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Kultuuri- ja haridustöötajate
tänuõhtul tunnustati parimaid
võimega ja oskusega innustuda igapäevatöö väljakutsetest, andes seeläbi
mõtteid ja ideid kooli ja valikkursuste
arendustegevusteks.
Aasta klassijuhataja 2018 – eesti
keele ja kirjanduse õpetaja Sigre Leht
Jüri Gümnaasiumist, keda kolleegid
iseloomustavad järgmiselt: Sigre on
hooliv, rahulik ja õpilasi motiveeriv.
On särasilmne, positiivne ja oskab
mõelda olukordades ettevaatavalt.
Teeb nalja ja mõistab nalja kuid oskab
olla vägagi konkreetne.
Aasta noorõpetaja 2018 – inglise
keele õpetaja Marlene Timmi Jüri
Gümnaasiumist, kelle täpsus, nõudlikkus ja süsteemne lähenemine õpikeskkonna loomisele kannavad lisaväärtust igapäevases koolielus ja kelle
enesekindlus on kolleegidele õppimise kohaks.
Aasta haridustegu 2018 – Jüri Gümnaasium, EV100 raames 100 kg võileivatordi valmistamine.
Palju õnne võitjatele ja aitäh koolidele, kes enda seast parimaid märkavad ja kandidaadid üles seadsid!

Õpetajate päeva eelsel õhtul kogunesid valla kultuuri- ja haridustöötajad Rae kultuurikeskusesse,
et veeta koos mõnus õhtupoolik ja
võtta vastu vallapoolne tänu aasta
jooksul tehtud töö eest.
Vallavalitsuse poolt külalisi tervitanud abivallavanem Jens Vendel
ütles oma kõnes, et siiras heameel on
näha, et igal aastal on tänuõhtul näha
uusi õpetajaid, tugispetsialiste ja haridusjuhte. „Aina kasvav elanikkond
ja õpilaste arv seab lisavajadused ka
huvihariduse, noorsootöö ja kultuuri
valdkonnas. See saab võimalikuks vaid
tänu teie kõigi panusele,“ oli abivallavanem tänulik.
Lisaks meelelahutusele ja muusikalisele programmile, mida pakkusid
näitetrupp Ruutu10 ja Maarja-Liis
Ilus, anti üle ka vallavalitsuse tänukirjad Rae valla aasta õpetajatele.
Võitjad valiti kaheksas kategoorias
ja iga kategooria võitjat tunnustas
vallavalitsus lisaks tänukirjale ka rahalise kingitusega 500 euro suuruses
summas.

Laureaadid:
Aasta lasteaiaõpetaja 2018 – Astra
Teras Vaida lasteaiast Pillerpall, kes
tänavu teenis ka tiitli Aasta lasteaiaõpetaja Harjumaal.
Aasta huviharidusõpetaja 2018 –
klaveriõpetaja Leonald Kaidja Rae
huvialakoolist, kelle õpilased on saavutanud edu mitmetel rahvusvahelistel klaverikonkurssidel.
Aasta klassiõpetaja 2018 – Rita Jõemets Jüri Gümnaasiumist, kelle parimate omadustena toodi välja oskus
tunda rõõmu iga lapse arengust ja
põhimõtet olla alati ise oma tegudega
heaks eeskujuks.
Aasta põhikooliõpetaja 2018 – tehnoloogiaõpetaja Raimo Saagpakk
Vaida põhikoolist, kelle kandidatuuri
esitamiseks tegid ettepaneku kolleegid, kes aastate jooksul on märganud
õpetaja pühendumust, töö kõrget kvaliteeti ning panust kooli arendamisse.
Aasta gümnaasiumiõpetaja 2018 –
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne
Erbsen Jüri Gümnaasiumist, kes on
kolleegidele eeskujuks oma algatus-

Novembri algul toimuvad
hõbelusika peod

Heakorrakonkursi „Kaunis Kodu” võitjad

Sügisesed lusikapeod toimuvad novembris kahel laupäeval: 3. novembril
Jüri ja selle ümbruskonna lastele ning
17. novembril Peetris põhjapiirkonna
lastele. Sel korral on koos vanematega
lusikapeole oodatud lapsed, kelle sünd
on registreeritud ajavahemikus aprill
kuni september 2017. Kutsed saadetakse postiga rahvastikuregistris märgitud aadressile.
Nimelised, sünniaja ning graveeritud valla vapiga hõbelusikad kingitakse kõigile sünnijärgselt Rae valda
registreeritud lastele, kellel on täis
saanud esimene eluaasta. Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tund ja sellesse aega mahub
ka vallavanema pidupäevatervitus ja
väike muusikaline etteaste noortelt
laulusõpradelt.

•
•
•
•
•

Eramajade kategoorias oli kaks omanäolist kodu, mida keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu sõnul oli omavahel
keeruline võrrelda, kuna üks oli pigem
linnaline ja teine maakodu tüüpi koduaed. Tänavu valiti võitjaks perekond
Kirejevale kuuluv elamu Kopli külas.
Esikohta autasustas vallavalitsus tunnustustahvliga ning 400-eurose kin-

•

•

•

kekaardiga Hansaplant OÜ-lt. Teise
koha ja 200-eurose Hansaplanti kinkekaardi sai Pirgu talu Venekülas, mis
kuulub perekond Tõnistele.
Lisaks tunnustatakse ka kortermaju, kus esikoha pälvis Tähnase põik 14
korteriühistu Peetris.
Asutuste seas sai esikoha Vaida
kool.

Okste ja lehtede kogumine
Ka sellel sügisel saab registreerida Rae
valla tiheasustusaladel okste ja lehtede tasuta äraveoks. Registreeruda
tuleb hiljemalt 02. novembriks 2018
helistades numbril 605 6781, 605 6750
või kirjutades ege.kibuspuu@rae.ee.
Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus.
Oksad ja lehed tuleb panna tuge-

vatesse kilekottidesse (maksimaalse
suurusega 120 l) oma jäätmemajade/
prügikonteinerite või sissesõidutee
kõrvale. Neid kilekotte, mis on suuremad kui 120 l ja kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära ei viida. Kottide äravedu algab 05. novembri
hommikul, selleks ajaks peavad kotid
olema tõstetud aia taha.
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Vallavalitsus kuulutas välja hanke Peetri
kandi uue põhikooli projekteerimiseks
5. oktoobri istungil võttis vallavalitsus vastu korralduse avatud hankemenetlusega riigihanke „Peetri kandi
põhikooli peaprojekteerimine“ välja
kuulutamiseks. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, alustatakse ehitustöödega
2019. aasta sügisel ja valla kõige uuem
koolimaja oleks valmis lapsi tervitama
esimesel septembril 2020.
Peetri kandi uus kool tuleb 864-kohaline nelja paralleeliga põhikool. Uue
kooli õpikeskkonna planeerimisel ja
kujundamisel võetakse arvesse meie
eelnevate koolide (Järveküla, Vaida ja
JG juurdeehitus) projekteerimise ja
ehitamise parimad kogemused. Uue
kooli kontseptsiooni väljatöötamine
saab toimuma koostöös valitava direktoriga, kelle leidmiseks kuulutatakse
konkurss välja juba lähiajal.
„Sedavõrd mahuka projekti puhul,
mis puudutab väga paljusid inimesi,

on elanike suur huvi mõistetav. Täna
ei ole meil paljudele küsimustele,
nagu näiteks kooli nimi või direktor,
veel vastuseid, aga tahame olla algusest peale avatud, panna rõhku teavitusele ja kaasata kogukonda,“ ütles
vallavanem Mart Võrklaev.
Vallavanema sõnul laiendab uus
hariduskompleks koolikohtade juurde loomise kõrval oluliselt piirkonna
sportimisvõimalusi. „Koolimajale lisaks oleme ette näinud spordikompleksi projekteerimise, kuhu muu
hulgas on soov rajada kaua oodatud
jalgpalliväljak koos selle kohale kavandatava pneumohalliga,“ rääkis
Võrklaev. Lisaks jõusaal, Jüri pallihalli
laadne spordisaal ja väiksemad saalid,
mis kõik on valmis teenindama kogukonna järjest kasvavaid vajadusi.
Uus kool kerkib plaanide kohaselt
Järvekülla, Turu tee ja Kindluse tee

vahelisele alale. Turu, Kindluse, Liiva
ja Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering on algatatud 03.07.2018
korraldusega. Arendajaga, kes on
detailplaneeringu tellija, on vallal
sõlmitud eelkokkulepe kooli ehitamiseks vajaliku ca 5 ha maa omandamiseks.

Peetri kandi uus kool
tuleb 864-kohaline
nelja paralleeliga põhikool.
Uue kooli kontseptsiooni
väljatöötamine saab
toimuma koostöös valitava
direktoriga, kelle leidmiseks
kuulutatakse konkurss välja
juba lähiajal.
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Kurna pargi totaalne
Sügisene värvidemäng, olles justkui lõppvaatuseks möödunud erakordsele suvele, pakub igal aastal unikaalset ja
kordumatut silmailu. Esireakohad selle loodusetenduse
nautimiseks ootavad loodusradade või parkide näol avasüli
kõiki, kes ei pelga looduses olla ka jahedamate temperatuuride saabumisel.
Kolme aasta pikkuse töö tulemusel
tundmatuseni muutunud Kurna pargi
näol on nüüd Rae valla inimestele taas
avatud üks selline avastamistväärt ja
kultuuriajalooliselt rikkaliku pärandiga
koht, kus end etendusest lummata lasta.
Algusest tänaseni
Värvika ajalooga Kurna mõisa on
esmamainitud 1384. aastal Koiranea
nime all ja see kuulub Eesti vanimate
mõisate hulka, mille ajalugu on vaadeldav enam kui viiesaja aasta vältel.
Mõis on olnud koduks viiele mõisinike dünastiale. Viimane mõisnik
Nicolai Koch müüs selle 1917. aastal
Tallinna linnavalitsusele. Peale teist
ilmasõda rajati mõisa asemele kolhoos
„Rahva Võit“ ning hiljem kuulus mõisakompleks A. Sommerlingi nimelisele sovhoosile. Mõisa härrastemajas on
tegutsenud algkool, töötanud kauplus ja asunud korterid. Hetkel kuulub

mõisahoone eraomandusse. Aastaid
tühjalt ja hooleta seisnud ainulaadne
historitsistlik hoone leidis peale 7. augusti põlengut jäädavalt koha ajaloo
prügikastis.
Mõisapargi rajamise kohta puudub
informatsioon, kuid juba esimesel teadaoleval mõisaplaanil 1697. aastast on
praeguse pargi ala ja seda ümbritsevad
kivimüürid näha. Pargi sümboliks saanud tiikidest pärinevad esimesed andmed 1873. aasta kaardilt, kus on näha
tiikide süsteem ning välja kujunenud
mõisaansambli hoonestus. Rahvapärimuse järgi olevat tiigid kaevatud
näljaaastatel 1647–1649 (mälestuskivi
daatumiga asub pargi südames), kui
talurahvas käis mõisas leiva eest kaevamas. Sellest tulenevalt ka nende
rahvasuus tuntud nimi „näljatiigid“.
Täna pargis jalutades on esiisade katsumusi võimatu endale objektiivselt
ette manada, kuid tiikide muljetaval-

dav suurus ning mõte nende käsitsi
kaevamisest annab jätkuvalt elavat
tunnistust möödunud aegade valust.
Vaevaline uus tulemine
Mõtteid pargi taasavamisest on
mõlgutatud juba aastast 2011, kui vallavalitsuse tellimusel koostati toona
aastakümneid hooleta olnud pargile
esmane hoolduskava ning asuti jõudumööda seal toimetama. Suuremaks
tööks läks aga kolm aastat tagasi, kui
jõuti arusaamisele, et mõisapark on
sobilik paik ka niisuguse ammu endale
vallas kohta otsinud, ent toona võrdlemisi uue ja populaarse spordiala jaoks
nagu discgolf. Selline lõppeesmärk andis töödele juba selgema suuna.
Esialgsete plaanide kohaselt võinuks park saada valmis ka 2017. aasta

Projekti kogueelarve
ületab tööde
perioodi peale küll priske
200 000 euro piiri, kuid
mängimiseks mõeldud
raja ja märgistuste osa
moodustab sellest vaid
14 000.
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muutumine
lõpus, kuid toonane vihmane suvi ei
võimaldanud pinnasel masinatega
töötamist ning nii lükkus projekt edasi. Täna on tööd lõpusirgel ja selle pargi puhul on oluline, et nii valla kui ka
kogukonna perspektiivist lähtuvalt on
tegemist eelkõige pärandkultuuri projektiga, kuhu discisõprade kõrval on
väga oodatud ka teised huvilised.
Viimase kolme aasta jooksul ka ise
pargis loendamatuid töötunde rassinud majandusvaldkonna abivallavanem Madis Sariku sõnul lisab sportlik
vabaajaveetmise võimalus discgolfiraja
näol küll lisandväärtust, kuid ei ole
ka pargi alla kulunud investeeringute
mõistes esmatähtis.
„Projekti kogueelarve ületab tööde perioodi peale küll priske 200 000
euro piiri, kuid mängimiseks mõeldud
raja ja märgistuste osa moodustab sellest vaid 14 000. Suurima kuluartikli
moodustasid hoopis erinevad taastamis- ja heakorratööd. Näiteks pargis
asuvate ja kultuuriajalooliselt oluliste
„näljatiikide“ puhastamine sinna aastakümnete jooksul kuhjunud setetest,
tiikidevaheliste ajalooliste sildade
taastamine, vaateplatvormi rajamine
ja ka näiteks vajalikele haljastustöödele eelnenud dendroloogilised uuringud,“ selgitas Sarik.

