks kodumängudele mängisid lapsed erinevate ametite (vedurijuht, autojuht, arst,
müüja, ehitaja, kokk jms) rollimänge.
Mängudes arenes laste silmaring ja
suhtluskultuur, harjutati võrdlemist,
loendamist ja lugemist, õpiti värvuseid ja koguseid, kujunesid konstrueerimise ja loogilise mõtlemise oskused.
Kasvataja pidi looma mängudeks sobiva keskkonna ja mängus osaledes
lapsi suunama. Valmis mänguasju
ja õppevahendeid oli minimaalselt
− palju vajaminevast tuli ise loovalt
lahendada ja meisterdada. Palju õpiti
lastekirjanduse kuulamise-arutelu ja
lavastusmängude kaudu ning raamatute valikutes oli abiks raamatukogu.
Koostöö oli oluline
Lasteaed pakkus tookord teenust
esmaspäevast laupäevani ning lapsed
olid lasteaias ka öösel. Lisaks direktorile,
kasvatajale ja muusikaõpetajale töötasid selles lasteaias ka õhtune kasvataja,
öötädi, kokk ja koristaja. Lasteaia naispere pidi toime tulema kogu majapidamisega – vajadusel tehti ära lihtsamad
elektritööd ja likvideeriti torustiku ummikud. Kõik töötajad olid valmis sõbraliku perena üksteist igas lõigus abistama.
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alguspäevadesse
Nüüd, kui Jüri lasteaiad ei ole jagatud
sovhoosi ega EMV
majadeks ning
ühiseks haldajaks
on Rae vald, võiksid
seda väikest, 1958.
aasta sügisel avatud lasteaeda, pidada oma eelkäijaks
kõik Jüri lasteaiad.
Arvestades, et Jüri
esimene lasteaed
on kogu Rae valla
praegusel territooriumil esimene, on
valla alusharidusel
juba 60-aastane
ajalugu.

Lasteaialaste kasutuses oli kahe
ahjuga suur tuba. Magamiseks oli ette
nähtud veranda, mis meie kliimas
selleks siiski ei sobinud ja seega ka
magati samas toas. Kuna lapsed olid
lasteaias ööpäevaringselt terve nädal,
tuli töötajatel tagasi õmmelda sellel
ajal pihikutelt lahtihargnenud tripid
ja nööbid ning parandada auklikuks
kulunud sukad-sokid.
Kõht täis, tuju hea
Toiduained hankis juhataja. Kauplusest sai leiba-saia, suhkrut ja tangaineid. Sovhoos andis liha, piima ja
köögivilju. Tutvuste kaudu sai linnast,
Tuukri tänaval asuvast sadama laost,
defitsiitsemat kraami − koort, võid, kohupiima, mune, kala. Toidutagavarade

Köögipliidil pidi
kastrulite-pannide
kõrval ruumi olema
veepotile, sest sooja
vett läks erinevateks
pesemisteks pidevalt vaja.
säilitamiseks oli väike külmik ja pumbamaja.
Köögipliidil pidi kastrulite-pannide kõrval ruumi olema veepotile,
sest sooja vett läks erinevateks pesemisteks pidevalt vaja. Lasteaiapäeval
pakuti lastele sooja einet kolm korda ja enne ööund oli kerge suupiste
piimaga. Magustoitudeks olid sel ajal
kuivatatud puuviljadest kompotid,

kissellid, saiavorm, bubert, mannavaht.
Tervise eest vastutas lasteaed
Lasteaias haigestunud lapse juurde kutsuti velsker, enamasti kasutati
raviks isevalmistatud maarohtusid.
Profülaktikaks turgutati laste tervist
kalamaksaõliga. Laste peredega oli
keeruline suhelda, kuna transpordi- ja
telefoniühendus oli kehv või olematu.
Kui juhtus, et mõnele lapsele ei tuldud
laupäeval järgi, võttis kasvataja lapse
koju kaasa. Sellegipoolest kinnitavad
esimene kasvataja ja juhataja ühiselt,
et pered hoolisid ja hoolitsesid laste eest väga. Juhtumid ja probleemid
ning ööpäevaringne lasteaiavalik olid
tingitud pigem selle aja oludest.
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Kas mõelda välja maailma
maiustusi või lõigata lahti
Selles aitab noortel jõuda
selgusele Põhja-Eesti
Rajaleidja keskuse eestvedamisel toimuv töövarjupäev
„Hüppa üle oma varju!”.
Töövarjupäeva mõte on anda noorele võimalus näha ja kogeda reaalset
töömaailma ning seda, kuidas koolis
õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad. Kuna igale enda kirja
pannud tööpositsioonile pääseb varjuks vaid kindel arv varje, on õpilastel
vaja läbida kandideerimisprotsess.
Rae valla noori võttis tänavusest
töövarjupäevast osa meie kõikidest
koolidest − Jürist, Lagedilt, Vaidast,
Peetrist ja Järvekülast. Kandideerimisprotsessi tulemusel jagus varjutatavaid ametikohti 13-le tublimale.
Innove karjäärinõustaja Marja-Liisa
Vaiksalu sõnul on valiku tegemine iga
aasta väga raske, sest kõik noored, kes
motivatsioonikirja teele saadavad on
tublid.
„Kõigi motivatsioonikirjadega tutvusid karjäärinõustajad, kes eelkõige
pöörasid tähelepanu noore põhjendustele, miks ta just selle ameti töövarjuks tahab minna, kuidas näeb seda
kasuliku kogemusena oma karjääri
planeerimisel ja mida ta tahaks ametiesindajalt küsida,“ rääkis Vaiksalu.
Kõige ihaldatuma ametikoha − ja
seda mitte ainult oma valla õpilaste,
vaid kõikide varjuks kandideerinud
Harjumaa õpilaste seas kokku − napsas
endale aga Vaida kooli 9. klassi õpilane
Elis Listra. Nimelt oli 45 kandidaadi
seas ka Elisel silma jäänud võimalus
veeta päev Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse üldkirurg Mariliis Rauki varjuna.
Pea täispika, 7-tunnise tööpäeva
sisse mahtus nii erinevate osakondade tööga tutvumine kui ka üllatus külastus „Aktuaalse kaamera“ võttegrupi
poolt. Lisaks nähti päeva vältel ära pi-
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parimaid
kõhtusid?
mesoole operatsioon, põlve trauma ja
lahtine kõhuõõs. Ükski neist Elist aga
rivist välja ei löönud ja noore neiu ambitsioon tulevikus meditsiini õppima
minna sai veelgi rohkem innustust.
„Ka gümnaasiumi valikul lähtun soovist edasi õppida meditsiiini ja laual
on mitmeid valikuid. Üks variant on
Tamme Gümnaasium Tartus, sest neil
on Tartu Ülikooliga arstiteaduste alane koostöö,“ lisas Elis tulevikku plaanidest rääkides.
Täna näeb noor neiu aga paljude
teiste eakaaslastega sarnaselt enim
vaeva just keemia ja matemaatikaga,
ning töövarju päeval ei jätnud ta juhust kasutamata ja uuris selle kohta
ka enda varjutavalt. „Küsisin, et kui
palju ta igapäeva töös reaalaineid kasutab ja sain vastuseks, et kirurgi töös
neid enam õpingute järgselt iga päev
vaja ei lähegi,“ oli Elis saanud töövarjuks olemisel veel ühe positiivse üllatuse osaliseks.
Lisaks aga panid meie valla noored
end proovile ka hotellinduses, jaekaubanduses, logistikaettevõtetes, korrakaitse ja noorsootöö ning mitmetes
teistes põnevates valdkondades. Jüri
Gümnaasiumi 9. klaasi õpilane Eneken Riin Salong veetis päeva Kalevi
tootearenduse spetsialisti töövarjuna
ja sai teda, et see amet sobib inimesele, kellele meeldib katsetada ja kes
on väga loominguline. „Vaadates poes
Kalevi kommipakki ei tea me, kuidas
ja kui palju tööd läks selle toote väljaarendamisele. Töövarjuks olles õppisin, et ühe projekti kallal töötatakse
minimaalselt pool aastat, aga minu
varjutataval on ka projekte, mis on
kestnud mitmeid-mitmeid aastaid,“
rääkis Eneken.

