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Koostööleping Tallinna väikese ringtee
eelprojekteerimiseks kirjutati alla.
Lisaks Rae vallale on projekti kaasatud Tallinna linn,
Maanteeamet ja Tallinna Lennujaama AS – loe lähemalt u lk 2
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Tallinna väike ringtee parandab oluliselt
elanike liikumisvõimalusi
Kui kõik kavandatu aastatega teoks saab, kujuneb
Rae valla põhjaosast oluline transpordi sõlmpunkt,
mida läbib nii Rail Baltic,
trammiliin Jürini kui Tallinna väike ringtee.
ANDRES KALVIK
Eestit, Lätit ja Leedut ühendavast
raudteest oleme kirjutanud ning selle
trass on paika pandud. Trammiliini sobivuse kohta on Harjumaa Omavalitsuste Liit tellinud uuringu ja tulemused peaksid selguma käesoleval aastal.
Märtsis anti ametlik käik Tallinna
väikese ringtee eelprojekteerimisele.
Tegemist on Põhja-Eesti aegade suurima tee-ehituse objektiga, mis on oma
mahult mastaapsem kui Ülemiste ja
Haabersti ristmiku ning Reidi tee pro-

jektid kokku. Lisaks Rae vallale on projekti kaasatud Tallinna linn, Maanteeamet ja Tallinna Lennujaama AS.
Lennuvälja alla kaalutakse tunneli
ehitamist
Ringtee ühendaks Lasnamäe linnaosas asuva Smuuli tee Tartu maantee ja Viljandi maantee Valdeku tänava
piirkonnaga nii, et enam ei pea kesklinnast läbi sõitma. Võimalik, et tee
hakkab kulgema kolmel tasandil. Tartu maantee kohale ehitatakse kahetasandiline ristmik arvestusega, et selle
alla mahuks trammitee, ja Lasnamäe
poole saab sõita Läike tee 32 maja (seal
tegutseb Pilot Motorsi autosalong) lähistelt. Lennuvälja maandumisraja
alla kaalutakse umbes poole kilomeetri pikkuse tunneli rajamist.
Rae vallavanema Mart Võrklaeva
sõnul lahendab Tallinna väike ringtee
korraga mitu järjest süvenevat prob-

leemi. „Esiteks väheneb oluliselt Ülemiste ristmiku liikluskoormus ning
Rae valla inimesed pääsevad kiiremini
kesklinna ning mööda ringteed Lasnamäele ja Nõmmele. Teiseks annab
uus tee alternatiivi Tallinna sisenemisel suurõnnetuse korral. Kolmandaks
tuleb sõidutee kõrvale kergliiklustee,
mis avardab oluliselt võimalusi sporti teha ning jalgsi ja jalgrattaga tööle
liikuda. Samuti annab uus tee võimaluse uute ühistranspordiliinide käivitamiseks. See kõik kokku peaks looma
tingimused, et vähendada igapäevast
autode kasutust,“ loetleb Võrklaev.
Kahe aasta taguste andmete põhjal on Tallinna piiril Tartu maanteel
liiklussagedus ligi 25 000 autot ööpäevas. Arvestades Ülemiste linnaku
kasvu, Rail Balticu Ülemiste terminali ehitust ja Rae valla elurajoonide
kiiret kasvu, suureneb sealne liikluskoormus järgmistel aastatel märki-
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Rae valla
Ringtee ühendaks
Lasnamäe linnaosas
asuva Smuuli tee Tartu
maantee ja Viljandi
maantee Valdeku tänava
piirkonnaga nii, et enam
ei pea kesklinnast läbi
sõitma.
misväärselt. Enamjaolt tuleb tee 2+2
sõiduradadega, 1+1 valiku puhul peab
arvestama 2+2 perspektiiviga.
Ehitusega plaanis alustada 2022.
aastal
Rae abivallavanem Priit Põldmäe
täpsustab, et ilmselt rekad väikese
ringtee kaudu sõitma ei hakka. Sadamast tulles suunatakse suured veokid
mööda Reidi teed Lasnamäele ja sealt
Tallinna-Lagedi tee kaudu Tallinna
ringteele. Küll on vald huvitatud, et
seda saaks kasutada ühistransport.
Põldmäe ütleb, et kinnisvaraarendajatel valitseb Rae valla põhjapiirkonna vastu suur huvi. Enne projekti
valmimist on kavandatava ringtee lähistele aga keeruline maad planeerida.
„Olen saanud Rae valda kolida
kavatsevatelt inimestelt väga palju
küsimusi seoses Rail Balticu raudtee ehitusega. Nüüd soovitan enne
kinnisvara soetamist selgeks teha ka
Tallinna väikese ringteega seonduvad
üksikasjad, et hiljem ei tekiks halbu
üllatusi,“ rõhutab Põldmäe. „Kindlasti
seisab vald selle eest, et projekteerimisel arvestatakse juba loodud elukohtadega ja pigem näeme uue tee ääres
äritegevust või rohealasid.“
Eelprojekti ja vajalike uuringute
tegemiseks kulub hinnanguliselt kaks
aastat ning see läheb maksma umbes 800 000 eurot. Rae vald panustab
eelarvesse 130 000 euroga. „Arvan, et
ehitusega on reaalne alustada 2022.
aastal. Esmajärjekorras tuleb ehitada
Tartu maanteed ületav viadukt,“ märgib Võrklaev.
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Käes on hõbelusikate
jagamise aeg
Noore vallakodaniku traditsioonilisel vastuvõtul kingitakse taaskord
rohkem kui sajale väikesele tüdrukule ja poisile nimeline vallavapiga
hõbelusikas. Noore vallakodaniku
vastuvõtule kutsutakse kõik sünnijärgselt Rae valda registreeritud
lapsed, kes on saanud umbes 1–1,5
aasta vanuseks.
Noore vallakodaniku vastuvõtt Jüri
ja valla lõunapiirkonna pisipõnnidele
toimub 27. aprillil kell 11.00 Võsukese
lasteaias. Peetri ning valla põhjapoolse
piirkonna lastele toimub kaks pidu: 18.
mail kell 11.00 ja kell 12.30 Peetri kooli aulas. Peole kutsutakse lapsed, kelle
sünni registreerimine jäi vahemikku
oktoober 2017 kuni märts 2018. Nimelised kutsed saadetakse rahvastikure-

gistris märgitud aadressile vähemalt
kaks nädalat enne peo toimumisaega.
Kõik pered, kes ei saa lusikale järele tulla, saavad selle aasta jooksul kätte
vallavalitsuse kantseleist. Järgmised
lusikate kinkimised toimuvad 2019.
aasta sügisel ja siis kutsutakse vastuvõtule lapsed, kelle sünni registreerimine jäi vahemikku 01. aprill kuni
30. september 2018.
Lisaks tuletab valla kantselei
meelde, et neil peredel, kes oma uue
pereliikme sünni on registreerinud
riigiportaalis, tuleb sünnitunnistuse
kätte saamiseks pöörduda vallavalitsusse. Sünnitunnistuse koos valla poolse kingitusega väljastab registripidaja Merike Liiv, tel. 605 6756,
merike.liiv@rae.ee.

Noore vallakodaniku vastuvõtt Võsukese lasteaias 2018. aasta sügisel.
FOTO: EVELIN MADDISON
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Kevadisest heakorrastamisest
Rae vallas
Ohtlike jäätmete kogumisring
27. aprillil 2019 toimub igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike
jäätmete kogumisring. Kogumisringi
käigus peatub ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates peatumispaikades:
09.00–09.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigu ja Heki tee ristmikul
10.00–10.30 PEETRI ALEVIKUS, Mõigus, Kaabli tn garaažide ees
11.00–11.30 ASSAKUL, Järve tee 4 ees
12.00–12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures
13.00–13.30 PAJUPEAL, AS-i Pakar
töökoja sissekäigu ees
14.00–14.30 PATIKAL, Patika kaupluse ees
15.00–15.30 URVASTES, Urvaste bussipeatuse kõrval
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on vanad
ravimid, kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-,
liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid
ja tõrjeained, säästupirnid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, patareid, väikeakud ja akudega seadmed.
Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu
tasuta.
Lisaks kogumisringile saab Rae
vallas ohtlike jäätmeid ära anda:
Jüri alevikus Jüri jäätmejaamas
Traavi tn 5. Jüri jäätmejaam on avatud
E, L ja P kell 9–15 ja N, R 14–20.
Vaida alevikus Hoidla tee 25 korterelamu vastas Hoidla teel. Konteineri
avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada numbril 5645 6749 (Tiina) ning
kokku leppida aeg, millal konteiner
avatakse.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Haljastusjäätmete kogumine
Rae vallavalitsus on kevadeti ja sügiseti korraldanud Rae valla tiheasustusaladel kogumisringe lehtede ja okste äraviimiseks.
Kogumisringe on korraldatud,
kuna Rae valla elanikel puudus võimalus Rae vallas haljastusjäätmete ära-

andmiseks. Seoses Jüri jäätmejaama
avamisega selle aasta veebruaris on
Rae valla elanikel võimalus haljastusjäätmed ära anda Jüri jäätmejaamas
tasuta jäätmejaama lahtiolekuaegadel
iganädalaselt ja vastavalt sellele, kuidas lehti-oksi tekib. Soovitav on korraga viia mitte üle 4 koti.
Sellest tulenevalt korraldatakse
Rae valla tiheasustusaladel lehtede ja
okste kogumisringi tänavu viimast
korda. Lehtede ja okste äraandmiseks
tuleb registreerida hiljemalt 18. aprilliks 2019 helistades numbril 605 6781,
605 6750 või kirjutades meiliaadressile
ege.kibuspuu@rae.ee. Teatada tuleb
oma nimi, kontakttelefon, aadress ja
kottide arv ning suurus.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel
ära ei lagune, maksimaalse suurusega
150 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale. Neid
kilekotte, kus on näha muid jäätmeid
peale okste ja lehtede, ära ei viida. Kot-

tide äravedu algab 22. aprilli 2019 hommikul ning selleks ajaks peavad kotid
olema aia taha tõstetud.
Suurjäätmete kogumine
Suurjäätmed on vanamööbel, diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad jms suuremõõtmeline
jääde, mis ei mahu oma mõõtmete
või kaalu tõttu konteinerisse. Alates
01.01.2017 viib AS Eesti Keskkonnateenused suurjäätmed tasuta ära.
Suurjäätmete alla ei klassifitseeru ehituspraht, igasugune ehituse või
lammutuse tegevusel tekkinud jäätmed (aknaraamid, betoon, tellised,
kips, keraamika jm). Samuti ei klassifitseeru suurjäätmetena elektroonikajäätmed (külmikud, pliidid, pesumasinad jm).
Suurjäätmete vedu saab tellida ASist Eesti Keskkonnateenused aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee,
telefonilt 640 0800 või infotelefonilt
1919.