Lisaks Rae valla eelarvele toetasid
projekti 20 000 suuruse investeeringuga oma eelarvest naabervald Kiili ja
43 420 euroga PRIA läbi oma LEADERprogrammi.
Kõik algab kogukonnast
Suure tõenäosusega ei räägiks me
täna Kurna pargist, kui projekti taga
ei oleks algusest peale olnud külavanem Aivar Aasamäe ja küla inimeste
raudne tahe. Veelgi enam, kogukond
on aastate jooksul korduvalt ka ise käe
külge pannud. „Ilmselt said vallainimesed 2017. aastal Teeme Ära talgutel
osaledes aru, et kogukonna jaoks on
tegemist tõeliselt olulise objektiga –
tookord osales 80 inimest ja üheskoos
toodi pargist välja kaks suurt konteineritäit prügi,“ meenutas külavanem.
Tänavu toimunud Maailmakoristuspäeva raames olid pargi korrastustöödel Jüris asuva ettevõtte ABB töötajad.
29. septembril koguneti taas talgutele, et üheskoos istutada 101 puud.
„Kurna seltskonna jaoks on olnud väga
tegus aasta ja see on tõeline kordaminek, et Eesti Külaliikumine Kodukant
eraldas meile läbi taotlusvooru mitte
lihtsalt vahendid, vaid seda lausa maksimumsummas. See näitab veelkord
pargi olulisust ja loomulikult meie pro-

jektikirjutaja kõrget taset,“ sõnas külavanem. Sellega on saanud iidne ja väärikas park täiendust suurte ja korralike
puude näol järgmiseks sajaks aastaks.
Töö jätkub
Abivallavanema sõnul pole park
veel ka täna päris valmis, kuigi kettagolfareid käib ilusate ilmadega mängimas keskmiselt saja kaupa päevas.
„Kurna mõisapargi korrastamise lõplikust maksumusest on täna veel vara
rääkida, sest näeme juba täna enne
pargi avamist, et discgolfi mängijad
seisavad rajale minekuks lausa järjekorras. Hinnanguliselt külastab parki 100 huvilist päevas ja peame täna
plaani mõne IT-lahenduse toel soovijatelt ka halduskulude katteks raha
koguda. Haldus- ja koormusest tekkivad lisakulud on raskesti prognoositavad, kuid teame täna, et tulemata need
ei jää – juba vaid viimase aasta jooksul
oleme pidanud kuuel korral koristama
pargist tormimurdu, mis on oluline ka
külastajate ja mängijate ohutuse tagamiseks. Samuti vajab ajalooline park
järjepidevat hoolt ja korrastustööde
jätkamiseks oleme järgmise aasta eelarvesse selleks ka vahendid ette näinud,“ lisas abivallavanem pargi edasisest haldusest rääkides.
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Patika lapsed kõnnivad koolibussini
kitsast ja valgustamata teed
Patika küla Aedlinna piirkonna elanikel on mure. Nimelt
pole nad rahul olukorraga, et koolibussi lõpp-peatus on
Aedlinna tee alguses Puraviku peatuses. Kolm aastat tagasi
sõitis buss sealt edasi, rohkem kui kilomeetri võrra eramutele lähemale, pööras end seal ümber ja võttis suuna kooli
poole.
ANDRES KALVIK
Olukord muutus, kui bussipeatuse lähedal asuvale Kukeseene teele panid
elanikud tõkkepuu ette, mis muutis
bussi manööverdamise keerulisemaks.
Patika elanik Velor Viitak ütleb aga, et
tegemist pole ületamatu probleemiga,
sest bussijuhile oleks antud sarnaselt
postiautole tõkkepuu pult. Piirkonna

elanikele ei valmista meelehärmi laste
igahommikune jalutuskäik, vaid see,
et nad peavad kitsast Aedlinna teed jagama autodega, mis muudab liiklemise ohtlikuks.
Talvel olukord eriti hull
Siinkirjutaja käis septembri keskel
ühe argipäeva hommikul kella poole
kaheksa paiku olukorda oma silmaga

kaemas. Tuleb tõdeda, et tegemist pole
kiusu ajamisega. Sõidutee, mis bussipeatusest kaugemate majade juurde
viib, on tõepoolest kitsas.
Kevadel ja sügisel saavad lapsed
vahemaad läbida tõuke- või jalgrattaga ning autode lähenedes teepervel
seisatuda. Olukord on palju tõsisem
talvel, kui valgustamata teed katab
lume- või lörtsikiht. „Mõned vanemad
on hommikusest koolibussi kasutamisest loobunud ja lapsed viiakse autoga
kooli,“ lisab bussipeatusest pooleteise
kilomeetri kaugusel elav lapsevanem
Merli.
Hommikuti saavad lapsevanemad
võsukesi autodega bussipeatusesse
tuua, kuid päevasel ajal, kui õpilased
koolist tulevad, ollakse enamjaolt tööl
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Vallavanema kommentaar

mööda
ning kojujõudmise eest vastutavad
lapsed ise.
Rae vallavolikogu liige Viitak pakub, et olukord puudutab paarikümmet last. „Koolis käivate laste arv kasvab, sest lapsevankritega vanemaid
liigub ümbruskonnas palju ringi,“
täpsustab Viitak.
Paljud lapsed viiakse autoga kooli
„Ilusate ilmadega pole lastel probleem hommikuti bussi peale tulla. Aga
palju meil ilusaid ilmasid on?“ küsib
Merli. „Paljud lapsevanemad on oma
tegemised sättinud nii, et nad viivad
lapsed autoga kella kaheksaks kooli ja
sõidavad edasi tööle. Kaks aastat käis
buss Puraviku peatuseni ja sai seal
ümber pöörata. Kõik toimis.“

Aedlinna piirkonna elanike mure on
vallale hästi teada ja oleme teema
kirglike eestvedajatega olnud dialoogis juba alates 2016. aastast. Kohtumiste ja kirjavahetuse käigus on
vanematele selgitatud nii vedu korraldava ühistranspordikeskuse ja
vedu teostava bussifirma seisukohti
kui ka seadusest ja liiklusohutusest
tulenevaid argumente, miks koolibuss R4, mis teenindab Patika, Salu,
Urvaste, Suursoo ja Vaida lapsi, aedlinna sisesel teel sõitma ei hakka.
2015. aastal vastu võetud otsus tuua
koolibussi peatus Patika Aedlinna tee
tupiktänava lõpust asula algusesse oli
tingitud pikka aega õhus olnud probleemidest, mida ei ole võimalik tänast
infrastruktuuri arvestades lahendada.
Näiteks ei püsinud koolibuss toona
graafikus ja pidevalt toimus hilinemisi. Põhjuseid uurides selgus, et need
olid tingitud just Aedlinna teel toimuvast.
Nimelt kulges tee asumi lõpus
paiknenud peatuseni mööda endiste
aiandusühistu territooriumite teeotsadest. Probleemid algasidki sellest, et
lapsevanemad ei kandunud hoolt selle eest, et lapsed jõuaksid õigeks ajaks
peatusesse. See tingis olukorra, kus
hommikuti tuli bussijuhil lapsi peale
korjata igas teeotsas ja pärastlõunal
teha laste soovidele vastu tulles pidevalt ka peatusi. Sealt edasi tekkisid
probleemid kitsal teel bussi eest ja tagant tee ületamisega ja liini pidevate
hilinemistega, mis arusaadavalt häiris
omakorda järgmises peatuses koolibussi ootavaid lapsi.
Ilmselt mõtleb nii mõnigi, et lihtne
lahendus oleks liinile panna tööle üks
kalgi südamega bussijuht, kes laste ja
vanemate poolsele survele nii kergelt
alla ei vannuks. See ei lahenda palju
suuremat probleemi, milleks on piirkonna puudulik infrastruktuur. Nimelt on kõne all olev asustus tekkinud
sinna algselt rajatud suvilapiirkonda, kus ei ole loodud ega ette nähtud
aastaringseks elamiseks ja koolibussi
ohutuks liikumiseks vajalikke tingimusi. Kitsas sõidutee ei võimalda
bussil manööverdamist, turvalist peatumist ja probleeme esines ka valesti

pargitud autodega. Ja tõesti, ka elanike
paigaldatud tõkkepuu on probleem,
aga kindlasti mitte ainus.
Loomulikult ei saa me ignoreerida
inimeste valikut seal piirkonnas elada, kuid vajaminevad investeeringud
on väga suured ja seetõttu ei ole pakkuda kiireid lahendusi. Jõudumööda
aga vald ka panustab ja piirkonna elanikud mäletavad ilmselt hästi, milline
oli varem asulasse viiva Nabala tee seisukord.
Ka hetkel kõne all olev Aedlinna tee
sai uue pindamise alles hiljuti – aastal
2017 ka viimati valla poolt teostatud
sama tee joonimine, millega eraldati
jalakäijate osa sõiduteest, muutis taas
nii laste kui ka teel liiklevate autode
jaoks üksteisega arvestamise lihtsamaks. Elanikelt on selle kohta tulnud
positiivset tagasisidet. Ka järgmises
eelarvestrateegias on piirkonna küsimustega arvestatud – Aedlinna teele
tuleb valgustus, mis turvalisust parandab.
Kokkuvõttes võib öelda, et vallavalitsus on täna jätkuvalt seisukohal,
et Puraviku peatus on piirkonna laste
jaoks sobilikus kauguses ja seda muutma ei hakata. Veelgi enam, seadusega
ettenähtud maksimaalsest jalgsi käimise teekonnast, mis on kolm kilomeetrit, asub see enamikele kordades
lähemal. Vaid asula kõige kaugemasse
nurka Kivipuraviku teel, on bussipeatusest maad 1,7 kilomeetrit. Lisaks
kutsume tänavu eriti teravaks probleemiks kujunenud liikluskäitumise
valguses elanikke üles arvestama ja
oma kogukonna liikmetele ka autoroolis olles mõtlema. Antud tee näol
on tegemist teega, kus igapäevased
hommikused ja õhtused liikujad on
valdavalt samad inimesed, kes seal ka
elavad ja kelle lapsed tee ääres liiguvad.
Seega esmane lahendus õnnetuste
vältimiseks on kindlasti see, kui piirkonna inimesed oma kodukohas sõites valivad mõistliku sõidukiiruse ja
arvestavad, et tee ääres liiguvad nende
naabrid ja lapsed.

MART VÕRKLAEV
VALLAVANEM
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Järveküla lasteaia
direktor: tuure
võtvas maailmas
tuleb pakkuda
turvatunnet
Järgmise aasta märtsis alustab kahes majas tööd Järveküla
lasteaed. Turu tee majja mahub 180 ning Leerimäe ja Kaare
teel paiknevasse majja 120 last.
ANDRES KALVIK
Direktor Airi Kukk tegeleb juba aktiivselt töötajate otsimisega. Õppejuhina
alustas tööd Evelin Koor, värvatud on
ka esimesed õpetajad. Lastaia kollektiiv saab olema küllalt suur – suures
majas hakkab tööle üheksa ja väikeses
majas kuus rühma. Lisaks pedagoogilisele personalile tuleb leida erinevate erialade spetsialiste: kokad, eripedagoog, logopeed, majahoidjad ning
puhtuse ja korra eest vastutaja. Tööd
on pakkuda rohkem kui 40 inimesele.
Lasteaia juht julgustab kõiki huvitatuid temaga ühendust võtma.
Julge pööre tööelus
Kukk on terve töökarjääri vältel
olnud seotud haridusvaldkonnaga.
Aastatel 1993–2000 pidas ta Tallinna
Pelgulinna Gümnaasiumis vanemõpetaja ametit. Pärast seda siirdus ta
tööle Tallinna Ülikooli. Järgmised 15
aastat oli Kukk erinevatel ametikohtadel Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste
instituudis, alates 2015. aastast teenis
aga samas leiba haridusteaduste instituudi dotsendina.
Kui 48-aastane naine otsustab teha
elus niivõrd suure pöörde, peab olema
tegemist inimesega, kes ei karda uusi
ja huvitavaid väljakutseid.
„Inimese elusolemisse on loomulikul moel „programmeeritud“ pöördepunktid, mis panevad teda mõtlema
olnule ja tulevikule. Iseasi, kui sageli

me neid pöördepunkte ära tunneme ja
kui tõsiselt me pöördepunktide pakutavaid valikuid võtame,“ arutleb Kukk.
„Mul on olnud au neid märgata ja ära
tunda ning julgus need väljakutseteks
sõnastada. Olen seadnud eesmärgid ja
leidnud tahte mööda uut rada astuma hakata. Olen samas väga teadlik
sellest, et mul tuleb palju õppida ja
omandada. Õnneks on sellistel teedel
alati imelisi inimesi, kes oma kogemuste jagamisega abikäe ulatavad.“
Tänapäeval on saanud justkui normiks, et iga uus hoone, tehnoloogiavidin, kaubanduskeskus peab olema
senistest erilisem. Kuke sõnul ei tohiks
see põhimõte lasteaia puhul normiks
olla. Konservatiivsus tuleb turvalisuse
ja lapsele tuttava äratundmise eesmärgil pigem kasuks kui sisemist tasakaalu
võimaldav nähtus. See on eriti oluline
väikeses majas, kuhu tuleb ka tasandusrühm hariduslike erivajadustega lastele.
Prioriteediks laste iseseisvus
„Uue lasteaia eesmärk ei ole võistlemine või ärapanemine või konkurentsi tekitamine erilisuse rõhutamise kaudu. Me kõik oleme erilised ühel
või teisel moel ning seda tuleb austama õppida ja hindama harjuda,“ märgib Kukk. „Kõik muu saab olema tavapärane, sest tuttav ja teadaolev tekitab
esmase turvatunde, mida oleme inimestena pööraselt tuure võtvas maailmas järjest enam vajama hakanud.“
Kukk soovib, et Järveküla lasteaias

Olen samas väga
teadlik sellest, et
mul tuleb palju õppida ja
omandada.
pöörataks erilist tähelepanu laste iseseisvuse suurendamisele. „Igaüks hakkab vastutama selle eest, milleks ta on
oma arengus suuteline ja võimeline.
Äraõpitava kaudu tekib ka usaldus enese oskuste ja suutlikkuse suhtes ning
vastutus inimeseks olemise ees. Millega tänane koolieelik raskusi kogeb, on
enesekohane vastutusevõtt oma käitumise eest, valmidus ise pingutustnõudvaid ülesandeid ja tegevusi omaks
võtta, sisemine tasakaaluk(t)us ja sot-
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Vallavanem: oleme leidnud uuele
Järveküla lasteaiale hea juhi

Direktor asus tööle ligi aasta enne
asutuse avamist, mis võimaldas tal osa
saada ja kujundada kogu uue lasteaia
kontseptsiooni ehitusest programmi
sisuni.