Lisaks nähti päeva
vältel ära pimesoole
operatsioon, põlve trauma
ja lahtine kõhuõõs.

NOORTEKESKUSE
JÄRGNEVA KUU
TEGEMISED
˸Järveküla noortekeskus
15.11 kell 14.00–16.00 Spot skeidiala
tasuta külastus
16.11 kell 15.00–16.00 Külla tuleb youtuber Martti Hallik, kes räägib meile
YouTube´i maailmast, selle plussidest
ja miinustest
19.11 kell 14.00 Kaunistame talveootuses küünlapurke (eelregistreeri
noortekeskuses)
20.11 kell 15.00 Piljarditurniir
22.11 kell 14.00–16.00 Spot akroala
tasuta külastus
29.11 kell 14.00–16.00 Spot skeidiala
tasuta külastus
4.12 kell 14.00–14.30 Kahoot! Mis on
jõuluvana aadress?
6. 2 kell 14.00–16.00 Spot akro ala
tasuta külastus
DETSEMBRIS Järveküla Noortekeskuses jooksvalt lisaks:
- Kogu detsembrikuu vältel on noortekeskuses kastike, mis ootab, et teda
täidetaks erinevate toiduainetega.
Enne jõule viime selle Toidupanka, et
iga kõht saaks täidetud!
- Noortekeskuses on jõululoosi
kastike, iga kord kui noortekeskust
külastad, paned oma nime kasti ja
osaled magusas loosis. Igal esmaspäeval peale adventi loosime välja võitja.
Mida rohkem noortekas käid, seda
suurem šanss on võita!
˸Vaida noortekeskus
16.11 kell 14.00 Väikeste lemmikloomade päev
21.11 kell 16.00 Burgerid Ameerika
moodi
28.11. kell 12−14.30 Töötuba „Kuidas
teha nukufilmi?“
5.12.2018 al. kell 13.30 Loome noortekeskusesse mõnusat jõuluhõngu
˸Jüri noortekeskus
14.11 kell 15.00 Kahoot
17.11 kell 8.40 väljasõit Kaevandusmuuseumi (eelregistreerimine)
22.11 kell 13.45 Spot Of Tallinn akrobaatikaala külastus
29.11 Noored vs noorsootöötajad
challenge (terve päev)
5. 12 kell 15:00 ehitame piparkoogimaja
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˸Lagedi noortekeskus
17.11 (laupäev) Väljasõit Kaevandusmuuseumisse koos Jüri noortekeskusega (eelregistreerimine)
27.11 kell 15.00 Teeme ise lauamängu!
5.12 kell 15:00 Kuldvillak
˸Noortekohvik
Avatud kolmapäevast reedeni kell
17.00–20.00
Igal neljapäeval 16.30–18.00 Improteater
Reedeti avatud mikker
30. november kell 18.00 sündmustesarja Noorelt Noorele jätk

JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

17. november
12.00 Muinasjututund
Käpiknukkude etendus „Linnulugu”
(Jutustus I.Koffi „Seitse lindu” ainetel)
Peale etendust saavad lapsed ka ise
teatritegemist katsetada.
19. november
18.30 Veri! Ei mingit kahtlust! – räägime Rootsi krimikirjandusest
Külla tuleb tõlkija ja toimetaja Kadi-Riin Haasma. Ta on tõlkinud Jens
Lapiduse, Camilla Läckbergi, Stieg
Larssoni, Henning Mankelli, Martin
Widmarki jt tuntud rootsi kirjanike teoseid. Räägime Rootsi krimikirjandusest
ja tõlkija-toimetaja tööst.
28. november
18.00 Lugemiskohvik
Loeme ja arutleme teemal rändamine.
Sinna alla käivad nii reisi-, turismi-,
matka-, ekspeditsiooniraamatud kui
ka ilukirjanduslikud teosed, kus on
juttu rändamisest jms.

