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Koolikoha taotlemine esimesse klassi algas 10. veebruarist
ja lõpeb 31. märtsil. Taotlust saab esitada Rae valla
haridusteenuste veebikeskkonnas ARNO. Loe infot Rae valla
koolidest. u lk 2-3
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Rae valla kõige lõunapoolsem põhikool sai tänavu uue juurdeehituse, mis on teinud
koolist kaasaegse interjööriga hubase atmosfääriga haridusasutuse. FOTO RAE SÕNUMID

Jüri gümnaasiumi I klasside õpilaste nimekirjad aval
FOTO RAE SÕNUMID

Koolikoha Info Rae
taotlemisest
Koolikoha taotlemine esimesse klassi algas 10. veebruarist ja lõpeb 31. märtsil,
taotlust saab esitada Rae
valla haridusteenuste veebikeskkonnas Arno
https://iseteenindus.rae.ee/
MARJU RANDLEPP
Hariduse peaspetsialist

Rae valla koolide esimesse klassi määratakse esmajärjekorras need lapsed,
kelle elukoht on 1. veebruari 2018. a
rahvastikuregistri andmetel Rae vallas. Kui sissekirjutus Rae valda on hilisem, on võimalik taotlust esitada
alates 10. juunist kooli, kus on vaba
õppekoht.
Vanemal on võimalik koolikoha taotlemisel märkida oma eelistus
soovitud kooli osas, mida võimalusel
arvestatakse. Eelkõige lähtume koolikohtade jaotamisel sellest, et õpilased
saaksid käia oma kodule lähimal asu-

vas koolis. Samuti võimaldame sama
pere lastel käia samas koolis.
Praeguste rahvastikuregistri andmete põhjal on oodata Rae valla koolide esimestesse klassidesse 2018–2019
õppeaastal ligikaudu 380 õpilast. Koolikohtade jaotamisel ja klasside arvu
planeerimisel lähtume koolide ruumiliste võimalustega.
Aprilli lõpuks annab Rae vallavalitsus vanematele tagasiside, millisesse kooli on laps määratud. Peale seda
tuleb esitada 10. juuniks ARNO kaudu
vajaminevad lisadokumendid:
sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;
väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
nõustamiskomisjoni otsus selle olemasolul;
elektrooniline foto (saata aadressile
it@jyri.edu.ee);
koolivalmiduskaart.
Täpsem informatsioon on leitav
Rae vallavalitsuse määruses „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord“ ning koolide sisseastumiskordades.

•
•
•
•
•

Jüri Gümnaasium korraldab kooli tulevate laste
vanematele infokoosoleku
8. mail 2018 algusega 18.00
kooli aulas.

Enne taotluse esitamist on oluline tutvuda õppesuundadega, et lapsele sobiv
valik teha. Jüri Gümnaasiumi õppekavas on välja töötatud järgmised õppesuunad: spordi- ja muusikaklass, inglise keele klass ning üldklass. Teavet
kooli õppesuundadest ja -korraldusest
jagatakse infokoosolekul ning see on
kättesaadav kooli õppekavas.
Lisaks põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule pakuvad suunaklasside õppeainete õppesisud õpilastele
arenguvõimaluse konkreetsetes valdkondades:
Spordi- ja muusikaklass – õppesuuna eesmärgiks on anda õpilasele
võimalus akadeemiliste teadmistega
samaaegselt arendada oma kehalisi ja
muusikalisi võimeid ning oskusi: suurem kehalise kasvatuse tundide arv
annab võimaluse läbi viia ujumistunde
ajavahemikul oktoober–aprill (suusatundide perioodil asenduvad ujumistunnid
suusatamisega), 2.–6. klassini toimuvad
pilliõppe rühmatunnid (väikekannel ja
plokkflööt), I kooliastmes moodustatakse klassi rahvatantsurühm.
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likustatakse kooli veebilehel hiljemalt 25. juunil.

Lagedi Kooli I klassi astuvate laste vanematele on infotund 28. mail. FOTO RAE SÕNUMID

valla koolidest
Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel peab laps täitma praktilised
ülesanded, mis lähtuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondadest “Muusikaõpetus” ja “Liikumine”.
Inglise keele klass – õppesuuna
eesmärgiks on anda keelehuviga lapsele võimalus keeleliste osaoskuste
arenguks: suurem raamatute lugemise maht, inglise keele õpe alates I klassist, muusikas lisaks eestikeelsele ka
ingliskeelse lauluvara omandamine,
inimeseõpetuses eesti ja inglise keele
lõiming.
Inglise keele klassi kandideerimisel peab laps sooritama kirjaliku töö,
mis lähtub koolieelse lasteasutuse
riikliku õppekava valdkonnast “Keel
ja kõne”.
Üldklass – lisaks riiklikust õppekavast suuremale eesti keele ja matemaatika nädalatundide mahule pakutakse läbi malemängu algkursuse
õpilasele keskkonda, milles arenevad
tema kontsentreerumis-, tähelepanuja keskendumisvõime ning loodusõpetuse tundide suurem arv võimaldab

Suunaklassid
pakuvad õpilastele
arenguvõimaluse konkreetsetes valdkondades.
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rakendada erinevaid praktilisi õppeviise: uurimuslik, projekt- ja õuesõpe.
Üldklassid moodustatakse lastevanemate taotluste alusel.
Kandideerimine spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi toimub 11. juunil:
inglise keele klassi algusega 9.00;
spordi- ja muusikaklassi algusega
10.30.
Last saab registreerida kandideerimisele kooli veebilehel 10. maist 10.
juunini.
Klasside komplekteerimise põhimõtted:
ühe klassikomplekti suurus on maksimaalselt 24 õpilast;
võimalusel tüdrukute ja poiste arvu
võrdsus;
kui õppesuuna valijate arv jääb alla
16, siis on koolil õigus jätta vastav
suund antud aastal avamata;
kui õppesuuna valijaid on rohkem
kui 24, arvestab kool klasside komplekteerimisel poiste ja tüdrukute arvu
tasakaalu ning inglise keele klassi
ning spordi- ja muusikaklassi valikul
kirjalike ja praktiliste ülesannete sooritamise tulemust.
Jüri Gümnaasiumi I klasside nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel
hiljemalt 25. juunil. Info telefonil 622
4205 või meiliaadressil klassiopetus@
jyri.edu.ee.

•
•
•
•
•
•

Järveküla Koolis on
kooli tutvustus 1. klassi astujale ja tema perele 7. veebruaril kell
18.00–19.30. Vanemate nõustamine
5. märtsil kell 16.30–18.00. Vajalik
eelregistreerimine e-kirjaga kool@
jarvekyla.edu.ee või telefonil 5553
3963.
Informatsioon kooli kohta on leitav
kodulehelt http://jarvekyla.edu.ee/.

Peetri LasteaedPõhikoolis on
koosolek uutele lastevanematele 22. märtsil kell 18.00 Peetri kooli
aulas.

Vaida Põhikoolis on
1. klassi vanemate koosolek 17.
mail kell 18.00.
Vaida Põhikool on tunnustatud
2017. aastal tiitliga Harjumaa Turvaline Kool. Erisused: B-võõrkeel
alates 5. klassist. Rohkelt on huviringe. Klassikomplektide suurus
orienteeruvalt 18–20 õpilast.

Lagedi Kooli
infotund 2018/19 õppeaastal
on 1. klassi astuvate laste vanematele 28. mail 2018 kell 17.00
kooli aulas.
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Lagedi mudilaskoori dirigent
sai tunnustuse
20. jaanuaril kuulutas Eesti Kooriühing Estonia kontserdisaalis välja
koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiad ning Lagedi mudilaskoori
dirigent Mari Soone sai Uno Järvela
stipendiumifondi preemia.
„Mul on suur au olla selle stipendiumi selleaastane saaja ning usun, et
neid pühendunud muusikaõpetajaid
ja tudengeid, kes seda vääriksid, leidub Eestis veel väga mitmeid,“ kõneleb Mari Soone, kes on oma õpingute
jooksul kohanud väga mitmeid entu-

siastlikke, sütitavaid ning äärmiselt
hingega oma tööd tegevaid muusikapedagooge, kellest on saanud talle ka
eeskuju.
Stipendiumi saaja tajub tihti ühiskonna suhtumist üldhariduskooli
muusikaõpetajatesse, kes vihaselt laule
õpetades klaviatuuri peksavad ja lapsi
teoreetiliste teadmistega üle koormavad. „Olen oma südameasjaks võtnud
selle stereotüübi kummutamise ja näen,
et seda on tegemas ka paljud teised kolleegid,“ kommenteerib stipendiaat.

Mari Soone õpib muusikapedagoogika magistriõppe II kursusel ja on
Lagedi kooli mudilaskoori dirigent.
„Minu kui noore muusiku ja õpetaja jaoks on muusika mänginud terve
elu väga suurt ja toetavat rolli ning
usun, et oma töö kaudu on mul võimalus seda edasi anda ka oma õpilastele.
Lõpetaksin tsitaadiga Pablo Picassolt:
„Elu mõte on leida oma suurim anne
ning elu ülesanne on anda see edasi”.”

RS

Peetrisse paigaldati valvekaamera

T

Rae vallas on valvekaamera üleval kahes kohas, Peetris Mõigu ja Küti ristil (fotol) ja
Jüri aleviku Kirikumõisa pargis. FOTO RAE SÕNUMID

egemist on liiklust jälgiva kaameraga, mis on paika saanud
tänu projektile Turvalisem Harjumaa. 2015. aastal tehtud siseministeeriumi küsitlusest selgus, et inimeste
arvates suurendavad elukoha turvalisust eelkõige valvekaamerad tänavatel.
Kui politsei tegevust pidas turvalisuse
suurendamisel väga oluliseks 53% inimestest, siis liikluskaamera olemasolu
pidas väga oluliseks 55% küsitletutest.
Valvekaamera pildile on juurdepääs
politsei- ja piirivalveametil ning see
jookseb ameti keskseadmetesse, kus see
salvestatakse ja säilitatakse vähemalt 30
päeva ning seda on võimalik vaadata politsei- ja piirivalveametil, häirekeskusel
ja omavalitsuse volitatud isikutel.
RS

Jüri keskuseala uuenduseks sõlmiti leping
Jüri aleviku keskusala hakkab projekteerima Kauss Arhitektuur OÜ.
Abivallavanem Madis Sariku sõnul on projekteerimisleping sõlmitud
ja algas projekteerimisperiood, mille
lõpptulemuseks on tööprojekt.
Vallavalitsuse prioriteet on esmalt
pandud tervisekeskuse valmissaamisele, aga samal ajal on töös projekt tervikliku keskusala saamiseks.
RS

UUDISED
VEEBRUAR 2018
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Jüri terviserajad
said valgemaks
Jüri terviseradade ääres süttisid 30
LED–valgustit.
Leaderi projekti kaasrahastusega rajatud uued puitmastid ja LED–valgustid
muudavad kindlasti õhtuse sportimise
veel mõnusamaks. Valgustite lisamine
läks maksma 58 555,67 eurot.
RS

PÕHJA-HARJU
KOOSTÖÖKOGU

Jõelähtme - Viimsi - Rae

Teade Leader programmi
avanevast taotlusvoorust Rae,
Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab uue perioodi
kolmanda taotlusvooru
kõigi meetmete raames.
Taotluste esitamine toimub
elektrooniliselt uues PRIA e-teenuse
keskkonnas (Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna alt). Toetuse saamiseks
peab taotleja asu- või tegevuskoht
olema Jõelähtme, Viimsi või Rae vallas. Projektid peavad vastama „PõhjaHarju Koostöökogu tegevuspiirkonna
strateegiale 2015-2020“ ja maaeluministri määrusele 3. novembrist 2017
nr 18.
Taotlusvoor on avatud 9-16. aprill 2018. a (voor sulgub 16. aprill kell
16.00). Taotluste hindamine toimub
08.05–28.05.2018.
Leader programmi 2015–2020
perioodi strateegia ja meetmete
tingimustega saab tutvuda PõhjaHarju
Koostöökogu
kodulehel
www.leaderph.eu.

Meetmete tingimuste
tutvustamiseks toimuvad
infopäevad kõigis kolmes
vallas:

kell 10.00–13.00 Kosti•vere19.02.2018
mõisa peahoone saalis, aadressil

Mõisa tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald
21.02.2018 kell 13.00–16.00 Viimsi
Rannarahva Muuseumis, aadressil
Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald
23.02.2018 kell 15.00–18.00 Järveküla koolis, aadressil Reti tee 20,
Peetri alevik, Rae vald
Kuni 2. aprillini on võimalik taotlejatel tulla konsultatsioonile PõhjaHarju KTK kontorisse, mis asub Kostivere mõisa peahoone esimesel korrusel. Vajalik on kindlasti eelregistreerimine (projektijuhi telefonil 5384
1636, carmen@leaderph.eu).

•
•

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

MARGIT PÄRTEL
tegevjuht

FOTO RAE SÕNUMID

ATH tugirühm alustab kokkusaamistega
Rae valla aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite/diagnoosiga (ATH)
laste vanemate tugirühm alustab
taas.
Kokkusaamised Rae kultuurikeskuses
toimuvad järgmisetel kuupäevadel algusega kell 17:30
21.02 Lapsevanema ATH diagnoosiga
kurssi viimine (koolitused/lugemisvara)
21.03 ATH laps haridusasutuses (lasteaed/kool)

18.04 ATH laps ja toitumine
23.05 ATH lapse perekond, suhtlusringkond ja lähedased sõbrad
19.09 ATH lapse päevakava (argipäevarutiin ärkamisest magamaminekuni)
17.10 Lasteaiaealine ATH laps
21.11 Kooliealine ATH laps. Õppimine
kodus ja koolis
12.12 ATH laps ja tähtpäevad (pühad/
tähtpäevad/sünnipäevad)
ATH tugirühma juht Kristi Leinamäe
kristi.leinamae@gmail.com
RS
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JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

17. veebruar
12.00 Muinasjututund
Eesti sünnipäeva tuleb lastega tähistama Pipi Pikksukk.
21. veebruar
18.30 Lugemiskohvik
Teemaks „Eesti 100: Eesti kirjandus
Loomingu Raamatukogus“.

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

15. veebruar
18.00 Peetri lugemiskohvik
Teemaks „Laste- ja noortekirjandus“.
17. veebruar
12.00 Peetri muinasjutuhommik
Loeme Eestile sünnipäevaks. Värvime
rahvarõivaid pabernukkudele.

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
NELJAPÄEVAL,
15. VEEBRUARIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

“LASTE- JA
NOORTEKIRJANDUS”.