siaalne kohmakus,“ täpsustab Kukk, lisades, et suuremast visioonist tahab ta
esmalt rääkida oma kollektiiviga.
Tallinna Ülikoolis pikalt koolipedagoogikaga tegelenud Kukk on hästi
kursis sellega, milline peab olema tänapäevane lasteaiaõpetaja. Oluline on,
et inimene oleks suurepärane suhtleja
ning soe ja hooliv inimene.
„Kasuks tulevad aktiivsus, huvi
ja armastus oma töö vastu ning tahe
tegutseda just selles vanuses lastega,“ jätkab Kukk. „Lapsemeelsus,
õpihimu ja teadasaamise soov, mis
inspireeriks ja innustaks lapsi, nende vanemaid ja kolleege. Et ta naudiks oma tööd. Ausus ja lugupidamine on ka olulised.“

Valla haridusasutuste direktori valimine on oluline samm kogu asutuse
edasise kontseptsiooni ja käekäigu
kujunemisel. Järgmisel aastal avatava lasteaia direktori konkurss kuulutati välja juba kevadel ning valimiskomisjoni kuulus 6 inimest. Komisjoni
esimees Mart Võrklaev tutvustas, milliseid isikuomadusi ning tõekspidamisi uute juhtide puhul vaadatakse.
„Uute juhtide puhul hindame tema
arusaama ja mõttemaailma hariduspoliitikast, seda, kuidas ta suhtub oma
tulevasse personali, milline on tema
varasem kogemus ja motivatsioon
asutust juhtida ja asju hästi teha. Pea
alati oleme kõige olulisemaks pidanud
aga seda, et juhil oleks endal arusaam,
et kogu haridusasutuse juhtimise puhul on kõige olulisem lähtuda lapsest
ja tema vajadustest ning arengust,“
kirjeldas vallavanem kooli- ja lasteaiajuhtide olulisi omadusi.
Järvekülas avatava lasteaia uut
juhti kirjeldas Võrklaev kui kandidaati,
kes teistest oluliselt eristus ja sellest
tulenevalt kogu komisjoni üksmeelse
poolehoiu võitis. „Lisaks jättis Airi ka
hea mulje oma ideedega uue asutuse
käivitamise ja juhtimise osas. Kuna

meil on vallas palju lasteaedu ja nende
juhte, siis uute juhtide valikul peame
oluliseks ka seda, et nähtaks ennast
osana meeskonnast ja oldaks valmis
omavahel koostööd tegema ja üksteist
täiendama,“ jätkas vallavanem.
Sama tõdes ka valla hariduse peaspetsialist Marju Randlepp, kes vallavalitsuse poolt uue direktoriga seni
kõige tihedamalt koostööd on teinud.
„Lisaks tema väga märkimisväärsetele teoreetilistele teadmistele ja kogemustele hariduse valdkonnas, sh õppejõuna Tallinna Ülikoolis, oli tal selge
ja läbimõeldud nägemus loodavatest
lasteaedadest ning inimesena on Airi
positiivne ja koostöövalmis,“ iseloomustas Randlepp valitud direktorit.
„Varasem lasteaia juhtimise kogemus Airil puudub, aga usun tema
tausta, elukogemust ja pühendumust
vaadates, et oleme leidnud uuele Järveküla lasteaiale hea juhi,“ lisas vallavanem lõpetuseks, „ning koos head
keskkonda pakkuvate uute ja kaasaegsete majadega võivad vanemad
kindlad olla, et lasteaia personaliga
koostööd tehes saavad nende lapsed
kvaliteetse alushariduse ja oskuse tulevikus iseseisvalt hakkama saada.“

ÜKS KÜSIMUS UUELE DIREKTORILE
Kas lasteaiaõpetajate ja kooliõpetajate palgasüsteem peaks olema sarnane?

K

as-küsimus eeldab jah või ei vastust, kuid antud teema pole olemuslikult nii lihtne. Kui vaadata kahe sihtrühma puht formaalseid nõudeid, siis tööalane ettevalmistus lubab lasteaiaõpetaja kõrghariduse
esimeselt astmelt tööturule, kooliõpetaja teiselt astmelt. Selle järgi
peaks erisus kajastuma tõesti ka töötasudes. Kui lähtuda töö sisust, siis mõlema
elukutse esindajal on väga suur vastutus ja rohkelt sisulisi tööülesandeid, mis
väärivad võrdselt head tasustamist.

Antud küsimuses on vaja hoopis laiemat mõistmist. Lähtudes ametite klassifikaatorist on õpetaja sarnaselt juristide, arstide ja inseneridega tippspetsialist.
Viimati nimetatud elukutsed on aga paremini tasustatud, mis tähendab, et palgasüsteem riigis on üleüldse paigast ära.
Iga elukutse professiooni kirjelduses peaks olema professionaalsuse sügavust kirjeldavad eripärad, mis ennekõike peaksid kajastuma palgasüsteemis,
mõjutades sellega kogu konkreetse ameti staatust ühiskonnas ja seda kõrgeimal
palgaastmete skaalal, mitte keskmisel nagu praegu. Praegune palgasüsteem on
ebaõiglane.
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Jüri Gümnaasiumi tugikeskuse
enam ei pea ainult tulekahjusid
Tänavu kümnendat tegutsemisaastat tähistava Jüri
Gümnaasiumi tugikeskuse
juhataja Nele Pilman rõõmustab selle üle, et kooli
juhtkond ja vald mõistavad vajadust tugipersonali
järele. Seetõttu võib tõdeda, et nende 19-liikmeline
spetsialistide meeskond
saab lisaks igapäevatööle
Jüri Gümnaasiumis tegeleda ka arendus- ja ennetustegevustega, mis õpilaste
nii füüsilise kui ka vaimse
tervise heaolu seisukohast
on esmatähtsad.

Kuidas on tugispetsilistide olemasolu riiklikult reguleeritud ja
miks otsustasite 2008. aastal, et Jüri
koolis peaks need töötajad koondama eraldi üksuse alla?
Seadus kohustab koolipidajat õpilasele tagama vähemalt logopeedi,
eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenuse. Kuidas ja mis mahus pole ette öeldud ja osad koolid
ostavad seda teenust ka täna sisse.
Meil on selles osas hästi läinud, et see
võimalus on olemas ning otsus eraldi
üksuse loomiseks tuleneski sellest, et
ühes kooli kasvamisega kasvas meil ka
spetsialistide hulk, kelle töid ja tegemisi oli vaja koordineerida. Tagasi vaadates saab öelda, et see viis kindlasti
meie töö ka uuele tasemele ja aja jooksul on seeläbi muutunud ka arusaam
õpetajate seas. Täna saame tänu toimiva meeskonna olemasolule tegeleda
ka ennetustöö ja arendustegevusega.
Millised on need põhimõttelised
muutused arusaamades, mis küm-

ne aasta jooksul just koolipere mõtlemises on toimunud?
Kui mina alustasin, siis nähti tugispetsialiste teise pilgu läbi. Psühholoog või sotsiaalpedagoog oli keegi,
kelle juurde õpetajad probleemse lapse ära saatsid ja korras last tagasi ootasid, et siis oma tööga parema koha
pealt jätkata. Enam ei toimu sellist
lapse käest-kätte andmist. Täna saadakse aru, et me pole imetegijad, vaid

koostööpartnerid, ja ka lahendus leitakse just tänu mitmepoolsele koostööle, kus võrdselt peavad vaeva nägema ja osalema kõik, see tähendab nii
laps, tema õpetaja, lapsevanem kui ka
meie spetsialistide näol. Lapsed lihtsalt on täna väga erinevate võimetega
ja erineva valmisolekuga, aga see ei tähenda, et nad peaks eakaaslastest alati
eraldama – tänu abiõpetajate olemasolule saame me neile toeks olla tava-
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juhataja:
kustutama
Jüri Gümnaasiumi tugikeskuse meeskond õppeaastal 2018/2019.
Pildil – I rida – Karmen Veermäe (abija asendusõpetaja), Veronika Koppel
(sotsiaalpedagoog), Siiri Joamets (väikeklassiõpetaja), Marianne Martinson
(logopeed), Helen Turmann (eripedagoog).
II rida – Annika Nässi (õpiabiõpetaja), Elve Ots (abi- ja asendusõpetaja), Olesja Aau (psühholoog), Avelin
Kalvik (psühholoog), Jüri Järvik (abi- ja
asendusõpetaja), Nele Pilman (tugikeskuse juhataja), Annelore Hirschon
(sotsiaalpedagoog), Diana Tõnismäe
(abi- ja asendusõpetaja), Carolin Kaubi
(väikeklassiõpetaja), Diana Haljasmägi
(eripedagoog).
Puudu – Raina Sinisalu (abiõpetaja
rahuklassis), Vilve Mill (abi- ja asendusõpetaja), Ene Nurmsoo (väikeklassiõpetaja), Anu Grents (väikeklassiõpetaja),
Sirje Marist (väikeklassiõpetaja).

pärase õppetöö raamides.
Aga lapsevanemad, kuidas on
see side nendega loodud või ajas
muutunud?
Enamus lapsevanemad, kellega
me tugikeskuses kokku puutume, on
väga koostööaltid. Nad näevad protsessis enda panust, mõistavad kooli
võimalusi ja hindavad ka objektiivselt,
et mida me saame üheskoos teha. Aga
alati on olemas ka äärmused. On va-

nemaid, kes probleemide ilmnemisel
eeldavad, et kohe ja kõik peavad tegelema ainult tema lapsega ja siis teine
äärmus, kes ei tee mingisugust koostööd ja sellel võib olla palju erinevaid
põhjuseid. Näiteks pole vanematel
aega, need probleemid ei ole prioriteet,
aga siiani on levinud ka valehäbi, kui
mängu tuleb lapse erivajadus.
Mis on need peamised hirmud,
mis vanematel nende teemadega

seoses on ja kuidas neid leevendada?
Kui räägime üldiselt toest, nagu
psühholoogi või sotsiaalpedagoogi
tugi, siis need ei tekita enamasti küsimust. Kui aga on vaja lapsele erivormi,
näiteks väikeklass või individuaalne
töö, on neid hirme rohkem. Just seal on
aga väga oluline kahepoolne usaldus,
et vanem aitaks aru saada, mis võivad
olla probleemide tagamaad, millest
need tulenevad. Ja muidugi usaldada
ka kooli ja spetsialisti, et seda tehakse just lapse parimaid huve silmas
pidades. Aga need hirmud ongi tihti
seotud just valehäbiga – arvatakse, et
mis nüüd saab, minu laps pannakse
„lollide klassi“ või võetakse kuskile
psühhiaatriasse arvele. See on täna ikkagi veel mõnele lapsevanemale väga
vastuvõetamatu, kui psühhiaater peab
hinnangu andmiseks sekkuma. Osade
tugiteenuste juurde suunamiseks on
see aga eelduseks ja sellega peab arvestama.
Kõik vaimse tervisega seotud w
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v teemad on viimasel ajal aga üha rohkem päevakorras. Kas laste seas on
aru saada mingist teadlikkuse kasvust?
Jaa, kindlasti ollakse teadlikumad.
Eriti näeb seda mõttemuutust just
suuremate õpilaste puhul, kolmandas
kooliastmes ja gümnaasiumis, kus
noored toovad ise neid teemasid välja.
Nad ise tulevad, nad teavad kuhu pöörduda ja nad räägivad üpris avatult nendest asjadest – mis on nende mured,
mis neid segab. Kui varem oligi meie
psühholoogi kabinet väga kaua keldrikorrusel, veidi nagu peidus ära, siis
nüüd oleme me keset maja ja uksed on
kõigile avatud. Aga see on läinud väga
loomulikult ja pole ka teemaks tulnud,
et keegi tahaks näiteks kuidagi eraldi
salaja või peale koolipäeva tulla. See
pole enam küsimus või häbiasi, aga on
vajadusel loomulikult võimalus.
Seda räägitakse ikka, et noored
on tänapäeval kuidagi abitumad või
sootuks hukas. Kas on nii, et tänapäeval vajavadki noored ja lapsed
rohkem käehoidmist?
Noored hukas kindlasti ei ole. Ja
mina ei usu, et tänased noored kuidagi imelikumalt käituks, kui meie või
meie vanemad omal ajal. Ilmselt on
nende tänased tunded ja tegevused
sarnased, aga nende asjade mõõde,
just tänu sotsiaalmeediale, on suurem.
Ja teine asi mis on küll, et lapsevanematel on kogu aeg nii kiire. See pidev
kiirustamise tunne ja kogemus aga
jääb ka laste sisse – tunne, et kõigega

•

Kes on kes?