KESKKOND
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Jüri jäätmejaam ootab külla
Kaks kuud tegutsenud Jüri jäätmejaam (Traavi tänav 5) on elanike
poolt kenasti üles leitud. Kuna Turu
tee ehitustöödega seoses on Järveküla jäätmepunkt ajutiselt suletud,
ootavad Jüri jäätmejaama operaatorid edaspidi rohkem kliente ka valla
põhjapiirkonnast.
Tööd jäätmejaamas jagub ka algava kevad-suvise hooaja eel, kui inimesed kipuvad veelgi rohkem kraamima,
koristama ja kolima. Seetõttu paneb
jäätmejaama meeskond inimestele
südamele, et jäätmejaama oma prügi
ära andma tulles tuleks eelnevalt ka
veidi kodutööd teha.
Jüri jäätmejaamas teenindab inimesi kaks kogenenud operaatorit,
kelle ülesanne on nii elanike juhendamine kui ka tasulise prügiga arveldamine. Jäätmejaama minnes tulebki
esmajoones pöörduda alati klienditeenindusse, mis hetkel tegutseb vastavalt tähistatud soojakus, kuid kolib
juba peagi selleks ette nähtud ruumidesse. Halba ei teeks ka selleks spetsiaalselt loodud kodulehel äraantavate
jäätmeliikidega tutvuda.
Kuigi enamiku käideldava prügi
äraandmine on vallas sissekirjutust

omavatele inimestele tasuta, on siiski
mõned jäätmeliigid, mille vastuvõtmisel rakendub lisatasu. Näiteks on oluline teada, et kõik sega- ja sorteerimata prügi ning ehitusjäätmed kuuluvad
tasulise teenuse alla ning nende loovutamise hind on 25 eurot kuupmeeter ehk umbes 2,5 eurot 100-liitrise
prügikoti kohta.
Kuna operaatoritel on kohustus
kõik käitlusesse minev prügi üle vaadata olenemata sellest, kas see on
tasuta või tasuline, tähendab see, et
aeg-ajalt – näiteks nädalavahetusel
– võib olla järjekord. Olulisemalt kiiremini saab jäätmed loovutada juhul,
kui need on kliendi poolt kodus juba
korralikult sorteeritud ja autosse või
konteinerisse ka jäätmeliikide kaupa
asetatud. Kõik info liigiti kogumise
kohta on leitav valla jäätmemajanduse kodulehelt www.jaatmejaam.rae.ee
ning kirjutasime teemast ka jaanuarikuu Rae Sõnumites.
Samuti tuleb Jüri jäätmejaama
külastades pidada kinni jäätmejaama
kodukorrast – territooriumil on keelatud suitsetamine ning lastel ei tohiks
lasta seal omapead ringi vaadata, sest
platsil töötavad suured autod.

Jüri jäätmejaamas võetakse
Rae valla elanikelt tasuta vastu
järgnevaid jäätmeliike:

•
•
•
••
••
••
••
••
•

Biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed
Probleemtoodete jäätmed (vanad
kodumasinad)
Pakendid
Sõiduauto vanarehvid (korraga 8 tk)
Klaas (kuni 0,1 m3)
Tekstiil (kuni 0,1 m3)
Paber ja kartong
Plastid
Metall
Suurjäätmed
Puit
Betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt
mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (kuni 1 m3)
Olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

Ohtlikud jäätmed:

•
•
•
••
•

Värvi-, liimi-, laki ja lahustijäätmed
jaepakendis (kuni 10 l)
Vanaõli ja õlifiltrid, õlised pühkematerjalid koodidega (kuni 20 l)
Päevavalgustuslambid ning muud
elavhõbedat sisaldavad jäätmed koodiga (kuni 2 kg)
Patareid
Akud
Ravimid

Jüri jäätmejaamas Rae
valla elanikelt tasu eest
vastuvõetavad jäätmeliigid on:

••
•
•
•

Eterniit – 50 €/m3
Klaas – 25 €/m3 koguse eest mis ületab 0,1 m3
Tekstiil – 25 €/m3 koguse eest, mis
ületab 0,1 m3
Ehitus ja lammutusjäätmed – 25€/
m3
Betoon, tellised, kivid, bioloogiliselt
mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – 10€/m3 koguse eest, mis ületab
1 m3

Korralda oma heakorratalgupäev ja vald toetab abivahenditega
Vallavalitsus toetab kevadisi heakorratalguid kilekottide, töökinnaste
ning jäätmete äravedamisega, kui Rae
valla asulates koristatakse nn avalikku
ruumi (teeääred, külaplatsid). Kui oled
valmis oma kodukoha heaks kaasa

lööma, korralda ise oma sõpruskonnaga talgupäev ja vald aitab vajalike abivahenditega.
Liitudes kogukonnas toimuva talgupäevaga, võta ühendust oma külavanemaga, kes annab teada, kuna ja

kuidas kodukülas heakorratalgud toimuvad. Lisainfo abivahendite saamise kohta tel 605 6781, e-posti aadress
ege.kibuspuu@rae.ee.
NB! Eramaade ja kodumajapidamiste jäätmeid ära ei viida.
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Ohvriabitöötaja juurest ei saadeta
kedagi minema
Sellest aastast alustas tööd
üleriigiline ja tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja
nõustamisteenus veebilehel www.palunabi.ee, kust
saab ööpäevaringselt nõu ja
abi eesti, vene ja inglise keeles. Lisaks on aga igas maakonnas tööl ohvriabitöötaja,
kes saab pakkuda põhjalikumat ja personaalsemat
nõustamist.

avalduse tegemise kohta, jagada naiste tugikeskuste või seksuaalvägivalla
kriisiabikeskuste kontakte või selgitust omavalitsuste teenuste ja toetuste kohta. Kui on vaja, saab leppida kokku kohtumise ohvriabitöötaja juures.

MARI TIKERPUU

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI
KRIISIABITEENUSE JUHT

Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba kohtlemist abi
saamiseks politsei poole või ei mõista, et see, kuidas nendega käitutakse,
on tegelikkuses vale või keelatud. Abi
küsimiseni jõudmine võib võtta aastaid, sest ohvriga käivad kaasas häbi,
süütunne või hirm. Selleks, et ükski
inimene ei peaks enda murega üksi
jääma, on abiks nõustajad telefonilt
116 006 ja palunabi.ee veebilehelt.
Ohvriabi kriisitelefon on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et on sattunud olukorda, kus nad on kannatajad – olgu
siis tegemist füüsilise, majandusliku,
vaimse või seksuaalse vägivallaga või
hoopis hooletuse või halva kohtlemise
ohvriks langemisega. Samuti saavad
kriisitelefonilt abi inimesed, kes on
kuritegevuse või õnnetusjuhtumi tõttu lähedase kaotanud.
Levinum on perevägivald
Ohvriabi kriisitelefonile vastavad
vastava hariduse ja ettevalmistusega
inimesed, kes töötavad oma kodus eri
piirkondades üle Eesti. Et sellist teenust on väga vaja, näitab juba statistika – telefonile on kahe kuuga helistatud 741 korda ja veebivestluse teel
on võetud ühendust 330 korda. Kokku
seega 1071 pöördumist.
Esimestel kuudel on kriisitelefo-

nile pöördutud erinevate muredega.
Enamasti on helistanud perevägivallaohvrid. Samuti on helistajate seas
neid, kes soovivad teada anda, et keegi nende lähedane või ka naaber on
ohvriks langenud. Lisaks on küsimusi
hooldusõiguse teemal või on soovitud
saada abi töökiusamise korral. Palju
on pöördunud üksikud, peamiselt eakad inimesed, kellel ei ole mitte kellegi
teisega rääkida, kuid ometi on mitmel
juhul selgunud, et niisama vestlemise
soovi taga peitub helistaja varasem
ohvriks langemise lugu.
Kuidas saab üks telefonikõne inimest aidata? Ohvriabi kriisitelefoni
eesmärk on pakkuda ohvritele kiiret
võimalust oma mure ära rääkida. Kõne
vastu võtnud töötaja kuulab helistaja
ära, pakub talle tuge ja ühiselt arutatakse läbi kõik olukorra lahendamise
võimalused. Olenevalt juhtumist võivad pöördujad vajada infot politseisse

Politseid ei asenda
Oluline on välja tuua, et ohvriabi
kriisitelefoni eesmärgiks ei ole hakata
asendama politseid. Olukordades, kus
inimese elu on ohus ja on vaja kiiret
abi politseilt, kiirabilt või päästeametilt, tuleb kindlasti esmalt valida 112.
Küll aga saab ohvriabi kriisitelefon
116 006 olla ohvrile abiks järgmise
sammuna, kui politsei on sündmuskohal käinud ja on vaja mõelda, mida
edasi teha ja kuhu pöörduda.
116 006 numbrilt saab ohver abi ka
hirmude maandamisel, kuna alati ei
pruugi ohver teada, mis saab temast
või vägivallatsejast edasi. Näiteks on
perevägivallaohvrite seas levinud valearusaam, et politseisse saab pöörduda alles siis, kui vägivald on pikaajaliselt kestnud, mitte pärast ühekordset
ohvriks langemist. Sellistes olukordades aitabki ohvriabi kriisitelefon vastata helistajate küsimustele ja tõsta
abivajajate teadlikkust nende õigustest ning pakkuda sealjuures vajalikku
nõustamist, kes ja kus olukorra lahendamiseks aidata saab.
Ehkki ohvriabi kriisitelefonilt
116 006 saab helistaja esmase toe ja
nõu, on ohvril edasiste ohvriabiteenuste saamiseks vajalik pöörduda
ohvriabitöötaja vastuvõtule. Igas Eesti
maakonnas on tööl vähemalt üks ohvriabitöötaja, kes vajadusel saab inimese ja tema murega edasi tegeleda. Kui
oled langenud ohvriks, siis ei ole ükski
mure liiga väike või tähtsusetu.
Lääne-Harjumaa ohvriabitöötajad:
Irina Tšalei, 5781 1396 (Rahumäe
tee 6, Tallinn)
Evelin Müürel, 5307 8106 (Pärnu
mnt 139, Tallinn)
e-post tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

SOTSIAAL
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Üksi elava pensionäri toetuse
tingimustest
MERLE SUMIL-LAANEMAA

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI HÜVITISTE
OSAKONNA NÕUNIK

Juba kolmandat aastat saavad Eestis üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn üksi elava pensionäri
toetust. 115 euro suuruse toetuse
maksab Sotsiaalkindlustusamet
ilma taotluseta kõigile, kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini
kolmele tingimusele:
on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas;
elavad rahvastikuregistri andmetel
üksi;
kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 1,2-kordne Eesti keskmine
vanaduspension, mis 2019. aastal on
540 eurot.
Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspensionärini
jõuaks, soovitame juba praegu veenduda, et alates 1. aprillist ka kõik need
tingimused täidetud on.