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

24. november
12.00 Muinasjututund
Katri Kaasik ja Terje Jaamul etendavad
A. Kitzbergi loo „Pannkook”.
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Talisport algab juba enne lume
saabumist – kuidas, kellele ja milleks?
Spot Of Tallinnas oma treeninguid läbiviiv Lumekool
julgustab kõige väiksemaid lumesõpru alustama mäesuusa- ja lumelauasõidu õppimist just sisetingimustes ja seda
juba varakult enne lume saabumist. Selleks alustas oktoobri lõpus spetsiaalne trenn, mis on mõeldud 5−10-aastastele
lastele, kes tahaksid õppida talverõõme nautima sporti
harrastades.
Lumekooli treenerite Stiina ja Lii Ann
Liivranna kogemus näitab, et kõige
väiksematel õpilastel läheb mäeeluga
harjumiseks tavaliselt veidi aega ning
just seetõttu sai koostatud spetsiaalselt lastele mõeldud mäesuusa- ja lumelauasõidu juurde viiv õppekava.
„Meie 8-nädalase programmi jooksul mängivad 5−10-aastased lumesõbrad end läbi lõbusatest harjutustest
ja hiljem lumel leiavad end juba tuttavamast olukorrast. Kavalalt tekitatud turvatunne soodustab omakorda
eduelamuse kiiremat tekkimist, andes
motivatsiooni uue harrastusega jätkama ka siis, kui kõik kohe välja ei tule.
Sellesse trenni sobivad ka need lapsed,
kes varem ei ole veel trennis käinud,
sest alustame algusest ja harjutame
piisavalt,“ rääkisid treenerid.
Ettevalmistavad sisetrennid küll
lõppevad jõuludeks, kuid lume saabudes siirdutakse päris mäekeskkonda
Valgehobusemäel. Mäekeskus asub

vallast kolmveerandtunnise autosõidu kaugusel ja on suurepärane õppekeskkond just algajale lumesõbrale.
Lisaks on keskuses olemas varustuserendi võimalus.
Mida sisetrennis tehakse?
Harjutuste süsteem, mida sisetrennis järgitakse põhineb programmidel, mis on välja töötatud mäesuusa- ja
lumelauaga sõitmise juurde viimiseks.
Spot Of Tallinna ruumides on laste käsutuses moodsad trampliinid, saalid ja
tasakaaluvahendid.
„Batuut on vahend, mida saab kasutada hüppamiseks ja põrkamiseks,
et tekiks ettekujutus gravitatsioonist,
pöörlemisest, kehahoiust, jäsemete
asendist õhus. Samuti õpitakse enne,
kui kõval maal kukkuma juhtub, õigesti maanduma ja nägu kaitsma. Mõned hüppeharjutused on batuudil lihtsalt lõbusamad,“ tõid treenerid näite,
kuidas sisetingimustes on võimalik

ettevalmistusi teha.
Kõige olulisem aga on treenerite
sõnul just tasakaalu ja koordinatsiooniga seotu ning selle arendamiseks on
programmis ettenähtud hulk akrobaatilise loomuga harjutusi.
„Akrobaatikaala harjutused on
mõeldud arendama koordinatsiooni,
näiteks kuidas olla põlvest all ja samaaegselt hoida raskust ees või taga, ühe
või kahe jala peal. Ja siis muidugi tasakaal, mis on lumealade keskne teema.
Selleks kasutame erinevaid radu, mida
läbida, tasakaalulauda, palle, kumme
ja palju muud,“ lisas Stiina Liivrand.
Kokkuvõtlikult saabki öelda, et
tundide näol on tegemist lõbusa kursusega, kus mõõdukas julguse ja osavuse katsetamine treeneri sõbralikul
juhendamisel, kuid valvsa pilgu all, on
turvaliseim võimalik keskkond. Nagu
muuseas saavad lapsed mängides selgeks ka mäereeglid ja selgusele ka selles, milline talispordiala neile kõige
meelepärasem võiks olla.
„Kui laps ei tea ja vanem ei oska
soovitada, kas meeldiks rohkem suusasõit või lumelauasõit või et kummast neist võiks alustada, siis see ei
ole takistuseks, sest ka seda jõuame
sisetrennides samm-sammult välja
selgitada,“ lisas Lii Ann, kes koos õega
vahva treeningprogrammi välja töötas.
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Rae veteranid tegid võimsa stardi
ANDRES KALVIK
Rae valla mänge juhib kolme esimese ala järel mõnevõrra üllatuslikult Rae veteranid, kes saavutasid
petankis teise, keeglis kolmanda ja
dartsis esimese koha. Kokkuvõttes
on edu teist kohta hoidva Aruheina ees juba rohkem kui 15 punkti.
Rae Sõnumid uuris Rae veteranide
esindajalt Margus Esnarilt, mis on
erakordse stabiilsuse taga?
„Pikaajaline treening, eriti just
keeglis,“ vastab Esnar. „Dartsis oli
meil õnne ja petankis olime ka eelmisel aastal teised. Võistkond on komplekteeritud nii, et nõrka lüli ei ole. Sel
hooajal me katsevõistlusi ei tee ja veri
ninast välja ei pinguta, kuid üritame
igaks alaks välja panna võimalikult
hea koosseisu. Heaks tulemuseks oleme suutelised veel sopsus, rogainis ja
discgolfis.“
Tankeri auhindadele peetud dartsi
võitnud Rae veteranide kooseisu kuulusid Kaili Vainumaa, Agnes Pilviste, Oleg Pontsosnik, Siim Pukk, Ago
Timuska ja Kalev Pukk. Eelmise hooaja
kolmandana lõpetanud Rae veteranid
on nüüd esindatud koguni kahe võistkonnaga. Rae valla mängude kolmest
esimesest alast on osa võtnud 33 erinevat tiimi. Peakorraldaja Indrek Raigile
teeb head meelt eelkõige ettevõtete suurenenud huvi. „Vaadates Rae valla ettevõtete kogumahtu, siis on kasvuruumi
tohutult,“ lisab Raig. „Külade esindatus
on jäänud pisut tagasihoidlikumaks.
Kutsun sealseid inimesi aktiivsemalt
sportlikult vaba aega veetma.“
Dartsiga samal päeval peetud Pipelife keegli võitis Lagedi SporT koosseisus Kaire Maal, Bärbel Salumäe,