VEEBRUAR
˸16.02 Eesti Vabariik 100. Rae
valla kultuurimängud Vol. 1 koos
ansambliga SHANON kl 20.00 Rae
Kultuurikeskuses
Pärast Shanoni kontserti keerutab
tantsuks plaate vallavanem Mart
Võrklaev. Jälgi reklaami!
Pilet 10€
˸18.02 Kino “Paha lugu” kl 19.00
Pilet 3/5€
„Pole mõtet otsida koletisi oma voodi
alt, kui nad on tegelikult peidus meis
endis,” on öelnud evolutsiooniteooria
isa Charles Darwin.
„Paha lugu” on filmikassett, mis räägib
viiel erineval moel inimsuhetes varjul
olevatest tumedamatest hoovustest,
olukordadest, millest puhtalt pääseda
on praktiliselt võimatu. Ahistamine,
vaimne vägivald, manipulatsioon, nurka surumine – need on nii aktuaalsed
teemad alates poliitikast lõpetades
privaatsfääriga. Painajalikes vastasseisudes võib leida nii dramaatikat,
müstikat kui äraspidist koomikatki.
˸23.02 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine kl 20.00
Rae Kultuurikeskuses
Manifest kõigile Eestimaa rahvastele
ettelugemine!
Tasuta
˸24.02 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Rae vallas
7.33 heiskame pidulikult lipu Jüris Rae
hooldekodu juures Lehmja tammiku
kõrval
10.30 asetame küünlad Rae valla omavalitsus- ja kultuuritegelaste kalmudele Jüri kalmistul ja kirikuaias
11.30 Kaitseliidu Jüri kompanii rivistus
ja pärgade asetamine Vabadussamba
jalamile Jüri kirikuaias
12.00–13.30 Pidulik kontsertaktus Jüri
kirikus. Esineb Siiri Sisask
Tasuta
˸25.02 Olukorrast meie peas
kl 18.00 Rae Kultuurikeskuses
Arutleme päevakajalistel teemadel

Külla tuleb Hardo Pajula Edmund
Burke’i Seltsist
Tasuta

MÄRTS
˸02.03 Rakvere Teatri etendus „See
kõik on tema” kl 19.00
Pilet 13/15€
Eksperiment teismelisega
Lavastaja Helen Rekkor (teatriühendus
Misanzen)
Kunstnik Maarja Pabunen
Videokunstnik Alyona Movko
Tõlkija Tiit Alte
Osades Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu
Kas mäletad, milline oli maailm siis,
kui olid teismeline? Kas mäletad oma
enesehinnangut? Kas mäletad, et vahest ei viitsinud või ei osanud hoolida,
aga kui juba hoolisid, siis ei osanud
lõpetada? Kas mäletad, et kõik tegi
rohkem haiget?
Kas kujutad ette, mis tunne on olla
leseks jäänud üksikvanem, kelle kasvatada ja kujundada on just üks selline,
ühe vanema kaotanud teismeline. Kas
oskaksid? Kas teeksid kõik õigesti?
Näidendis „See kõik on tema” võtab
üksikvanemast ema ette sotsiaalse
eksperimendi, et jõuda lähemale oma
võõraks jäänud pojale. Mängu- ja
elupiirid hägustuvad. Iga käik viib lähemale suuremale kaosele ja iga viga
maksab end sajakordselt kätte. Kaalul
on usaldus ja elu.
Kas mängime?
˸04.03 Memme-taadi klubi „Naeratused naistepäevaks“ kl 14.00
Rae Kultuurikeskuses
Akadeemiline Meeste Lauluselts.
Dirigent Laine Randjärv, koormeister
ja kontsertmeister Indrek Umberg
Tasuta
˸09.03 Rae valla kultuurimängud
Vol. 2 NAISTEPÄEV! kl 20.00
Rae Kultuurikeskuses
Rae valla meeste üllatus oma naistele!
Esineb Rolf Roosalu. Silmailuks tantsugrupp Showmen ja palju üllatusi
Õhtut juhib Lauri Liiv

TASUB TEADA
VEEBRUAR 2018

Lilian Kapp.
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tasuta
˸11.03 Pärimuslik videvikuõhtu
Vaskjalas, Rae koolimajas kl 17.00
Räägime naistega naistest. Külas on
pärimuskultuuri spetsialist Ene LukkaJegikjan ja Pärimuslaulu Seltsing

Tantsugrupp Showmen

˸16.03 Armastuslaulud neljas keeles kl 20.00 Rae Kultuurikeskuses
Diana Klas laulab prantsuse šansoone, vene romansse, hispaania ja eesti
armastuslaule. Klaveril saadab ja armastuslauludest ning lauljatest räägib
vahele Jüri Aarma
Pilet 5€

Plaate keerutab abivallavanem Priit
Põldmäe!
Pilet naistele 6€ ja meestele 12€
Jälgi reklaami!

˸17.03 Kosmikute plaadi „Sügis
sanatooriumis” esitlus kl 21.00
Pilet eelmüügist 10€ ja kohapeal 15€
Jälgi reklaami!

˸11.03 Vaskjala külaselts koostöös
Rae Kultuurikeskusega „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Rae koolimajas Vaskjala külas rahvapillimuusika töötuba. Töötuba viib läbi

˸23.03 Mida mehed tegelikult
tahavad? kl 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Kolm karismaatilist meest, JESPER
PARVE, MARGUS VAHER ja EERO SPRIIT,
räägivad otse ja ausalt, mida mehed
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tegelikult tahavad. Läbi huumori ja
eluliste näidete avavad nad enda nägemuse meeste väest ja sellest, milles
peitub nende meelest sügava naiselikkuse essents. Mis on see, mis muudab
naise iga mehe jaoks täiesti vastupandamatuks? Avameelselt lahatakse ka
paarisuhte erinevaid aspekte alates
arhetüüpidest kuni piinlike seksi- ja
deitimislugudeni välja.
Olete lahkelt palutud sõna sekka
ütlema! Muidugi on mõttevahetuses
osalemine rangelt vabatahtlik. Kusjuures kõik jääb nende seinte vahele.
Me ei salvesta ega lindista.
Pilet: 20EUR
Alates 1. märts 25€
Kohapeal 35€
Piletite müük Rae kultuurikeskuses või
Piret Kriisa +372 5693 6830
˸25.03 Olukorrast meie peas
kl 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Arutleme päevakajalistel teemadel.
Külla on kutsutud arvamusliider.
Jälgi reklaami!
Kuna üritusi lisandub jooksvalt, siis alati
täpne info kultuur.rae.ee!

Pidulik
lipu heiskamine
koos õuepikniku ja
tervisematkaga
Tule 24. veebruari varahommikul
Rae hooldekodu juurde, et heisata
kell 7.33 Eesti Vabariigi hümni saatel
sinimustvalge riigilipp.
Peale lipuheiskamist ja pidupäevatervitusi peame üheskoos õuepiknikku, milleks võta kaasa endale ja sõbrale soe jook ja midagi suupärast.
Kell 8 on võimalus suunduda Jüri
terviseradadele, et kaasa lüüa Eesti terviseradade projektis „Vabariigi
terviseks!“, kus liikumiskilomeetrite
arvestus toimub sel päeval reaalajas
www.terviserajad.ee kodulehel või
teha üheskoos tervisematk Jüri alevikus.

Riigilipu heiskamise tseremoonia Toompeal
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hommikul on kõik oodatud Toompeale Kuberneri aeda pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale. Lipp heisatakse hümni saatel kell 7.33.
Kõne peavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Tallinna Reaalkooli abiturient
Mathias Kübar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK)
peapiiskop Urmas Viilma. Eesti iseseisvusmanifesti loeb ette riigikogu liige Ain
Lutsepp. Esinevad Eesti Meestelaulu Selts ning Politsei- ja Piirivalveorkester.
Pärast tseremooniat saavad kõik koos rahvamuusikute ja -tantsijatega meelde tuletada ja kaasa tantsida meile nii tuttavaid rahvatantse.
Alustame koos Eesti riigi 100. sünnipäeva!
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„Kas meie ei peagi enam juhilube
Selline küsimus kostus üle
ühe Järveküla Kooli 2. e
klassis õppiva poisi huulte,
kui jaanuarikuu üheteistkümnendal päeval oli neil
kavas e-külalistund, mille
pealkirjaks „Kuidas töötab
isejuhtiv auto?“
ANDRES KALVIK
Taoline teemapüstitus võib esmapilgul kuuluda ulmevaldkonda, kuid pärast riigikantselei digiinnovatsiooni
nõuniku Marten Kaevatsi poolt läbi
viidud tundi, kus ta isejuhtiva Teslaga
sõites oma muljeid ja tulevikuvisiooni
jagas, väärib küsimus laiapõhjalisemat arutelu.
Tõepoolest, miks on vaja õppida
liiklusmärke ja muud valdkonnaga
seonduvat, kui tulevikus võib autoga
sihtkohta jõudmiseks piisata aadressi
sisestamisest? 1.–3. klasside õpilaste
mõeldud tunnis märkis Kaevats, et
ilmselt on nemad esimene põlvkond,
kes ei pea autokooli minema. Kaevatsi
katse näitas, et vähemalt Tallinn-Tartu
maanteel on võimalik kätt roolil ja jalga pedaalil hoidmata sõita.
Tulevikukool ongi vlog?
Õpilastes tekitas videoklipp ohtralt küsimusi, mis sai paberile pandud
ning klassiõpetaja Merike Sepa abil
Kaevatsile saadetud. See oli Järveküla
Kooli 2. e klassile kuues kord säärast
õppevormi kasutada. Sepp tunnistas,
et oli esimesi tunde valides ettevaatlik.
„Teemade valikul pean arvestama
laste vanust ja praktilist ülesannet,
mida saab hiljem seostada tavalise
koolitunniga,“ selgitas Sepp. „Oli üks
tund, mis koosnes ainult teooriast, ja
see ei toiminud. Lapsed tahavad ise
proovida ja katsetada.“
Varasematest e-külalistundidest
tõstab Sepp esile riigikogu tutvustust,
kus õpetajateks olid lapsed. „Praktiline

ülesanne nägi ette seadusemuudatuste ettepanekute tegemist ja allkirjade
kogumist,“ meenutas Sepp. „Põnev oli
ka TV3 reporteri töö tutvustus pärast
mida hakkasid lapsed ise intervjuusid
tegema. Huvitava kogemuse pakkus
vaikuseminutitele pühendatud tund,
mis andis näpunäiteid, kuidas teha
rasketel hetkedel erinevaid harjutusi.“
E-külalistundidest on osa võtnud
ka Järveküla Kooli 3. a klass. „Kui ma
esimest korda e-külalistunnist kuulsin, tundus vlogindus ja interaktiivsus uudse lähenemisviisina ning vääris proovimist. Lapsed on video teel
edastatava info hästi vastu võtnud,“
kinnitas klassiõpetaja Triin Tähepõld.
„Need tunnid, milles meie oleme osalenud, on eelnevalt salvestatud vlogid.
Õpilaste küsimustele annavad külalisõpetajad vastuseid nii otseülekandes
reaalajas kui ka hiljem blogiformaadis. Õpetajatele on abiks vabalt jaga-

tavad tunnikonspektid, kus on kirjas
ka teemad, mille üle võiksid õpilased
üheskoos arutleda.“
Siinkirjutaja üritas ka ajas ette rännata ja püstitas mõtisklemiseks küsimuse: „Kas tulevikukool võiks välja
näha nii, et lapsed – elagu nad siis Eestis või Hispaanias – osalevad tundides
igapäevaselt just arvuti vahendusel,
näiteks kodus laua taga istudes?“
„See on meie tulevik! See on kindlasti meie tulevik!“ elavneb Sepp.„Olen
leidnud end korduvalt mõtlemas selle
üle, et äkki peaksin minema ülikooli
ja uue ameti selgeks õppima. Et õpetajat polegi praegusel kujul varsti enam
vaja. Olen digiruumis olemist katsetanud ka ühel koolitusel, kus mind
polnud klassiruumis ja juhendid tulid
interneti teel. See toimis väga hästi ja
oli superkogemus. Samas tuleb uutesse lahendustesse kriitiliselt suhtuda
ning teha vahet ulmevaldkonna ja
reaalsuse vahel.“
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tegema?“
Järveküla Kooli 2. e
klassi õpilased kuulamas Marten Kaevatsi
e-külalistundi pealkirjaga „Kuidas töötab
isejuhtiv auto?“
Foto: Andres Kalvik

Vana koolimaja 1926. aastal.
FOTO ERAKOGU

Teemade
valikul
pean arvestama
laste vanust
ja praktilist
ülesannet,
mida saab
hiljem seostada
tavalise
koolitunniga.
MERIKE SEPP

Tähepõld jäi veidi vaoshoitumaks.
„Oleneb lapse kodusest taustast ja vanusest. Mina kolmanda klassi õpilasi päris
iseseisvatena ette ei kujuta – neid on
vaja suunata ja juhtida tähelepanu olulisele. Aga põhikooli lõpus võib selline
formaat kõne alla tulla küll, kuid mitte
sajaprotsendiliselt. Mõeldav oleks vahekord 50:50.“
100 e-külalistundi
Kodanikualgatus Tagasi Kooli kingib
Eestile käesoleval õppeaastal 100 e-külalistundi eesmärgiga innustada õpilasi
mõtestama Eesti ühiskonnas toimuvat,
unistama ja andma ideid Eesti elu paremaks loomisel. E-külalistunnis jõuab
õpetaja tundi ülekande abil. See tähendab, et korraga võib üks tund toimuda
igas koolis ja klassis üle Eesti.Teemad on
välja pakkunud õpilased ja need on seotud ainetundides käsitletavaga. E-külalistund kestab 45 minutit, millest 15–20
minutit on külalisõpetajaga.

Haridust Lehmjal on antud sama
kaua, kui vanaks saab Eesti Vabariik
ANNE RENTEL
Lehmja piirkonnas on sellel õppeaastal kaks tähtpäeva: 100 aastat
koolitöö algusest Lehmjal ja 70 aastat uue koolihoone valmimisest.
1917/1918. õppeaastal avati Lehmjal 1916. aastal vene sõjaväe jaoks ehitatud puitbarakk koolimajana. Varem
olid selle piirkonna lapsed käinud
koolis Kurnal. Kurnale oli Lehmja
lastel kauge käia ja kohalikud taluperemehed otsustasid asutada kooli
Lehmjale.
Maja oli ühekordne, sindlikatusega, seinad kahekordsest lauast, mille
vahed olid täidetud saepuruga ja ei pidanud sooja.
Kooli ülalpidajaks oli Kurna (hiljem Tõdva) vald. Õppetööst vabal ajal
kasutasid koolimaja kohalikud seltsid.
Kooli krunt oli kolme hektari suurune. Kooliõue ja mänguplatsi kasutasid
lapsed, ülejäänud maa oli koolijuhataja kasutada.
Tallinna Linnaarhiivi andmetel
töötas kool 1929. aastani 3-klassilise
algkoolina. Sealt edasi aastani 1944
6-klassilise algkoolina.
Alates 1935. aastast peeti kirjavahetust uue koolimaja ehituse asjus. Ehitusega alustati 1939. aastal ning sooviti valmis ehitada 1942. aasta sügiseks,
kuid alanud sõda rikkus plaanid. Pooleliolev koolimaja sai sõja käigus kan-

natada – purustati aknad, välisseintes
ja katuses olid mürsuaugud. Endist
koolimaja hoonet hoiti sõja ajal kasutuses sõdurite barakina.
Nõukogude ajal jäi vana hoone mitmele Lehmja kooli direktorile, õpetajatele ning kooliteenijatele eluasemeks.
Uus koolimaja valmis 1947 ning
selles hoones tegutses Lehmja Mittetäielik keskkool/Lehmja 8-klassiline
kool kuni aastani 1980. Hiljem andis
Harjumaa Haridusosakond selle Noorte Turistide Maja käsutusse.
1947/1948. õppeaasta algas ikkagi
veel vanas koolihoones. Uuel hoonel
oli ehituslikult mitmeid puudusi. Oli
ju sõjajärgne vaene aeg.
Mõni aasta pärast Lehmja kooli
kolimist 1980. aastal valminud Jüri
Keskkooli, põles aastal 1917 valminud
vana hoone maani maha. Vanast koolihoonest on olemas vaid paar fotot,
mis on talletatud raamatusse „Lehmja kooli lugu“. Raamat anti välja 5 aastat tagasi toimunud vilistlaste kokkutulekuks.
70. aastat tagasi avatud koolimajas
asub täna Assaku lasteaed. Maja nimi
muudeti 2004. aastal, kui Lehmja kool
viidi Jüri Gümnaasiumi juhtimise alla.
Taasiseseisvunud Eesti ajal on hoones
tegutsenud aastatel 1991–1994 6-klassiline algkool, hiljem 9-klassiline põhikool.