Psühholoog
Koolipsühholoog on haridusasutuses töötav vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime
tulla. Koolipsühholoog lähtub lapse heaolust ja parimatest huvidest.
Koolipsühholoog on olemas nii õpilaste, vanemate kui ka õpetajate aitamiseks, nõustab ja toetab õpilasi
õppimise, eraelu ja karjäärivalikute
osas.
Sotsiaalpedagoog
Sotsiaalpedagoog toetab lapse
toimetulekut koolis. Vajadusel on
vahendajaks ning suhtekorraldajaks
kooli, kodu ja õpilase vahel.
Eripedagoog

•
•

Niimoodi oma aega
planeerima õppides
selgub tihti, et polegi
olukord nii hull, kui see
peas on enda jaoks välja
mõeldud.

peab hakkama saama ja 24 tunni sisse
peab tingimata mahutama 48 tundi.
Mina arvan, et seetõttu on ka vaimse
tervisega seotud probleeme rohkem,
et meil pole enam kombeks võtta aega
maha, lihtsalt rääkida ja olla.
Mis on meie lastel südamel, millised mured kõige rohkem teie lauale satuvad lisaks HEV-õpilastega
seotud probleemidega?
Väiksemad tulevad ise enamasti
siis, kui on probleemid kaaslastega,
kui suhted on sassis või teeb muret
kiusamine. Aga ka see, kui on kodus
miski, mis neid häirib. Suuremad,
gümnaasium ja kolmanda kooliastme lõpp – nemad tulevad peamiselt
iseenda pärast. Need võivad olla siis
kas eraelulised küsimused, kus nad
nõu vajavad, aga ka õppenõustamine.
Enamasti tekivad need mured just
üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse. Siis on oluliselt rohkem vaja
ise otsustada, oma aega planeerida ja
selline iseseisvus võib olla teinekord
noore inimese jaoks keeruline. Eriti,
kui neid kohustusi koguneb palju –

meil on õpilasi, kes käivad kooli kõrvalt tööl ja tegelevad õppetöö kõrvalt
ka mitmete harrastustega. Ja ühel
hetkel saabki seda kõike liiga palju,
tekib selline käegalöömise tunne ja
ei osata selle kõige juures enam iseendaks jääda.
Ja kuidas te neid aidata saate,
mida noorel inimesel on sellises
olukorras vaja?
Need lahendused võivad mõnikord
olla ka väga lihtsad. Istumegi maha,
räägime, paneme nädalate kaupa paberile kirja, millal ja miks ning mida
on vaja teha. Niimoodi oma aega planeerima õppides selgub tihti, et polegi
olukord nii hull, kui see peas on enda
jaoks välja mõeldud.
Kümme aastat on tööd tehtud,
millised väljakutsed ees seisavad
või kuhu on veel ruumi areneda?
Kindlasti vajab süstematiseerimist
ja edasi arendamist abiõpetajate süsteem. Täna on meil neid koolis 6 ja ühteaegu täidavad nad nii asendus- kui ka
abiõpetaja rolli. See tähendab, et lisaks
tugiteenustele, nagu individuaaltunnid või õpilasega koos tunnis osalemine, aitavad nad asendada ka õpetajaid
ja olema valmis astuma 1. klassi muusikatunnist 9. klassi keemiasse ja vastupidi. See aga, et on olemas need inimesed, kellel on see aeg olla neil õpilastel
kõrval ja toetada neid seal tundides ja
kollektiivis, mitte võtta neid sealt ära
või saata kuskile eriklassi või erikooli,
on just viimastel aastatel näidanud, et
on väga õige ja vajalik.

Eripedagoog toetab õpiraskustega
lapsi, kellega viib läbi nii õpiabi kui
individuaaltunde. Oluline on ka koostöö õpetajate ja eripedagoogi vahel,
et leida parimaid meetodeid, kuidas
toetada lapse õppimist ja igakülgset
arengut.
Logopeed
Logopeed juhib koolis logopeedilise õpiabi rühmade tegevust. Logopeedilise tegevuse eesmärk koolis on
toetada lapse arengut õpiprotsessis ja
aidata tal saavutada oma võimetele
vastavaid õpitulemusi.
Õpiabiõpetaja
Õpiabiõpetaja parendab õpiraskustega õpilase psüühiliste protsesside arengut (taju, tähelepanu, mälu,

mõtlemine, kõne ja suhtlemine,
psühhomotoorika, tunde- ja tahtevald).
Abi- ja asendusõpetaja
Abiõpetaja on sõber, kes aitab
last, kellel on raskusi klassis teistele õppimises järele jõudmisega või
oma emotsioonide taltsutamisega.
Asendusõpetaja on nagu kiirreageerija, alati valmis minema sinna tundi ja klassi kuhu vaja, vahel otsides
käigupealt materjali tunni läbiviimiseks.
Rahuklassi abiõpetaja
Rahuklassi tulevad õpilased, kes
ei suuda tunnis keskenduda. Abiõpetaja aitab õpilasi, kellel on vaja individuaalset lähenemist õppeaines.

•
•

•

•

VAIDA KOOL
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Vaida kool 155 – traditsioonid elagu!
Valla kõige pisem – vaid 137 õpilasega
Vaida kool – on viimaste aastatega nii
oma välisilme, ruumide kui ka juhtimise osas on saanud uue ja moodsa
hingamise. Sellegi poolest hoitakse
au sees mälestusi, pannakse rõhku
traditsioonide elus hoidmisele ja erilist uhkust tuntakse mitmendat põlve
kooliga seotud perekondade üle. Järjekordse sünnipäeva peo eel väärib kool
taas vilistlaste ja elanike tähelepanu.
Veidi üle kolme aasta Vaida kooli
juhtinud direktor Piret Halliku sõnul
saab olla tõeliselt uhke selle üle, et õpetajate ja personali hulgas on täna lausa
10 inimest, kes on ise ka kooli vilistlased. Väga pikk ajalugu ja omavahelised
sidemed, mis ulatuva tihti lausa 15–20
aasta tagusesse aega, tähendab, et Vaida kooli kollektiivis on üksteise toetamine ning abistamine ilmselge ja iseenesest mõistetav. Teisalt on väärt ka
mujalt tulijate pilk, läbi mille on asjad
alati veidi teistsugused. „Need, kes on
töötanud ka mujal, kirjeldavad meie
kooli kui ideaalset töö- ja õpikeskkonda. Kauaaegsetel töötajatel see võrdlus

puudub. Töötingimused ja võimalused on tõesti kooliti vägagi erinevad.
Alates usaldusest, lõpetades õpetaja
soovitest lähtuvate vahendite saamiseni,“ rääkis direktriss kaastöötajate
vahelisi suhteid iseloomustades.
Kindlasti on aga pikaaegsed töötajad Vaidas hoitud ja eeskujuks teistelgi. „Eraldi tooksin välja proua Evi
Sõrmuse, kes on Vaida koolis töötanud tõesti kogu oma elu – alustas tööd
Vaida põhikoolis 1964. aastal algklasside ja tütarlaste tööõpetuse õpetajana,
lisaks õpetas mitmeid aastaid vene
keelt. Õpetajaametist lahkus ta 2012.
aasta septembrikuust, kuid ikka ja
jälle oli ta vajadusel asendusõpetaja
ja nüüd on osalise koormusega valvelauas administraator. Tema on inimene, kes on paljudele eeskujuks,“ lisas
Hallik.
Koolimuuseum hoiab ajalugu au sees
Koolis viimastel aastatel toimunud
mitmete remonttööde käigus aga jäi
kooli pikaaegsetele õpetajatele Evele ja
Monikale silma, et keldri koristamisel

tuli ilmseks palju huvitavat materjali,
mis esimese hooga taheti ära visata.
Sealt sai alguse idee luua koolile muuseum, mis tänastes moodsates ruumides lubab lastel, külalistel ja kooliperel
meenutada möödunud aegu.
Kõige vanem eksponaat kogus on
1923./24. õppeaasta tunnistus – toonase nimetusega Waida-Arovalla algkooli teateleht, mis kuulus esimese klassi
õpilasele Elleriine Eldermannile. Lisaks on aabitsaid, õppevahendeid, tindipotte ja sulepäid. Eestvedajad usuvad, et põnevaid leide on kogukonna
inimeste kodudes veelgi, näiteks puudub kooliasjade hulgast veel endisaegne koolikott (portfell) ja tüdruku/poisi
koolimütsid (kasutusel 1970-1980ndatel). Sellest tulenevalt ka üleskutse
– kui kraamimise ja koristamise käigus koolimajaga seotud esemeid välja
tuleb, andke sellest ikka märku. Meile
nii tavalised, kuid unustuste hõlma
vajunud esemed, nagu näiteks arvelaud, valmistavad tänastele kooliteed
alustavatele lastele palju elevust ja pakuvad avastamisrõõmu.
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Uue Rae valla Noortevolikogu
valimised on juba ukse taga
Üha rohkem räägitakse ühiskonnas noorte osalusest ja
kaasamisest erinevatesse eluvaldkondadesse. Üheks selliseks võimaluseks kohalikus omavalitsuses on noortevolikogu, kes saavad noorte häält ja arvamusi edasi kanda.
Rae vallas valiti esmakordselt noortevolikogu 2016. aastal, kus seitse
aktiivset valla noort tahtsid kaasa
rääkida valla elu puudutavates küsimustes. Rae valla Noortevolikogu on
valla noorte esinduskogu, mis tegeleb
kohalike noorte seisukohtade esitamisega noorsootööga tegelevatele spetsialistidele kui ka vallavolikogule või
vallavalitsusele. Esinduskogu olemasolu on loonud võimaluse valla noortel senisest enam kaasa rääkida valda
puudutavates küsimustes. Lisaks ettepanekute esitamisele, saavad noortevolikogu liikmed panustada ülevallaliste sündmuste korraldamisesse ja
omaalgatuslike projektide elluviimisesse.
Sel aastal toimuvad uued noortevolikogu valimised ning kandideerida saab
14. oktoobrini. Noortevolikogusse ootame
kandideerima 13−26-aastaseid Rae valla
noori. Kandideerimiseks saada motivatsioonikiri, miks sa soovid noortevolikogu
töös osaleda ning pilt, mida saame kasutada meediakanalites meiliaadressile
mariliis.paekivi@rae.ee. Valimised toimuvad ID-kaardiga e-keskkonnas 15−17.
oktoobril.
Kui sinule tundub, et võib-olla just
sina võiksid olla järgmine noortevolikogu liige, siis ära pikemalt oota, vaid
saada oma sooviavaldus teele! Parema ülevaate saamiseks küsisime ka
eelmistelt Rae valla Noortevolikogu
liikmetelt, mida esinduskogu töö neile juurde andis. Lisaks sellele annavad

Noortevolikogus
osalemine annab
hea meeskonnatöö
kogemuse, uued tutvused
ning kindlasti sündmuste
korraldamise oskuse.

hea ülevaate noortevolikogu vajalikkusest Viljandi Noortevolikogu liige
Mait Allas.
Mis on sinu meelest noortevolikogu ja selle liikme ülesanded?
Mait Allas: Minu jaoks on noortevolikogu noori ühendav organisatsioon,
kus noorel on võimalus oma mõtteid ja
ideid teostada kohaliku omavalitsuse
tasandil. Minu meelest on noortevolikogu ülesanne seista nii enda kui kohalike noorte arvamuse ja hääle eest, korraldades noortele suunatud sündmusi
ja aktiivselt kaasa rääkida neid puudutavates küsimustes.
Mis te oma meeskonnaga jõudsite ära teha?
Georg Sikka: Olles esimesed, kes
tegutsesid Rae valla Noortevolikogus,
siis mina jäin meie tulemustega täitsa
rahule. Nii eelmisel kui ka sellel aastal
osalesid osad meie liikmed noortefestivali korraldamises, korraldasime
2017. aastal Rae valimisdebati. Alustasime üritustesarjaga „Noorelt noorele“, mis jätkub ka sel aastal.
Gerli Veeleid: Kuna noortevolikogu jõudis aktiivne olla ca 1,5 aastat
ainult, siis samuti sai osaletud ja esindatud volikogu mitmetel kooli sündmustel.
Frederik Tihhonov: Samuti osales
noortevolikogu uue noorte ettevõtlikkuse arengukava koostamises ning
osad meie liikmed on juhendanud
noori Rae valla õpilasmalevas.
Mida peaks teie arvates uus volikogu ära tegema?
Gerli Veeleid: Uuele volikogule
soovitaksin tihedat koostööd õpilasesindustega ja mõelda ning vaadata
väljaspoole Jüri. Parandada võiks koostööd kohalikus volikogus ja koolides.
Leida rohkem ettevõtlikke noori, kui
leidsime meie ja seejuures arendades
noortes ettevõtlikkust. Kindlasti mees-

konnatööd ja rohket kommunikatsiooni noortevolikogu oma liikmete vahel.
Suhtlus ja suhted on selle töö juures
kõige olulisemad. Läbi heade suhete
kasvatame tugevat võrgustikku ja „nakatame” inimesi aktiivsusega.
Frederik Tihhonov: Uus esindus
peaks tagama valla noorte huvide
esindatuse valla tasemel. Selleks tuleb osaleda nii eri arengukavade kui
ka sündmuste tegemisel. Samuti on
tähtis osalus mõnes tähtsamas valla
töögrupis.
Georg Sikka: Uus noortevolikogu
vōiks minu arvates teha rohkem selliseid sügisōhtu istumisi, väikse tee ja
muu söögiga ning esineja jms. Umbes
selline „noorelt noorele” stiilis. Samuti korraldada uusi festivale, mida
siiani pole olnud vōi jätkata neid, mis
on juba toimunud. Hoida ka rohkem
suhtlust teiste Rae valla asulatega
ning kaasata ka neid noortevolikogu
tegemistesse nii Jüris kui ka mujal.
Mida noortevolikogus osalemine noorele juurde annab?
Mait Allas: Minule on noortevolikokku kuulumine eelkõige andnud
esinemisjulguse, palju kogemusi ja
uusi sõpru. Arvan ka, et noortevolikogu annab noorele kindlasti palju
kontakte nii kohalikul tasandil kui ka
üleriigiliselt (näiteks osaledes Eesti
Noorteühenduste Liidu poolt korraldatud sündmustel kohtub ka teiste Eesti
piirkondade noortevolikogu noortega).
Gerli Veeleid: Noortevolikogu
noorele annab täpselt nii palju, kui
noor soovib vastu võtta. Mina soovitan
saada osa kõigest maksimaalselt! Kontaktid, teadmised, võimalused, eneseareng ja suhtlemisoskus. Igasugune
mugavustsoonist väljumine annab
inimesele väga palju oskusi ja teadmisi juurde ja mitte ükski neist ei „jookse” mööda külge maha.
Georg Sikka: Noortevolikogus
osalemine annab hea meeskonnatöö
kogemuse, uued tutvused ning kindlasti sündmuste korraldamise oskuse.
Kindlasti ka hea tunde, et oled midagi
oma kodukohas ära teinud!
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Noortevolikogu on heaks
võimaluseks ise otsustada
ja see ellu viia
Kohaliku omavalitsuse volikogu on
valla elanikke esindav, meie ühiselu
suunaja ja korraldaja. Volikogusse
kandideerivad aina uued inimesed,
ka noored. Seal olemine ja töötamine
eeldab mõningaid varasemaid kogemusi ning võimet koos arutada ja otsuseni jõuda. Seejärel koos otsustatu
ellu viia.
Heaks selliseks teadmiste, oskuste
ja kogemuste saamise allikaks noortele on noortevolikogu ja osalemine
selle tegemistes. Vallas on olnud palju
noori teerajajaid, keda on huvitanud
noortevolikogu tegemised vallas ja
selle töös osalemine. Kohe lõpevad valla esimese noortevolikogu volitused.
Nemad käivitasid teatud traditsioonid
ja koondasid mõtteid noortevolikogu
jätkumiseks vallas. Aitäh teile, senised
noortevolikogu liikmed, selle vastutuse võtmise eest! Uuel valitaval volikogul on juba oluliselt lihtsam jätkata.
Loodud on hea pinnas uutele huvilistele. Kindlasti jätkub avastamisrõõmu ja uute tegevuste käivitamise
rõõmu ka paljudele järgmistele noortevolikogudele. Ikka noored ise noortepäraselt noorte heaks. Oma mõtted
tuleb ellu viia. Ja kindlasti ka marssalikepikesega seljakotis, et mõne aasta
pärast saada valitud vallavolikogusse.
Loomulikult üheski töös ja tegemises ei ole kõik aina fun ja action. Ka
seda tuleb noortevolikogu töös ette.
Ka arutelud, koosolekud, dokumentide koostamised ja lugemised on
elus vajalikud kogemused ja oskused.
Kindlasti õpitakse nii üheskoos oma
mõtteid välja ütlema ja seisukohti argumenteerima.
Saan kinnitada, et vallavolikogu ja
-valitsuse toetus noorte tegemisetele on olemas, on ka ootused ja soovid
saada noortelt teada nende huve ja vajadusi, et teha neis valdkondades sisukamaid otsuseid.
Soovin valla noortele head ja sisukat noortevolikogu valimiskampaaniat ja tegusat noortevolikogu järgmisteks aastateks.