Keegli ja dartsi vanim võistleja oli Rae veteranide koosseisu kuuluv 72-aastane Oleg
Pontsosnik. FOTO: ARDO SÄKS

Toomas Tamlak, Andrus Pohlak,
Raivo Päivalill ja Kalju Lohk. Individuaalvõistlejatest hoolitses suurima
üllatuse eest meeste arvestuses esikoha pälvinud Raig.
„Keeglis on õnne osakaal niivõrd
suur, et mees metsast võib pärast kaht
trenni kõigile ära teha. Minu näide on
järjekordne tõestus, et Rae valla mängude alad sobivad kõigile,“ räägib Raig.
Oktoobri alguses toimunud Rae
valla mängude avaala − petanki − võitis oodatult Patika küla, mida esindasid Kadri Arunurm, Kalju Olmre ja
Margus Vain.
Rae valla mängude neljas ala −
epeevehklemine − peeti 4. novembril.
Viies ala − lauatennise ja sulgpalli üksikmängudest koosnev minireketlon
− toimub 25. novembril Jüri spordihoones.

RAE VALLA MÄNGUD

•

Hekoteki petank: 1. Patika, 2.
Rae veteranid, 3. Karla küla, 4. Omniva, 5. Vaidawood, 6. Team Järveküla
Pipelife keegel: 1. Lagedis SporT
794, 2. Aruheina 760, 3. Rae veteranid 742, 4. Team Järveküla 739, 5.
Omniva 726, 6. Tiim Vaida 677
Tanker darts: 1. Rae veteranid
917, 2. Aruheina 868, 3. Võsukese
Lasteaed 849, 4. Rehnut 848, 5. Lagedi SporT 797, 6. Kesarol 780
Kokkuvõttes: 1. Rae veteranid
172,7, 2. Aruheina 157,3, 3. Lagedi
SporT 139,3, 4. Omniva 135,2, 5. Patika 122,6, 6. Team Järveküla 119,3
Ettevõtted: 1. Omniva 135,2, 2.
Rae Spordikeskus 116,2, 3. Rehnut
100,3
Külad: 1. Patika 122,6, Team Järveküla 119,3, 3. Karla küla 117,7

•
•
•
•
•

Peetri koolis keskenduti selja tervisele
Rahvusvahelise seljapäeva raames
viis Peetri aleviku elanik ja füsioterapeut Martin Toht Peetri koolis
läbi selja tervisele pühendatud päeva, mille raames toimus praktiline
tegevus, kus õpetati häid harjutusi
seljale ja rühile. Samal ajal toimus
kooli suures saalis ka seljatervise

seminar, kus räägiti, millest meie
selg koosneb, nutikaelast ja rühist.
„Terapeutidena inimesi ravides tegeleme enamasti vaid tagajärgede likvideerimisega, kuid soov oli
omaltpoolt panustada just ennetustöösse. Valisime sihtgrupiks algklasside lapsed, kuna nad on uuele

infole kõige vastuvõtlikumad. Lastele anti 3 tähtsat harjutust, mida
nad kodus saavad ka oma vanematele õpetada,“ lisas Toht, kes on ka
Eesti Selja- ja Kaelaravi Keskuse
juhataja. Seljatervise päeval osales
290 last 2.–4. klassini. Lisaks 60 last
eelkoolirühmadest.
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Rae valla ettevõtjad saadavad näituse “Vabadus
21. sajandil” ringile valla haridusasutustesse
15. oktoobril avati Rae Kunsti Platsil
Tallinn Art Space’i poolt kureeritud
näitus „Vabadus 21. sajandil”. Et Tallinn
Art Space’i eestvedaja Jaak Visnap on
keskmisest loomeinimesest aktiivsem
müügimees, siis võttis ta Rae Kunsti
Platsil avatava näituse eel isiklikult
ühendust ka kohalike ettevõtjatega
ning utsitas neid kindlasti näituse avamisele tulema. Jaagu töö kandis vilja
ning seltskond Rae ettevõtjaid tuligi
näituse avamisest osa saama – vähe sellest – nad ostsid selle näituse ära.
See tähendab, et kõik näituse
„Vabadus 21. sajandil” moodustavad
21 tööd, mille hulgas on esindatud
selliste eesti kunstnike nagu Raul
Meele, Marko Mäetamme, Kiwa, Laurentsiuse, Jaak Visnapi, Urmas Viigi,
Navitrolla, Kadri Alesmaa, Jüri Arraku,
Leonhard Lapini, Hardi Volmeri, Kadri Kangilaski, Evi Tihemetsa, Peeter
Alliku, Jaan Toomiku, Ivar Kaasiku,
Liisa Kruusmägi, Tarrvi Laamanni, August Künnapu, Maarit Murka ja Priit
Pärna looming, kuuluvad nüüd Kris-

to Peernale, Rando Ottelile ja Veigo
Gutmannile. Mõistagi on sellise litomapi (niimoodi nimetatakse litograafiliste tööde kogumikku) omandamine
investeering, sest kunstiteoste väärtus
on ajas kaheldamatult kasvav.
Oluline aspekt antud tehingu juures on aga hoopis see, et kõnealune
seltskond ettevõtjaid on otsustanud

oma investeeringut jagada ka vallarahvaga. Näitus „Vabadus 21. sajandil“
on Rae Kunsti Platsi galerii-seintel
kuni 15. novembrini, kuid alates jaanuarikuust läheb see ringlema Rae
valla haridusasutustesse. Esimene
peatuspaik, kus kõik huvilised Eesti
nimekaimate kunstnike loominguga
tutvuda saavad, on Jüri Gümnaasium.