10

RAE SÕNUMID
VEEBRUAR 2018

Assaku ja Aruheina lasteaia uus
laste kaasamine teeb imesid
Esmaspäeval, 12. veebruaril, alustab tööd Assaku ja Aruheina lasteaia uus direktor Merle Toompark. Viimased kolm ja
pool aastat Mustamäel asuvat Tallinna Lasteaeda Sinilind
juhtinud Toompark otsustas naasta kodukanti. Jürist pärit
46-aastane naine on isegi aastakese õppinud majas, kus
praegu tegutseb Assaku lasteaed.
ANDRES KALVIK
„Soovisin uusi väljakutseid ja vahetada töökeskkonda,“ selgitab Toompark.
„Olen praeguse töökohaga väga rahul,
kuid aegajalt on muudatusi vaja teha.
Otsustasin end Rae vallas proovile
panna.“
Peetris asuvat Aruheina lasteaeda ja
lõunapool paiknevat Assaku lasteaeda
lahutab ligi viis kilomeetrit. Toompark
hakkab end kahe maja vahel jagama ja
soovib esimese asjana uurida, kuidas
töötavad meeskonnad. „Kui õpetajatel
on hea töötada, on ka lastel hea olla.
Neil peab olema võrdselt lõbus,“ täpsustab Toompark. „Enne muudatuste
tegemist tahan esmalt ära kuulata kolleegide arvamused. Olulisel kohal on
korrektne infovahetus ja ühistegevuste
korraldamine. Tahan pakkuda õpetajatele vabadust tegutseda ja iseseisvalt
otsuseid langetada.“
Õhinapõhine õpe
Neliteist aastat erinevates lasteaedades erinevatel ametikohtadel
töötanud Toompark omab kogemusi nii sõime- ja rühmaõpetaja kui ka
õppealajuhatajana. Viimaste aastate
jooksul on lasteaedades suurenenud
õhinapõhise õppe osakaal ja sellele
trendile kavatseb Toompark, kes on
muide diplomeeritud naerujooga juhendaja, rõhuda ka Rae vallas.
„Soovitan õpetajatel lapsi varasemast rohkem kuulata. Lapsi ei tohi
pidada rumalateks ja õpetaja ülesanne
pole laduda nende päid täis tarkust,
mida arvame neil vaja minevat. Vaja-

likke asju tuleks õpetada läbi tegevuste, mis lastele huvi pakuvad. Näiteks
Tallinna Lasteaias Sinilind on vanema rühma lapsed otsustusprotsessi
kaasatud ja see on märkimisväärselt
suurendanud laste rahulolu,“ räägib
Toompark.
Heaks näiteks on Sinilinnu lasteaia olümpia. Kui varasematel kordadel
näitasid õpetajad osalejatele ja teiste
lasteaedade külalisvõistlejatele harjutusi ette, siis mullu panid võimlemisõpetaja eestvedamisel end selles
rollis proovile vanema rühma lapsed.
„See, mis toimuma hakkas, oli imeline,“ meenutab Toompark. „Isegi need
lapsed, kellel muidu oli vahel probleeme käitumisega, said ülesandega väga
hästi hakkama. Pärast võtsime paar
juhendaja rollis olnud last kaasa ka
õpetajate konverentsile ja nad jagasid
seal hea meelega oma kogemusi.“
Sinilinnu lasteaia ühistegevustes
räägib kaasa ka regulaarselt õppealajuhataja juures kogunev mudilasnõukogu. „Näiteks arutati, mida teha
mänguasjadega, mida enam vaja pole
või kuidas vähendada toidujäätmeid.
Lapsed käisid välja mõtte teha talvekostüümide pidu ja see pälvis juhtkonna heakskiidu. Lapsed saavad juba
varases eas aimu, mis asi on demokraatia,“ ütleb Toompark.
Näolihased saavad vähem tööd
Lasteaia viimases rühmas käivate
laste vanematel on kombeks muretseda, et kas nende võsuke oskab piisavalt
hästi lugeda ja arvutada ehk kas ta on
piisavalt kooliküps. Toompark peab

nende oskuste kõrval sama oluliseks
sotsiaalset hakkamasaamist.
„Laps võiks osata kooli minnes
kümne piires arvutada ja tähti kokku
lugeda. Faktipõhised teadmised pole nii
olulised, kui oskus kaaslastega suhelda,
vajadusel abi küsida, luua sõprussuhteid ja mõnda aega üksinda kodus olla,“
loetleb Toompark. „Õpetaja ülesanne
on panna lapsed omavahel rääkima ja
meeskonnatööd tegema. Olen täheldanud, et tänapäeva laste näolihased saavad vähem tööd, sest enam pole kombeks nii palju porgandeid ja kapsast
närida. Asjaolu, et lapsed ja vanemad
on järjest rohkem nutiseadmetes, ei
tule väikeste inimeste sõnavarale kasuks, sest enam pole kombeks omavahel palju rääkida, muinasjutte lugeda
või lugusid jutustada.“
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Aruheina Lasteaia 100 hoidist
EV100 kingituseks
VIKA VESIAID

Aruheina lasteaia õppealajuhataja

MERLE TOOMPARK CV

•
•

Sündinud 12. jaanuaril 1972
Haridustee: 2016–2014 Tallinna
Ülikool, loodus- ja terviseteaduste
instituut, organisatsioonikäitumise
magister (magistritöö teema „Lasteaiaõpetajate tööstressi ja tööga
rahulolu seosed tööajakorraldusega“); 1994–1990 Tallinna Pedagoogikaülikool, koolieelse pedagoogika
ja psühholoogia õpetaja; 1990–1978
Jüri keskkool
Karjäär: 2018 – Assaku ja Aruheina lasteaia direktor; 2014 – Tallinna Lasteaia Sinilind direktor; 2011
– Tallinna Ülikooli kutseaasta tugigrupi juhendaja; 2010–2015 Tallinna
Ülikooli praktika- ja eneseanalüüsi
lepinguline õppejõud; 2008–2014
Tallinna Linnupesa Lasteaia õppealajuhataja; 2006–2008 Tallinna
Linnupesa lasteaia rühmaõpetaja;
2004–2006 Tallinna Kraavikrõlli
Lasteaia sõimeõpetaja; 1994–2004
AS Tofre lillekaupluse florist
Perekonnaseis: abielus, 2 last
Hobid: aiandus, orhideede kasvatamine, fotograafia, keraamika,
matkamine, vabatahlik kodutütarde
noortejuht

•

•
•

Toompark möönab, et lasteaiaõpetajad on haridusteemalistes aruteludes teenimatult kooliõpetajate
varju jäänud. „Vaadates kui palju
lasteaiaõpetajaks õpitakse ja kui palju neid pärast tööle tuleb, siis tuleb
nentida, et amet ei ole populaarne.
Osake süüst lasub ka meil, sest oleme leppinud olemasolevaga ega ole
piisavalt kõva häält teinud. Lasteaiaõpetajaid oleks kindlasti rohkem,
kui meie palk oleks võrdne kooliõpetaja omaga. Minu hinnangul lasub
lasteaiaõpetajal lapse arengus suur
vastutus ja tema koostöö perega on
väga suur. Lasteaias laotakse kooli
minekuks vajalik vundament. Praegu väärtustatakse kõrgharidusega
õpetajaid erinevalt,“ võrdleb Toompark.

Aruheina lasteaed tervitab Eesti
Vabariiki juubeliaasta puhul ning
kingib retseptiraamatu „Aruheina
lasteaia 100 hoidist”
Värvikirev sügis pakub igale perenaisele alati põnevust ja inspiratsiooni, kuidas võiks täiendada oma pere talvevarusid. Käesoleva raamatu idee saigi alguse
lasteaias toimunud sügisesest hoidiste
näitusest. Seekord palusime lapsevanematel lasteaeda tuua põnevaid ning huvitavaid kodumaisest toorainest valmistatud hoidised. Koridor, kus näitus aset
leidis, täitus mitmesuguste värvikirevate ja isuäratavate purgikestega. Läbi lapsesuu saime teada, et nii mõnedki neist
imepärastest moosidest, kompottidest
ja mahladest osutusid pere lemmikuteks. Peale uudistamist avati rühmades
salapärase sisuga moosi- ja kompotipurgid ning kõik said võimaluse ühiselt
mekkida head ja paremat.
Hoidisteraamatu lugeja avastab

FOTO ARUHEINA LASTEAED

kaante vahelt vanu tuttavaid nostalgilisi retsepte ning ka mitmesuguseid
uuenenud ja põnevaid maitseelamusi
pakkuvaid katsetusi.
Täname koostöö eest kõikide rühmade lapsevanemaid ja DiPri trükikoda, kelleta poleks see suurepärane
idee teoks saanud.

Vaida Põhikool tähistas 155.sünnipäeva!
PIRET HALLIK

Vaida Põhikooli direktor

Vaida kooli ajalugu algas 1863. aastal,
kui 15. jaanuaril alustasid 5 poissi ja
3 tüdrukut Kolga talus õppetööd.
Harjumaa arhiivis on märgitud Vaida kooli asustamise aastaks 1868,
mil kool sai oma maja. Kooli nimeks
oli siis Vaida-Aruvalla kool.
Vaida Põhikool on vana ja väärikas,
kuid nii nagu koolilaulu I salmi sõnad
ütlevad: „Kuigi kool on juba vana, aga
seest on ikka uus. Pole kadund silmasära, pole tunda väsimust“, siis väsimust ei ole tõesti tunda ja särasilmseid õpilasi on hetkeseisuga 132.
Väike kool on saanud uue hingamise!
Viimastel aastatel on kohalik omavalitsus panustatud palju kooli arendustegevusse. Kinnitust sellele, et koolil on hea
maine, sõbralik ning turvaline keskkond,
annab Harjumaa tiitel „Turvaline kool
2017“.
Lisaks Vaida alevikus ja lähipiir-

konnas elavatele lastele on kooliperega
liitunud ka õpilasi mujalt. Asukoht on
ju iseenesest väga hea! Väljaspool alevikku elavatel õpilastelt on võimalus
kasutada koolibussi, on neid, kes tulevad kooli ühistranspordiga.
Kooli „võlu“ seisnebki selles, et on
väike koolipere ja õpetajatel võimalus
õpilastega individuaalsemalt tegeleda.
Tänu sellele on ka head õpitulemused.
Huviringide rohkus on väikese kooli
kohta muljetavaldav. Märgatakse andekust, samuti leitakse sobiv tugimeede
nendele õpilastele, kes vajavad aeg-ajalt
abi. Koolis on alati toimumas midagi
põnevat, uut ja huvitatavat! Seda kajastab kooli koduleht http://www.vaidakool.ee.
Lahtiste uste päev toimub 16.02.
kell 08.15–12.00 ja 17.00–18.30. Võimalus on osaleda õppetundides, tutvuda
koolimajaga. Kell 18.30 algab traditsiooniline meelelahutuslik üritus
„PLAYBOX“.

12

RAE SÕNUMID
VEEBRUAR 2018

Rae Noortekeskuse juht MariLiis Küüsmaa mängib hea
meelega Järveküla Noortekeskuse külastajatega piljardit.
FOTO ANDRES KALVIK

Me ei soovi
duubeldada
koolide huviringe
ning tahame leida
midagi seesugust,
mis noori, sealhulgas ka 14+ noori,
noorsootöö juurde
toob.
Mari-Liis Küüsmaa

Rae Noortekeskus otsib
rahvusvahelisi kogemusi
Alates mullu septembrist
Rae Noortekeskuse juhina
töötav Mari-Liis Küüsmaa
pingutab selle nimel, et
lisaks Eesti- ja vallasisestele
tegemistele saaksid meie
noored ka rahvusvahelisi
kogemusi.
ANDRES KALVIK
Taotlemisel on Erasmus+ programmi Euroopa vabatahtliku teenistuse
akrediteering, mis võimaldab vastu
võtta Eestis kogemusi hankida soovivaid piiritaguseid noorsootööst huvitundvaid inimesi. Sama programmi
raames kirjutatakse noortevahetuse
projekti, et Rae valla kogemustejanulised 13–26-aastased elanikud saaksid
endale meelepärases riigis silmaringi
laiendada.
„Eestisse tulevate külaliste teadmisi ja oskusi saab ära kasutada meile
oluliste teemade lahendamiseks,“ selgitab Küüsmaa. „Sel korral keskendu-

me sotsiaalvaldkonnale ja sotsiaalsetele ettevõtetele ehk proovime panna
noori mõtlema sellele, kuidas meie
valla keskkond on sobilik erivajadustega noortele ning mida peaksime
muutma. Kui projekti rahastus heaks
kiidetakse, saab seda suvel juba rakendada.“
Kaks tööpakkumist
Ida-Virumaalt Illukalt pärit, eelnevalt Rakveres noorsootöötaja ametit
pidanud ning Sloveenias ja Saksamaal
rahvusvahelistel koolitustel osalenud Küüsmaa sõnul on tegemist väga
väärtusliku kogemusega. „See annab
võimaluse tutvuda kohaliku kultuuriga ja aitab parandada keeleoskust,“
lisab Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogikat õppiv Küüsmaa. „Rakveres
töötades saime endale läbi Erasmus+
programmi vabatahtliku noormehe
Austriast. Lahe oli vaadata, kuidas ka
kõige pisemad noortekeskuse külastajad proovisid temaga inglise keeles
suhelda.“
Rae Noortekeskus koosneb neljast
üksusest, mis asuvad Jüris, Lagedil,