AGU LAIUS

VALLAVOLIKOGU ASEESIMEES
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Rae valla noortekeskuste oktoobrikuu tegemised
Noortekohvikus (Rae kultuurikeskuse kohvikuruum)
Avatud alates 25. oktoobrist noortele
vanuses 14+, avaüritusega „Noorelt
noorele“ algusega kell 19.00 (kohvik hakkab lahti olema kolmapäevast−reedeni
17.00−20.00)
Igal neljapäeval kell 16.30−18.00 (alustame 11.10) toimub IMPROTEATRI TÖÖTUBA, mida viivad läbi Ruutu10 liikmed.

Lagedi noortekeskus
04.10 13.30 Väljasõit Spot of Tallinna skate-alale (registreerimine noortekeskuses)
18.10 16.00 13+ filmiõhtu
22.10 16.00 Tuunime T-särkidest kotid
23.10 15.00 Tüdrukute eri: ehetekarpide
valmistamine
24.10 15.00 Pimedaks ajaks valmistumine: helkurite töötuba
25.10 14.00 Teadmiste kontroll – kahoot
26.10 15.00 Näomaalingute töötuba
31.10 15.00 Halloween’i filmiõhtu ja
näomaalingud

Järveküla noortekeskus
4.10 14.00−16.00 Tasuta SPOTi skeidi-ala
8.10 15.00 Kokanduspäev
11.10 14.00−16.00 Tasuta SPOTi akro-ala
17.10 16.00 Lauamängudeõhtu
18.10 14.00−16.00 Tasuta SPOTi skeidiala
22.10 14.00 Portselanvärvidega taldrikute
kaunistamine (regisreerimine noortekeskuses)
23.10 14.30 Ekskursioon Tallinna Linnateatrisse (registreerimine noortekeskuses)

24–25.10 Noorteka ÖÖ eelregistreerimisega!
25.10 14.00−16.00 Tasuta SPOTi akro-ala
31.10 15.00 Halloween’i tähistamine,
õudukaõhtu

Jüri noortekeskus
3–5.10 (iga päev) 13.00−16.00 avatud
noortekeskus noortele kuni 13, alates
kella 16.00 noortekeskusesse oodatud
noored vanuses 13+
18.10 Spot of Tallinna külastus (registreerimine noortekeskuses)
22.10 Küpsetame vahvleid
23.10 11.00 Väljasõit Kose noortekeskusesse, kus tutvume sealsete noortega
ning töötoas valmivad omapärased
märkmikud/päevikud
25.10 12.00 Orienteerumine Jüris
26.10 14.00 filmikas, kell 18.00 õudukaõhtu 13+
31.10 Halloween’i tähistamine

Vaida noortekeskus
1.10 16.00 Trikiratturite show/töötuba
(vihmase ilma korral ei toimu)
8.10 17.00 Töötuba: kreembrülee valmistamine
12.10 Pannkoogi reede
16.10 al 14.00 Töötuba: anname vanadele
tassidele ja taldrikutele uue elu
22.10 Töötuba: käsitöö kaartide valmistamine
23.10 Filmikas (alates vanusest 11+)
24.10 Töötuba: õpime tegema näomaalinguid
25.10 13.30 Spot of Tallinna külastus
26.10 Lauamängude turniir
31.10 Halloween’i tähistamine
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Rae valla mängudele tõmbab
Rae valla mängude uus
hooaeg on alanud ja tasapisi hakkavad terad sõkaldest
eralduma. Samas peavad
korraldajad tulemustest
tähtsamaks just liikumisharrastuse suurendamist
ja sotsiaalset läbikäimist.
Rae Sõnumid uuris valitud
võistkondade esindajatelt,
mis motiveerib neid osalema, kuidas nad eripalgeliste
aladega toime tulevad ja
mis ala nemad Indrek Raigiks kehastudes kindlasti
programmi lisaksid.

Karla küla meeskonna liige Nele Marrandi (alumine rida, vasakult teine) peab kõige
suuremaks motivaatoriks just head seltskonda ja suhtlemist, mida mängudel
osalemine pakub. Fotol Karla küla meeskonna liikmed vasakult – Kristo Värva, Nele
Marrandi, Airi Pärtel, Aigar Tarre ja Toomas Marrandi tagumises reas.
FOTO: ARDO SÄKS

KRISTI ARU, RAE VALLAVALITSUS
MARGUS VAIN, PATIKA
NELE MARRANDI, KARLA KÜLA
URMAS KÜTT, TIIM VAIDA
GERLI JAHIMAA, PEETRI
LASTEAED-PÕHIKOOL

Kui aktiivselt olete viimastel
aastatel Rae valla mängudel osalenud?
Kristi Aru: Rae valla mängudel
olen osalenud esimesest hooajast peale ja ilmselt on vahele jäetud alasid
rohkem kui võisteldud. Arvestust ei
ole pidanud. Kohal olen olnud ka siis,
kui ise ei võistle, lihtsalt kaasaelajana
ja mõttega põnevalt aega veeta. Mu
ülesandeks on ka võistkond mängudeks kokku saada ja kui kõik võistlejad olemas, siis ma ise stardijoonele
ei tüki. Kui aga võistlejaid napib, siis
tuleb võistelda.
Margus Vain: Patika võistkond ei
ole minu teada ühtegi ala Rae valla
mängudel vahele jätnud. Isiklikult on
neid kindlasti päris mitu, aga püüan
võistkonna juhina olla kohal ka nendel etappidel, millel ise võistkonnas ei
osale.
Gerli Jahimaa: hooaja jooksul on

vahele jäänud neli-viis etappi.
Urmas Kütt: Iseenesest lööks kaasa hea meelega kõigil aladel. Kui aga
käepärast noored ja ilusad, kes kiired
ja tugevad, tuleb varumeeste pingile
taanduda. Erinevatel põhjustel on vast
keskmiselt pooled alad vahele jäänud.
Nele Marrandi: Üle-eelmisel hooajal Karla küla Rae valla mängudel
kaasa ei teinud, mina osalesin siis
koos abikaasaga Rae Spordikeskuse
võistkonnas. Eelmisel hooajal jätsin
mälumängu vahele, sest mind polnud
Eestis. Muidu olin kõikidel etappidel
kohal. Olen tihti kuulnud kommentaari, et sina, Nele, jälle kohal. Karla külas
on spetsiifilisi alasid harrastavad naised, kes ei taha poole vinnaga teisi alasid teha. Minul seda muret pole ja löön
võimaluse korral alati kaasa.
Milline ala on olnud Teie jaoks
kõige keerulisem?
Kristi Aru: Kõige keerulisem ala
on võistkonna kokkusaamine. Kas ei
klapi aeg, ees on muud kohustused,
mõnel veab tervis alt või kardetakse
oma kesist tulemust. Tõsiselt rääkides ei ole ma enda jaoks ületamatutel
aladel, näiteks ujumises, võistelnud.
Minu jaoks on Rae valla mängud eel-

kõige võimalus proovida erinevaid
alasid.
Margus Vain: Rae valla mängudel pole palju keerulisi alasid. Iga ala,
mida enne pole harjutanud või millega varasemat kokkupuudet pole, tundub alguses keeruline: discgolf, golf ja
sel aastal kindlasti epeevehklemine.
Gerli Jahimaa: Suurim väljakutse
oli BMX-kross olümpiarajal.
Urmas Kütt: Kõige keerulisem ala
on vast tulemas, epeevehklemine. See
saab olema paljudele väljakutseks. Tegemist on alaga, kus väiksemagi oskuseta rajale tulla ei tohiks.
Nele Marrandi: Reketlon. Lauatennist polnud varem üldse mänginud, sulgpalli olen Järveküla seltskonnaga pisut harjutanud.
Millistel aladel tunnete end
nagu kala vees?
Kristi Aru: Sellist ala ei olegi. Kõige
parema meelega osalen mõttemängudel, nagu kabe ja mälumäng. Viimane
on eriti põnev, sest alati saab midagi
uut teada.
Margus Vain: Loodame, et saame
häid tulemusi petankis, minireketlonis, mälumängus ja pokkeris.
Gerli Jahimaa: Eks see oleneb ikka

SPORT
OKTOOBER 2018

17

mõnus seltskond
sellest, kuidas võistlus õnnestunud
on. Seni on mul hästi läinud petankis,
dartsis ja sõudeergomeetris.
Urmas Kütt: Kui oled pool sajandit
ära elanud ja enamuse sellest aktiivselt sporti tehes, siis tunned igal alal
ennast vana kalana. Küsimus jääb, kui
palju kalu on. Tiim Vaida esindajana
pean olema ka teistele etaloniks.
Nele Marrandi: ujumises, kui see
ala oleks kavas. Väga meeldib ka sõudeergomeeter, kuid olen võistkonnasisesel katsevõistlusel alati sekundiga
koosseisust välja jäänud. Meil on niivõrd tugevad naised.
Kui palju harjutate võistkonnaga
enne võistlust konkreetset ala?
Kristi Aru: Konkurentide rõõmuks
võime öelda, et peaaegu üldse mitte ja see on näha ka meie asukohast
tulemustabelis. Individuaalselt ikka
harjutatakse, kuid ühistreeninguid ja
katsevõistlusi ei korralda. Kuigi jah,
esimesel hooajal mängisime reedeti
ühiselt võrkpalli, et kokkumängu harjutada ja reegleid õppida.
Margus Vain: Liiga palju ette ei
planeeri. Paljuski sõltub see võistkonnaliikmete ajalistest võimalustest harjutada. Sulgpalli ja minireketloni harjutasime, samuti tegime
trenni sõudeergomeetri etapi jaoks.
Varasemalt nõudis kokku harjutamist võrkpall. Sel hooajal üritame
kindlasti epeevehklemist ja pokkerit harjutada. Võistkondlik rogain
eeldab teatud treenitust – sellel alal
kehtib kindlasti reegel, et võistkond
on just nii tugev, kui tugev on selle
nõrgim võistleja.
Gerli Jahimaa: Uusi alasid oleme
proovinud, muidu eraldi trenni ei tee.
Urmas Kütt: Harjutame täpselt nii
palju kui saame. Kõik oleneb alast ja
harjutamisvõimalustest. Kõik osaleda
soovijad peavad oma pädevust suutma
ka tõestada. On alasid, kuhu minusugusel raskekaallasel suurt asja ei ole,
BMX näiteks. Harjutada tuleb paar
korda aga alati.
Nele Marrandi: enne igat ala käime üks-kaks korda koos. Meil on väljakujunenud seltskond, kes koos lastega

Suurim motivaator
on tore meeskond,
kellega koos hea tegutseda.
suhtlemise eesmärgil sportlikult vaba
aega veedavad. Oleme petanki paar
korda harjutanud ning kindlasti proovime ka dartsi, keeglit ja sulgpalli.
Millise ala Teie programmi lisaksite?
Kristi Aru: Ilmselt mõne veespordiala nagu kanuu-, süsta- või raftisõidu. Pirita jõgi pakub selleks võimalusi ja vahelduseks oleks see päris tore.
Kindlasti on sel juhul vaja mõelda rohkem turvalisusele.
Margus Vain: Patika võistkonna
aktiivsemad osalejad on igatsenud
sarja tagasi võrkpalli ja kabet. Aga kui
mõelda sellele, et tänavu laienesid Rae
valla mängud Peetri jooksuga juba suvesse, võiks kaaluda jalgpalli lisamist.
Kasvõi vähendatud koosseisuga väikesel väljakul. Suvistest aladest võiks
lisada ka võistkondliku triatloni. Kui
teaks, et tuleb lumerohke talv, võiks
jälle suusatamise programmi lisada.
Liiga tihedaks ei saa ka sarja ajada,
sest see muutuks võistkondadele liiga
koormavaks.
Gerli Jahimaa: Võrkpall oli tore,
piljard äkki. Vibu võiks taas olla või siis
laskmine.
Urmas Kütt: Soovitan korraldajatel hoida programmis vähemalt ühe
rammuala. Kadunud on kuulijänn, sellel aastal ka teatesõudmine.
Nele Marrandi: Karla küla võistkonnas on palju tugevaid rattureid ja
meile sobiks kas eraldistardist võistlus
või võistkonnasõit. Võiks proovida ka
võistlustantsu, kuid selle hindamine
on äärmiselt keeruline.
Mis Teid motiveerib Rae valla
mängudel osalema?
Kristi Aru: Motiveerivad need
inimesed, kes on võistlema tulnud.
See, kuidas Rae valla mänge võetakse
tõsise võistlusena ja pingutatakse paremate kohtade nimel. Ma ise osalen
eelkõige õhkkonna, põnevate alade ja
tunde pärast, et oled oma meeskonna-