KULTUUR
NOVEMBER 2018

NOVEMBER
˸16.11 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis
kl 18.00
Billeneeve maalinäitus „Ma libisen
endast üle pikemalt või lühemalt”
Näitus jääb avatuks detsembri lõpuni
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸16.11 Abja EHH-teater „PAPA“
kl 20.00 Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja Andres Linnupuu
Raivo Küti draamas „Papa” on nalja ja
naeru, on tüli ja riidu, näimist ja salatsemist. Ei puudu pisaraidki. Rahvapärased koomilised situatsioonid vahelduvad märkamatult dramaatilistega.
Võimendatud eluabsurdist kasvab
välja kaunis poeesia, milles kinnistub
tõeks peategelaste seni täitumatud
unistused.
https://www.ehhteater.ee
Pilet 7 eurot
˸24.11 Rae 152 sünnipäevapidu
kl 19.00 Peetri koolis
Stig Rästa kontsert, Koit Toome&bänd,
DJ Rauno Märks.
Pilet 10 eurot

test seiklustest kaheksa tegutsemisaasta jooksul.
Vanusepiirang: Alla 12 a. mittesoovitatav.
Kategooria: mängufilm | Žanr: komöödia, draama.
Režissöör: Henrik Normann
Pilet 4/5 eurot
˸30.11 KONTSERT Brigita Murutar
ja Paul Neitsov „Leekiv armastus“
kl 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Kontsertidel kõlab „vana Eesti kulda“
Silvi Vraidi, Tarmo Pihlapi, Genialistide,
Jaak Joala jpt repertuaarist ning mõned parimad palad mujalt maailmast,
näiteks Viktor Tsoi „Kukuška“, samuti
kindlasti mõni lugu Aapo Ilvese sulest.
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas ja kultuurikeskuses kohapeal
eelmüügist hinnaga 15/13 eurot (pensionär, 7–12 a. laps). Kontserdipäeval
pilet kõigile 15 eurot

DETSEMBER
˸02.12 Esimese advendi tähistamine
kl 16.00 Jüri kirikus
Jälgi reklaami!
˸09.12 Jõululaat Rae Koolimajas
Vaskjala külas
kl 11.00–16.00
Kui soovid laadale kauplema tulla,
anna endast teada aadressil virve.
sepp@rae.ee hiljemalt 5. detsembriks.
Ära unusta teatada, mida soovid
müüa, kui suurt pinda vajad ja kindlasti lisa ka enda kontaktid.
Liigub laadabuss marsruudil Rae Kultuurikeskus Rae Koolimaja!
Jälgi reklaami!

˸25.11 Eesti film „Elu hammasratastel“
kl 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Henrik Normanni esimene mängufilm,
mis räägib ansambel Respekt värvika-

˸10.12 komöödiateatri etendus
„Hotell California“
kl 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Omal ajal Vanalinnastuudios mängisid „Hotell Californiat“ eksabikaasad
Ita Ever ja Eino Baskin. Ja nii üllatav
kui see ka poleks, saab nüüdki laval
jälle kokku endine paar Katrin Ka-
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risma ja Tõnu Kilgas, kes kindlasti
on jäänud sama glamuurseks nagu
varemgi. Need lõbusad lood lavastas
Ivo Eensalu, kunstnikutöö tegi Riina
Andresen.
Autor: Neil Simon.
Lavastaja: Ivo Eensalu.
Osades: Katrin Karisma, Tõnu Kilgas.
Piletihind 14 eurot/16 eurot
˸14.12 VIDEODISKO kl 21.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami! Pilet 5eurot
˸16.12 Advendikontsert Jüri kirikus
kl 20.00
PUULUUP „Süüta mu lumi“. Tasuta
˸20.12 Rae valla eakate jõulupidu
kl 16.00
Rae Kultuurikeskus
Jälgi reklaami!
Lisainfo Rae Kultuurikeskusest, Virve
Sepp tel. 5551 5736, 5647 4797
˸26.12 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis
kl 19.00
Toomas Altnurme näituse „OAAS”
avamine
Näitus jääb avatuks veebruari alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital. Tasuta
˸29.12 Rae vallarahva aastalõpupidu
kl 21.00
Rae Kultuurikeskuses
Ciara Kabareeprogramm „EV” pühendatud EV100 temaatikale
Tantsuks James Werts World Project
Kõige üle peab valvet ja avaldab arvamust „Vabariigi valvur” Ivan Orav
Pilet 15 eurot
˸TÄHTIS!
Lisaks on tulemas filmiõhtuid, teatrietendusi ja kontserte ning erinevaid
üritusi Rae valla eri paikades!

Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Järveküla Talutaguse kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega
nr 1278. Planeeritav ala asub Järveküla põhjaosas, perspektiivse Väljaotsa tee ääres, olemasolevate ja varem
planeeritud väikeelamute piirkonnas.
Juurdepääs planeeritavale alale on
planeeritud 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1678 kehtestatud
Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringuga
kavandatud Väljaotsa tee pikenduselt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,9 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 22.11.2016 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1678
kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering lahendust pos nr 36 osas
ning jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa
ja transpordimaa kinnistud, määrata
ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Väljaotsa tee 24 kinnis•tuJärveküla
ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega
nr 1279. Planeeritav ala asub Järveküla
põhjaosas, perspektiivse Väljaotsa tee
ääres, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 1678 kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna
ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud Väljaotsa tee pikenduselt. Täiendav juurdepääs planeeritavale alale on
kavandatud olemasolevalt Väljaotsa

tee T4 kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1678 kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute
piirkonna ja lähiala detailplaneering
lahendust pos nr 34 osas ning jagada
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kinnistud,
määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

•

Patika küla Ammuta kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 05.10.2018 korraldusega
nr 1323. Planeeritav ala asub Patika külas avalikult kasutatavate Tallinn-Tartu maantee ja Jüri-Vaida tee ääres ning
Jüri-Vaida teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavatele elamumaa
kruntidele. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa
sihtotstarbelisest
kinnistust välja neli elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ning ülejäänud osal
säilitada maatulundusmaa sihtotstarve,
seada elamumaa kruntidele 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
osaliselt perspektiivne elamumaa,
olemasolev elamumaa hajaasustuses
ning juhtotstarbeta maa. Kinnistu
jääb vähesel määral rohevõrgustikku.