•
•
•

Kontrolli enda andmeid
Kõige rohkem küsimusi on varasematel aastatel olnud seoses üksi elamisega. Enamasti on põhjuseks see, et
inimese andmed rahvastikuregistris
ei vasta tegelikule olukorrale. Vanemate juurde on sisse kirjutatud lapsed,
kes seal enam ammu ei ela jms. Toetuse määramisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet ainult rahvastikuregistri
andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et
reaalselt üksi elav pensionär jääb toetusest ilma, kuna sissekirjutused on
jäänud rahvastikuregistris muutmata.
Üksi elamise reeglil on siiski ka
mõned erandid. Näiteks, kui samal
elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest on pensionär, on tal õigus üksi elava pensionäri
toetusele.Kui eestkostja ja eestkostetav on mõlemad pensionärid, on õigus
toetusele mõlemal. Ka juhul, kui pensionär elab koos oma lapsega, kes on
tema ülalpidamisel perekonnaseaduse mõistes, saab pensionär üksi elava
pensionäri toetust. See erisus on mõeldud just juhuks, kui pensionär kasva-

Toetuse
määramisel lähtub
Sotsiaalkindlustusamet
ainult rahvastikuregistri
andmetest.
tab ise oma alaealist või kuni 21-aastast õppivat last.
Üksi elava pensionäri toetust
makstakse ka kõikidele ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes viibivad hooldekodus
vähemalt alates 1. aprillist. Lisaks
hooldekodus elavale pensionärile saab
toetust ka temaga samal elamispinnal elanud teine pensionär. Tema on
jäänud üksi koju elama, kuna üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse
saajaid hooldekodusse sisse kirjutada,
seega ei ole võimalik rahvastikuregistri andmeid tegelikkusele vastavaks
muuta.
Enda rahvastikuregistris olevat
aadressi on võimalik igaühel endal
kontrollida eesti.ee portaalis, valides
teenuse „Registrist enda andmete päring“ (www.eesti.ee/portaal/rrteenus.
paring_enda_andmete).
Aprillis tõusevad pensionid
Oluline on tähele panna, et iga
aasta aprillis indekseeritakse vanaduspensione ja sellega seoses vanaduspensionid suurenevad. Üksi elava
pensionäri toetuse tingimuste juures
on seda arvesse võetud ja nii tõuseb ka
toetuse saamise tingimuseks seatud
pensionisumma igal aastal. Kui möödunud aastal pidi toetuse saamiseks
jääma igakuise kättesaadava pensioni
summa alla 492 euro, siis sel aastal on
piiriks 540 eurot.
Käesoleval aastal toetuse saamiseks on seega oluline, et vanaduspensionäri indekseeritud pensioni kättesaadav summa on väiksem kui 540
eurot. Täpne vanaduspensioni summa selgub igale pensionärile pärast
indekseerimist. Et aidata juba varem
hinnata, milliseks vanaduspensioni

suurus pärast indekseerimist kujuneb,
on Sotsiaalkindlustusameti kodulehel
indekseerimise kalkulaator.
Sinna enda praeguse pensionisumma sisestamisel annab kalkulaator tulemuseks eeldatava uue pensionisumma. Oluline on siiski teada, et
kalkulaatoriga saab kalkuleerida vaid
uut vanaduspensioni summat ja see
annab õige tulemuse vaid juhul, kui
kõik vanaduspensioni saamise alused
on jäänud samaks. Näiteks, kui vanaduspensionär on vahepeal tööl käinud või otsustab edaspidi kasutada
tulumaksuvabastust töötasult vms, ei
pruugi kalkulaatorist saadav tulemus
täpne olla.
Toetuse määramisel läheb lisaks
arvesse ka välismaalt saadav pension.
Üksi elava pensionäri toetust makstakse juhul, kui Eestist ja välisriigist
saadavate pensionite summa kokku
jääb alla 540 euro. Oluline on, mis on
välisriigist saadava pensioni suurus 1.
aprilli 2019 seisuga. Välismaalt saadava pensioni kohta peab vanaduspensionär ise Sotsiaalkindlustusametile
info andma.
Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse saamise peamiseks eelduseks on korras
andmed rahvastikuregistris. Kui pensionär ei vasta mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil, aprillist septembri lõpuni, üksi elava pensionäri
toetuse saamise tingimustele, tekib
järgmine võimalus toetust saada järgmisel aastal.
Ka siis võetakse aluseks rahvastikuregistris aprillist septembri lõpuni
olevad andmed.

Üksi elava pensionäri
toetust makstakse
juhul, kui Eestist ja
välisriigist saadavate
pensionite summa kokku
jääb alla 540 euro.
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Peapiiskop Urmas Viilma ja teda
võõrustanud Jüri koguduse õpetaja
Tanel Ots Jüri kiriku ees.

Peapiiskop Urmas Viilma külastas
Jüri Gümnaasiumi ja kirikut
Märtsikuu esimesel nädalal
väisas valda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK)
peapiiskop Urmas Viilma.
Visiidi käigus külastas vaimulik koos Jüri Koguduse
õpetaja Tanel Otsaga kirikut ja gümnaasiumi ning
kohtus Rae, Raasiku ja Kiili
vallavanematega.
Nelja aasta eest, pärast kirikupeaks
valimist, hakkas Viilma enda sõnul
osalema väga paljudel kohtumistel
ja koosolekutel peamiselt Tallinnas,
kuid ka välismaal. „Loomulikult hakkasin sageli osalema erinevatel koguduste pidupäevajumalateenistustel
ja konverentsidel, kuid sellise elu- ja

töörütmi juures jäävad harvaks vahetud kohtumised koguduste vaimulike ja teiste kiriku kaastöölistega. Samal ajal on põhiline osa kogudustest
ajalooliselt maapiirkondades, mitte
Tallinnas või mujal suuremates keskustes. Nõnda otsustasin, et külastan
igal aastal igas kiriklikus piirkonnas
ehk praostkonnas, mida on Eestis kokku kaksteist, ühte vaimulikku ja olen
temale töövarjuks. Nõnda olen alates
2016. aastast alates külastanud juba
32 koguduse õpetajat. Tanel Ots Jüri
koguduse õpetajana on 33. vaimulik,
kellel külas olen. Kokku teenib EELK
169 koguduses umbes 140 vaimulikku,“ selgitas Viilma, kes varem Jüri
kirikut küll külastanud oli, kuid tegi
seda nüüd esmakordselt peapiiskopi
ametis.
Ise üle 20 aasta koolis ka usundi-

õpetuse tunde andnud peapiiskop rääkis külaskäigust Jüri Gümnaasiumi
noorte juurde, et naudib alati huvitavaid kohtumisi koolides. „Jüri Gümnaasiumis kõnelesin väärtuste teemal
üldisemalt, sest ühiskonnas kõneletakse viimasel ajal palju väärtustest.
Ometi on küsimus, kas inimesed teavad, mis on demokraatlikud väärtused,
kristlikud väärtused, euroopalikud
väärtused ning kas need on kattuvad
või on eristuvad mõisted. Samuti rääkisin sellest, kas väärtused on midagi,
mis ajas muutuvad või mitte. Kuna
kohtumine oli ühe akadeemilise tunni pikkune, kulus aeg ruttu, kuid mõned küsimused mulle ka esitati. Muuhulgas küsiti sellegi kohta, kuidas on
võimalik kirikuõpetajaks õppida ning
milline haridus selleks tuleb omandada,“ lisas peapiiskop.
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Peetri selts jätkab veski
korrastamist

Jüriöö tulekett:
tõesta 22. aprillil, et
Eestimaa küla elab!

Kiiresti arenevas Peetri piirkonnas
on pikka aega olnud puudus ühiskondlikest ruumidest, kus oleks
võimalik tegeleda huvitegevustega
või mida kasutada koosviibimise
kohana.
Et Peetri alevikuseltsil oleks koht,
kus toimetada, andis vald 2016. aastal
nende kasutusse vana veskihoone Assakul. Seltsi soov on hakata seal tulevikus korraldama erinevaid üritusi,
näiteks väiksemaid kontserte või käsitööringe.
Taastamistööde eestvedaja alevikuvanem Margus Laula sõnul on
ruumide rentimise vastu seni huvi
tundnud mitmed huvi- ja käsitöötegevuste eestvedajad ja ideetasandil
on läbi käinud ka mõte näitustest ja
erinevatest koolitustest. Samuti soovitakse korraldada rahvusköökide õpitubasid, mille tarbeks on varem olnud
vaja ruume rentida. Samuti vajab selts
enda inventari (peotelgid, välimööbel,
helitehnika jpm) hoiustamiskohta.
Veskist leitud kivi peal oleva aastaarvu 1905. järgi saab eeldada, et see
on hoone ehitusaasta. Vana ehitis
vajab aga enne taaskasutuselevõttu
ülesvuntsimist. Alevikuselts on sellega järjepidevalt tegelenud, osaledes
kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) taotlusvoorudes ning kaasates
kohustusliku omaosaluse katmiseks
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate
Seltsi toel ka valla vahendeid. Lisaks
on kaasaegse elektrikilbiga lubanud
aidata Rae valla kohalik ettevõte ABB.
Abikäe on ulatanud ka kohalikud
elanikud. Näiteks aitas Peetri põliselanik Tiina Soans tasuta projekteerimis-

Ajakeskus Wittenstein kutsub kõiki
osalema jüriöö tuleketis. Tänavu
tähistame taaskord maarahva tähtsaimat püha, jüripäeva, üle-eestilise üritusega, mille nimi on Jüriöö
Märgutuled.
Suurejoonelise ürituse raames saadame Paide ordulinnuse vallitornist
märgutule viide suunda: Tallinna, Pärnusse, Tartusse, Rakverre ja Viljandisse. Jüriöö tule teekonda on kaasatud
kõikide valdade ja külade elanikud,
kust märgutuli läbi läheb.
Tuleketi moodustamiseks vajame
vähemalt 1600 vabatahtlikku tulehoidjat, kes soovivad anda oma panuse külaelu elavdamisse ja näidata kogu
Eestile, et küla veel elab. Nii nagu Jüriöö ülestõusu ajal, antakse märgutuli
edasi järkjärgulise tõrvikute süütamisega – kes tõrvikutuld näeb, süütab
vastavalt sellele oma tõrviku ja annab
süütamisest märku järgmisele trassil
viibivale vabatahtlikule.
1343. aasta jüriööl sai alguse ka
eestlaste püüe vabaneda võõrast võimust. 100 aastat tagasi, jüripäeval, kutsuti kokku Asutav Kogu.
Üritust korraldab Ajakeskus Wittenstein koostöös SA Pärnu Muuseumi, SA Eesti Maaelu Muuseumid, Viljandi Muuseumi, Kaitseliidu, Jüriöö
pargi, EV100 toimkonna ja tuletrassi
läbivate omavalitsuste ja küladega.
Jürituli hakkab Paidest liikuma
kell 21.00.
Anna oma panus ja tule vabatahtlikuks tulehoidjaks Rae vallas.
Täpsem informatsioon ja registreerimine kristi.aru@rae.ee.
Tel 522 5478 või http://aj.ee/rrgq.