Vaidas ja Järvekülas. Kõige rohkem on
sel hooajal lapsi käinud pallimängude
halliga samas majas tegutsevas Jüri
Noortekeskuses. „Õpilased kasutavad
kooli lähedal asuvaid ruume usinalt,
et pärast tunde kokku saada või enne
treeningut ja huviringi aega parajaks
teha. Tipptunnil on tunda ruumipuudust,“ ütleb Küüsmaa.
Järveküla Noortekeskus jääb koolimajast pisut eemale ning seetõttu
käib seal rohkem rahvast õhtul ja koolivaheaegadel. Koostöös samas majas
tegutseva Spot of Tallinnaga on noortekeskuse külastajatel teatud päevadel võimalus elamusspordikeskuse
atraktsioone tasuta kasutada.
Vaida Noortekeskus on avatud
kaks kuni kolm päeva nädalas, kuid lähitulevikus loodetakse leida lahendus,
et uksed oleksid lahti esmaspäevast
reedeni. „Vaida on ruumide ja avaruse
poolest parimas seisus – seal on lisaks
tegevustoale ka suur köök. Sarnaselt
Jürile on kooli läheduse tõttu noortel
sinna mugav tulla,“ räägib Küüsmaa.
Pikalt on noorsootöötajat otsitud
Lagedile. Tegemist on täiskohaga töö-
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ga, mille eest on ette nähtud brutopalk
pisut üle 900 euro.
Rae Noortekeskus otsib oma ridadesse ka mobiilset noorsootöötajat, kelle ülesandeks on leida üles need noored,
kes on mingil põhjusel noorsootööst
kõrvale jäänud. Täiskohaga töö eest pakutakse brutopalka tuhat eurot.
Jüris avatakse noortekohvik
Kuna Rae Noortekeskuse üksuste
töötajad on ametis olnud võrdlemisi
lühikest aega, võtab ühtse löögirusika
moodustamine veel aega. „Pingutame
selle nimel, et erinevad üksused jagaksid omavahel ideid ning korraldaksid
ühisüritusi ja väljasõite. Batuudikeskuste ja lasermängutubade külastused on olnud väga populaarsed. Palju
on noori kohale toonud Jüris toimuvad kokandus- ja filmiõhtud,“ loetleb
Küüsmaa. „Me ei soovi duubeldada
koolide huviringe ning tahame leida
midagi seesugust, mis noori, sealhulgas ka 14+ noori, noorsootöö juurde
toob. Noorsootöö põhimõtted on terves Eestis uuendamisel, sest praeguses
süsteemis nähakse puudujääke. Seega
ei ole ainult meie selle dilemma ees,
kuidas edasi minna.“
Lähiaja ühe suurema projektina
on kavas Rae kultuurikeskuse ruumides tegutsenud söögikohast tühjaks
jäänud ruume kasutada noortekohvikuna. „Kohvik ei oleks avatud igapäevaselt, vaid vastavalt tegevusele. Seal
saaks korraldada näiteks teemaõhtuid
ja vestlusringe. Samuti ei tasu kinni
olla sõnas kohvik. Pigem on selle nimetuse all peetud silmas, et noored
ise juhivad ning korraldavad tegevusi,
mis just nende arvates on nendevanuste jaoks aktuaalne – näiteks osaluskohvik või maailmakohviku formaat.
Kui tegevuste kõrvale saab ka tassike
teed ning midagi hamba alla, siis annab see veelgi jumet juurde. Jäme ots
oleks noorte enda käes, noorsootöötaja
oleks taustal moraalseks toeks,“ lisab
Küüsmaa.
Koostöös Rae valla noortevolikoguga toimub 2. märtsil avaüritus, kus
astuvad üles kohalikud talendid ning
publikut naerutab improgrupp Ruutu10. Rohkem infot saab kodulehelt
raenoortekeskus.ee või Facebookist.
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KRISTEL LINA

Jüri Noortekeskuse noorsootöötaja

Septembrist novembrini käis igapäevaselt Jüri
Noortekeskusest läbi 35 noort, detsember oli
veidi rahulikum. Olen viimastel kuudel näinud
palju uusi nägusid ehk usun, et Jüri Noortekeskus läheb üha populaarsemaks.
Jüri Noortekeskus on populaarne, sest see asub
kooli kõrval. Meie kõige suurem huvivaldkond on nutiseadmed. Samas on lapsed väga huviatatud ka erinevatest filmiõhtutest,
lauamängudest ja käsitööst. Meil saab mängida tahvelarvutidega, Xboxiga,
meisterdada, lauamänge mängida või niisama sõpradega aega veeta.
Oleme igakuiselt teinud umbes seitse üritust ja noored on nendega hästi
kaasa läinud. Igakuisteks regulaarüritusteks on poisteklubi, tüdrukuteklubi,
kokandusring ja filmiõhtu. Samas korraldame ka väljasõite: oleme käinud
Megazone’is ja uisutamas.

MARLEEN OTSUS

Vaida Noortekeskuse noorsootöötaja

Olen käesoleva hooajaga väga rahul. Noored on
paremini hakanud kasutama noortekeskuse
võimalusi. Nad on muutunud julgemaks ja avatumaks enda ideede väljapakkumisel ning samuti
ka teostamisel. Mul on väga hea meel suurepärase
meeskonna üle, kellega on koostöö väga meeldiv ja
vahva.
Vaida noortele meeldivad väga lauamängud, mida saab suurema seltskonnaga mängida. Lemmikuteks on Codenames, Jungle Speed. Populaarseks on
ka Just Dance tantsumäng ja lauajalgpall. Väga populaarsed on üritused, kus
tuleb erialaspetsialist meile esinema või teadmisi jagama. Samuti kokandusõhtud ja meediatoad. Siiski pole noortekeskuste puhul kunagi kindel, kui palju külastajaid ning mis kell keegi tulemas on – see ongi omamoodi salapära.

MARII REIN

Järveküla Noortekeskuse noorsootöötaja

Mida aeg edasi, seda populaarsemaks Järveküla
Noortekeskus noorte seas muutub. Teadvustatakse enam keskuse olemasolu ning hinnatakse
võimalust siin aega veeta. Väga positiivne on
näha, et noortekeskust külastavad erinevate koolide noored, kes on just tänu siinsetele tegevustele
omavahel sõpradeks saanud.
Igal kuul läbime erinevaid valdkonna teemasid, näiteks veebruar on meil
loovusekuu ning märts tehnoloogiakuu. Vastavalt teemadele korraldame
väljasõite, teeme töötubasid ning kutsume külalisi. Koolivaheaegadel oleme
väga populaarseks ajaveetmise kohaks.
Lisaks pakume võimalust noortekeskuse noortele korra nädalas kindlal
päeval tasuta Spot of Tallinnat külastada (lisainformatsioon meie Facebooki
lehel).
Väga ootame siia ka noori, kel on mõtteis mõni idee, mida ta soovib teostada, kuid vajab selle jaoks abi. Oleme avatud kõikidele ideedele ning anname
endast parima, et need ellu viia.
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Lähiaja
üritused
VAIDA NOORTEKESKUS
˸12. veebruar kl 14 loovkirjutamine – loovuse vabastamine ja loov lähenemine tekstide kirjutamisele
˸13. veebruar kl 14 kokanduspäev – sõbrapäeva nädala puhul teeme ise
komme ja maiustusi
˸22. veebruar kl 14 kultuur: Eesti (EV100) – tähistame Eesti sünnipäeva,
teeme rahvustoitu ning loome ühiselt uhke sünnipäevatervituse
˸1. märts kl 10 väljasõit põlekivikaevandusse Kohtla-Nõmmele (vajalik
eelregistreerimine)

JÄRVEKÜLA NOORTEKESKUS
˸16. veebruar kl 16–18 Spoti päev (skeidiala kasutus)
˸16. veebruar kl 18 väljasõit Kiili sõbrapäevadiskole, esineja AROP (vajalik
eelregistreerimine)
˸20. veebruar kl 14–16 Spoti päev (akroala kasutus)
˸22. veebruar kl 15 loovjoonistamine
˸26. veebruar kl 13 EV100 tähistamine
˸27. veebruar kl 13 teletorni külastus (vajalik eelregistreerimine)
˸28. veebruar kl 16 kultuuriõhtu (Singapur)
˸1. märts kl 10 väljasõit põlekivikaevandusse Kohtla-Nõmmele (vajalik
eelregistreerimine)
˸2. märts kl 16–18 Spoti päev (skeidiala kasutus)

LAGEDI NOORTEKESKUS
˸12. veebruar kl 15 meisterdamisklubi – sõbrapäevakaardid
˸16. veebruar kl 18 väljasõit Kiili sõbrapäevadiskole, esineja AROP (vajalik
eelregistreerimine)
˸19. veebruar kl 15 meisterdamisklubi – 3D-pliiatsid
˸21. veebruar kl 15 EV100 kuldvillak
˸26. veebruar kl 14 filmimaraton
˸28. veebruar kl 14 väljasõit Megazone’i (vajalik eelregistreerimine)
˸2. märts kl 14 tantsumaraton

JÜRI NOORTEKESKUS
˸13. veebruar terve päev vastlakuklite söömine, valentinipäeva kaartide
tegemine
˸16. veebruar kl 18 väljasõit Kiili sõbrapäevadiskole, esineja AROP (vajalik
eelregistreerimine)
˸20. veebruar kl 15 tüdrukute klubi (teeme huulepalsameid)
˸22. veebruar kl 15 kokandusring
˸25. veebruar kl 15 filmiõhtu
˸28. veebruar kl 14.30 Skypargi külastus
˸2. märts kl 15 inimbingo + mõistatused
˸2. märts kl 19 üritustesarja „Noorelt noorele“ avamine Rae Kultuurikeskuse kohvikuruumis. Esinevad kohalikud noored talendid ja improgrupp
Ruutu10

EV100 Rae valla
külades

Rae Sõnumid
uuris külavanematelt, kas
ja mida plaanitakse ette võtta
Eesti Vabariigi
juubeliaastal.

Kurna heiskab külalipu

Kurna küla kink Eesti Vabariigile on
seitsmemeetrise lipumasti püstitamine külaplatsile.  Kingituse üleandmine
sümboolselt on 24. veebruari hommikul kell 10 külaplatsil, kui heiskame
lipu, sööme kiluvõileibu ja magusaid
trikoloorivärvi trühvleid. Ka külalised
on oodatud! Uhiuue lipu kinnitusele
on trükitud „Kurna küla ela sa!”  

Kadaka küla kingib
linnupuurid

Kadaka küla plaanib EV100 raames
korraldada Lagedi piirkonnas töötubasid, kus meisterdatakse 100 linnupesakasti ja paneme need ka siis Lagedi
piirkonda ülesse.
Linnupesakaste saavad meisterdada Lagedi piirkonna elanikud ja iga
pere valib sobiva koha, kuhu linnupesakastid ka ülesse panna. Ka Lagedi
kool on tegemistesse kaasatud.
Kevadel plaanitakse õpilastega kooli õues meisterdada ja linnupesakastid
leiavad koha peale kooli territooriumi
ka Eesti Vabadusvõitluse muuseumi
õuealal.
Kadaka külavanem Marju Lutt kõneles, et Kadaka Küla Selts kirjutas kohaliku omaalgatuse programmi (KOP)
projekti ja sai rahastuse.

Lagedi korraldab kontserdi

Lagedi alevik plaanib teha kevadkontserdi EV100 raames, mis toimub
Betooni tänava majadevahelisel alal.
Esinevad Lagedil tegutsevad ringid ja
kaasame ka Lagedi kooli.

Aruvalla istutas puid

Aruvalla küla panustas EV100 eelmise aasta oktoobris toimunud puude
istutamise talgutega külaplatsil. Nüüd
tuleb kevad ära oodata, et näha kas istikud on ka kasvama läinud.

Kopli kogub annetusi
lasteaiale

Kopli küla plaanib koguda Lagedi
lasteaia jaoks annetustena 100 mänguasja.
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Kurna külavanem RIIETAB
presidendi EV100 KÜLALISI
„Olen õppinud rätsepaks, aga tegelen viimased 25 aastat eksklusiivsete kangaste maale toomisega,“
kõneleb Rae valla külaliikumise
eestvedaja ja Kurna külavanem Aivar Aasamäe oma igapäevatööst
Trendtekstiilis.
Suur osa kaunite kleitide kangastest tuleb tema Väike–Karja tänaval
asuvast poest ning paljud kleidid ja
ka härraste ülikonnad õmmeldakse
valmis poe ateljees. „Näiteks tänavu
kannab Trendtekstiili kangast tehtud
helmestega pitskleiti ministriproua,
kellele see helesinine värv sobib imehästi,“ tunneb Aivar heameelt ühe
erilise disainilahenduse üle. Kauplus
ei müü seda kangast enam kuni vabariigi tähtsündmuseni, kuna tahab
garanteerida, et presidendi külaliste
hulgas ei tunneks end kaks daami ebamugavalt ühesugusest kangast tehtud
kleidi pärast.

Aivar ei salga, et kanga meetri hind
võib olla nii-öelda krõbe, aga selle eest
saab klient tõeliselt kvaliteetse ja ka
kõige nõudlikuma silma jaoks väga hea
toote. Eelmisel aastal kandis Trendtekstiili kangastest tehtud kostüüme proua
president ja tema abikaasa ning ka toonase Rae valla volikogu esimehe proua.
Rätsepade suguvõsast pärit Aivar
ise õmblemisega enam ei tegele, sest
kümmekond aastat Tallinna Moemajas
töötamine innustas veelgi enamaks.
Nüüd, kui ta omab ülevaadet maailma
parimatest kangatootjatest, tegeleb ta
pühendunult kaupluse varustamisega
Itaaliast, Portugalist ja Hollandist pärit
tippkangastega, mis moegurmaanidel
paneb silmad särama. Trendtekstiilis
käivad kangaid ostmas enamus Eesti tippmoeloojatest. „Just läks uksest
välja Kristina Viirpalu,“ ei salga kangaspetsialistist Kurna külavanem.
RS

Aivar Aasamäe näitab kolmes värvis
cover-krepp (peenvillane) kangast Itaaliast, millest valmib EV100 aastapäevaks
ühe riigikogu saadiku galakleit.
FOTO RAE SÕNUMID
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Rae valla edukamate ettevõtete
hulka kuuluv AS
Hekotek saab jälle
täies mahus põhitööle keskenduda,
sest mullu suvel
Jüris täielikult
mahapõlenud
värvimismaja asemele on kerkinud
kaasaegne viimistlustsehh.