•

Karla küla Jaanisauna kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae

Vallavalitsuse 30.10.2018 korraldusega
nr 1436. Planeeritav ala asub Karla külas 11112 Lagedi-Jüri tee ja Kalmari tee
vahelisel alal põllumaade ja elamute
piiril. Juurdepääs planeeringualale
nähakse ette avalikult kasutatavalt
Papli tänavalt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaa
sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 19.11.2018–02.12.2018
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 02.12.2018:
Assaku aleviku Veski tee 29 kin•nistu
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 16.01.2018 korraldusega
nr 66 ning vastu võetud 23.10.2018 korraldusega nr 1385.
Planeeritav ala asub Assaku alevikus Veski tee ääres, olemasolevate
ja perspektiivsete väikeelamute alal.
Juurdepääs planeeritavale elamumaa
krundile nähakse ette avalikult kasutatavalt Veski teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,53 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, üks transpordimaa kinnistu Veski tee laienduse
eesmärgil ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve,
seada elamumaa krundile ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja teh-
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novõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud haljasala ja parkmetsamaa.
Planeeritava ala naaberkinnistutel
on olemasolevad ning perspektiivsed elamumaa juhtotstarbega alad.
Üldplaneeringu järgne maakasutuse
lahendus on planeeritava kinnistu
omaniku suhtes liialt omandid kitsendav ning piirav, detailplaneeringuga täpsustakse üldplaneeringu
järgset maakasutust. Planeeritaval
alal säilitatakse valdavas enamuses
kinnistu senine sihtotstarve ning
sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe
uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu
oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.

•

Assaku aleviku Veski tee 29 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega
nr 1483 ning vastu võetud 23.10.2018
korraldusega nr 1387.
Planeeritav ala asub Aruvalla küla,
Piuga kruusakarjäär läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee
kogujateelt algavalt kruuskattega Halli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Takle kinnistust
välja üks elamumaa sihtotstarbeline
kinnistu ning ülejäänud osas säilitada
maatulundusmaa sihtotstarve, seada
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.

•

Veskitaguse küla Kopametsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 24.10.2017 korraldusega
nr 1483 ning vastu võetud 30.10.2018
korraldusega nr 1434.
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.
Planeeritaval alal säilitatakse valdavas enamuses kinnistu senine sihtotstarve ning sinna ehitusõigust ei
määrata. Ühe uue elamumaa krundi
moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla
tee 22 kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavolikogu 16.10.2018 otsusega
nr 54. Planeeritav ala asub Jüri alevikus avalikult kasutatavate Talli tänava ja Aruküla tee ristmiku nurgas.
Juurdepääs moodustatavale krundile
planeeritakse Talli tänavalt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu
4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistute senised sihtotstarbed ühiskondlike ehi-
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tiste maa sihtotstarbeks, moodustada
krundid millele perspektiivselt rajada
riigigümnaasiumi hoone ja spordihoone, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ja haljastus.
Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 20.09.2013 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringut muutev,
kuna asub üldplaneeringu järgselt
haljasmaa juhtotstarbega määratud
alal.

•

Patika küla Kriile, Töökoja ja Ädala kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 1384. Planeeritav ala asub
Patika külas, Tallinn-Tartu maantee ja
Jüri-Vaida tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
riigimaanteelt nr 11114 Jüri-Vaida tee
ning riigimaanteelt nr 1118 Patika tee.
Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 3,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kriile kinnistust jagada
välja üks tootmismaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega kinnistu ning
ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve sihtotstarbega, määrata hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ning haljastus. Tehnovõrkudega varustamine lahendada
Töökoja ja Ädala kinnistute olemasoleva taristu baasil.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud
tootmismaa ja juhtotstarbeta maa.
Planeeritava ala põhjaosas paikneb
rohevõrgustik. Planeeritaval alal
paiknev rohevõrgustik säilitatakse
ning sinna ehitusõigust ei määrata.
Olemasolevate tootmismaa kruntide vahele ühe täiendava tootmismaa
krundi moodustamist ei saa lugeda
üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda http://
gis.rae.ee/.
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Novembri
pakkumised!
SAEMATERJALID, HÖÖVELMATERJALID, VOODRILAUAD,
PÕRANDALAUAD, ERIPROFIILID, TERRASSILAUAD,
SÜGAVIMMUTATUD PUIT, PUITKLOTSID
Talli tänav 7, Jüri
tel. 6034450, 5054697

WWW.FORSTEN.EE

Oleme avatud:
E - R 8.30 - 17.00

* GLYCOCURE AHA
näohooldus
35.* GEELKÜÜNTE
PAIGALDUS
35.* SOLAARIUMI
SOODUSKAART
5 X 8 min
25.-

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

REKLAAM
NOVEMBER 2018
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MARINA KALJURAND
Esmaspäeval
19. novembril kell 18.00
Rae Kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9)

Diplomaat ja suursaadik,
endine välisminister ja
presidendikandidaat
kõneleb elust
suursaadikuna,
välispoliitikast ja suhetest
naaberriikidega.
Tulge kuulama ja arutama!

Tallinn: Laki 36

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED

A sissekäik 3. k

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

LÜKANDUKSED

glasaken.ee
SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 52 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude
tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Peetri Selverisse tööle

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

Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
INFOLETI TEENINDAJAKS
TEENINDUSJUHIKS
KALA- JA LIHAMEISTRIKS
ÖISEKS KAUBAPAIGUTAJAKS
Töökuulutusi saad täpsemalt vaadata kodulehelt
www.selver.ee/vabad-ametikohad. Meie tööka kollektiiviga
liitumiseks saada enda CV personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista
telefonil 667 3785 või 5343 5337,
personalispetsialist Kristi Aasa.