töödega. Selts plaanib äsja avanenud
Leader meetmest taotleda rahastust
abi- ja sanitaarruumi rajamiseks.
Seni tehtud suuremad tööd:
• Välisukse ja turvasüsteemi paigaldamine: toetas vald.
• Uute akende paigaldamine: 2016.
aasta sügisel toetas KOP, meede 2.
• Õhksoojuspumba soetamine ja
tornikupli soojustamine: 2017. aasta
kevadel toetas KOP, meede 2.
• Välimüüride puhastamine, parandamine ja ilmastikukindlaks
muutmine: 2018. aasta kevadel toetas
KOP, meede 2, samuti toetas Rae vald.
• Hoone elektrisüsteemi väljavahetamine ja kaasajastamine: 2018.
aasta sügisel toetas KOP, meede 2.
• Lisaks on käe külge pannud kohalikud elanikud. Näiteks aitas Peetri
põliselanik Tiina Soans tasuta projekteerimistöödega äsja avanenud Leader-meetmest raha taotlemiseks. Soov
on saada toetust juurdeehituse teostamiseks, täpsemalt abi-ja laoruumide
ning sanitaarruumi rajamiseks.
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Kindluse Kooli direktor: usun, et
Juba 2020. aasta sügisel
Järvekülas avatava Kindluse
Kooli direktor Annika Räim
usub lastesse ja usaldab
neid. Kohe sedavõrd palju, et
juba esimese klassi õpilane
on võimeline tema meelest
eesmärgistamise ja enesearengu eest vastutust võtma,
esialgu loomulikult täiskasvanu suunamisel ja toel.
ANDRES KALVIK
Lisaks kaalub rohkem kui kaks
kümnendit personalijuhina töötanud
Räim võimalust paigutada tunniplaani õppeaine, kus lapsed õpivad suhtlema. Mida see täpselt tähendab, sellest
juba allpool.
Alustame tüüpiliste uue kooli
rajamisega seotud küsimustega.
Millise näo või kallakuga hakkab
olema Kindluse kool?
Kindluse kooli eesmärk on anda
Rae valla lastele oma kodukohas kvaliteetne põhiharidus ehk valmistada
nad võimalikult hästi ette järgmiseks
õppeastmeks nii, et neil oleks palju
valikuid sellesse valikuhetke jõudes.
Kallaku teemat ma ei ületähtsustaks.
Kuid olgu siinkohal mainitud koolile
sisu loomisel minu jaoks olulised lähtekohad, milleks on oma arengu- ja
õpiteekonna eesmärgistamine, ainete
lõiming ning õppetöö maksimaalne sidumine päriselu ja õuesõppega. Lisandub võimalus õppida mitut võõrkeelt
ja alates esimesest klassist arendada
sotsiaalseid oskuseid. Koolikeskkond
peab soodustama uudishimu, ja tervislike eluviiside väljakujunemist.
Mida tähendab Teie jaoks kvaliteetne põhiharidus?
Raamistikuna lähtume õppetöös

riiklikust õppekavast ning eesmärk on
oluliste teadmiste ja vilumuste omandamine. Mina usun lastesse, ükskõik
kui väikesed nad ka ei oleks. Laps peab
õppima ennast tundma, et saada aru,
kes ta on ja mida ta oskab või veel ei
oska. Koostöös õpetajaga seatakse
eesmärgid ja hakatakse nende poole
liikuma. Oluline mõttemuutus Eesti
hariduses viimastel aastatel on suunatud sellele, et õpilane peab õppimise
eest ise vastutuse võtma. Õpetaja roll
on õpetada, suunata ja anda tagasisidet.
Kindluse Kooli naabri Järveküla
Kooli tunniplaanis on argumendiõpetus. Kas Teil on ka kavas mõni
ebatraditsiooniline aine programmi
lisada?
Pean sotsiaalsete oskuste arendamist väga tähtsaks. On see ju võti
konfliktide ning kiusamise ennetamiseks. Nädalas võiks olla üks tund, kus
tegeleme suhtlemisoskuste arendamisega. Võimalusi selleks on mitmeid:
rollimängud, näitlemine, väitlemine,
empaatiavõime arendamine. Koolis
peab olema turvaline õppida ning mitte keegi ei peaks taluma vaimset ega
füüsilist vägivalda.
Oma esimese magistrikraadi
omandasin inglise-saksa keele õpeta-

ja erialal ning seetõttu usun, et mida
varem lapsed keeli õppima hakkavad,
seda lihtsamini nad neid omandavad
ning seda kergem on neil uut keelt
õpitu peale „ehitada“. Esimest võõrkeelt hakatakse õppima esimeses
klassis, kolmandas või neljandas klassis lisandub teine võõrkeel ja kolmas
võõrkeel tuleb valikainena.
Pean oluliseks ainete lõimingut,
mis tähendab õppimise sidumist
reaalse eluga ning õppeainete omavahelist ühendamist. See tähendab, et
teatud teemasid võib omavahel seotult käsitleda nii matemaatikas, eesti
keeles kui ka näiteks muusikas ja loodusõpetuses.
Mitu klassi 2020. aasta sügisel
avatakse?
Praeguste plaanide kohaselt avame 1. ja 2. klassis neli paralleeli. Ülejäänud klasside arv sõltub huvilistest ja
piirkonna elanike juurdekasvust.
Kas hindeid hakatakse panema
kohe esimesest klassist?
Eestis on võimalus kasutada kuni 6.
klassi lõpuni kujundavat ehk õppimist
toetavat hindamist. Olen kogenud,
et see toimib ja toetab õpilase arengut. Kujundav hindamine ei tähenda
hindamise või tagasiside puudumist,
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iga laps on oluline ja võimekas!
vaid on tegelikult nõudlikum õpilase
suhtes, sest viimane ei saa nö kolmega
läbi ajada, vaid peab pingutama arusaamise nimel. Kujundav hindamine
ei tähenda ka seda, et kokkuvõtvaid
töid enam ei toimuks. Samuti ei muuda see õpetaja valikuid aine edasiandmisel lihtsamaks. Aine omandamine
sõltub rohkem ikkagi õppe sisust kui
hindamissüsteemist.
Tean, et kujundavat hindamist kasutanud koolide õpilastel ei ole olnud
raskusi gümnaasiumisse pääsemisel –
selles on heaks näiteks ka Rae vallas
tegutsev Peetri Kool.
Koolivormi osas langetab otsuse
hoolekogu. Milline on Teie isiklik
seisukoht?
Mõlemal minu koolis käival lapsel on koolivorm kohustuslik. See ei
tähenda, et kõik lapsed käiksid ühtemoodi riides. Koolivormil on erinevad
osad, mida saab tavariietega kombineerida.
Enda kogemuse põhjal toetan koolivormi kasutamist. Esiteks loob see
ühtekuuluvustunde. Teiseks teeb see
lapsevanema elu lihtsamaks, sest ei
pea soetama suures koguses riideid ja
mõtlema, kas neid samas ikkagi sobib
selga panna. Loomulikult peab koolivorm olema moodne ja mugav, et laps
seda rõõmuga kannaks.
Koolimaja kõrvale ehitatakse ka
spordikompleks. Kuidas on tulevikus korraldatud Kindluse Kooli liikumistunnid?
Tõepoolest on kooli kõrvale loomisel suurepäraste võimalustega spordikompleks, mida ka Kindluse Kooli
õpilased liikumisharrastusteks kasutama hakkavad. Mul on hea meel, et
väga palju saame liikuda õues, sh kooli
õuealal, kuhu tuleb jooksurada, palliväljakud ning aktiivsele tegutsemisele kutsuvad mängulised lahendused.
Järveküla Kooli ujula pakub Kindluse
Kooli lastele võimaluse ujumisega tegelemiseks.
Jõukuse kasvuga on hakanud pered järjest rohkem reisimas käima.

Kuna koolivaheajal on hinnad palju krõbedamad, näpistatakse aega
kooli arvelt. Te ise käisite tänavu
jaanuaris kaks nädalat Austrias suusatamas ning oma blogis kirjeldate,
millised on individuaalõppe plussid ja miinused. Tundub, et suhtute
kooliajal tehtavatesse puhkusereisidesse soosivalt?
Suhtun sellisesse ajaveetmisesse,
kus pere teeb koos asju, mis arendavad lapsi rohkem kui tavaelu, väga
positiivselt. Reisimine on kindlasti
üks neist tegevustest. See saab aga toimuda juhul, kui pere võtab sel perioodil vastutuse laste õppimise eest ja on
valmis kooliga koostööd tegema. Meie
pere lõi õppimiseks oma süsteemi.
Minu lapsed õpivad 3. ja 6. klassis ning
üheskoos seadsime kaheks nädalaks
igas aines eesmärgi. Kasutasime taktikat, et õppisime iga päev ühte ainet
süvendatult. Selline kogemus õpetab
lapsi vastutust võtma. Kooli naastes ei
pea õpetaja hakkama reisil olnud last
järele aitama.
Arvestades, et erinevatel põhjustel
tekib ajutiselt või alaliselt koduõpet
valivaid peresid aina juurde, on minu
eesmärk arendada Kindluse Koolis koduõppe tugiteenuseid.
Õppeasutustes on lahkhelid ja
intriigid kerged tekkima, sest iga
õpetaja on omaette isiksus. On Teil
erimeelsuste lahendamiseks välja
pakkuda võluretsept, mis alati toimib?
Mina nii traagiliselt teemat üldse
ei sõnastaks. Kuid lahendusena leian,
et kõik algab sellest hetkest, kui tööandja esindajad ja potentsiaalne uus
meeskonnaliige kohtuvad ja arutavad,
kas nad sobivad koos töötama. Juba
esimesel töövestlusel tuleb aru saada,
kas jagatakse samu väärtushinnanguid ning edasisel suhtlemisel leida
kinnitust sellele, kas on saadud asjadest ühtemoodi aru.
See ei tähenda, et õpetajad peavad
koolijuhiga ühtemoodi või siis kõik
üksteisele sarnaselt mõtlema. Ka konflikti lahendamise meetmetes tuleb
eelnevalt kokku leppida.

ANNIKA RÄIM CV

•
•

Magistrikraad inglise ja saksa
keele õpetaja erialal (Tallinna Ülikool)
Post Graduate Certificate in Management Studies erialal „Juhtimine ja jätkusuutlikkus“ (University
of Cumbria, Inglismaa)
Rohkelt koolitusi, kursuseid,
treeninguid juhtimise, personalijuhtimise, coach’imise, eestvedamise, kommunikatsiooni, psühholoogia, majanduse teemadel
Töötanud üle 20 aasta personalijuhi, juhtide ja juhtimisnõustajana
Alates 2017. aastast organisatsioonide ja eraisikute nõustaja ning
coach www.annikaraim.com
Abielus, 2 koolilapse ema

•
•
•
•

Minu jaoks on hästi tähtis, et kollektiivis ei tekiks selja taga probleemide käsitlemise harjumust või klatšimist.
Olete teinud koostööd Asendusõpetajate Vahendamise programmiga. Kui hästi see toimib ja kas
kavatsete seda ka Kindluse Koolis
kasutada?
Kolmandas sektoris on mitmeid
väga tänuväärseid haridusega seotud
algatusi. Asendusõpetajate vahendamise programmis osalesin 2017. aasta
sügisel, mil ise veel töötasin personalijuhina. Olin üks esimesi asendusõpetajaid, kes käis puuduvat õpetajat
pikaajaliselt asendamas. Programmis
käib aktiivne töö, hiljuti laieneti ka
Tartusse, ja seeläbi on mitmed koolid saanud asendusprobleemidele lahenduse. Kindlasti kavatsen nendega
koostööd teha. Samamoodi on mul
plaanis kutsuda Tagasi Kooli raames
külalistunde andma oma valdkonna
asjatundjaid ning unistan juba esimesest kooliaastast alates teha koostööd
Noored Kooli SA-ga, kus viimati enne
Kindluse Kooli tööle asumist värbamis- ja kommunikatsioonijuhina töötasin. Noored Kooli kaudu tuleb igal
sügisel Eesti haridusesse hulk aktiivseid, inspireeritud ja hakkamist täis
haridusentusiaste.
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Asendusteenistus pakub alternatiivi
Käesoleva aasta juuli alguses tuleb paljudel noormeestel – vabatahtlikult
võivad liituda ka naised –
asuda aega teenima. Neile,
kes usulistel või kõlbelistel
põhjustel ei soovi kaitseväkke minna, on mõeldud
asendusteenistus.
ANDRES KALVIK