Edukas ettevõte toob Rae valda
ANDRES KALVIK
Ehituse peatöövõtjaks oli Wesico Projekt OÜ ja Wesico Ehitus OÜ konsortsium ning tööde kogumaksumus oli
1,5 miljonit eurot, millest 1,3 miljonit
eurot kattis PZU Kindlustus. Kesk- ja
Ida-Euroopa suuremate kindlustusgruppide hulka kuuluva ettevõtte
jaoks oli tegemist läbi aegade mahukaima väljamakstud kahjuga.
Kuna hoone oli algselt ehitatud
laohooneks ja vahepeal oli muudetud
kasutusotstarvet ning täienenud olid
ka ehitustele esitatud nõuded, tuli
kõik uuesti projekteerida. Vaatamata ehitusbuumile õnnestus see teha
vaid kahe kuuga. Uues hallis on ka
paremad töötajate olmetingimused,
millele kulus ligi 100 000 eurot. Hoone
kaasajastamise kulud tasus Hekotek
omavahenditest. Kiire valmimine sai
võimalikuks tänu sellele, et sündmuskoha ülevaatus ja ekspertiis kinnitasid, et tegu on kahjujuhtumiga ning
PZU alustas kahju hüvitamist niipea,
kui tekkisid esimesed taastamiskulud.
Kindlustusfirma korvas lisaks otsesele
põlengukahjule ka äritegevuse katkemise kulud.
Pool toodangust Venemaale
Masinaehitusettevõtte juhatuse
esimees Heiki Einpaul oli jaanuarikuu

viimasel reedel toimunud tuleteemalisel avamispeol rahulolev, et õnnestus ehitada uus hoone nii, et kliendid
ei kannatanud.
„Põrguväljal (Hekoteki aadress on
Põrguvälja tee 9 – A.K.) läks ühel hetkel väga kuumaks,“ meenutab Einpaul seitsme kuu taguseid sündmusi.
„Ei olnud meeldiv tunne näha hoonet
põlemas. Päästetöid segas tugev tuul.
Kui saime aru, et tuli oli pööningule
läinud, pidime olukorraga leppima.
Plekist angaari ei saa väljast veega
kustutada enne, kui plekk on maha
tulnud. Töö ümberkorraldamine läks
suhteliselt valutult, sest koormus
polnud tol momendil väga suur. Abikäe ulatasid koostööpartnerid ja allhankijad ning kliendid ei pidanud
kannatama.“
Konkursil Eesti Parimad Ettevõtted tunamullu Aasta Ettevõtte tiitli
pälvinud Hekotek keskendub ekspordile – kodumaale jääb maksimaalselt
viiendik käibest, ligi pool toodangust
läheb Venemaale. Stabiilselt tuleb
tellimusi ka Skandinaaviast, kuid
vajadusel ollakse valmis tegutsema
ka maailma kuklapoolel. Paar aastat
tagasi sisustati näiteks saeveski Uruguays.
„Vene turg on ettearvamatu ja ainult sellele ei saa panustada,“ nen-

dib Einpaul ja räägib idanaabritega
seonduvast lähemalt: „Venemaal ei
pruugi inimeste ja poliitikute arvamused kokku langeda. Venemaa
on meie naaber ja me ei karda teda.
Meie eesmärk on olla poliitikast võimalikult kaugel.“
„Ilusatest ja kaasaegsetest ruumidest ei ole suurt tolku, kui pole
inimesi, kes seal töötavad,” rõhutab
Einpaul. Asjatundjatele Hekotekis
tööd leidub, kuid Hekoteki vajadustele vastavaid inimesi on äärmiselt
keeruline leida. „Koolitame ise inimesi ja nad kasvavad koos ettevõttega. Hoiame enda töötajaid ja seetõttu on kaadrivoolavus suhteliselt
väike. Mina tean ja töötajad teavad,
et asendajate leidmine on raske ning
seetõttu otsime konfliktide asemel
kompromisse. Välismaalt pole me
tööjõudu palganud. Venemaal on
meil tütarettevõte, kes aitab meid
sealsete projektide realiseerimisel,“
räägib Jüris ca 120 inimesele tööd
pakkuv Einpaul.
Rekordkäibe ootuses
Hekotek loodi 1992. aastal peamiselt Soomes aastakümneid samal
alal edukalt tegutsenud spetsialistide
poolt. Stabiilse arengu tulemusel on
Hekotek tõusnud suurimaks saetöös-
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v AS Hekotek juhatuse

esimees Heiki Einpaul
tunneb headmeelt, et uus
viimistlustsehh õnnestus
projekteerida ja ehitada
seitsme kuuga.
FOTO RAUL MEE

Põrguväljal
läks ühel hetkel
väga kuumaks.
Heiki Einpaul

17

Perepäev Peetris
tõi palju positiivset vastukaja
20. jaanuaril toimus Peetri lasteaedpõhikoolis esmakordselt perepäev
“Kingi aega”.
Perepäeval pakuti igale osalejale
võimalust kinkida aega nii iseendale,
oma paarisuhtele kui ka kogu perekonnale – erinevad põnevad treeningud, teadlikkust tõstvad loengud ja
kaasahaarav mustkunstietendus. Perepäevaalal oli lastel võimalus mängunurgas lustida, Jack Sparrow rõõmustas lapsi oma seikluslike mängudega,
kaunitar Bella maalis laste nägudele

vahvaid maalinguid ning Mesikäpp
tegi laste suud magusaks.
Perepäev sai osalejatelt positiivset
vastukaja ning kindlasti ei jää see viimaseks sellelaadseks ürituseks Peetri alevikus. Üritust korraldasid Pesapuu Pereklubi koostöös Rae Kultuurikeskusega.
Korraldajad tänavad sponsoreid
Fra Mare Thalasso Spa, Põnn, Orto, Looduspere, Makayla Design, Sipsti, Vichy,
Hoia Homespa, Itaaliapitsa, AllFresh,
Kalev ja raamat „Lapsega koos vormi”.
RS

elanikke
tusele seadmeid valmistavaks ettevõtteks Baltimaades.
„Hekoteki siht pole rikkaks saada,
vaid esmajärjekorras soovime, et meie
kliendid oleksid õnnelikud. Rikkus
iseenesest ei saa olla eesmärk. Raha ja
õnn pole omavahel korrelatsioonis,“
tutvustab Einpaul ettevõtte, mille eelmise aasta käive oli 31 miljonit eurot,
filosoofiat. „Võrreldes mullusega on
meil tööd oluliselt rohkem ja käibe
poolest võib tulla rekordaasta. Tänase
prognoosi kohaselt ületab käive jälle
50 miljoni euro piiri.“
Aaviku külas elava Einpauli sõnul
on mitu tema alluvat just töökoha pärast Rae valda kolinud. „Hekotek on
pikka aega olnud usaldusväärne tööandja ja tean mitmeid inimesi, kes on
seetõttu meile lähemale elamispinna
muretsenud,“ lisab ta.
Hekotek on õla alla pannud Rae
valla mängude auhinnalaua katmisele ja omavalitsust esindavate sportlaste võistlusvormide valmistamisele.
Kultuurivallas on toetatud Rae kammerkoori tegemisi. „Sõpru võib valida,
kuid naabritega peab oskama läbi saada. See põhimõte kehtib nii välismaal
äri ajades kui ka kohaliku elu tasandil.
Ajame oma rida ja aitame võimaluste
piires kaasa Rae valla arengule,“ ütleb
Einpaul.

FOTO REIJO SIPP

Rae valla elanike kasv ületas 1000 piiri
Rae elanikkond on kasvanud viimase viie aasta jooksul ligi 1000 elaniku
võrra, kuid 2017 ületas see rahvastikuregistri andmetel maagilise tuhande
piiri, jõudes 1012 uue elanikuni.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul
on kasv tore. „See viitab sellele, et Rae
elukeskkond on hea, mille nimel on
vald palju tööd teinud. Kuid nagu pea
igal asjal on kaks külge, siis kiire rahvaarvu kasv nõuab tänasest suuremat
pingutust, et ka valla uuemad elanikud saaksid kätte vajalikud teenused,”
kõneles Võrklaev.
Vallavanem nendib, et 2018. aasta
Rae valla 39,3 mln euro suurune eelarve on aegade suurim. „Kuna kolmandik
elanikkonnast on lapsed, kes vajavad
lasteaia- ja koolikohta, siis käesoleval
aastal ehitame taas kahte lasteaeda

korraga, nagu oli see kolm aastat tagasi,“ resümeerib Võrklaev, lisades, et
uued hooned hakkavad kerkima Järvekülla. „120-kohaline hoone tuleb Kaare
teele ja 180-kohaline hoone ehitatakse
Vana-Tartu maantee ja Turu tee ristumise lähedusse,“ kõneles Võrklaev.
Elanike arvu kiire kasv seab omavalitsuse tööle kõrged nõudmised ning
samuti nõudluse investeeringute järele. Rae valla 2018. aasta suurematest
investeeringutest ja eelarvest saab lugeda Rae Sõnumite jaanuarinumbrist
või portaalist http://www.raesonumid.
ee/vallavalitsus/rekordeelarve-toobkaks-uut-lasteaeda-ja-jueri-tervisekeskuse
Rae valla elanike arv on käesoleva
aasta 1. jaanuari seisuga 17 967.
RS
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Kuidas
Rae härrad
tahtsid
kraavi
kaevata
Tallinna linnale kuulunud Rae mõis jagati 1919. aastal taludeks, mis moodustasid Rae asunduse (praeguse Rae küla).
HARRY KRAIS
Värsked talumehed ehitasid elamud
ja kõrvalhooned, alustati loomakasvatusega ja rajati viljapuuaedu. Tegeleti
maade kultuuristamisega – põldude ja kultuurkarjamaade rajamisega.
Möödunud sajandi kolmekümnendateks aastateks olid taluomanikud juba
enam vähem sisse elanud ja õlut rüübates või koduveini degusteerides nad
ärplesid tihti, et nemad on raehärrad.
Tallinna linna, peamiselt küll Lasnamäe serval asuva tselluloosi- ja
paberivabriku, varustamiseks veega
rajati möödunud sajandi kolmekümnendatel aastatel kanal (kraav), mille
kaudu Lagedil asuva pumbajaama abil
juhiti vett Pirita jõest Ülemiste järve.
Kanal kulges ka läbi mitmete raehärradele kuuluva maa ja kraavi äärde
jäid ka mõned Vaskjala maaomanike
heinamaad. Kanal oli suhteliselt kitsuke, kuid pinnalähedaste paekihtide
tõttu ka madal. Seetõttu oli kraavi veepind kõrgem kui ümbritsevatel maa-

del. Eriti paistis see silma Rae asunduse maadel, mis asusid kraavi ja Rae
raba vahel, kus kraav surus vett ümbritsevatele maadele. Seetõttu ei olnud
võimalik neid võsastunud heinamaid
kultuuristada.
Veeühisuse sünd
Ärksamad raehärrad otsustasid
luua veeühisuse ja koos kaevata kanali
kõrvale kraavi, mis juhiks sealt väljasurutud vee tagasi allpool pumbajaama voolavasse Pirita jõkke.
Põllutöökoja Kultuuriliste ja Maamõõdu talituste kaudu telliti rajatava peakraavi vesikonna kaart ja selle
kraavi tegemiseks vajaminevate mullatööde eelarve.
Tulevase peakraavi pikkuseks oli
mõõdetud 4229 meetrit ja sügavuseks
nähti ette 130 sentimeetrit. Selle tegemiseks nähti eelarves ette 2700 krooni.
1938. aasta sügisel, 29. septembril,
rajatud Rae–Vaskjala veeühisuse esimene üldkoosolek toimus 20. märt-

sil 1939. aastal Rae meierei ruumides.
Kohale oli kutsutud 17 maaomanikku,
kelle maad osaliselt (kokku 172 ha)
paiknesid Lagedi-Ülemiste kanali ääres, kanali ja Rae raba vahel.
Nendele maadele valgus vesi ka
Rae rabast. Vanemate inimeste mälestuste järgi jooksis Rae rabast vesi
Pühapuu ojasse, mis sai alguse Rae
asunduse kohalt ja juhtis vee Ülemiste
järve. Kanali ja raba vahele jäi ka praegu muinsuskaitse all olev Rae rauasulatamiskoht ja ka ohverdamiskoht Hõbeallikas. Tänasel päeval nimetatakse
Hõbeallikaks endist Valgehobuseallikat, mis asub kanali ja Hõbeallika talu
vahel, aga õige Hõbeallika asukoht on
teine. Minu isa Ernst Kreisson Karis
näitas mulle Saksa okupatsiooni ajal
seda ja tõepoolest, allika põhjast tõusid aeg-ajalt hõbedased hõbemullid.
Veeühisuse esimene koosolek
Rae–Vaskjala ühisuse esimesel
üldkoosolekul moodustati ühisuse juhatus, kuhu valiti asundusse kuuluva
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Rae mõisahoone, mis ehitati aastal
1851 Tallinna linna poolt Rae mõisahooneks. Tegemist ei olnud uhke häärberiga, vaid rendikorraga majandusmõisa
keskusega. Eli Pilve uurimuse järgi oli
Eesti Vabariigi väljakuulutamise ajal
Rae mõis veel Tallinna linna omandis.
Mõisal oli toona maad 3444,6 hektarit,
päriseks ostetud talukohti oli 20, neil
maad kokku 795,3 hektarit.
FOTO RAE SÕNUMID