Hüvitame
osaliselt
transpordikulu!
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PAGARIÄRI JA KOHVIK
Avatud: E-R 8.00-17.00
nädalavahetusel tellimisel.
Iga päev hommiku- ja
lõunapakkumised,
praed alates 3.50, supid 1.70,
värsked pagaritooted juba kell 8.00,
esimesed toidud valmis juba 8.30,
T-N pärastlõunal soe leib,
tähtpäevadeks kringlid ja tordid!

VIIMANE AEG ON BRONEERIDA
OMA JÕULUPIDU!
KÜLASTA MEID: ARUKÜLA TEE 55, JÜRI
TELEFON: 516 3968, E-MAIL: INFO@MAHELEIB.EE

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

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

REKLAAM
NOVEMBER 2018

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

Tule ja pea oma
Jõululõuna, -õhtusöök
või -pidu kaunis
Siniallika Trahteris.
Küsi pakkumist
info@siniallika.ee või
tel.52 85 117
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PESAPUNUMISEKS PARIM KOHT!

HOOLDUSKAMPAANIA!
01.10.-31.11.2018

TOO OMA STIHL
MOOTORSEADE
AIATÄHTE HOOLDUSESSE JA SAAD:

SEADMED – 10%
LISAVARUSTUS – 15%
TÖÖRAHA VAID 16.- EUROT!
Osta krunt loodusesse,
Kesa tee elamurajooni Rae vallas.

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

www.kesatee.ee

TULE PERE VÕI
SÕPRADEGA
TUULIKUSSE!

TAVAHIND ALATES 28.- EUROST!

PEETRI: Tuleviku tee 10, tel: 5558 5709
SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee

KANALISATSIOONIJA VEETRASSIDE

EHITUS JA PROJEKTEERIMINE
Võimalik KIK toetus kuni 3000€
JÕULUPEOD JA TALVEPÄEVAD
SALATID, SUPID, PASTAD, BURGERID, GRILL
LÕUNASÖÖK E-R 11:30-15:00
KAASA TELLIMINE, CATERING
RESERVEERINGUD, SÜNNIPÄEVAD,
PULMAD, PEIED
Helista: 516 9339 | info@peetrituulik.ee
www.peetrituulik.ee

555 12 858

INFO@MARDISOO.EE
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Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

Kasutusluba kinnitab,
et hoone on
kasutamiseks ohutu
Kasutuslota hoone
müük pangalaenu
abil on kaheldav
Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel hüvitiste välja
maksmisest
Kohalikul omavalitsvusel
on õigus kasutusloata
hoone omanikku trahvida

Sooduskoodiga “Kastusluba Raes”
-15% teenuse koguhinnast

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi
Koostame
muudatusprojekte
Teostame
ehitise auditit
Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Võta ühendust

www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee

REKLAAM
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Metsakeskus.ee
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

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

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

•

01.10 varastati Peetri Selveri
fuajeest lukustamata jalgratas.

tõukeratas.

Ajavahemikul 16.–17.10 Pii•belehe
tänaval Vaida alevikus
varastati maja juurest lukustamata jalgratas.

•

Ajavahemikul 22.–23.10
Uus-Ringi teel Jüri alevikus
murti sisse kohvikusse ja varastati kassaaparaat.

01.10 Aruküla teel Jüri ale•vikus
ründas koer inimest.
12.10 Kasemäe tänaval Jüri
22.10 Õlleköögi põik, Kurna
•alevikus
•
lõigati läbi veoauto
küla: murti sisse ehitussoojakütusevoolikud.

kusse ning varastati tööriistu.

tas.

varastati sõiduauto Toyota.

13.10 varastati Peetri Selveri • Ajavahemikul 24–25.10
•fuajeest
lukustamata jalgraPajusaare teel Peetri alevikus
Ajavahemikul 14.–15.10 Põr•guvälja
teel Pildikülas varastati ettevõtte territooriumilt
metalli.

15.10 Peetri teel Peetri ale•vikus
varastati maja ukse eest

•••

Päästeteenistuse teated

Tulekahju Peeteri alevikus
Vana-Tartu mnt 83

• 14.10 Valveta lõke Vaidas
15.10 Koristati reostus Rae
•külast
•teel16.10 Valveta lõke Tähnase
18.10 Peeteri alevikus põles
•elektrikilp
20.10 Tulekahju Peeteri
•Selveris
Tulekahju Peeteri alevikus
tööstushoones
21.10 Likvideeriti avarii
•tagajärjed
Jüris

Koristati liinidele kukkunud puu Tuulevälja külas

• 04.10 Tulekahju Kostiveres • 27.10 Valveta lõke Mõigus
30.10 Koristati teelt Vaidas
• 12.10 Koristati reostus Jüris •allaaetud
Kasemäe 1
metskits
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Reakuulutused

•

Kui soovid panustada kogukonda
ja sul on tugev motivatsioon töötada
haridusvaldkonnas, siis tule kandideeri
asendusõpetajaks. Vaata lähemalt:
www.asendusopetaja.ee
Ostan sõidukorras auto, võib olla
seisnud või vajada pisemat remonti.
Maksan ja vormistan kohapeal.
Info tel: 5819 0200
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Tel: +372 5348 7318,
e-post: igor@inkteenused.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel: 522 1151
Info www.nagusul.ee
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Info tel: 5689 0125,
e-post: kuldnoop@gmail.com
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel: 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Autode, sõidukite ja töömasinate
kokkuost! Võib pakkuda ka
remontivajavaid ja seisvaid masinaid.
Ei pea olema ülevaatust ja kindlustust.
Pakkuda võib kõike. Kuulutus ei vanane.
Tel: 5457 5055
Teostame vihmaveesüsteemidega
seotud teenuseid. Valtsimismasinaga
valmistame rennid otse teie objektil,
puuduvad liitekohad. Tel. 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel: 509 2936
Paigaldan epopõrandaid (garaazid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne)
Tööde järjekorrad lühikesed ja hinnad
soodsad. Küsi hinnapakkumist
tel 5620 6899 (www.epopaigaldus.ee)
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Vōimalik tellida ka väikseid koguseid.
Info: 5559 7572
AS Eesti Keskkonnateenused võtab
tööle autojuhte. Tel: 502 5898
Ostan kasutusetajäänud sõiduauto
või kaubiku, võib olla remontivajav, kiire
tehing.tel: 5365 4085, skampus@online.ee
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus
ja vanade remont. 12-aastane töökogemus
ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
Erinevad ehitustööd: plaatimine,
fassaadid, saunad, terassid, müüritööd,
vannitoad. Töökogemus 20 a. Helista ja
küsi: 5562 3285
Aednikutööd, sügisene koristus,
lillepeenarde ja rosaariumi hooldus,
hekilõikus ja pügamine, viljapuude
lõikus, võsalõikus. Tel 5342 1289,
ruhka@3olives.ee
Otsime puhastusteenindajaid Jüri
spordikeskusesse. Töö kell 21:30–00:30
graafiku alusel. Lisainfo: tel 5671 2225,
Sveta
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Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud kodu heaks...
Avaldame kaastunnet Küllile
armastava abikaasa ning
Ristole ja Renele kalli