Õpilased riigikaitselaagris.
FOTO: reamees KARL HEINRICH ARRAS,

Aastatel 2016–2018 asus asendusteenistusse 231 noormeest, kellest
enamike puhul said määravaks kõlbelised põhjused, mis kujutavad endast
erinevaid maailmavaatelisi seisukohti
(eetilised, filosoofilised, humanitaarsed jmt), miks inimene on relvade ja
jõu kasutamise vastu.
Kolmel eelmisel aastal esitati kokku 392 taotlust, millest jäid rahuldamata kuus. Leidus ka neid, kes võtsid
hiljem taotluse tagasi või langesid välja tervislikel põhjustel. „Ka asendusteenistusse minejad peavad läbima
arstliku komisjoni ja vastama tervisenõuetele,“ täpsustab Kaitseressursside Ameti (KRA) avalike suhete nõunik
Anne Osvet.
Usulisi põhjusi tuleb tõendada
Kõige rohkem on asendusteenistust läbitud sotsiaalasutustes. Asendusteenistujate arv on piiratud, sest
kaitseministeerium eraldab selle tarbeks kindla summa. „Asendusteenistus ei ole kergem ega raskem ajateenistusest, see on lihtsalt teistsugune
teenistus,“ lisab Osvet.
Asendusteenistuse kasuks otsustanud noormehel tuleb esitada KRA-le
vastav taotlus. Sellele järgneb vestlus
ja essee kirjutamine, millest peaks
nähtuma tema kõlbeline maailmapilt.
Usulisi põhjusi tuleb tõendada usuorganisatsiooni vastava kirjaga.
Asendusteenistust saab läbida
asutuses, mis tegeleb pääste- või sotsiaalteenuse osutaja juures ning õppeasutuses, kus on loodud hariduslike

Kaitseväe Peastaap

erivajadustega õpilaste klassid. Teenimiskohtadega on KRA sõlminud lepingud ja asutuste juhtidega hoitakse pidevat sidet kogu 12-kuulise teenistuse
vältel.
„Noormehed, kes asuvad asendusteenistusse, elavad kodus ja käivad teenimiskohta nagu päevatööle. Neil ei ole
kaitseväe varustust ega toitlustamist.
Samas saavad nad iga kuu toetust, mille
suuruse kehtestab vabariigi valitsus ja
mis praegu on miinimumpalga suurus
ehk 540 eurot,“ kirjeldab Osvet.
Asendusteenistusse kutsumise aeg
ei ole seotud ajateenistusse kutsumisega, asendusteenistusse kutsub KRA
jooksvalt läbi aasta. „Kui noormees on
alustanud asendusteenistust ja soovib
tavapärast ajateenistust läbida, siis
see enam võimalik ei ole. Seepärast
soovitame otsuse eelnevalt hoolikalt
läbi mõelda,“ rõhutab Osvet.
KRA on asendusteenistujatele
püüdnud vastu tulla ja leida nende
kodukohale võimalikult lähedal asuva
teenimiskoha. Praegu on teenistuses
80 asendusteenistujat, asendusteenistuse kohti on Eestis umbes 300.
Koolid huvitatud
Asendusteenistujate kaasamisest
on huvitatud nii Jüri Gümnaasium
kui ka Järveküla Kool. Eelnev kogemus
neil puudub. „Arvan, et see on arendav
kogemus mõlemale poolele,“ lausub
Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiosa

õppedirektor ja HEV koordineerija
Evelin Vanaselja. „Meie koolis saaksid
asendusteenistujad rakendust õpetajate abidena, kes oleksid toeks erivajadustega õpilastele.“
Asendusteenistuse laialdasemat
kasutamist toetab ka Järveküla Kooli
direktor Mare Räis. „Olen veendunud,
et paljud noormehed, kes ei vasta ajateenistuse tervisenõuetele, saaksid
koolis abiõpetajatena hakkama. Skandinaavias ja Saksamaal kasutatakse
asendusteenistust palju rohkem. Võiksime sealt eeskuju võtta,“ sõnab Räis.
Rae Sõnumitega kohtunud viis Jüri
Gümnaasiumi abiturienti kinnitasid,
et on asendusteenistusest kuulnud
ajakirjanduse või tuttavate vahendusel. 11. klassis toimunud riigikaitsekursusel sellest nende mäletamist
mööda ei räägitud ning seetõttu on
neil vaid pealiskaudne info. Sõpradega
ei ole teemat arutatud. „Mina soovin
kaitseväkke minna kohe pärast gümnaasiumi. Ülikooliõpingute ajal on see
palju keerulisem,“ ütleb Erast Männik.
„Minul on kaks tuttavat, kes on eelistanud asendusteenistust,“ täiendab
Mihkel Loorents. „Nemad võrdlesid
seda ühiskondlikult kasuliku tööga,
mida peavad trahvi maksmise asemel
tegema näiteks autoroolis purjus peaga vahele jäänud inimesed. Minu tuttavad võtavad seda kui karistust, kuid
minu meelest on see kaitseväe kõrval
täiesti normaalne valik.“
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Loo ise uusi võimalusi huvitegevuseks
Valla poolt möödunud aastal esmakordselt jagatud huvihariduse ja
huvitegevuse toetus on osa riiklikust programmist, mille eesmärk
on muuta huviharidus mitmekülgsemaks ja kaasata hariduse andmiseks ka kolmanda sektori organisatsioone.
Eelmisel aastal said rahastuse
kokku kuus projekti, mille vahel läks
jagamisele 18 000 eurot. Maksimaalse
toetusumma, 4000 eurot, sai toetusprogrammist MTÜ Noorte Muusikute
Arendamise Klubi, mille eesmärk on
äratada lastes suurem huvi muusika,
pillimängu ja laulmise vastu. MTÜ
eestvedaja Kätlin Truus selgitas, et
toetus aitas tema juhitud laulu- ja hu-

2019. aasta
huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse
voor
Toetust antakse sihtotstarbeliselt õppevahendite ja/või inventari soetamiseks, mille abil:
luuakse täiendavaid võimalusi
huvialade mitmekesistamiseks
Rae vallas;
luuakse võimalusi erivajadustega ja/või riskikäitumisega laste osalemiseks huvitegevuses ja
-hariduses;
luuakse täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
suurendatakse huvitegevuse
ja -hariduse kättesaadavust;
pakutakse huvitegevust ja
-haridust rohkematele noortele.
Ühe taotluse kohta on toetus
kuni 4000 eurot. Toetust saavad
taotleda juriidilised isikud ning
seda ei eraldata Rae valla hallatavatele asutustele. Taotlusi saab
esitada Rae valla iseteeninduses
kuni 30. aprillini. Loe lisaks valla
kodulehelt ja esita taotlus lihtsalt ja mugavalt meie e-teeninduses!

•
•
•
•
•

vistuudiol soetada kvaliteetseid õppevahendeid.
„Toetuse abil sai soetatud digitaalne klaver Roland FP-90-BK, Shure
mikrofonid, Yamaha mobiilne muusikakeskus, akustilised kitarrid ja ukuleled. Lisaks viisime läbi projektinädalaid, kus erialaseid tunde andis mõni
oma ala professionaal. Näiteks kitarri-,
flöödi- ja näitlemistunnid,“ selgitas
Truus.
Vaskjala külaseltsi eestvedamisel
ja kohaliku noore Ott Katteli juhendamisel toimuv iganädalane multimeedialabor Vaskjala koolimaja ruumides sai meetme läbi 3000 eurot, mis
kulus fototehnika soetamiseks. Tasuta huviringis käib juhendaja sõnul

iganädalaselt umbes viieliikmeline
seltskond, kuid ruumi oleks rohkematelegi. Jüri Gümnaasiumis õppivale
Kattelile pakub labori eestvedamine
ka loomingulist naudingut. „Minule
on kõige põnevam pidev avastamine.
Ise õpetades annan teadmisi edasi
teistele ning saan ka ise uusi asju teada. Näiteks pakkus üks osaleja välja, et
võiks proovida makrofotograafiat. Olin
varem sellest kuulnud, kuid ei olnud
proovinud. Pärast seda, kui me proovisime teha makrofotosid, hakkasin ka
ise sellega kodus tegelema,“ rääkis juhendaja ja lisas, et väga huvitav on ka
sama huviga inimestega koos kunsti
loomine. „Igaühe tehnikad on erinevad ja neilt saab alati midagi õppida!“
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Uus kool uuele põlvkonnale
v Väga oluline on pere toetus ja kaa-

Rae valla lõunatipus Lilleorus avati möödunud aastal
üldhariduslik erakool.

satus. Isadega koos ehitati sügisel
metsa seiklusrada ja kolmekorruseline
metsamajake, mida lapsed iseseisvalt
koolipäevadel väga suure õhinaga edasi
meisterdavad.

Aruvalla külas paiknevas valgusküllases õppekeskuses tegutsev kool
pakub turvalist, laste teadlikku ning
terviklikku arengut toetavat kasvuja õppekeskkonda, kus hetkeseisuga
õpib 1.–2. liitklassis kaheksa last Rae,
Saue ja Raasiku vallast ning Tallinnast.
Eesmärgiks on võetud kasvada järkjärgult vähemalt 6-klassiliseks kolme
liitklassiga kooliks ning järgmiseks
õppeaastaks oodataksegi liituma uusi
õpilasi.
Kool rõhutab tervislikku
arengut
Kooli õppeprotsess toetub Ingvar
Villido poolt välja töötatud „Teadliku Muutuse Kunsti“ (TMK) programmile. Laste jaoks on selle sobivasse
vormi pannud Tuleviku Hariduse SA.
Omanäolises eraüldhariduskoolis on
õppetegevusse integreeritud lapse
tähelepanu- ja keskendumisvõime jt
sisemiste protsesside tundmaõppimine, häirivate emotsioonide ja mõtete
mõju avastamine ning korrigeerimine
tegevuse käigus. Nii kasvab üles juba
teistsuguste enesejuhtimise oskuste
ja võimalustega põlvkond, vähenevad
kannatusi põhjustavad läbielamised
ja võimalik konfliktsus ning muutub
ühiskond tervikuna. Inimesed hakkavad üha rohkem kasutama enda teadlikkuse ja arukuse potentsiaali ning ei
reageeri igapäevaelus toimuvale enam
automaatselt.
Õppeprotsessi hoitakse
mängulisena
Kooli kogukonna moodustavad
õpilased, nende vanemad, koolitöötajad ja toetajad. Lastevanemate tagasiside kohaselt on Lilleoru kool koht,
mis õpetab eneseuurimist ja annab
head eeldused olla elus tasakaalus ja
rahul. Oluliseks teguriks oli praeguste
kooli kasvandike vanemate jaoks ka
koolipäeva ülesehitus.
Õppepäeva algus on kell 10.00, mis
tähendab, et lapsed on koolipäeva al-