Ärksamad raehärrad
otsustasid luua
veeühisuse ja koos kaevata
kanali kõrvale kraav.
Rae mõisa omanik Jaan Jürgenson,
Mäerehe talu omanik Johannes Ilves
ning Koplipere ja Hõbeallika peremees
August Hiio.
Juhatus tuli kokku 27. märtsil Rae
mõisas ja jaotas ametid. Juhatuse esimeheks valiti August Hiio, laekahoidjaks Johannes Ilves ja asjaajajaks Jaan
Jürgenson.
Järgmisel koosolekul otsustati arutada „kapitali muretsemist“ ning „tööde väljaandmist“. Viimase all mõeldi
kraavikaevaja leidmist ja kauplemist.
Ühisuse põhikiri nägi ette liikmemaksu. See osamaks oli aga suhteliselt
väike ja selle abil kraavi kaevata ei olnud kaugeltki võimalik. Üldkoosolek
otsustas võtta 1500 krooni laenu, kraavikaevajate kauplemine jäeti juhatuse
hooleks.
Luhtunud vähempakkumine
Juhatus otsustas lasta kraavi kaevata osade kaupa ja esimese osa kaevamiseks otsustati kulutada mitte üle
neljasaja krooni. Päevalehes avaldati

teade, kus kuulutati välja 14. mail Rae
vallamajas toimuv vähempakkumiste konkurss. Vähempakkumisele tuli
neli ettevõtjat, kes soovisid kraavitööd
enda peale võtta. Võitis keegi August
Sinisoo Tallinnast, kes oli nõus pakutud kraavilõigu kaevama 310 krooni
eest. Mõned päevad hiljem teatas võitja, et tema siiski ei ole nõus kokkulepitud raha eest seda kraavilõiku kaevama. Kui J. Jürgenson läks Sinisooga
läbi rääkima, siis selgus, et antud aadressil (Uus tn 20-7) elas keegi hambaarst Kask, kes A. Sinisoost ei teadnud
midagi.
Nii lõppes esimene üritus kraavi kaevata. Vahepeal selgus, et kraavi
kaevamist segas oluliselt Lagedi-Ülemiste kanali vesi, mis surus sealt välja
ja voolas kaevatavasse kraavi. Abi saamiseks pöörduti maakonnavalitsusse
ja hiljem ka põllutööministeeriumi
poole, et nad taotleks Lagedi pumbajaama töö seiskamist juulis–augustis.
Nendest asutustest aga abi ei saadud
ja juhatus otsustas selles küsimuses

pöörduda kirjaga peaministri poole.
Kas seda ka tehti, selle kohta hilisemad andmed puuduvad.
Kraavikaevajate artell
12. septembril ilmus juhatuse liikmete poole keegi Tallinnas elav Eduard Kõrtsmik, kes ütles, et temal on
kraavikaevajate artell ja ta on nõus
peakraavi koos harukraavidega 4000
krooni eest täies ulatuses kaevama.
Minu isa teadis, et kraavikaevajad olid
Setumaalt pärit töötud, kes paigutati
töötamise ajaks Rae mõisa elama.
Nädal hiljem selgus, et kaevatav
pinnas oli oluliselt kõvem, kui seda
oli projektis kirjeldatud ning kraavikaevajad nõudsid palgalisa. Juhatus
otsustas (24. septembril) mitte anda.
Seejärel võtsid töömehed tehtud töö
eest saadava raha ja lõpetasid kraavikaevamise. Nii lõppes ka see katse
1939. aastal.
Järgneval talvel ilmus liikmete
juurde Tallinnas elav ettevõtja Voldemar Tiidermann, kes oli nõus korral- w
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dama kaevamistööd kogu peakraavi
ulatuses.
7. veebruaril 1940. aastal sõlmis juhatus ettevõtjaga kirjaliku lepingu.
Selles olid märgitud töötasud juba
sõltuvalt väljakaevamisele tulevast
materjalist. Näiteks mulla väljakaevamine maksis 30 senti kuupmeeter (s/
m3), liivane savi 35 s/m3, kruus 60 s/m3,
rähk 100s/m3 ja paas 250 s/m3. Kokku
planeeriti kraavikaevamist 3440 jooksva meetri ulatuses.
Järgmine ettevõtja loobus
Ühisuse peakoosolekul 7. aprillil
kuulati ära A. Hiio ettekanne eelmise
aasta tegevusest ja kinnitati 1940. aasta eelarve. Varem oli põllutöödeministeerium teatanud, et toetab ühisust
500 krooniga, kui kraavikaevajad võetakse tööle Tallinna tööbörsilt. Sellega
ei olnud nõus aga V. Tiidermann, kellel olid töölised juba olemas ja ta keeldus uusi juurde võtmast. Üldkoosolek
otsustas seetõttu toetusest loobuda ja
kinnitas V. Tiidermanniga sõlmitud
lepingu.
Kevadel, 30.mail, ilmus aga V. Tiidermann juhatuse koosolekule ja teatas, et tema 7. veebruaril sõlmitud lepingus olevate tööhinnete järgi kraavi
kaevama ei hakka. Ta väitis, et need
hinded on liiga madalad ja ka maapind
ei vasta projektis esitatule. Töö lõpetati enne, kui see oli alanud.
Suvel algas nõukogude okupatsioon
ja kraavikaevamise töö seiskus. Siiski,
8. detsembril tuli juhatus kokku ja otsustas jätkata võimaluse leidmist töö
jätkamiseks. Rae–Vaskjala veeühisuse
viimane koosolek leidis aset 23. märtsil
1941. aastal. Kuulati ära esimehe A. Hiio
ettekanne tehtud tööst, kuid jooksva
aasta eelarvet vastu ei võetud, sest on
„mitmed asjaolud selgumata, nii on
teadmata tulevase tööhooaja hinnad ja
on ka raskusi laenu saamisel“.
1941. aasta suvel algas Saksa okupatsioon, kuid Rae–Vaskjala veeühisus
hingitses edasi. Otsiti kraavikaevajaid,
aga neid ei leitud. Pöörduti abi saamiseks tolleaegse põllutöödedirektooriumi poole. Sealt vastati, et selle töö võiks
sõjavangidega ära teha. Ühisuse juhatus tuli kokku 13. aprillil 1942. aastal ja
nõustus selle ettepanekuga. Leiti, et

Varem oli Põllutöödeministeerium
teatanud, et toetab
ühistust 500 krooniga, kui
kraavikaevajad võetakse
tööle Tallinna tööbörsilt.

Rae mõisahoone enne katuse kokku
kukkumist.

peakraavi on veel kaevata 3623 meetrit
ja selle kaevamiseks on vaja 40 sõjavangi. Siis saaks töö soojal aastaajal
ära tehtud. See jäi viimaseks Rae–Vaskjala veeühisuse juhatuse koosolekuks.
Sõjavange ikkagi ei toodud ja kraavi
edasi ei kaevatud.
Pärast sõda, kuuekümnendatel aastatel, asendati vana kanal uuega, mis
on laiem ning pikem ja juhib Pirita
jõe veed Vaskjala veehoidlast Ülemiste
järve ilma pumpamata ning ümbritsevaid maid uputamata. Kahjuks hävis
uue kanali tegemise käigus Hõbeallikaks nimetatud ohverdamiskoht.

•

Autor on sündinud Tallinnas, elanud Rae vallas praeguses Rae külas
aastatel 1930–49 ja 1962–65. Tema
isa Ernst Kreisson (alates 1937. aastast Krais) oli aastatel 1936–49 Tallinna metskonna Rae vahtkonna
metsavaht. Artikkel on valminud
Harry Kraisi isa Ernst Kraisi valduses olnud dokumentide alusel, mis
käsitlesid 1938. aastal rajatud Rae–
Vaskjala veeühisuse tegemisi ja toimetamisi.
Autor saatis artikli toimetusele
aastal 2011. Artikkel ootas aastaid
avaldamist, aga selle ootamise lugu
oli ebatavaline. Arusaamatul moel
kadus artikkel peale selle toimetajale
saatmist materjalide sahtlist, kuhu
see sai pandud. Artikkel oli aastaid
kadunud, kuid õnneks tuli välja. Kuigi hoopis teisest kohast, aga kenasti
tervel paberil.

•

Rae valla
kultuurimängud!
Mis need on?
SANDRA SUURKASK
Rae valla kultuurimängud on Kultuurikeskuse poolt ellukutsutud
üritustesari, milles antakse Rae
valla rahvale võimalus näidata ja
rakendada oma häid ideid ja kogukondlikke koostööoskusi.
Kultuurimängude nime all toimuvad peod, mille üks osa on alati peokülaliste kanda. Kultuurikeskus on ette
andnud kas n-ö koduse ülesande või
teema ja ühises peomeeleolus toimub
ideede, esinemisnumbrite vms presenteerimine. Üleskutsest osavõtjad ja
esinejad saavad alati peole priilt, parimad neist saavad premeeritud ja mõistagi kaasneb kõige sellega ülevallaline
au ja kuulsus vähemalt 15 minutiks.
Esimene võimalus aktiivselt kaasa lüüa on juba 16. veebruaril toimuval
EV100-le pühendatud peol, kuhu on
oodatud teie head soovid ja sünnipäevatervitused meie armsale kodumaale.
Need on palutud esitada videoklippidena ning peoõhtul toimub klippide ühine
vaatamine ja hindamine, kus auhinnalised teostused valib välja tunnustatud
filmitegija Triin Ruumet. Peol astub üles
ansambel SHANON, plaate keerutab vallavanem Mart Võrklaev. Lisainfot peo ja
klipikonkursi kohta leiad Rae Kultuurikeskuse FB lehelt ja kodulehelt.
Kultuurimängude vol. 2 saab olema
pühendatud naistepäevale! 9. märtsil toimuvale peole oleme esinema kutsunud
Rolf Roosalu ja tantsugrupi Showmen!
Õhtut juhib Lauri Liiv, plaate keerutab
abivallavanem Priit Põldmäe, lisaks on
plaanis põnevaid üllatusi! Sellele peole
ootame erinevaid ülesastumisi Rae valla
meestelt! Olgu need siis etluskavad, tantsunumbrid, soolo- või ansamblilaulud,
inimpüramiidid vm jõu- ja ilunumbrid –
kõik on teretulnud! Pidu toimub koostöös
MTÜ-ga Elurõõmsad Noored.Lisainfo peo
ja üleskutse kohta ikka Rae Kultuurikeskuse FB lehelt ja kodulehelt.
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Anna Puhk: „Mulle meeldib
eksootilises riikides käia”
„Kõhutants sobib naistele,
kellele ei sobi rasked jõusaalitreeningud, aga kes
samas soovivad ennast
liigutada ja vormis hoida,”
räägib Anna Puhk intervjuus Sandra Suurkasele.
SANDRA SUURKASK

Anna! Rae kandi inimestel
•oliTere,
võimalik Sind näha Rae Rahva
aastalõpupeol, kus astusid üles oma
eksootilise tantsuga. Ometi ei olnud Sa sellel peol ainult esinejana,
vaid oled ka Rae valla elanik ja hakkasid hiljuti siin kandis aktiivselt
kõhutantsu õpetama. Meile, kes
me oleme sellisest eksootilisusest
üsna kaugel, tunduvad idamaised
kultuurid salapärased ja isegi müstilised. Ma tean, et Sinul on lähedasi
kokkupuuteid Eestist hoopis erinevate kultuuridega. Aga alustame
algusest. Kui ma ei eksi, siis oled sa
sündinud hoopis Moskvas?
Ma sündisin enne Nõukogude
Liidu kokkuvarisemist ja sel ajal otsustas minu pere minna külmalt
ja ebastabiilselt Venemaalt sooja ja sõbralikku Usbekistani. Elasin enamiku oma lapsepõlvest
Taškendis.
Kuidas sinu tee sealt edasi on kul•genud?

Meie pere kolis tagasi Venemaale, kus olid paremad võimalused töötamiseks ja õppimiseks.
Kuna Moskva on väga kallis linn, siis
tuli mul õppimise kõrvalt ka tööl käia.
Moskva on nii suur, sealsed vahemaad
on pikad ja elurütm hullumeelne. Ühel
hetkel oli selge, et töötamine võtab
suurema osa minu ajast ja tundus, et
kui soovin jätkata oma haridusteed,
siis oleks seda mõistlikum teha mõnes
rahulikumas riigis, kus saaksin hakkama nii vene kui ka inglise keelega.
Eesti oli selleks ideaalne koht! Kui olin

Varsti pärast
iluvõimlemist
avastasin enda jaoks
balleti ja see oli minu
jaoks kogu maailm.

paar aastat siin olnud, tundus, et saan
ka eesti keelega hakkama ja nii jäingi
siia elama.
elanud erinevates eksootilis•tesOledriikides?
Millistes riikides ja mis
sind nendesse riikidesse viis?
Moskvas elades hakkasin esinema
araabia-stiilis meelelahutustrupis, kus
kõik tantsijad olid tõelised kõhutantsufännid ja seal kuulsin teiste tüdrukute töökogemustest eksootilistes riikides. See tundus halli ja hullumeelse
Moskva kõrval nii ahvatlev, olin ju nii
harjunud Usbekistani soojusega. Lootsin, et kunagi saan ka mina võimaluse
töötada mõnes eksootilises riigis. Sõites ühele puhkusereisile Egiptusesse,
võtsin ma oma tantsukostüümi kaasa
ja esinesin seal ühel peol. Pärast seda
esinemist sain mõned telefonikõned
ja pakkumised Egiptuse agentidelt ja
need viisid pikemate lepinguteni alguses Egiptuses ja hiljem juba Dubais,
Liibanonis ja Jaapanis.
enne kõhutantsu tegele•nudKaskaoled
mõne teise tantsustiiliga?

Tegelesin kooliajal iluvõimlemisega ja käisin sel ajal Taškendi ainsas
iluvõimlemiskoolis koos Venemaa
legendaarse võimleja Alina Kabajevaga. Kahjuks toimusid treeningud
minu kodust kaugel ning vanematel
polnud võimalusi mind pidevalt treeningutesse sõidutada ja pidin treeningud katki jätma. Võlgnen võimlemistreeningutele oma hea füüsilise
ettevalmistuse ja painduvuse. Varsti
pärast iluvõimlemist avastasin enda
jaoks balleti ja see oli minu jaoks
kogu maailm. Ballett sobis minu iseloomuga kuidagi väga hästi ja mulle
sobis just see tunne, et see, millega
ma tegelen ei ole mitte sport, vaid
tõeline kunst. Balletiga tegelemine
andis mulle väga palju, see on parim
aluspõhi ükskõik millise tantsustiiliga tegelemiseks.
w
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jõudsid kõhutantsuni?
•Kuidas
Mulle on alati meeldinud idamai-

ne muusika. Ükskord kutsus minu
sõbranna mind Moskvas üht esinemist vaatama ja kui ma nägin neid
kostüüme ja seda, kuidas tantsijad end
liigutasid, siis tahtsin ka kohe seda
proovida. Tol ajal ma ise tantsisin veel
erinevaid stiile. Minu esimene leping
Araabia Ühendemiraatides oli showgrupi liikmena, kus esinesime latiino-,
jazz-, modern- ja hip-hop tantsudega.
Abu Dhabis olles nägime päris Liibanoni kõhutantsijat, õmblesime kuu
ajaga endale ise kostüümid ja proovisime kohe oma programmi ka natuke kõhutantsu panna. See oli selline
„omamoodi“ kõhutants, kohalikele
araablastele tundus see päris võõras,
aga efekt toimis. Pärast seda kogemust
hakkasin Moskvas seda stiili rohkem
õppima.
Miks oled otsustanud ikkagi elada
•Eestis,
mitte mõnes eksootilisemas
riigis?
Mulle meeldib nendes eksootilises
riikides aeg-ajalt käia, aga seal kohapeal elamiseks on see ikkagi minu
jaoks too much culture. Näiteks Dubais
on alates aprillist kuni oktoobrini väga
raske kliima. Mina sain seal õues olla
ainult õhtuti, mulle ei sobinud sealne
söök ega vesi. Samuti ei saanud ma
seal käia tänaval nii nagu olin harjunud – tundsin ennast nagu vanglas.
Sellises kuumas kliimas muutud ainult laisaks ja paksuks.
Egiptuses on omad plussid – palju

mõnusam kliima, imeline vesi ja õhk,
head söögid ja tunda on rohkem vabadust. Aga seal olles tundus mulle, et
aeg seisab. Seal võid aastaid elada, sissetulek aga on nii väike, et sa ei jõua
kunagi näiteks raha kõrvale panna. Ja
kui jääd haigeks, siis Egiptuses ma arsti juurde minna ei julgeks.
Jaapanis elamine oli mulle väga
huvitav kogemus, õppisin kolme kuu
jooksul juba natuke keelt ja näiteks
mõned minu kollegid jäidki sinna elama, aga minu jaoks oli see liiga kaugel mu vanematest ja perest. Mulle
meeldib Eestis, sest siin pole nii palju
rahvast, Moskvas ja Jaapanis on see
rahvahulk kohutavalt väsitav! Siin on
puhas õhk, meri, hea ja rahulik ning
kõik on liigidal. On hoopis teistsugune
mentaliteet ja väga ilusad inimesed.
Eriti meeldis mulle siia tulles see, kui
lihtne on asju ajada. Ma ei pidanud
ühelgi korral seisma pikas järjekorras
selleks, et maksta arveid või dokumente vormistada. Venemaal olles läks nii
palju aega raisku just selliste tavaliste
asjade peale.
Miks valisid elukohaks just Rae
•valla?