ga ühiselt midagi korda saatnud. Loomulikult on oluline on ka võistluste
väga hea korraldus.
Margus Vain: Oleme nendel mängudel osalenud algusest peale, olnud
veidi ka nende sünni juures ja see motiveerib. Indu lisab kindlasti ka see, et
on võimalus oma küla seltskonnaga
kokku tulla ja midagi ühiselt teha. Selle juures saab ka kogukonna asju arutada.
Gerli Jahimaa: Suurim motivaator
on tore meeskond, kellega koos hea tegutseda.
Urmas Kütt: Sport, hasart, adrenaliin ning positiivne ja mõnus seltskond. Kui veel mõnel alal konkurentsis
olen, siis osalemisrõõm. Aastatega on
alad muutunud tehnilisemaks, võistkonnad ja võistlejad professionaalsemaks. Kui Tiim Vaida kokkuvõttes
kaheksa ja külade arvestuses kolme
hulka jõuab, võib hooaja edukaks lugeda.
Nele Marrandi: seltskond, suhtlemine. Loomulikult pakuvad ka head
tulemused rõõmu, kuid ei saa öelda, et
me kaotuse korral kurvad oleksime.
Kas Rae valla mängudel võiks olla
eraldi formaat ka kooliõpilastele?
Kristi Aru: Seda peaks küsima
kooliõpilaste endi käest. Ka praegu
on neil võimalus võistelda ja seda ka
tehakse, näiteks teatejooksus on Jüri
Gümnaasium kõige kõvem konkurent.
Kui sarjas osaleks rohkem õpilasi, siis
võiks neile lihtsalt eraldi arvestuse
teha. Usun, et osalemine nn suurtel
mängudel on neile palju põnevam ja
motiveerivam.
Margus Vain: Kindlasti aitaks see
suurendada noorte sportimisharrastust. Samaaegselt põhivõistlusega on
seda ilmselt keeruline teha, sest etapil
osalevate võistkondade arv on mõistliku läbiviimisaja tõttu piiratud. Päris
mitu võistkonda on juba noori kaasanud ja see on hea.
Gerli Jahimaa: Jah, see võiks olla
lahe väljund õpilastele.
Urmas Kütt: Miks mitte! Kui vaid
organiseerijatel jaksu ja leidlikkust
jätkuks.
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Peetris toimusid kodutütarde ja
noorkotkaste olümpiamängud
Üle aasta toimuva ja kolm päeva kestva ürituse näol on korraldajate sõnul
tegemist tõelise spordipeoga, kus iga
osalev noor saab end erinevatel võistlusaladel proovile panna. Sel aastal
koguneti Peetris, kus esimese proovikivina tuli ette võtta ööjooks.
„Olümpiamängud algasid sportlikult, sõna otses mõttes mõnel veremaitse suus, aga see oli noortele vaid
korraldajatepoolne vimka – terve teine
võistluspäev oli täis nalja. Ehk pea kõik
alad olid tehtud mingi trikiga,“ rääkis
ürituse korraldaja Bärbel Salumäe.
Näiteks tuli noortel sooritada odaviset
vahtplastist odaga, joosta tõkkeid uju-

mislestadega ja panna end proovile
koormava kaugushüppega, mis tähendab, et hüpata tuli hantlid käes.
Lisaks pandi meeskondlikult oma
teadmised proovile olümpiateemalisel mälumängul ja veedeti palju aega
vaba õhus. Orienteerumisklubi Nõmme juhendamisel läbi viidud rogain
hoidis võistlejad kahe tunni vältel liikumises Peetri vahel, mis erinevatest
Eesti paigust kokku sõitnud noortele
pakkus omajagu avastamisrõõmu.
Kodukaitse huviliste noorte spordipidu Peetris käis avama kettaheitja
ja treener Aleksander Tammert, kes
pani Spordiselt Kalevi poolt välja ka

rändkarika, mis kuulub edaspidi maakonnale, kes on kõikide võistlusalade pealt kokku kogunud kõige enam
punkte ehk saavutanud üldvõidu.
Tänavu oli osalemas 15 maakonda
(malevat) ja koha esikolmikus võitlesid välja kolmandaks jäänud Jõgeva,
teise koha saavutanud Harju ja üldvõidu napsanud Sakala malev. Kokku
oli igast maakonnast kohal 12 noort (6
noorkotkast ja 6 kodutütart). Ürituse
korraldajad tänavad igakülgse abi eest
Peetri kooli, Rae spordikeskust ja peakohtunik Kristlin Kõrgesaart. Lisaks
ennast salgavalt abis olnud Tallinna
maleva noortejuhid ja noored ise.
Kaugushüpe hantlitega.
FOTO: KODUTÜTRED

Jüriloppet
jätkab
kasvamist

Valla kõige pisematele spordisõpradele ja nende peredele mõeldud üritustesari Jüriloppet avas septembri lõpus
hooaja suure duatloniga. Kokku läks
seekord jagamisele ligi 350 medalit ja
üritusega jäid rahule nii korraldajad
kui ka lapsed ise, kelle naerul nägusid
oli võimatu kokku lugeda.
Ürituse peakorraldaja on Võsukese
lasteaia direktor Margery Lilienthal,
kelle sõnul valmistabki kõige suuremat heameelt see, et järjest enam
saadakse aru, et tegemist ei ole ainult
nende lasteaia üritusega ja üha rohkem ühineb lapsi ja vanemaid Rae

valla teistest piirkondadest ja haridusasutustest. „Ma ei tee seda ammu
enam enda või ainult meie lasteaialaste pärast,“ ütles suure perespordipeo
eestvedaja. „Pigem on asja eesmärk
anda kõigile, kes seda soovivad, võimalus veeta üks tore päev koos oma perega, üheskoos liikuda ning saada aru, et
liikumine on parim asi maailmas!“
Järgmine Jüriloppeti etapp toimub
9. veebruaril, kui kavas on suusatamine. Uuendusena on sel aastal varasemast veelgi enam oodata suusatama
ka 10+ vanuses lapsi, kellele tehakse
eraldi ühisstart.
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Rae valla
noorsportlane
tuli Euroopa
noorte
meistriks
Jüri ujulas treeniv spordiklubi Fortuna sportlane Carmel Uibopuu võitis
3 medalit Euroopa noortemeistrivõistlustel allveeorienteerumises. 26.
august kuni 02. september toimusid
Ungaris Gyekenyesi linnas 27. täiskasvanute ja 10. noorte Euroopa meistrivõistlused allveeorienteerumises. Eesti koondist esindasid Rae vallas elavad
Carmel Uibopuu ja treener Vladimir
Kunitsõn.
Carmeli jaoks olid need juba teised noorte Euroopa meistrivõistlused
allveeorienteerumises. Esimest korda
võistles ta eelmisel aastal Bratislavas
toimunud võistlustel. Pika talve jooksul oli Carmel treeninud igapäevaselt,
vahest isegi kaks korda päevas, eesmärgiga võistelda palju paremini kui

FOTOD: MARIE SARIK

eelmine aasta.Antud eesmärk täituski.
Esimese alana võistles Carmel harjutuses, mille nimi on täheujumine.
Sarnaselt laskesuusatamisele ei piisa
allveespordis ainult heast kehalisest
ettevalmistusest, vaid on tähtis ka pidada vastu pingele ja teha kõik võistlustrassil õigesti. Sellega sai Carmel
suurepäraselt hakkama saades täheujumises 2. koha 18 tüdruku seas.
Teisel päeval võistles Carmel poiujumises, mis nõuab veel paremat
kiirusliku ettevalmistust võrreldes täheujumisega. Carmel startis kõige esimesena ja lõpetas samuti esimesena.
Edu teisena lõpetanu ees oli 10 sekundit. Kolmandal päeval võistles Carmel
tsooniujumises, kus saavutas 3. koha.
Treener Vladimir arvas: „Tean, et

Carmel on tõesti väärt neid tulemusi.
Tema pühendumus ja kirg ning töökus
on eeskujuks kõikidele teistele meie
klubi sportlasetele. Need võidud on
tulnud raske töö kaudu. Suured tänud
eelkõige Carmeli perele, kes toetas rasketel hetkedel ja eriti emale, kes hommikuti ja õhtuti sõidutas Carmelit ujulasse. Tänu Carmeli tahtele, vanemate
abile ja kogu Rae spordikeskuse töötajate sõbralikule atmosfäärile õnnestus
meil saavutada see tulemus.“
Eesti koondisesse kuulusid veel
Sandra Saaliste (7. koht poiujumises)
ja Vitalia Telpt (7. koht täheujumises).
Meeste seas oli Vladimir 9. kohal tsooniujumises.
Õnnitlused Carmelile ja jõudu uuel
hooajal!
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Ott Tänaku ralliauto
viiakse Peetris tippvormi
Ilmselt oli eelmisel nädalalõpul Rae valla elanike hulgas
palju neid, kes ootusärevalt Walesi rallil ja Ott Tänaku
tulemustel silma peal hoidsid. Võistlustel saab head tulemust loota ainult siis, kui heas vormis on piloot, kaardilugeja ja istumise all olev Toyota Yaris.

Kui Tänak ja abimees Martin Järveoja
hoolitsevad oma valmisoleku eest valdavalt ise, siis Yarisega on lood keerulisemad. Väikese, kuid tubli masina eest
kannavad Peetri alevikus Spot of Tallinna kõrval asuvas Tommi Mäkinen
Racingu Eesti tehases hoolt paarkümmend inimest.

ka Soomes Jyväskylä külje all Puuppolas asuva keskuse. Kui Peetris keskendutakse masinate hooldusele, siis
teisel pool lahte tegeletakse autode
arendamise, ehitamise ja testimisega.
Logistiliselt on autodega Eestis parem
toimetada, sest siit pääseb rekadega
hõlpsamini Euroopasse. Mõningast
rolli mängis ka siinne soodsam maksukeskkond.

Ülipuhas pesuruum
Väljast suhteliselt tagasihoidliku
muljega hoone peidab endas aga maailmatasemel keskust, kus midagi pole
jäetud juhuse hooleks. Ilmekaks näiteks on ralliautode pesuruum, kus võis
Rae Sõnumite külaskäigu ajal kasvõi
valgete sokkidega käia. Ei mingeid poripritsmeid ega õlilaike.
Tommi Mäkinen Racing jättis alles

WRC-autod tuuakse
pärast igat rallit
Peetrisse ning lihtsustatult
öeldes võetakse
need üksipulgi lahti,
vahetatakse viga saanud
jupid välja ja ehitatakse
auto uuesti kokku.

ANDRES KALVIK

„Ott Tänaku, Jari-Matti Latvala ja
Esapekka Lappi WRC-autod tuuakse
pärast igat rallit Peetrisse ning lihtsustatult öeldes võetakse need üksipulgi
lahti, vahetatakse viga saanud jupid
välja ja ehitatakse auto uuesti kokku,“
selgitab Tommi Mäkinen Racingu avalike suhete osakonnas töötav Henri
Rump. „Kerepingis mõõdavad laserid
auto vähem kui millimeetrise täpsusega üle. Sama hoolikalt vaadatakse
üle kõik jupid. Väiksemagi defekti korral vahetatakse need välja. Iga pisiviga
võib maksta ralli võidu. Mehaanikud
teavad, et neil lasub suur vastutus.“
Tähelepanu pisiasjadel
Korraga saab suvel avatud Peetri hoolduskeskuses tegeleda üheksa
masinaga. Rump kinnitab, et Toyota
Gazoo Racingu pilootide autodel vahet
ei tehta – kõik Yarised valmistatakse
ette samu standardeid järgides. Omaloominguks ruumi pole. Ette on antud
isegi poltide kinnitamise tugevused.
„Mõnusa töörütmi korral võtab rallide
vaheline hooldus aega kaks nädalat,
kuid oleme suutelised tegema seda ka
kolme-nelja päevaga,“ lisab Rump.
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Peetri VK
naiskond
uuenenud
koosseisus
ANDRES KALVIK
Eelmisel hooajal Eesti meistrivõistluste esiliiga, Rahvaliiga ja Harjumaa meistrivõistlused võitnud
Peetri VK läheb algavale hooajale
vastu uuenenud koosseisus. Aigor
Kaibaldi asemel hakkab esialgu
naiskonda juhendama ekskoondislane Argo Arak.
Lisaks Eesti liigale ka Küprosel
profileiba teeninud Arakul on jagada
kindlasti väärtuslikke kogemusi.
Viimastel aastatel on Arak juhendanud Tallinna Ülikooli naiskonda
ja treeninud Tallinna Selveris noortegruppe. Vigastuse tõttu taandus
esiliigast Peetri VK „aju“, kogenud
sidemängija Reet Sepp, kelle asemel hakkab palle ette tõstma eelmisel hooajal kõrgliigas Kohila VK/EService’i naiskonnas mänginud ja
aasta tagasi rahvusnaiskonda kuulunud Egle Püvi.