guseks välja puhanud ja valmis vastu
võtma uusi teadmisi ning kogemusi.
Päev kulgeb omas rütmis, ehk kõik
väline on ju pidevas muutumises,
millele vastavalt kohanevad õpetajad
ja lapsed. See õpetab elu „voolavust”
ja arusaamist, et mõttega võin ju planeerida, aga see võib erineda tegelikkusest.
Lilleoru Põhikooli teeb eriliseks ka
see, et õppimine toimub väikeses liitklassis nagu peres. Õppeprotsessi hoitakse mängulise ja lapse loomulikku
õppimist toetava tegevusena. Õpitakse
mängides ja ollakse palju õues. Rõhuasetus on lapse algatusel, isetegemisel
ja kogemuse läbi õppimisel. Suur rõhk
on koostööl, hoolimisel ja lapselt-lapsele õppel. Õpetaja roll koolis on olla
suunaja, pakkudes lastele tuge loovuse
ja ettevõtlikkuse avastamisel ning säilitamisel.
Kooliellu kaasatakse kogukond ja
vabatahtlikud
Vähemalt korra kuus veedetakse

lastega õppepäev koolist eemal. Ollakse külastanud jäätmejaama, Kadrioru
muuseumi, Spot of Tallinna, käidud
kinos ja teatris, keraamikakojas. Kooliellu on kaasatud ka välisvabatahtlikud
ja kogukonna liikmetest oma ala spetsialistid, mis annab lapsele võimaluse
saada teadmisi erinevatest elu valdkondadest otse praktikutelt.
Iga päev tehakse joogal põhinevaid
füüsilisi harjutusi keha paindlikkuse
ja vastupidavuse arendamiseks. Lastele pakutakse kohapeal valmistatud
tervislikku toitu, vajadusel arvestatakse erimenüüga.
Lapsevanema sõnul on Lilleoru
Põhikooli üks suurimaid väärtusi lastele kohandatud TMK integreerimine
kooli õppekavasse. Kooli praktiline ja
mänguline õppemetoodika ning suur
vabamängu osakaal on loonud õpikeskkonna, kuhu meie laps läheb alati
rõõmuga, arendades kõige loomulikumal moel eluks vajalikke sotsiaalseid
oskusi, õppides uudishimuga ning
kasvatades iseseisvust ja ettevõtlikkust ning teisi teadlikuks eluks olulisi
väärtusi.
Kõik huvilised on oodatud Lilleoru
Põhikooliga tutvuma eelkooli avatud
tundidesse 13. aprillil ja 11. mail kell
11.00–12.30 ning avatud uste päevale
19. mail kell 11.00–12.30.
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Rae Huvialakool 20. Pildil töötajad ja sõbrad. FOTO: OTT KATTEL

Rae Huvialakooli mitu nägu
Kui praegune õppeaasta algas, teadsime kõik, et see tuleb eelmistest
pisut teistsugusem.
Vihjeid selle kohta võis märgata
juba rohkem kui aasta eest, kui eesmärgiks sai olla UUENDUSLIK.
Me vist kõik nõustume väitega, et
üha rohkem kolib meie igapäevaelu
erinevatesse (nuti)seadmetesse. Ja isegi kui me seda ei taha, siis mingil hetkel oleme sunnitud siiski tõtt vaatama
ekraaniga. Rae Huvialakooli „ekraanilt“ vaatab vastu ARNO, mille kaudu
toimub õpilaste andmete haldamine.
Lühidalt öeldes on ARNO haridusteenuste haldamise süsteem, mis koondab enda alla nii Rae valla lasteaiad,
üldhariduskoolid kui ka huvikooli. Kui
on soov tulla meile õppima – tee taotlus ARNOs. Kui laps juba õpib meil – on
ta ARNOs. Kui laps ei saa enam meil
õppida – lõpeta leping ARNOs. Kõik
ühes kohas – nii lihtne see ongi!
Me oleme PIDULIKUD, sest meil
on juubeliaasta. Rae Huvialakoolil täitus 1. septembril 20 aastat, mis kulmineerus detsembris kontsert-aktuse ja
õpilastööde näitusega Rae Kultuurikeskuses. Laval astusid üles õpilased ja
õpetajad igast osakonnast, kuulata ja
näha võis kõiki pille, mida meie koolis
õpetatakse. Samuti olid esindatud kõik
spordialad, mis olid kokku võetud Rae
Spordikooli tutvustavasse videosse.
Kõik esinejad ja külalised said maius-

tada Rae Huvialakooli šokolaadiga.
Me oleme ÕNNELIKUD, sest meil
on palju sõpru teistes Rae valla asutustes. Meie muusikaosakonna õpilastel on traditsioon pakkuda igal aastal
kontserte lasteaedades, koolides, hooldekodus, lisaks esinevad meie bändid
valla noorte- ja spordiüritustel.
Me oleme pidevas MUUTUMISES.
Töötame selle nimel, et pakkuda õpilastele mitmekülgset ja jätkusuutlikku ja kvaliteetset huviharidust. Ja
meie kool saab uue näo. Alates uuest
õppeaastast on meie koolil uus logo,
mis kätkeb endas edasiliikumist, tugevust, püüdu paremuse poole. Kui ka
Sina tahad sellest osa saada, siis tule
meile õppima!
Rae Huvialakool võtab 2019/20.
õppeaastaks muusikaosakonda vastu
uusi õpilasi! Katsed toimuvad 28. mail
Järvekülas, 29. mail Jüris (sh Lagedil),
30. mail Vaidas. Katsete algus filiaalides on kell 17. Õpilasel tuleb ette valmistada üks salm laulust (ilma saateta), kohapeal testitakse rütmitunnet,
viisipidamist ja harmooniat. Taotluste
esitamise keskkond on avatud 6.–26.
mai ja taotlusi saab esitada ARNO
keskkonnas, kuhu pääseb läbi Rae Huvialakooli kodulehel oleva nupukese
Liitu meiega! Täpsem info aprilli lõpus. Seniks aga kutsume Teid kevadkontsertidele Jüri ja Järveküla filiaali!
KRISTI TOOMRA

Kohad konkurssidel

•

Nelis Vernik, Järveküla filiaali 3. klaveriklass – I koht vabakava kategoorias
rahvusvahelisel klaverikonkursil „3rd
ODIN International Youth Piano Festival“,
I koht „Parim noor instrumentalist 2019“
piirkondlikus voorus, III koht üleriigilisel
pianistide konkursil „Eesti kõla VII“.
Hannuk Vernik, Järveküla filiaali 4.
klaveriklass – I koht aasia kategoorias rahvusvahelisel klaverikonkursil „3rd ODIN
International Youth Piano Festival“.
Mayla Vernik, Järveküla filiaali 2. klaveriklass – I koht rahvusvahelisel konkursil
„VII Riga International Competition for
Young Pianists“, II koht üleriigilisel pianistide konkursil „Eesti kõla VII“, II koht
vabariiklikul noorte pianistide instrumentaalmuusika konkursil, III koht vabakavas klaverikonkursil „3rd ODIN International Youth Piano Festival“.
Otto Magnus Tihhonov, Jüri filiaali 3.
klaveriklass – II koht „Parim noor instrumentalist 2019“ piirkondlikus voorus.
Miriam Paesüld, Jüri filiaali 2. klaveriklass – III koht „Parim noor instrumentalist 2019“ piirkondlikus voorus.
Laura Randle, Järveküla filiaali 1. klaveriklass – III koht „Parim noor instrumentalist 2019“ piirkondlikus voorus.
Marta Kiik, Jüri filiaali 3. plokkflöödiklass – II koht „Parim noor instrumentalist 2019“ vabariiklikus voorus.
Lauluansambel SÄDE – II koht Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivalil 4.–5. klasside ansamblite arvestuses.
Lauluansambel HELILASED – II koht
Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite
festivalil 8.–9. klasside ansamblid.
Ansambel SOSIN – I koht Harjumaa
koolinoorte vokaalansamblite festivalil
10.–12. klasside ansamblid ja GRAND PRIX.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Töövestlusele tulles:

•
•
•

Mõtle, miks sa soovid suvel õpilasmalevas osaleda
Mõtle, millised on sinu tugevad ja
nõrgad küljed
Mõtle, milline on sinu töökogemus
olnud siiamaani (isegi kui oled vanaema juures maasikaid rohinud või puid
riita ladunud, on ka see juba töökogemus)
Mõtle, mis töid sulle meeldiks teha
ning mida sa hea meelega ei teeks
Mõtle, mis teeks maleva sinu jaoks
ägedaks ja meeldejäävaks
Tule vestlusele rõõmsa tuju ja motiveeritud meelega

•
•
•

Õpilasmalevast saad hea
töökogemuse ja uued sõbrad
Kaugel pole enam õppeaasta lõpp
ning tuleb hakata paika panema suviseid plaane. Kui kalendris on veel
ruumi, siis tasuks mõelda sellele, et
tulla kaheks nädalaks Rae õpilasmalevasse, kust saad hea töökogemuse ja kindlasti ka uusi tutvusi
üle Rae valla.
Sel aastal võetakse maleva raames
tööle 140 noort, kellest 70 saavad osaleda esimeses vahetuses, 10 välisvahetuses ning 60 teises vahetuses.
Õpilasmalev on just sinu jaoks, kui:
oled Rae valla noor ning maleva toimumise ajaks vähemalt 13-aastane
soovid teenida endale ise taskuraha
soovid leida uusi tutvusi
täiendada oma CV-d töökogemusega
Rae õpilasmaleva raames toimub
kolm vahetust, millest üks on välisvahetus Rõuges, kuhu on võimalus
minna kümnel noorel vanuses 15 või
vanemad. Erinevus teistest vahetustest seisneb selles, et kohapeal ollakse
10 päeva ning tööd tehakse nelja tunni asemel kuus, mis tähendab, et ka
töötasu on vastavalt sellele suurem.
Välisvahetuses on tagatud toitlustus,
ööbimine ja transport. Osalustasu välisvahetuses on 30 eurot.

•
•
•
•

Vahetuste ajad
I VAHETUS (ööbimiseta, tööaeg 4
h), 17–28.06.2019.
II VAHETUS (välisvahetus ööbimisega Rõuges, tööaeg 6 h), 8–19.07.2019.