ISA

lahkumise puhul.
Betooni 15a elanikud

Armas Linda
Võtame osa sinu leinast
kalli

EMA

kaotuse puhul
Laulukaaslased Jüri
perekoorist

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe
Avaldame kaastunnet
Käthlynile kalli

ISA

surma puhul.
Relika, Delija, Krista ja Elis

Armas Käthlyn, Silver ja Grete!
Tunneme teile südamest kaasa
kalli isa ja vanaisa

ANDRES
KASESTE
surma puhul.

Sõbrad Õie lasteaiast
Mälestame heasüdamlikku ja
toimekat majanaabrit

IVAR TÕLDSEPP
Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.
Südamlik kaastunne Enn
Tõldsepale

Betooni 15A elanikud

POJA

kaotuse puhul.
Avaldame sügavat kaastunnet
Linda Pihule

KALLI EMA
surma puhul.

Rae Kultuurikeskus

Südamlik kaastunne Aitale ja
lähedastele kalli

JUHAN
LAUGMAA
kaotuse puhul

Juhtme 25 majanaabrid

Töökaaslased AS-ist Ahtol

OKTOOBRIS
LAHKUNUD
ERLI MÄEVÄLI
ALBERT MOVITŠ
JUHAN LAUGMAA
MATI KASK
ANDRES RANNAMÄE
VLADIMIR RODNIKOV
AIN ANNUS
ANDRES KASESTE

Südamlik kaastunne
Linda Pihule
kalli ema

ROSALIE
LEIMANI
kaotuse puhul.

Kolleegid Rae Huvialakoolist

MAIDO LEIDAR
IVAR TÕLDSEP
ELLEN ÕIEMETS
JELIZAVETA IVANOVA
MARTA KOSMATŠOVA
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Oktoobris
registreeritud
sünnid
WILLIAM ÕISMAA
BASTIAN TOODO
MARKUS TEIDLA
FREDERIK VESMES
JASPER KIVI
SEBASTIAN EINMA
SVERRE RAUDSEPP
ALARI VAAB
GERRET TREU
KASPAR SESTVERK
RUUDI KARU
TOMI KORBE
OSKAR JÕEÄÄR
GABRIELA ISABEL KATTAI
ELZA VIISUT
IRIS TANIEL
KÄTHE UUSTALO
ELISABET PAJU
NORA KIVESTI
JETTE LOUISE SELL
MIIA RUUS
BRIANNA PRUUDEN
LISANN LEINBERG
AMELIA KIBIN
ADORA POMERANTS
MEERI MÄGER
RAMONA MARGUS
ROBERTA RAUS
SIENNA LUKAS
LENNA NAGEL
ADELE VICTORIA VALLMANN
AMELII MÄGI
SASKIA MERE
NORA TIITUS
KIRKE RAUD
SIAN JOHANSON
EVA GROMOVA
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Novembrikuu sünnipäevad
NIKOLAI FURMANJUK

92

TAMARA MEINERT

80

VILMA GRUBE

90

LEA SAAVAN

80

ANNA TIMOFEEVA

90

RIINA NOOR

75

ALEKSANDRA KULEBA

89

HELLE SULS

75

LIUDMILA DMITROVA

89

TIIA JÜRGENSTEIN

75

ELLA VAREM

88

AGO TASA

75

RICHARD TAHK

88

ALEKSANDER SUTTER

75

LIA KOPLIMÄE

87

HILJA SANGLA

75

HELGI SAAREP

86

EDA JARLÕKOVA

70

LEHTI SALL

86

NIKOLAI POPOVSKI

70

VAIKE FEIL

85

KARIN VAIKJÄRV

70

SAIMA KULLAMAA

84

MILVI KUUSK

70

LEMBIT SONG

83

ANATOLY ZOLOTAREV

70

ILMAR SÕRMUS

83

VALERI VIHUL

65

HELVI HORM

83

EEVA OJAMETS

65

VAIKE KIRSCH

82

LARISA MAKAREVSKAYA

65

VILLEM KASK

82

ASTRID PEDAJA

65

MAIE RIISMAA

81

TIINA LINAMAA

65

HILJA KALDMÄE

81

MARJE VAHT

65

SIRJE TUUL

81

MILVI PIVEN

65

NINA NAUMOVS`KA

81

Sügispäikese kulda, hiliste lillede sära!
Kaunite päevade rõõmud olgu sünnipäeval Su päralt!

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

RIINA NOOR
Lagedi koolipere õnnitleb juubelil
oma kauaaegset õpetajat ja õppealajuhatajat.

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.

RAE VALLA

152. AASTAPÄEV

Laupäev, 24. november 19.00
Peetri Lasteaed-Põhikooli saal (Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa)

TERVITAME, TÄNAME, TUNNUSTAME!
Esinevad:

Stig Rästa

Koit Toome
DJ Rauno Märks
Pilet 10€
Müügil Piletilevis, Rae kultuurikeskuses ja kohapeal.
Piletite arv piiratud.