Peetri VK naiskond saavutas Poolas peetud seenioride Euroopa meistrivõistlustel
35+ vanuseklassis kolmanda koha.
FOTO: ERAKOGU

Seenioride EM-il võideti pronks
„Eelmine hooaeg oli niivõrd ilus nii tulemuste, treeneri kui võistkonnavaimu poolest, et nüüd on isegi veidi raske motivatsiooni leida,“ lausus Peetri
VK kapten Kadri Kruus-Magomedov.
„Peamine on võrkpallist mõnu tunda
ja ilusat mängu teha. Loomulikult üritame võidetud tiitleid kaitsta.“
Peetri VK näitas suvel häid tulemusi ka rahvusvahelisel areenil. Poolas Ostrolekas peetud 35+ vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel võideti
pronksmedal. Poolfinaalis kaotati hilisemale võitjale Ukrainale, pronksimatšis alistati Bulgaaria.
„Jäime väga rahule. Tase oli ühtlane ja võinuksime ka tagumistele
kohtadele jääda ning arvan, et võtsime maksimumi,“ hindas Kruus-Magomedov. „Visuaalse pildi järgi tundus,

Eelmine hooaeg
oli niivõrd ilus nii
tulemuste, treeneri kui
võistkonnavaimu poolest,
et nüüd on isegi veidi raske
motivatsiooni leida.
et tugevamad naiskonnad koosnesid
endistest tippmängijatest.“
Esiliigast võtab osa viis naiskonda. Esimese mängu peavad Peetri naised 15. oktoobril kell 19.15 Peetri kooli
võimlas Ülenurme vastu.
Liider/Rae vald sihib medalit
Meeste esiliigas jätkab võistle-

mist Liider/Rae vald. Eelmise hooaja
kuuendana lõpetanud meeskond loodab seekord sekkuda medaliheitlusesse. Vahetunud on neli mängijat, uued
liitujad tõid meeskonna keskmist vanust pisut allapoole.
„Põhituumik on säilinud. Soovisime
ka treeneri värvata ja pidasime suvel
mitme mehega läbirääkimisi, kuid
erinevatel põhjustel kokkuleppele ei
jõudnud. Mängiva treeneri ülesandeid
täidab praegu Jaanek Hermet. Otsingud juhendaja leidmiseks jätkuvad,“
kinnitas Liider/Rae valla esindaja
Kaarel Kais.
Tosinast meeskonnast koosnev
esiliiga hooaeg algab 20. oktoobril,
Liider/Rae vald võõrustab avamängus
Kuressaaret.
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Rae koolimaja sügisesed tegemised
Tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile ja Rae vallale toimuvad Rae
koolimajas sügis-talvisel hooajal
mitmed põnevad tegemised. Vaskjala külaseltsi tublid eestvedajad on
saanud oma ideedele toetust ja taas
on kogukonnal võimalus osa saada
erinevatest töötubadest, lisaks lükatakse tänu Rae valla huvihariduse ja
huvitegevuse toetusele käima spet-

JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

13. oktoober
12.00 Muraste kooli näitering etendab
lastele loo „Muraste Juku suur mure“
29. oktoober
18.00 Riina Raudsiku raamatuesitlus
Riina Raudsik tutvustab uut raamatut
„Tagasi tervise juurde: haiguste loomulik läbipõdemine on tugeva immuunsüsteemi alus“

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

13. oktoober
12.00 Meisterdame postkaarte ja
šokolaadiümbriseid.
Oodatud on kõik suured ja väikesed,
kellele meeldib meisterdada

siaalne multimeediaring noortele.
Rae kultuurikeskus on asjatundjate
abiga Vaskjalas üles seadnud kangasteljed ning 13. oktoobril kell 11.00
alustab seal kangastelgedel kudumise ring.
Videvikuõhtud Vaskjalas on pisukese pärimuskultuuri suunaga mõnusad olemised, kus mõtiskletakse
erinevate teemade üle, tuletatakse

meelde eestlaste rahvakombeid ning
arutletakse nende asjakohasuse üle
kaasaegses elus, sekka ka laulu-, tantsu- ja pillimängu.
Sügisesel hooajal plaanime külla
kutsuda Pärimuslaulu Seltsingu, pidada maha ühe korraliku mardipeo
(9. novembril) ja detsembris kohtuda
looduslike pühapaikade ning rahvapärimuse uurija Ahto Kaasikuga.

tantsu- ja pillimängu, vastavalt sellele,
kes parasjagu külas ja mis teemaks on.
Lisainfo sandra.nikitin@rae.ee

Paul Neitsov „Leekiv armastus“
kell 19.00
Rae kultuurikeskuses
Kontsertidel kõlab „vana Eesti kuld“
Silvi Vraidi, Tarmo Pihlapi, Genialistide, Jaak Joala jpt repertuaarist ning
mõned parimad palad mujalt maailmast näiteks Viktor Tsoi „Kukuška“, nii
mõnigi lugu Aapo Ilvese sulest.
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas ja kultuurikeskuses kohapeal
eelmüügist hinnaga 15/13€ (pensionär, 7–12 a. laps). Kontserdipäeval pilet
kõigile 15€

˸19.10 Film „Põrgu Jaan“
kl 20.00
Film „Põrgu Jaan“ Pilet 5/4 eurot
˸21.10 Täika: sügisene kapituulutus
kl 11.00–16.00
Rae kultuurikeskuses
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee

NOVEMBER
˸9.11 pärimuslik Videvikuõhtu
Vaskjalas: mardipäev.
Kell 20.30
Rae koolimajas
Novembrikuu videvikuõhtu toimub
mardilaupäeval – kui sandis käidud,
kuulame ja jagame mardisantide muljeid, uhkustame andidega ja lustime
koos. Oodatud ikka kõik väikelastest
vanaemadeni!
Lisainfo sandra.nikitin@rae.ee
˸16.11 Abja EHH-Teater etendusega „Papa“
kell 20.00
Rae kultuurikeskus
Pilet 7 eurot

OKTOOBER
˸19.10 pärimuslik Videvikuõhtu
Vaskjalas
kl 19.00
Rae koolimajas
Mõnus olemine, kus tuletatakse
meelde eestlaste rahvakombeid ning
arutletakse nende asjakohasuse üle tänases kaasaegses elus, sekka ka laulu-,

˸24.11 Rae 152 sünnipäevapidu
kell 19.00
Peetri koolis
Lenna Kuurmaa ja Juss Haasma kontsert.
Koit Toome&bänd
DJ Rauno Märks
Pilet 10 eurot
˸30.11 Kontsert Brigita Murutar ja

DETSEMBER
˸10.12 komöödiateatri etendus
„Hotell California“
kell 19.00
Rae kultuurikeskuses
Autor: Neil Simon
Lavastaja: Ivo Eensalu
Osades: Katrin Karisma, Tõnu Kilgas
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 Karisma ja Tõnu Kilgas, kes kindlasti
on jäänud sama glamuurseks nagu
varemgi. Need lõbusad lood lavastas
Ivo Eensalu, kunstnikutöö tegi Riina
Andresen.
Piletihind 14€/16€
˸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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Memme-taadi klubi
ootab ühinema

Hakkame santima!
Eesti on üks väheseid paiku maamunal, kus sanditamine ehk mardisandiks ja kadrisandiks maskeerumine
ning kodust-kodusse õnne toomine
veel traditsioonina elus on. Üha enam
oleme aga jõudmas olukorda, kus nii
sanditajatel kui ka vastuvõtjatel on
mingi aimdus sellest, mida peaks tegema, aga pole enam päris kindel, kas
hüüda „Komm või pomm…!” või soovida „Head karjaõnne…!” mõlemad kõlavad natuke võõralt ja veidralt. Aga see
ei pea nii olema!
Käesoleval Euroopa kultuuripärandiaastal on Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri keskus võtnud
eestvedada üle-eestilise mardijooksmise ja maskide festivali. Aktsioon
kannab nime „Hakkame santima” ja
selle kulminatsiooniks on mardilaupäev 9. november, mil seltskonnad
üle Eesti marti jooksmas käivad ning
mitmel pool pärast seda ka ühiseks
tähistamiseks kokku kogunevad.
Lisaks mardijooksmisele toimub

maskide festivali raames veel hulgaliselt põnevaid koolitusi, rahvusvaheline sanditamiskombestiku konverents,
saab näha põnevaid, oma maa sanditamiskombestikku tutvustavaid väliskollektiive ja palju muud. Muuhulgas
saab aktsiooni raames end projekti kodulehel registreerida nii seltskond, kes
soovib marti jooksma minna kui pere
või sõpruskond, kes on hea meelega
valmis mardisandikesi vastu võtma.
Vaskjala külas asuvas Rae koolimajas on 9. novembril algusega 20.30
uksed avatud kõigile mardisantidele
ja mardisantide sõpradele ja vastuvõtjatele, et koos maha pidada üks marditrall – jagada sanditamiskogemusi,
uhkustada andidega ja koos end mõnusalt tunda!
Kui soovid sellel üle-eestilisel
suursündmusel osaleda või lihtsalt
ennast maskide festivali ettevalmistamisega kursis hoida, siis oled oodatud külastama projekti kodulehte
https://sanditamine.weebly.com/.

Iga kuu esimesel pühapäeval kell 14.00
kohtuvad Rae valla memmed ja taadid
Rae kultuurikeskuses, et üheskoos
mõnusalt aega veeta. Klubi ühe eestvedaja Virve sõnul korraldatakse klubi
raames väljasõite, käiakse ühiselt looduses ja kohtutakse toredate külalistega nii oma vallast kui väljastpoolt.
„Eelmine hooaeg oli vägagi teguderohke. Meie külalised on olnud
põnevad ja õpetlikud. Ära tasub märkida naistepäevatervitust dirigent
Laine Randjärvelt koos meeskooriga.
Naljakuul külastas meid Valdo Jahilo.
Meie oma valla elanik – harrastusmuusik Viktor Jaave on käinud kahel
korral oma plaate esitlemas. Väljasõitudest on meelde jäänud sõit Tartusse
Eesti Rahva Muuseumisse, Pirgu mõisa külastus ja reis Järvamaale. Külastasime Türi ringhäälingumuuseumi,
Kirna omalaadset mõisa ning Väätsa
nostalgilist jalgrattamuuseumi. Tore
oli minna ka meie oma valla ilusasse
aeda Jaanus Tõnisoni juures. Lisaks
tähistame alati vanavanemate ja eakate päevi,“ loetles Virve klubi tegevusi.
Ligi 50 liikmega klubi tegevuse
edukust iseloomustab ka see, et igal
hooajal ühineb seltskonnaga üha uusi
liikmeid. Ka sel aastal on kõik huvilised väga oodatud ja lisainfot leiab nii
kultuurikeskuse kodulehelt kui ka
telefonidelt 5551 5736 – Virve Sepp ja
5645 0411 – Maie Vahl.

Tervis on meie kõige
tähtsam vara
Tervisevõimlemise hooaeg on alanud.
Rae kultuurikeskuse saal ootab kõiki
eakaid tervisevõimlemisega tegelema.
Juhendaja Virve Sepp tunneb rõõmu
igast treeningust koos teiega. Tule ja
tunne end mõnusalt igal teisipäeval
kell12.00–13.00 nii treeningusaalis kui
pärast saunas.
Tule, võta kaasa mõnusad sportlikud riided, vajalikud saunatarbed ja
veedame tunnikese koos aega! Lisainfo treener Virve Sepp telefonidelt 5647
4797 või 5551 5736.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Karla küla Kalmari tee 6a ja 8 kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega
nr 1202. Planeeritav ala asub Karla külas riigimaantee nr 11 Tallinna ringtee
ja Kalmari tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
olemasolevalt avalikult kasutatavalt
Kalmari teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 4,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavalitsuse
10.06.2014 korraldusega nr 815 kehtestatud Lagedi aleviku Tehase tee 1/
AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja
Karla küla/Kalmaripõllu kinnistu ning
lähiala detailplaneeringut pos 11 ja 16
osas. Eesmärk on Kalmari tee 6a ja 8
kinnistud liita ning suurendada Kalmari tee 8 kinnistu hoonestusala ning
ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa juhtotstarve.

•

Peetri aleviku Kuldala tee 4a, 4b
ja 4c kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega
nr 1237. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Kuldala tee ääres, olemasolevate
väikeelamute ja korterelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavatele
elamumaa kruntidele nähakse ette
Kuldala teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa kinnistu väiksemateks elamumaa
ja transpordimaa kinnistuteks ning
maatulundusmaa kinnistutest moodustada elamumaa, transpordimaa

ning piirkonda teenindava survetõstepumpla rajamise tarbeks tootmismaa
sihtotstarbega kinnistud, määrata
ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Detailplaneeringuga
moodustatakse Kuldala tee laiendamiseks transpordimaa kinnistu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

•

Assaku aleviku Udumäe kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega
nr 1238. Planeeritav ala asub Assaku
aleviku keskosas, Veski, Ööbiku, Maria, Pirni ja perspektiivse Rukki tee
vahelisel alal, olemasolevate ja varem
planeeritud väike- ja ridaelamute
piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Ööbiku tee
pikenduselt läbi Piibelehe ja Villemi
kinnistute. Täiendav juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Maria
ja Pirni teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 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.
Jüri alevik Metsa tn 3 kinnistu de•tailplaneeringu

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega
nr 1239. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Metsa tänava otsas, AS Elveso ja
Kirikukopli pargi vahetus naabruses,
väljakujunenud väikeelamu ala ja nõu-

kogude perioodil rajatud tööstusala vahelisel alal. Juurdepääs alale on tagatud
olemasolevalt Metsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarvet, määrata ehitusõigus ning
hoonestustingimused,
lahendada
juurdepääsud ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud restruktureeritava tootmise ja ladude arenguala
(A-2), kus tootmisettevõtted ning ladude alad on ette nähtud restruktureerida
äri- ja kaubandus teenindusfunktsiooniga alaks. Kaubandus- ja teenindusettevõtete ning kontorite maal on kõrvalsihtotstarbena lubatud elamumaa
sihtotstarve 50% või üldkasutatavate
ehitistemaa sihtotstarve 50%.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Järveküla küla Hiiemäe tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 1157. Planeeritav ala asub Järveküla põhjapoolses osas, olemasoleva
hoonestatud elamuala lõunaservas
Ülemiste järve kontaktvööndis. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette Hiiemäe teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ning üheks transpordimaa
sihtotstarbega kinnistuks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.

• Urvaste küla Toominga kinnistu
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ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavolikogu 18.09.2018 otsusega nr 49. Planeeritav ala asub Urvaste
külas avalikult kasutatavate 11310 Aruvalla-Jägala tee ja Tedre tee ristumise
nurgas. Juurdepääs moodustatavale
krundile planeeritakse Tedre teelt.
Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine
ja planeeritava kinnistu osal olemasoleva sihtotstarbe muutmine ning
ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi moodustamine, millele
rajada vabatahtlike päästjate depoo,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ja haljastus.
Detailplaneering on Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut
muutev, kuna asub üldplaneeringu
järgselt põllumajandusmaa juhtotstarbega määratud alal.

•

Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 18.09.2018 korraldusega nr 1203. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Mõigu
teelt. Planeeringuala suurus kokku on
ligikaudu 1,32 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada elamumaa
sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust
ning võimaldada sinna rajada kuni
43 elamuühikut, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa.