III VAHETUS (ööbimiseta, tööaeg
4h), 29.07–9.08.2019. Samal ajal töötab ka Rõuge ja Rae segarühm, mis on
mõeldud noortele vanuses 15+ (tööaeg
6 h), mis toimub ööbimisega Peetris.
Sel aastal töötavad Rae valla sisesed rühmad 4 tundi, millele mõningatel päevadel järgnevad ühistegevused,
mis aitavad muuta rühmasid omavahel ühtsemaks ning veeta lihtsalt mõnusalt aega. Töötasu võrreldes eelmise
aastaga on tõusnud ning on sel korral
3,21 eurot tunnis.
Registreerimine malevasse algab
8. aprillil ning toimub läbi Rae valla
iseteeninduse, kus tuleb esitada vastav
ankeet. Kellel ei ole võimalust internetis avaldust täita, siis on võimalik esitada allkirjastatud registreerimisleht
ka paberkandjal. Registreerimine kestab kuni 26. aprillini.
Sarnaselt eelmisele aastale viiakse ka sel aastal läbi õpilasmalevasse
kandideerijatega
rühmavestlused,
mille raames tutvustatakse noortele
õpilasmaleva töid ja olemust ning samuti soovime läbi selle näha noorte
motivatsiooni tööle asumiseks. Eelmise aasta tagasiside käigus tõid noortele suvel tööd pakkunud ettevõtted ja
organisatsioonid välja, et noored olid
motiveeritumad, millele aitas kindlasti kaasa ka vestlusvoor.
Õpilasmalevas on töörühmade
suuruseks 15 noort ning noori juhendab vastava kvalifikatsiooniga juhen-

Kui sinu ettevõte oleks
valmis võtma sel aastal
tööle õpilasmaleva
raames noori, anna
sellest meile teada!
Maleva raames noortele tööd pakkudes ei pea muretsema paberimajanduse pärast, sest see tehakse kõik maleva korraldajate poolt ära. Ainukeseks
ülesandeks on pakkuda noortele mis
tahes jõukohast tööd, alustades haljastustöödest ja lõpetades spetsiifiliste
töödega, mida on noortel lubatud teha.
Tööd võib pakkuda nii tervele rühmale,
kus osalevad 15 noort kui ka väiksema
arvuga gruppidele. Noortega on kaasas
kvalifitseeritud rühmajuht, kes grupi
eest vastutab. Töölepingud noortega
sõlmitakse Rae vallavalitsuses ning
ettevõtetele esitatakse arved vastava
mahu tööde eest. Sel aastal on minimaalne tunnitasu 3,21 eurot, millele
lisanduvad tööandjakulud.
Kui sinul oleks noortele suveks
tööd pakkuda, siis võta ühendust
Rae valla noorsootöö spetsialistiga
mariliis.kyysmaa@rae.ee või telefonil
5552 5478.

daja. Tööd tehakse Rae valla asutustes
ja ettevõtetes.
Õpilasmaleva korraldajateks on
Rae vallavalitsus koostöös ettevõtete
ja Rae Noortekeskusega. Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust meiliaadressil mariliis.kyysmaa@rae.ee
või telefonil 5552 5478.

SUVEKS TÖÖLE
APRILL 2019
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Kuidas noored Smartenis end
proovile panid
Rae vallale lähenedes ei jää
märkamatuks erkpunased
võimsad laohooned põllumaastikul.
2006. aastal sai Smarteni uueks
koduks logistikakeskus Raeküla teel
ning mõned aastad hiljem kerkis Rukki teele selle noorem vend – Rukki logistikakeskus. Logistikakeskused on
täna tööandjaks üle 350 töötajale, kellest paljud elavad lähiümbruses – Rae
vallas ning mujal Harjumaal.
Tartu maanteelt hakkab silma
suur hoonele kinnitatud üleskutse
„Tule tööle!“. Suuri kutsuvaid tähti
Smarteni hoonel märkasid eelmise
aasta kevadel Oskar, Aaron, Hubert ja
Kaspar. Julged poisid helistasid meie
personaliosakonda ja tutvustasid end
kui noori, kellel oli huvi aukartustäratava laokompleksi vastu ning soovisid
tulla meile külla, et ladu seest poolt
näha. Poisid nägid kaasaegset logistikakeskust elus esmakordselt ning olid
sellest lummatud. Tutvumisel selgus,
et poisid olid sõpruskond, kes õppisid
alles gümnaasiumi 10. klassis. Erinevalt levinud eelarvamusest, et noori
huvitab aega veeta valdkonnas, mis on
seotud digimaailma ja tehnoloogiaga,
olid sõbrad valmis end logistikaettevõttes tööd tehes proovile panema. Ei
saa salata, endale taskuraha teenimi-

se soov oli motivaatorina üks olulisemaid.
Töö õpetab vastutust
Kui isiklikud plaanid paigas ning
vanemate kooskõlastused tehtud, tulid noored juba kindla plaaniga tagasi ja nõnda saidki neist möödunud
kevadel Smarteni Rukki lao töötajad.
Töösuhte formaalsem pool poistele liiga suurt huvi ei pakkunud, kuid selle
möödapääsmatusest olid nad vägagi
teadlikud ning lepingute lugemisel
oldi väga tähelepanelikud.
Juba tööle asudes oli noormeestel
teada, mille tarvis teenitud raha kulutada soovitakse, kuid seda siiski kõva
häälega välja ei öeldud. Hiljem saime
teada, et Oskar ostis omale ägedama
telefoni, Hubert uue jalgratta ja Aaron
hobifotograafina täiendas oma fotovarustust. Täna meenutavad poisid, et
kõige ägedam oli see, kui õpetati sõitma komplekteerimiskäruga. Hoolimata sellest, et kiirused ei ole ega tohigi
olla elektrikäruga liikumisel suured,
andis see uue oskuse ja kogemuse valitseda üht peamist ohuallikat laos.
Noormeeste põhitöö seisnes erinevate kaupade komplekteerimises, mille
käigus tuli leida õiged tooted, paigutada need õiges koguses alusele ja sobivalt pakendada. Oma töö tulemuste
eest tuli ka vastutada, komplekteeri-

misel ei ole eksimused lubatud.
Hoolimata meie eelarvamusest, et
noored tüdinevad kiiresti ega suuda
mitme tunni vältel aktiivselt füüsilist tööd teha, tõestasid need noored
spordipoisid, et kui oled aktiivne ja
töökas, siis mingit sussisahistamist ja
laiskust ei ole. Pigem tuli neile meelde tuletada, et vahel tuleb pause teha
ja lõõgastuda. Noortel meestel on julgust uute asjade õppimisele kindlasti
enam kui vanematel inimestel ning
tempo uute asjade omandamisel väga
kõrge. Lühikese sisseelamise järgselt
olid poisid omale veenva kvaliteedimärgi saanud nii töö sisu kui suhtumisega, mistõttu olid nad oodatud abilised mitmes osakonnas ja ka töödel,
mis nõudsid ajamahukamat väljaõpet
ja keskendumist. Poiste hea keeleoskus ja nutikus võimaldas olla toeks ja
tõlgiks ka mõnele inglise keelt kõnelevale nendest hiljem liitunud töötajale. Noorte töö kiirus ja väsimatus tegi
mitmes töölõigus rekordi ning põhikohaga töötajatele silmad ette. Neljast
Nõmmel elavast koolikaaslasest ja
trennisõbrast sai meile kui tööandjale
suveks arvestatav abijõud.
Noored on hinnatud tööjõud
Peab mainima, et poisid kõik on
koolis hästi edasijõudvad ning aktiivsed spordipoisid: Aaron, Kaspar
ja Hubert on aktiivsed Nõmme Kalju
jalgpalliklubis, Oskar on kõva triatlonipoiss. Kes teeb, see jõuab! Julgustan noori pöörduma meie ettevõttesse
leidmaks jõukohast ja sobivat tööd.
Aaroni, Oskari, Kaspari ja Hubertiga ajas juttu AS Smarten Logistics personalijuht Anne Proos. Koos pandi paika ka plaanid selleks kevadeks-suveks.
Kui ka Sind huvitab töö Eesti suurima logistikakeskuse uues laos, võta
julgesti ühendust meie personaliosakonnaga e-posti aadressil personal@
smarten.ee!
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22.04.2019 KELL 18.00

VAIDA JÜRIÖÖ
JOOKS
KAVAS:
1. TERVISEKÕND 18.45

21.04 Jüri Terviserajal

2. LASTEJOOKSUD 19.00

start ja finiš staadionil

ALATES 3 AASTASTELE LASTELE
3. TÕRVIKUTEGA TEATEJOOKS 20.15

Ajakava:

11.00 Lastejooksud staadionil (ca 350 m)
12.30 Laste autasustamine
14.00 Põhijooks ja teatejooks 5,8 km
15.15 Täiskasvanute, veteranide, noorte,
teatejooksude ja perede autasustamine

2MEEST JA NAINE

Ü R I T US T T O E TA V A D :

Eelregistreerimine kuni 19.04, täiskasvanutele 10€, teatejooksu
4-liikmeline võistkond 15€. Tasumine kohapeal. Kohapeal
registreerimisel täiskasvanutele 15€ ja teatejooksu
võistkondadele 20€. Lastele ja noortele tasuta!
Auhinnatakse kõikide vanuseklasside kolme parimat ja
teatejooksude parimat mees-, nais-, sega- ja noortevõistkonda
esemeliste auhindadega.

ÜRITUST KORRALDAB:

Eriauhinnad 3-liikmelistele ja suurematele peredele!
Lisainfo ja registreerimine: Urmas Põldre, tel. 513 2072,
www.upsport.ee

koostöös Jüri Gümnaasiumi ja JG VIL! VEIXI RATTATIIMIGA kuulutame
välja konkursi noore sportlase stipendiumile.
Stipendiumi eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis.
Stipendiumide suurused 2019. aastal:
I preemia 2500 eurot
II ja III preemia a’ 1000 eurot
kolm lisapreemiat a’ 500 eurot

Stipendiumi taotlemine
Stipendiumi taotleja esitab kirjaliku vabas vormis põhjendustega taotluse
3. maiks 2019 aadressil stipendium@vilistlane.ee
Stipendiumid antakse üle 15. mail 2019.
Täpsem info taotlemise tingimuste kohta: http://www.vilistlane.ee/stipendiumid
http://www.veixirattatiim.ee/ (vali menüüribalt stipendiumid)

SPORT
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Rae vald kaitses omavalitsuste
talimängudel esikohta
Rae vald pälvis teist aastat järjest
omavalitsuste talimängudel esikoha. Kadrinas peetud võistlustel
edestas Rae üle 8000 elanikuga
valdade arvestuses igipõlist rivaali
Tartut vaid kolme punktiga. Kolmandaks tulnud Viljandi jäi maha
28 silmaga.

ANDRES KALVIK
„Rae valda haldusreform ei puudutanud, kuid teised omavalitsused on seeläbi palju tugevamaks läinud,“ lausus
Rae valla võistkonna esindaja Indrek
Raig. „Konkurents on äärmiselt tihe ja
edu saavutamiseks tuleb kõikidel aladel võimalikult suure esindusega väljas olla. Tagasihoidlikuks jäi tulemus
vaid lauatennises, kus meil tegutsevad
treenerid ei soovi valda esindada.“
Üheksast alast koosnenud talimängudel oli kolmes kategoorias
võistlustules 50 omavalitsust rohkem
kui 1600 sportlasega. Rae vald, mida

esindas 72 sportlast, pälvis esikoha
ujumises ja mõnevõrra üllatuslikult
mäesuusatamises, kus heade tulemuste eest hoolitsesid lumelaudurid. Raig
tõstis esile ka pika pausi järel läbi kvalifikatsiooni talimängudele jõudnud
korvpallimeeskonda.
„Saavutasime sisuliselt maksimumtulemuse,“ hindas korvpallimeeskonna treener Siim Raudla. „Valdade vahel käis võidurelvastumine ja
paljud võistkonnad olid esiliigast mängijaid appi kutsunud. Kuna meil seisis
ees teise liiga play-off-i kohtumine, siis
panustasime oma mängijatele ja võtsime seda kui head ettevalmistust.“
Raudla lisas, et heale turniirile
pani aluse avamängus saadud kõige
napim võit Võru üle, millega kindlustati sisuliselt pääs kaheksa parema
hulka. Veerandfinaalis jäädi alla Põlvale, seejärel alistati Jõgeva ja lõpetuseks
kaotati Väike-Maarjale.
Väärikalt esinesid ka murdmaa-

suusatajad. 3 x 5 km teatevõistlusel
neljandaks tulnud ja individuaalselt 10
km distantsil 13. koha saavutanud Risto Rammul ütles, et tulemused vastavad võimetele. „Rae valla võistkonda
kuulusid amatöörid, teised omavalitsused olid poolproffe ja suurte koormustega treenivaid noori kaasanud,“
võrdles esimest korda talimängudel
Rae valda esindanud Uuesalu küla elanik Rammul. „Olen viimastel aastatel
pikematele distantsidele keskendunud ja seetõttu oli nii lühikesel võistlusmaal keeruline jõuvarusid jagada.“
Juhtide võistlusel, kus võeti mõõtu
golfis, ronimises ja laskmises, sai vallavanem Mart Võrklaev 11. ning volikogu esimees Tõnis Kõiv 13. koha. Võitis Saku vallavanem Marti Rehemaa.
Iga nelja aasta järel toimuvad Eestimaa suvemängud peetakse tänavu
12.–14. juulini Tartus. Tegemist on Baltimaade suurimate sportmängudega,
kuhu oodatakse üle 4000 osaleja.