Olen elanud päris Tallinna kesklinnas, kus sain hakkama ilma autota, aga
see polnud parim variant elamiseks
koos väikeste lastega. Olen ka elanud
Tallinnast väljas, päris metsas.Aga seal
sai minust oma laste autojuht – trenni, lasteaeda, linna! Olin tihti käinud
Rae vallas oma sõprade juures külas
ja nägin, et siin on väga hea keskkond

Olen elanud päris
Tallinna kesklinnas,
kus sain hakkama ilma
autota, aga see polnud
parim variant elamiseks
koos väikeste lastega.
just väikeste lastega peredele. Kool ja
lasteaed on kodule lähedal ja saan ka
ise trenne anda. Erinevalt kesklinnaelust ei pea ma siin elades muretsema,
et laps näiteks õigeks ajaks bussi peale ei jõua. Samuti ei karda ma, kui laps
ise koolist koju jalutab. Siin on olemas
kõik trennid, on suurepärane kool ja
siin elavad minu sõbrad.
Keda ootad oma treeningutesse?
•Miks
peaks/võiks inimesed kõhutantsutrenni tulla?
Kõhutantsutreeningusse
ootan
naisi ja neiusid igas vanuses ja figuuriga. Kõhutants sobib naistele,
kellele ei sobi rasked jõusaalitreeningud, aga kes samas soovivad ennast
liigutada ja vormis hoida. Trennis õpivad nad paremini tundma oma keha ja
parandavad selle liikuvust, lisaks on
kõhutants lõbus moodus, kuidas kaloreid põletada. See on trenn mitte ainult kehale, vaid ka vaimule! Trennid
toimuvad teispäeviti ja neljapäeviti
kell 17.15 aeroobikasaalis Jüri spordihoones.
Rohkem infot:
www.amanidancer.blogspot.com

Eesti esimese MotorCenteri hoone nurgakivi sai Rae valda
25. jaanuaril sai Peetris nurgakivi MotorCenteri ärihoone, millest
saab Eesti esimene spetsiaalselt autovaldkonnale ehitatud hoone.
Uue hoone nurgakivi panid paika
YIT Ehituse juhatuse esimees Margus
Põim, YIT Ehituse arenduse projektijuht Indrek Jakobson, YIT projektijuht Rigo Rebane ja Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe. Sümboolsesse
ajakapslisse asetati ajaleht Äripäev,
värske ajakiri Autoleht, väljavõte ehitusloast, hoone eskiisid ning valla

esindaja poolt õnnetoov 10-eurone
käibelolev rahatäht.
„Vallal on väga hea meel, et valla
ja linna piiril olevale krundile lisandub nimelt autodega seotud ettevõte,”
rääkis Rae valla abivallavanem Priit
Põldmäe, kelle sõnul on autodega seotud ettevõtteid ja tegevusi Rae valda
järjest juurde tulemas.
Tähnase tee 1 ehitatavasse MotorCenterisse tuleb kokku 3700 ruutmeetrit üüripindu 8–11 erinevale üürnikule.Peetri MotorCenteri arhitekt on

Ülo Peil, konstruktsiooni projekteerija
Meistri Projekt, eriosade projekteerija
VIP Projekt, ehitaja YIT Ehitus. Maja
valmib selle aasta jaanipäevaks.
MotorCenter on Soomes välja töötatud edukas kontseptsioon. Põhjanaabrite juures tegutseb sellisel põhimõttel autode teeninduskeskusi
juba üle kümne ning need on klientide seas populaarsed. Ka Eestis on
plaanis rajada uusi MotorCentereid.
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Tallinna Vangla on
sõudmises ületamatu
RAE VALLA MÄNGUD

•

Rimi teatesõudmine: 1. Tallinna
Vangla 21.00, 2. Tiim Vaida 21.55, 3.
Team Järveküla 21.56, 4. Karla küla
22.02, 5. Omniva 22.14, 6. Aruheina
sõprade selts 22.20
Üldarvestus: 1. Järveküla Team
239,2 punkti, 2. Peetri Lasteaed-Põhikool 235,3, 3. Rae veteranid 223,6,
4. Tallinna Vangla 218,4, 5. Aruheina
sõprade selts 211,9, 6. Tähed 209,3
Külad: 1. Järveküla Team 239,2, 2.
Tiim Vaida 209,3, 3. Karla küla 208
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed–
Põhikool 235,3, 2. Tallinna Vangla
218,4, 3. Rimi 185,9

•
•
•

v

Tallinna Vangla sõudja Rainar Piik
annab oma panuse tööandja võitu.
FOTO: ARDO SÄKS

Rae valla mängude viiendal
alal, Rimi teatesõudmisel,
pälvis oodatult esikoha Tallinna Vangla, kes on nimetatud ala viimased aastad
valitsenud.
ANDRES KALVIK
Selle aasta lõpus Rae vallas tööd alustava
Tallinna Vangla esindajate ligi minutilises
ülekaalus pole midagi üllatavat. Esiteks
nõuab töö head füüsilist vormi ning vahetult enne Rae valla mänge pandi end
proovile Tallinnas peetud rahvusvahelisel
sisesõudevõistlusel Alfa 2018. Samuti kuulub sõudeergomeetril võistlemine vanglateenistuse enda spordikalendrisse.
„Töötajad peavad kord aastas tegema
kehalisi katseid. Eriti kõrged on nõudmised relvastatud üksuse töötajatele,“
rõhutas üldarvestuses neljandale kohale
kerkinud Tallinna Vangla esindaja Markko Arro. „Rae valla mängudeks me eraldi
ei valmistunud, kuid sporti tehakse Tallinna Vanglas usinalt ja seetõttu on töötajad stabiilselt heas vormis.“
Tallinna Vangla koosseisu kuulusid

Kristlin Kõrgesaar, Siret Niinepuu, Tõnis
Koit, Lauri Lehtla, Rainar Piik ja Vadim
Ventmann.
Team Järveküla tõusis
esmakordselt üldliidriks
30 võistkonna konkurentsis edestas
teise-kolmanda koha duellis Tiim Vaida kõigest sekundiga Team Järvekülat.
„Lootsime head tulemust, sest eelmisel
aastal saime neljanda koha,“ kostis Tiim
Vaida esindaja Urmas Kütt. „Meie eraldi
tugevaid sõudjaid ei otsinud. Toetusime
sõpradele ja ümberkaudsetele inimestele. Ühistreeninguid eelnevalt ei teinud,
kuid oleme kõik spordiga seotud ja jõusaal pole meile võõras.“
Esimest korda Rae valla mängude
ajaloos tõusis liidrikohale üldvõitu kaitsev Team Järveküla, kes kindlustas mullu
esikoha viimase alaga. „Läksime sõudmises teise koha peale välja, kuid tähelepanematuse tõttu jäime sellest napilt ilma
ja seetõttu panen hindeks viie miinuse.
Võistkonnaliikmed sõitsid eelnevalt distantsi läbi ja selle põhjal võis eeldada mullusest kehvemat aega. Kaotasime aastaga
20 sekundit,“ märkis Team Järveküla
eestvedaja Meelis Lepikult. „Saame sõbrapäevani esikohal olla, sest pärast kabet

tõuseb liidriks Peetri Lasteaed–Põhikool.
Meie eesmärk on tulla esikümnesse ja
panustada pokkerile.“
Rae valla mängude kuues ala, kabe,
toimub Järveküla Kooli ruumides. Võistkonda kuulub neli meest ja kaks naist.
Sõudmispäeval kokku üle 400
osaleja
Koos Rae valla mängudega toimus
„Tõmba, Jüri!“ sõudmispäeval veel kaks
sõudmisvõistlust. Jüri Gümnaasiumi õpilased said teist aastat järjest võimeid mõõta teatesõudmises. Arvestust peeti 4.–5.,
6.–7.ja 8.–9.klasside ning gümnaasiumiosa
vahel. Kuueliikmelistes võistkonades lõi
kaasa ligi 170 last, mis tähistab aegade rekordit. „Huvilisi oli rohkemgi, kuid mõnel
klassil jäi üks-kaks osalejat puudu,“ lausus
võistluse korraldaja Mikk Sarik.
Seejärel peeti kõikidele huvilistele
mõeldud Rae valla lahtised meistrivõistlused, mis tõi kohale 37 sõudjat. Meestest
pälvis 1000 m distantsil esikoha Martin
Kivilo ajaga 2.49,8 ja naistest Katariina Johanna Järvsoo 3.36,60-ga. „Kuigi
sõudmine on füüsiliselt raske spordiala,
annab pingutus suure emotsiooni. Sõudmispäeval sai seda tunda üle 400 osaleja,“
ütles Sarik.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest
Rae küla Tulbi tee 1 kinnistu ja lä•hiala
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 02.01.2018 korraldusega
nr 9. Planeeritav ala asub Rae külas,
Loopera tee ja Tulbi tee ristumisel,
olemasoleval elamute alal. Juurdepääs
planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse Loopera teelt ja Tulbi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 21.12.2004 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 325 kehtestatud Rae küla Kaasiku kinnistu
detailplaneeringut pos 26 osas, jagada
olemasolev hoonestatud elamumaa
sihtotstarbega kinnistu kaheksaks
elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.
aleviku Veski tee 29 kinnis•tuAssaku
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 16.01.2018 korraldusega
nr 66. Planeeritav ala asub Assaku alevikus Veski tee ääres, olemasolevate
ja perspektiivsete väikeelamute alal.
Juurdepääs planeeritavale elamumaa
krundile nähakse ette avalikult kasutatavalt Veski teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,53 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa
sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, üks transpordimaa
kinnistu Veski tee laienduse eesmärgil
ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,

liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud haljasala ja parkmetsamaa. Planeeritava
ala naaberkinnistutel on olemasolevad ning perspektiivsed elamumaa
juhtotstarbega alad. Üldplaneeringu
järgne maakasutuse lahendus on planeeritava kinnistu omaniku suhtes
liialt omandid kitsendav ning piirav,
detailplaneeringuga täpsustakse üldplaneeringu järgset maakasutust. Planeeritaval alal säilitatakse valdavas
enamuses kinnistu senine sihtotstarve ning sinna ehitusõigust ei määrata.
Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Karla küla Sõstra kinnistu ja
•lähiala
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 30.01.2018 korraldusega
nr 129. Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Assaku-Jüri tee
vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Lagedi-Jüri
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12,1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Sõstra kinnistust jagada välja elamumaa ja transpordimaa
sihtotstarbega kinnistud ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa
sihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud
osaliselt perspektiivne väikeelamute
maa-ala ning valdavalt haljasmaa.
Kopli küla Ülase tee 21 kinnistu ja
•lähiala
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 30.01.2018 korraldusega
nr 127. Planeeritav ala asub Kopli külas Ülase tee ja Linnu tee vahelisel ala,
olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele paariselamu kruntidele näha
ette Küünisaare teelt ning olemasolevate hoonete juurdepääs avalikult kasutatavalt Ülase teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 6,9 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja elamumaa sihtotstarbelised kinnistud paarismajade rajamise eesmärgil ning moodustada neid
teenindav transpordimaa kinnistu.
Samuti moodustada elamumaa sihtotstarbelised kinnistud olemasolevate hoonete ümber, seada elamumaa
krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustusest:
Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja
•Veski
tee vahelise ala detailplaneering
Detailplaneeringu alale on esitatud
planeeringu algatamise taotlus. Planeeritav ala asub Järvekülas Turu, Kindluse,
Liiva ja Veski tee vahelise alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 100 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale tervikliku linnalise
asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja kaubanduspinna loomist,
uue piirkonna koolimaja krundi loomist, haljaspargi ja kergliiklusteede
võrgustiku loomist, Vana-Tartu maantee ja Liiva tee vahelise ühendustee
loomist ning piirkonna sisemise tänavavõrgu loomist.
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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on valdavalt kooskõlas Rae valla
kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa, ärimaa ja haljasala
maa juhtotstarve.
Tegemist on suurt territooriumit
ning olulist avalikku huvi puudutava planeeringuga. Detailplaneeringu
eskiislahenduse tutvustus toimub
27.02.2018 kl 17.00 Järvekülas Järveküla kooli aulas.
Detailplaneeringute avaliku
arutelu tulemustest:
Kopli küla Tammesaare kinnistu ja
•lähiala
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr
245 ning vastu võetud 10.10.2017 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1378.
Planeeritav ala asub Kopli külas, Ülase tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ülase
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu elamumaa
kruntideks ning üldkasutatava maa
ja transpordimaa kruntideks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 09.01.2018 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis. Vastuväited esitanud isikud
arutelul ei osalenud, vastuväited esitatakse
rahandusministeeriumisse
heakskiitmiseks.
aleviku Mõigu tee 11 kinnis•tuPeetri
ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae

Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 426 ning vastu võetud 17.10.2017
korraldusega nr 1414. Planeeritav ala
asub Peetri alevikus, Mõigu tee ääres,
väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
Mõigu teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada elamumaa
sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust,
määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa juhtotstarve.
Avaliku väljapaneku ajal laekusid
vastuväited piirkonna elanikelt ning
MTÜlt detailplaneeringu lahenduse
kohta.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
16.01.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis. Vastuväited esitanud isikud oma
arvamustest ei loobunud. Vastuväited
esitatakse Rahandusministeeriumisse heakskiitmiseks. Arutelul püstitatud ettepanekud on Rae Vallavalitsuse
poolt kaalumisel.
Detailplaneeringute
kehtestamisest
Veskitaguse küla Kopasalu, Kopa•mäe,
Kõrgesaare, Arukase ja Möldrimetsa maaüksuste ning lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavolikogu 23.01.2018 otsusega
nr 28. Planeeritav ala asub Veskitaguse
külas, Jüri alevikust ca 5,7 km kaugusel
kagus, piirneb Golfi tee ja Veskitaguse
teega ning idast Pirita jõega. Juurdepääs alale on planeeritud olemasolevalt Golfi ja Veskitaguse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 60 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veskitaguse külas asuva-
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test maatulundusmaa sihtotstarbelistest maaüksustest jagada välja viis uut
elamumaa kinnistut, kaks transpordimaa kinnistut ning ülejäänud osal
säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Detailplaneeringuga seatakse elamumaa sihtotstarbelistele kruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgselt paikneb planeeritav ala rohevõrgustiku koridoris,
kus on elamute rajamine lubatud muu
hulgas tingimusel, et õuealade vaheline kaugus on vähemalt 500 m. Detailplaneering koostatakse lähtuvalt
Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee
piirkonna rohevõrgustiku toimimise
tagamise uuringust. Detailplaneeringuga muudetakse Rae valla üldplaneeringut.
Peetri aleviku Reti tee 17kinnistu
•detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 30.01.2018 korraldusega nr 126. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus, Reti tee ääres, olemasolevate
elamute ja äri-ning tootmishoonete
vahel. Juurdepääs alale on planeeritud
avalikult kasutatavalt Reti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3
ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.03.2005 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 351 kehtestatud Peetri küla Allika kinnistu
detailplaneeringut pos 36 ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse
osas.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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Aaviku–Patika
kergliiklustee
ehitusleping sai
allkirjad
1. veebruaril 2018 allkirjastasid Nordpont OÜ juhatuse liige Kalvi Krass ja
Rae vallavanem Mart Võrklaev töövõtulepingu Aaviku-Patika kergliiklustee ehitamiseks. Lepingu alusel
valmib uus kergliiklustee hiljemalt
käesoleva aasta augustikuus.
Rajatava 4,3 km pikkuse ja 2,5 m
laiuse valgustamata kergliiklustee
ehitushinnaks kujunes koos käibemaksuga 703 080 eurot. Projekteerimisleping maksumusega 21 360 eurot
allkirjastati 16. detsembril 2016, mille järgselt pidas vald läbirääkimisi 23
kinnistu omanikuga, et omandada
kasutusõigus erakinnistutele kergliiklustee ehituseks. Kokku tasus vald kinnistuomanikele kasutusõiguste eest
28 000 eurot.
„Täname kõiki maaomanikke
koostöö eest, tänu millele on võimalik
alustada Aaviku-Patika kergliiklustee ehitusega ja tõsta seeläbi oluliselt
piirkonna liiklusturvalisust,“ avaldas
vallavanem Mart Võrklaev head meelt.
„Aaviku-Patika kergliiklustee ehitus
on ka oluline lõik liikumaks lähemale
eesmärgile ühendada Rae valla suuremad asumid kergliiklusteevõrgustikuga ning luua täiendavaid võimalusi
tervisespordi harrastamiseks,“ lisas
vallavanem.
Koos kergliiklustee valmimisega
ehitatakse Patikale Vana-Tartu mnt
äärde Vaida suunal bussipeatus ning
ehitatav kergliiklustee ühendatakse Patika viaduktilt tuleva jalakäijate teega, mis teeb koolilaste ja teiste
ühistransporti kasutavate inimeste
liikumise märgatavalt turvalisemaks.
Aaviku-Patika kergliiklustee valmib hiljemalt 2018. aasta augustikuu
alguses.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“
ning Rae valla eelarvest. Meetme on
välja töötanud rahandusministeerium
ja EAS.

•
•
•
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Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

09.01 toimus liiklusõnnetus Tallinna ringtee 9.km-l lumekoristusmasina ja veoauto
vahel.Õnnetuses keegi kannatada ei saanud.
12.01 toimus liiklusõnnetus Tallinna ringtee 6. km-l, kus sõiduauto Mazda sõitis teelt
välja ning paiskus katusele. Sõiduauto juht
toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
12.01 kasutati Jüri alevikus Lehmja tammikus füüsilist vägivalda 15-aastase poisi
suhtes kolme eakaaslase poolt.
13.01 lõi naisterahvas Karla külas noaga
meesterahvast vastu kätt, tekitades viimase
peopesale lõikehaava.
13.01 Rae vallas Kurna-Tuhala 4. km-l
sõitis sõiduauto Toyota vastu teepiiret. Juht
oli alkoholijoobes.
14.01 toimus peretüli Seli külas, mille
käigus lõi meesterahvas oma elukaaslast.
Ööl vastu 19.01 varastati Järvekülas sõiduauto BMW küljepeeglite klaasid.
20.01 peeti Jüri alevikus kinni kriminaalses joobes juhtimisõiguseta sõidukijuht.
21.01 peeti Peetri alevikus kinni kriminaalses joobes sõidukijuht.
22.01 toimus Lagedi alevikus, Jaama tänaval, kahe sõiduauto vaheline kokkupõrge.
Sõiduauto VW juht toimetati Põhja-Eesti
Regionaalhaiglasse.
26.01 öö jooksul varastati Jüri alevikus
sõiduauto Volvo küljepeeglid.
26.01 ründas Uuesalu külas lahtiselt
jooksev koer teist koera.

••
••
••
••
••
•

•••
Päästeteenistuse teated

8.01 Kurnal suitses teel auto.
9.01 likvideeriti liiklusavarii ringteel
Karla külas.
10.01 abistati kiirabi Lagedil.
12.01 likvideeriti liiklusavarii ringteel
Lagedil.
13.01 põleng Peetri Selveris.
16.01 likvideeriti kitsega toimunud liiklusavarii Aruküla teel, Seli ristis.
Koer jões Karla külas,Atleedi tee 47.
17.01 põles sõiduauto Vaidas,Vana-Vaida
tee 4.
21.01 tulekahju Tade külas elumajas.
22.01 likvideeriti liiklusavarii Lagedil
Betooni tänaval.
28.01 likvideeriti liiklusavarii Pildiküla
viaduktil.

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima.
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud
südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk
haigestuda jalaarterite ateroskleroosi.

Jalaarterite ja vererõhu
kontrollimine toimub
teisipäeval, 27. veebruaril
alates 9.00
Rae Kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9, Jüri)
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna
Registreerimine toimub tööpäevadel
kell 9-12 tel 5698 5633
Protseduur maksab 10 eurot

Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb
sageli säärelihastes valu ja krambihooge.

Hooli endast ja tule kontrolli

REKLAAM
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Veebruari
pakkumised
* Kulmude korrigeerimine
ja värvimine.
8 eur.
* Ultraheli näohooldus
Anesi toodetega.
35 eur.
* Naiste juuste lõikus.
18 eur.
* Solaariumi sooduskaart
40 min. 25.eur.

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

TULE TÖÖTA KODU LÄHEDAL!
Kaasaegne logistikateenuse pakkuja Eestis otsib

TULE TÖÖTA KODU LÄHEDAL!
MARKEERIJAID,

kelle ülesandeks on etikettide kleepimine ning kauba pakendamine.

Kaasaegne logistikateenuse
pakkuja Eestis otsib

Tasustamine toimub tükitöö alusel, esimesel kahel kuul garanteerime
4 eurot tunnis bruto. Nobedatel näppudel on võimalus teenida
suuremat töötasu.

MARKEERIJAID,

Tööaeg: E-R 08:30 – 17:00
Töökoha aadress: Harjumaal Assakul või Rukki teel

kelle ülesandeks on etikettide
kleepimine ning kauba pakendamine.

Kandideerimiseks saatke oma CV aadressil personal@smarten.ee, või küsige
lisa telefonil 6 135 800

Tasustamine toimub tükitöö alusel,
esimesel kahel kuul garanteerime
4 eurot tunnis bruto. Nobedatel
näppudel on võimalus teenida
suuremat töötasu.
Tööaeg: E–R 08:30–17:00
Töökoha aadress: Harjumaal Assakul
või Rukki teel
Kandideerimiseks saatke oma CV
aadressil personal@smarten.ee, või
küsige lisa telefonil 6 135 800

REKLAAM
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
Ülemiste ristmikust

www.tehnoulevaatus.ee

ja säästa
6 eur!

TASUTA!

TÖÖTAME MITMEL LIINIL

KAUEM AVATUD

Sõltumatu soojuspumpade ekspert

Ära raiska raha kalli kütte peale,
paigalda õhk-vesi soojuspump juba talvel!
Talvel
paigalduse tellijatele

2 aastat
TASUTA HOOLDUST
Pakkumine kehtib kuni 31.03.2018

maakyte.ee
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Tule ja pea oma
sündmus: sünnipäev,
pidulik lõuna- või
õhtusöök, koolitus
või koosolek Siniallika
Trahteris.
Info tel +372 528 5117 ja
e-post: info@siniallika.ee

JOOGA SELJALE!
Erikursus selja -ja liigesehädade
leevendamiseks alustab
Taaramäe lasteaias
27. veebruaril

Rohkem infot
silva.laius@gmail.com
või tel 5661 4214

TALVINE HIND!
SILLUTUSKIVI NUNNA HALL
5.90 € (sisaldab km)
Helista 514 8263, info@raekivi.ee

REKLAAM
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Pakume tekstiilmööbli,
madratsite ja vaipkatete
puhastust teie kodus!

Avatud
E-R 12–18
L 12–16
Asume Aruküla tee 55
(teine korrus).

puhastushaldjas.ee/
mob: 5261495

Rae valla elanikele püsiv soodustus 15%

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

Jälgi meie tegemisi ka Facebookis!

ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD

Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.

Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee

Tel. +372 50 60 170

KORISTUSTEENUS

SPORDIKLUBI

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Laste ratta- ja suusatreeningud
nüüd Jüris! Treeningud
toimuvad algusega Jüri
Gümnaasiumist.
Vaata lisainfot www.cfc.ee ja
Facebookis Spordiklubi CFC!
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Täname Jüri kogudust, kõiki
sugulasi ja sõpru, kes meie kallist
ema, vanaema ja vanavanaema

Kahekesi rõõm on helgem,
kahekesi mure kergem,
kahe samm on kindlam, julgem.

AIME KIRT`i

Hannely ja Mirek
Õnne ühisel eluteel!

Töökaaslased Rae vallamajast

Reakuulutused

•

Soov leida Jüri alevis nooruslik
pensionär, kes oleks koduabiline,
vajadusel lapsehoidja (3a, 8a) ja teeks
vahel ka süüa. Helista ja räägime
täpsemalt Diana 5554 9000

•

Otsime usalduslikku lapsehoidjat
toredale 2 a. tüdrukule Uuesallu, kui
haigused kimbutavad ja lasteaeda
minna ei saa. Keskmiselt 5h päevas, kuni
5-10 korral kuus. Muid kohustusi pole.
Tunnitasu. Info: +523 0642.

•

RAID & KO kliendid ostavad kinnisvara.
Hindamine tasuta. Sobiva pakkumise
korral kiire tehing. Oodatud kõik
pakkumised! kadri@raid.ee, 5661 1103,
Kadri Allaste

•

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
Tel.5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu

•

Ostan ENSV rinnamärke, vanu
postkaarte ja fotosid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga
seotud kollektsioneerimise esemeid.
Tel: 602 0906 ja 501 1628, Tim

•

Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327.

•

Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel: 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee

•

Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon,
vannitubade ehitus ja renoveerimine,
ehitus- ja remonditööd. Tel: 5649 1815,
Egon Vool

•

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel: 522 1151.
Info www.nagusul.ee

•

Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude-okste langetamine.
Lumekoristus.
E-post: or@inkteenused.ee. Tel: 5348 7318

Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks Sinule.
Hüvasti, armas laulukaaslane

AIME KIRT
Leinab Jüri segakoori pere.
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Endised koorilauljad

Armastus sulagu mälestuseks
ja valu lauludeks
R. Tagore
Mälestame leinas
head teekaaslast

AIME KIRTI
Sügav kaastunne lähedastele
Heli, Raja, Ene ja Monika

Südamlik kaastunne Andresele

südamest leinasid ja teda viimsele
teekonnale saatsid.
Sügavas leinas tütred Raili ja Eve
peredega.

Armsad Raili, Helena ja
Vivika peredega
Südamlik kaastunne
kalli ema, vanaema
ja vana-vanaema

AIME KIRDI
lahkumise puhul

Laulukaaslased Jüri
perekoorist

Mälestame
kauaaegset naabrit

AIME KIRT´i
ja südamlik kaastunne
lähedastele
KÜ Tammiku 19 elanikud

Päike paitagu su kulmu,
Kuu ja tähed valvaku

õe

Lahkunud on meie kallis

KARIN VAREMI

AIME KIRT

Pildiküla elanikud.
Külaelanikud

Rae kultuurikeskus
Memme- Taadi klubi
Tervisevõimlejad

surma puhul.

JAANUARIS LAHKUNUD
Avaldame kaastunnet
lähedastele

HELGA
MÄNNIMÄGI
kaotuse puhul

KÜ Ehituse 10

ALDUR PALATU
HELGA MÄNNIMÄGI
VILMA PARK
TIIU-ENDLA SOORM
AIME KIRT
KARIN VAREM

KUULUTUSED
VEEBRUAR 2018
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Veebruarikuu sünnipäevad
Jaanuaris
registreeritud
sünnid
LUCAS KOSTJUNIN
RALF NILISK
ARSENI ŽUIKOV
REVAN LAAS
TORSTEN LAINE
CHRISTOFER TINT
RASMUS JÄNES
MIKO LEINART
SIVAR SALUMETS
WILLIAM PÄRN
KARL NESTOR
JOOSEP SIHVER
FRANK LIIV
RALF TOOMLA
SIMONA VANESSA KUUSISTO
ADEELE NUGIS
ELIISE KRUUSI
RAHEL HANNUS
LINDA HÄRSING
AGNES MURSALOVA
ELLI-LOORE RAUDKAR
ESSI BLUE MILLER
BECKA PEDANIK
HANNA NEEME
GERTU NÕMM
REBECCA VEERMÄE

EMILIE HEINSOO

101

HELGI VAUS

75

ISMEENE PENT

96

MATI REPSON

75

IVAN KUNCHEV

93

HELDUR VAIKNURME

75

ERNA TÄNAV

91

VIKTOR MALBERG

70

LEILI PRIIMÄGI

89

ALEKSANDRA HANENKO

70

ELLEN ALLIK

87

VIKTOR GEIMONEN

70

TAAVET KUURBERG

87

HELVI-MARGE GORBUNOV

70

ROBERT KALLA

86

LJUBOV VELEMZON

65

ALEKSANDRA ASTAŠOVA

86

IVAR PUHK

65

EINO PELLJA

85

ILLI NIINLAUB

65

RAUL KRUUK

84

LINDA MÕTTUS

65

VALVE ROOSAAR

84

AARDE TERK

65

PILLE KÕRGE

84

ENDEL KUZNETSOV

65

GEORG JAROV

83

TOOMAS TRAMPÄRK

65

HELDUR TAMM

83

ERNST WERNER GÜNTER RADER

65

LEE MANDRE

82

NADEŽDA STARTŠUK

65

KALJU SEPP

82

TAMARA REBANE

65

MILVI FJODOROVA

81

LAILI KASK

65

NEIDA LÕHMUS

81

MAIRE RADIK

65

DINA KLAOS

80

EHA VELDERMANN

65

LIDIA MASIKAS

80

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 7503
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Koostööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

Eesti Vabariik 100
rae valla kultuurimängud

Teeme koos Eesti Vabariigile sünnipäeva videotervituse!
Parima aitab välja valida Rae vallast pärit filmirežissöör Triin Ruumet
ja võitja saab Stockholmi kruiisi kinkekaardi kahele!
Videoid saab saata kuni 13.veebruarini toomas@rae.ee aadressile ja on vaadatavad Rae Kultuurikeskuse FB

pILET

10€
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