•

Rae küla Roosipõõsa tee 14 katastriüksusele avatud menetlusena
antavate
projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub
10.10.2018–24.10.2018 Rae Vallavalitsuse ruumides ja Rae valla kodulehel.
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Projekteerimistingimuste
andmise eelnõu puudutavate arvamuste
esitamise tähtaeg on 24.10.2018. Kui
projekteerimistingimuste
eelnõu
kohta esitatakse väljapaneku käigus
märkusi, toimub nende arutamiseks
avalik koosolek 30.08.2018 kell 12 Rae
Vallavalitsuse ruumides.
Projekteerimistingimuste koostamise eesmärgiks on üle viie aasta
tagasi kehtestatud Rae küla Kaasiku
kinnistu detailplaneeringuga (kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.12.2004
korraldusega nr 325) esitatud tingimuste täpsustamine üksikelamu püstitamiseks. Projekteerimistingimustega andmisega soovitakse suurendada
ja nihutada hoonestusala krundil kuni
10% ulatuses esialgsest detailplaneeringu lahendusest, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi ning haljastuse ja
heakorra põhimõtteid.

•

Karla küla Vaadi tee 5 katastriüksusele avatud menetlusena antavate projekteerimistingimuste
eelnõu avalik väljapanek toimub
10.10.2018– 24.10.2018 Rae Vallavalitsuse ruumides ja Rae valla kodulehel.
Projekteerimistingimuste andmise eelnõu puudutavate arvamuste esitamise tähtaeg on 24.10.2018. Kui projekteerimistingimuste eelnõu kohta
esitatakse väljapaneku käigus märkusi, toimub nende arutamiseks avalik
koosolek 30.08.2018 kl 12.00 Rae Vallavalitsuse ruumides.
Projekteerimistingimuste koostamise eesmärgiks on üle viie aasta
tagasi kehtestatud Karla küla Aaviku
kinnistu detailplaneeringuga (kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega nr 178) esitatud tingimuste täpsustamine üksikelamu püstitamiseks.
Projekteerimistingimustega andmisega soovitakse suurendada ja nihutada hoonestusala krundil kuni 10%
ulatuses esialgsest detailplaneeringu
lahendusest, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke
tingimusi ning haljastuse ja heakorra
põhimõtteid.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

ARUHEINA LASTEAED PEETRIS
Ootab oma rõõmsasse kollektiivi
• ERIPEDAGOOGI
• KOKKA
Pakume head töökeskkonda ja
toredat seltskonda, ühisüritusi ning
sporditegemise võimalusi ja
kaasaegseid töötingimusi.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad
saata e-posti aadressile
direktor@assaku.edu.ee.
Info telefonil 5688 8938

ASSAKU LASTEAED
Pakub tööd
• ASSISTENDILE (asenduskoht)

Töö sisuks on rühmas õpetaja
abistamine ning puhtuse ja korra
tagamine. Pakume head töökeskkonda,
toredat seltskonda ja ühisüritusi.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad
saata e-posti aadressile
direktor@assaku.edu.ee.
Info telefonil 5688 8938
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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

HOOLDUSKAMPAANIA!
01.10.-31.11.2018

TOO OMA STIHL
MOOTORSEADE
AIATÄHTE HOOLDUSESSE JA SAAD:

SEADMED – 10%
LISAVARUSTUS – 15%
TÖÖRAHA VAID 16.- EUROT!
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

REKLAAM
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PESAPUNUMISEKS PARIM KOHT!

Kas sinu kodu
on ametlikult
kasutuskõlblik?
.ee
Taotleme kasutuslube
Koostame
muudatusprojekte

Osta krunt loodusesse,
Kesa tee elamurajooni Rae vallas.

Teostame ehitise,
tuleohutuse ja elektripaigalduse auditeid

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

Seadustame
ebaseaduslikke ehitisi

www.kesatee.ee
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PAGARIÄRI JA KOHVIK
Avatud E-R 8.00-17.00
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus
CATERINGITEENUS
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid
Peo- ja peielauad

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

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

KINNISVARA
OST-MÜÜK

SINU
UNISTUSED –
MINU
MISSIOON

anna grete kompus
+372 5621 9499
annagrete.kompus@marmel.ee
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

it
ee

e tee

lg

s
Tähna

He

tee

tee

ar
–T

ike

inn

Lä

ll
Ta
tu

ee
et
jat

ita

Eh

Öis

i
etr
Pe lver
Se

e
mä

Öis

mä

e te

e

tee

an

ma

Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235
ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL

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

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

ootab lapsi ilu-, rühm-, ja tantsulisse
võimlemisse ning akrobaatikasse.
Daamidele pakume tervisevõimlemist.
Meie treeningud toimuvad:
KESKLINNAS, LASNAMÄEL, HAABERSTIS,
PÄÄSKÜLAS, MUSTAMÄEL, PÜÜNSIS,
JÜRIS JA SAKUS

Ilusalong
Muskuslill Jüris
pakub tööd
juuksurile!

Tel. +372 50 60 170

Palk 1000 eur
Info tel 513 7898
Kuupakkumised
kodulehel
www.muskuslill.ee

E-R 9.00–20.00
L 9.00–17.00
Lisainfo • www.piruett.ee • tel. 64 63 659
e-post: piruett@piruett.ee

Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.

Asume: Jüri, Aruküla tee 29
Tel 607 4293

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude
tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Peetri Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
INFOTEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
TEENINDUSJUHIKS
KLIENDITEENINDUSE JUHIKS
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!

TULE LIITU MEIE MEESKONNAGA!
Suurim logistikateenuse pakkuja otsib
rõõmsameelseid, entusiastlikke, mõtlevaid ja kiireid

KOMPLEKTEERIJAID,
kelle ülesandeks on kauba komplekteerimine tellimuslehtede alusel.
PAKUME SULLE:
väljaõpet, moodsaid töötingimusi, võimalust teenida head töötasu,
soodustusi erinevates spordiklubides ja ujulates üle Eesti ning
loomulikult vahvaid ühisüritusi.
Töö toimub vahetustega.
Töötamise kohaks on Smarteni laod Harjumaal.
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST:
küsi lisa aadressil personal@smarten.ee või telefonil 6135800

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

Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee
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Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

Ajavahemikul 01.09–02.09 Küüni tänaval Järvekülas murti sisse
eramusse ning varastati erinevaid
väärisesemeid
Ajavahemikul 01.09–06.09 Vägeva teel Peetri alevikus varastati
panipaigast lukustatud jalgratas
Ajavahemikul 02.09–03.09
Vikita teel Karla külas varastati
lukustamata kuurist jalgratas, telk
ning kaks trimmerit
09.09 Heki teel Peetri alevikus
lõhkusid noored kiviga eramu
aknaklaasi
14.09 varastati Jüri noortekeskusest tahvelarvuti
Ajavahemikul 22.09–24.09 Männimetsa teel Järvekülas varastati
ehitusobjektilt tööriistu
Ajavahemikul 26.09–27.09 Raudkivi teel Peetri alevikus varastati
maja sisehoovist kaks lukustamata
laste jalgratast

•
•
•
•
•
•

•••
Päästeteenistuse teated

• 02.09 Lõke Raadiojaama teel
Lagedil
Lõke Pargi tänaval
• 06.09
07.09
Gaasileke
külas
• 08.09 LikvideeritiRaeavarii
tagajär•
jed Kurnal

Gaasileke Käokella tee 1
12.09 Puu teel Tartu mnt 9. km-l
Ohtlik köis ringteel
Betoonblokid ringteel
Likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel
13.09 Likvideeriti reostus Reti tee 12
14.09 Lõke Tähnase teel
Õli teel Tartu maanteel linnapiiril
Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu
maanteel Mõigu teeristis
17.09 Likvideeriti avarii tagajärjed
Tartu maanteel Lehmjas
20.09 Likvideeriti avarii tagajärjed
Tartu maantee 20. km-l
21.09 Likvideeriti avarii tagajärjed
Graniidi tee 1
28.09 Likvideeriti avarii tagajärjed
Seli külas
29.09 Tulekahju Rae külas
Kivisilla 1

•
•
•
•
•
•
•
•

Reakuulutused

•
•

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
Tel 5656 2191 sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu
Ostan sõidukorras auto, võib olla
seisnud või vajada pisemat remonti.
Maksan ja vormistan kohapeal.
Tel 5819 0200
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Tel +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. Tel 5689 0125,
e-post: kuldnoop@gmail.com
Turu-uuringute AS pakub tööd
küsitlejatele Harjumaal elavate inimeste
silmast-silma intervjueerimiseks
nende kodudes. Intervjuud sisestatakse
tahvelarvutisse. Tükitöö käsunduslepingu
alusel, sobib lisateenistuseks palgale või
pensionile. Täiendav info tel 5668 9898
Otsin kodukoristajat Rae külas, 100
ruutmeetrit, tel 510 1145
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee
Otsime puhtust armastavat koduabilist
120 m2 eramaja koristamiseks Jüri
alevikus kord nädalas. Tel 5884 4643
Ostan teie sõiduki. Võib olla uus,
remonti vajav või seisev auto. Ei pea
olema ülevaatust ega kindlustust.
+372 5457 5055, alka515@hotmail.com.
Kuulutus ei vanane!
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 (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne.). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad.
Küsi hinnapakkumist. Tel 5620 6899
(www.epopaigaldus.ee)
www.Terrassikaubamaja.ee – aitame
teid, kui teil vaja ehitada uus terrass või
soovite ta muuta tuule ja vihmakindlaks.
Küsi lisa tel 5344 1811 või
info@terrassikaubamaja.ee
Müüme puitbriketti ja pelletit.
Kvaliteetne kaup, toodetud Eestis.
Info 5559 7572
AS Eesti Keskkonnateenused võtab
tööle autojuhte. Tel 502 5898
Ostan kasutusena jäänud sõiduauto
või kaubiku, võib olla remonti vajav, kiire
tehing. tel 5365 4085 skampus@online.ee
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus
ja vanade remont. 12-aastane töökogemus
ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327

•
•
•
•
•
•
•
•

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga…
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.
Mälestame armast
klassikaaslast

MARET
LAANEST
Jüri Gümnaasiumi 22. lend

Armas Endla Lauri!
Avaldame sügavat kaastunnet

VENNA

kaotuse puhul.
Sõbrad-töökaaslased
Õie Lasteaiast

Südamlik kaastunne
Toivo Lindlaanele
ema

LEILI
LINDLAANE
kaotuse puhul.

•

Kolleegid Taaramäe lasteaiast

•

Südamlik kaastunne endisele
klassikaaslasele
Karoliina Sirelile
armsa ema

•
•
•
•
•
•
•

MARE SALAKU
kaotuse puhul

klassijuhataja Timo ja
klassikaaslased Jüri
Gümnaasiumist

SEPTEMBRIS LAHKUNUD
VOLDEMAR MALKUS
AAVO PUKK
ANATOLI KVAŠNIN
NADEŽDA TRAVKOVA
LILLE OTS
LARISA EREMEEVA
MAIRE TIIDO
MARET LAANES

KUULUTUSED
OKTOOBER 2018

Septembris
registreeritud
sünnid
MARTIN PELAGEICH
RICKO LEIT
ALEKSANDER BAIKOV
GERMAN MOROZOV
GABRIEL KONONOV
MIKKEL VAREND
HERMAN KRAAG
ERIK HINT
KRISTOFER MÜÜR
HERMAN LUTS
RIMO AAS
AARON KINGO
GREGOR OIDERMAA
FRANZ MIILBERG
KREN VIIK
TIMOFEI RESHETNIKOV
TOMAS SEPP
KRISTJAN PÕDER
PAULA AASLAID
CLAUDIA LAUD
KEISSY KADASTIK
REBEKA VEREV
TEELE SILLER
HANNA ORULA
STELLA ORULA
SOFIA NURMEOTS
KIRKE SISKA
CAROLINE-ELIZABETH KOSMATŠOVA
POLINA VASSILJEVA
KRISTELLA MATETSKI
ISABEL LINDMAA
LILI HINDRIKS
PIPI MATALOJA
STELLA MARIE SIITAM
ADEELE KONTSON
STELLA-LISANDRA VENDELIN
MIA-LUISA LÄÄNESAAR
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Oktoobrikuu sünnipäevad
AGATHE-LUDMILLA POOL

94

ARVI PUGI

80

ELVI NAGEL

94

ELSA PIIGERT

75

ENNA TIKKER

92

VIKTOR GRIADOV

75

LEA VESKE

90

RIHO REINAP

75

LEIDA KINSIVEER

88

VIRVE SUITSO

75

SAIMA LILLEFRIEDE SÕLG

88

ASTA KOITJÄRV

75

IVAN RÄTTEL

87

HELLE KULBAS

70

VALENTINA GRAMATOVITŠ

87

ANNE VARIKSOO

70

KAIE HIMMELREICH

85

ALEKSANDR NOSULENKO

70

HELMI ELKEN

85

MARJE ROOS

70

EINARD OTS

85

ELO TEE

70

JELIZAVETA SOITU

84

IMBI MÄNNAMAA

70

EVI LÄÄNE

84

MARJA LILLEMETS

70

LEMMI KASKA

83

NIINA ZVEREVA

70

IRINA KOSTJUTŠENKO

83

LIDIA JAKOVLEVA

70

TAISJA TAMM

82

RAISSA ZAHHARTŠUK

70

ERNA PARBO

82

TIIA VALL

70

LUULE SINEP

82

JORMA TAPANI HELENIUS

70

ALEXANDER EGOROV

82

GALINA PALATU

70

VALENTINA SEMJONOVA

81

TIIU VAHER

70

ELVI UUK

81

AVO MELTSAS

65

MARIA EESTLEOL

81

ANATOLI JAKOVLEV

65

UKO ESNAR

81

TIIU SALUMÄE

65

ANNE VESKI

80

MAIMU KLIMOV

65

HELGI KÄMARA

80

HENN HANSEN

65

LIIDIA JEGOROVA

80

ÜLO SALUMÄE

65

ELVIRA LUUR

80

TARMO ANDERSON

65

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

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

HEA ELANIK,
REGISTREERI

END KODUVALDA!
Rae valla elanikuna on sul õigus saada
erinevaid pere- ja sotsiaaltoetusi,
soodustusi, teenuseid ning
maamaksuvabastust.
LOE LÄHEMALT: WWW.RAE.EE/KODUVALD

JÄLGI MEID KA SOTSIAALMEEDIAS:
@RaeVallavalitsus

@Rae_Vald