TULEMUSED
Linnad

•
•
•Üle 8000 elanikuga vallad
•
•
•Alla 8000 elanikuga vallad
•
•
•
1. Rakvere 233 punkti
2. Paide linn 224
3. Pärnu 104
1. Rae 269
2. Tartu 266
3. Viljandi 241

1. Alutaguse 230
2. Kiili 228
3. Viru-Nigula 225

Noored ujujad.

Rae Run kevadjooks kutsub peresid sportima
Pühapäeval, 21. aprillil oodatakse peresid juba kolmandat korda Rae Run
kevadjooksule Jüri staadionile ja terviseradadele. Staadionil jooksevad
4–11-aastased lapsed 350-meetrise ringi aja peale ning põhijooksu 5,8 km
rajale on oodatud kõik nendest vanemad pereliikmed. Kõikidele kolme- ja
enamaliikmelistele peredele on välja

pandud eriauhinnad.
Põhijooksu ajal toimuvad ka terviseradadel teatejooksud, kuhu saab
tulla sõpruskonna, töökoha, spordiseltsi või pereliikmetega. Teatejooksude distantsid on 0,8–2 km ning jõukohased kõikidele. Rae Run kevadjooks
on esimene osa kolmeosalisest Rae
Run jooksusarjast, milles on ka 7. juu-

lil toimuv suvejooks ja 29. septembril
toimuv sügisjooks. Sarja kokkuvõttes
auhinnatakse iga vanuseklassi kolme
parimat karikatega.
Rae Run kevadjooksu võistluse
toetamise eest täname: Rae vald, Audi,
Tere, Kalev/Orkla, Tamrex, Rae Spordikeskus, Veski Mati.
URMAS PÕLDRE
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JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

13. aprill
12.00 Muinasjututund
Jüri Gümnaasiumi põhikooli näitering Vaba Valik etendab „Muinasjutu
kompoti“
24. aprill
18.00 Lugemiskohvik
Teemaks „Soovitan soojalt!“ – suurim
lugemiselamus, viimase aja parim
teos, lemmikraamat vms

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

11. aprill
18.00 Lugemiskohvik
Külaliseks folklorist Merili Metsvahi,
kes tutvustab enda koostatud raamatut „Sõsara sõrmeluud: naised eesti
muinasjuttudes“
27. aprill
12.00 Muinasjutuhommik
Külas Raasiku raamatukogu etendusega „Segaduses mesilane“

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
NELJAPÄEVAL,
11. APRILLIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

„NAISED EESTI
MUINASJUTTUDES”.

APRILL
˸12.04 TANKER Õlu & Vinüülid
19.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Muusikat mängib DJ Tommyboy (Superbandiit Records)
Õlu eriti hea hinnaga 30 cl/1 EUR
Tasuta!
˸15.04 Nukuetendus „ Mannu ja
Võlur” 11.00
Rae Kultuurikeskuses
Meil on valminud üks armas ja liigutav
kaasaegne muinasjutt 6-aastasest
Mannust, kel omamoodi mure – teised
lapsed ei taha temaga mängida, sest
tal ei ole nii vingeid asju nagu teistel.
Ka Mannu ema on tavaline – pole ei
uhke ega kuulus.
Kui aga Mannu kohtab pargis väikest
Kingsepaonu, kes samuti lapsepõlves
kiusamisega kokku puutus, hakkab
hargnema ootamatute sündmuste
ahel – keegi lendab aknast välja ja
keegi Väga Vägev tuleb linna.
See on etendus, kus lapsed saavad
istudes kaasa mängida paar lõbusat
mängu ning kaasa elada südamlikele
tegelastele.
Pilet 7€
˸17.04 Rae valla laululaps 2019
Valitakse välja parimad, kes esindavad
Rae valda Harjumaa laululapse võistlusel 03.–04. mail Keila Kultuurikeskuses.
Lisainfo: http://kultuur.rae.ee/rae-valla-laululaps-2019
20.04 Mängude päev Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸21.04 Kevadine jazz koos Laura
Põldvere ja Kusti Lembaga „Rohkem
Jazzi!“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Toetab Eesti Kultuurkapital
Pilet 5€
˸23.04 Jüripäev 2019
Rae Kultuurikeskuses
10.00 Mudilaste Jüripäev koos Põrsas
Peppaga
Jüri Kirikumõisa pargis
17.00 Laste ja noorte kommijooks
ümber tiigi
Registreerimine kohapeal
18.00 Rae valla mängude teatejooks

Osalemine ainult meeskondlik
(4M+2N), eelregistreerimisega indrek@raespordikeskus.ee
Harjumaa motohooaja pidulik avamine! Ühissõit 23.04 kogunemine Peetri
kooli parklas kell 18:30
Esineb ansambel REVALS
Tasuta!
˸24.04 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks mai lõpuni
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸26.04 „Helipaus“ laval räppar
Genka 19.00
Noortekohvikus
Tasuta!
˸27.04 Tantsuõhtu koos Tallinna
Tehnikaülikooli puhkpilliorkestriga
18.00
Rae Kultuurikeskuses
Tantsuõhtu koos Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestri ja Dance Team
Royaliga
Pilet 10€

MAI
˸03.05 Lasteetendus „Sööbik ja
pisik“ 11.00
Rae Kultuurikeskuses
Kõikidel lapsevanematel on tihti
mängude kõrvalt keeruline oma lapsi
hambaid pesema saada. Siinkohal
tuleb emmedele ja issidele appi raamat Thorbjorn Egneri „Sööbik ja Pisik”,
tõlkija Arvo Alas. See lugu on kahest
kummalisest mehikesest – Sööbikust
ja Pisikust –, kes elavad hambaaugus. Nad on nii tibatillukesed ja ilma
tugeva suurendusklaasita ei ole neid
üldsegi näha. Meie teater toob need
mehikesed lavalaudadele, kus nende tegemised lastele näha on. Peale
etenduse vaatamist peaks lastele
hambapesu kasulikkus kohe kindlasti
selge olema.
Pilet 8€
˸04.05 TEEME ÄRA „Vaskjala veehoidla talgud“ 10.00–16.00
Jälgi reklaami!
˸04.05 Dance Team Royal „Tähtede
Turniir“ 12.00–17.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!

KULTUUR
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˸05.03 Kurna mõisapargi avamine
Jälgi reklaami!
˸05.03 Memme-Taadi klubi 14.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸10.05 Noortenäidend „Mina olen
eriline“ 14.00
Rae Kultuurikeskuses
VANA VABRIKU KINOTEATRI uus noortenäidend, tõsielukomöödia, mille
materjal on
täiesti autentne ning põhineb trupi
14–18-aastaste noorte näitlejate ja
nende sõprade isiklikel kogemustel
koolis, pidudel ja kodus viimase paari
aasta jooksul. Noorte tehtud on ka
etenduse multimeedia- ning graafiline
kujundus. Lavastusprotsessis osales
kogu trupp Robert Kikase käe all, dramatiseeris Liia Kikas.
Mille poolest on see lugu eriline? Tegemist on täiesti normaalsete korralike
ja toredate noorte inimestega, ometi
juhtub ka nende igapäevaelus vägagi
värvikaid seiku..
Trupi kogenumad liikmed on VANA
VABRIKU KINOTEATRIS teatriala õppinud 7 aastat ja neil on tõeliselt suur
esinemiskogemus just nooremale
publikule, nüüd aga astutakse esmakordselt eakaaslaste ette ja seda oma
eludest nopitud irriteeriva looga.
Etendus on särav, rõõmsameelne ja
positiivne, täis heatahtlikku nalja ja
pisikest absurdi, mida meie koolielu nii
ohtralt pakub.
SOBIB VANUSELE 12–13+, nooremale
koolieale ei ole soovitav!
Pilet 4€
˸10.05 TANKER Õlu & Vinüülid
19.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Muusikat mängib DJ Dice Rudy (Bashment KingSound)
Tasuta!
˸29.05 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks mai lõpuni
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸TÄHTIS!
Lisaks on tulemas filmiõhtuid, teatrietendusi ja kontserte ning erinevaid
üritusi Rae valla eri paikades!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/
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Kultuurikeskuse meeskond
täienes veel ühe Toomase võrra
Alates veebruari lõpust asus Rae
Kultuurikeskuse kogukonnatöö
spetsialistina tööle Toomas Tilk.
Nüüd on Kultuurikeskuses
Toomaseid kokku kaks ja Rae Sõnumite tarbeks küsis keskuse juhataja Toomas Aru uuelt Toomaselt
mõned küsimused.
Tutvustad ennast. Kust kandist
tuled ja millega tegelenud oled?
Olen 42-aastane, pärit Pärnumaalt
Paikuselt ja viimased 15 aastat elanudtöötanud Tallinnas. Minu tööalane
karjäär on toimunud peamiselt kahel
alal, esmalt aitasin loovkirjutajana
ettevõtjatel müüa oma kaupu ja teenuseid pea 10 aastat. Sellele järgnes
rahvusvahelise kaubamärgi manageerimine üle 5 aasta.
Oma teismelise east saadik olen
olnud suur räppmuusika austaja
ja 90-ndate keskpaigast ka ise seda
muusikat teinud nii soolona Tommyboy nime alt kui ka mitmete gruppide koosseisus. Tuntuimad on ehk
Noizmakaz ja ansambel Külalised.
Lisaks asutasime koos sõber Jarek
Kasariga 2010. aastal plaadikompanii Superbandiit Records. Mõte selle
taga oli ja on aidata andekatel noortel
muusikutel oma loominguga jõuda
avalikkuse ette, kasutades meie teadmisi muusika plaadistamise ja levitamise protsessidest. Viimastel aastatel
on muidugi kõik väga kardinaalselt

muutunud, noored kasutavad striimimisplatvorme ja kogu reklaam toimib
peaasjalikult populaarseimates sotsiaalmeediakeskkondades.
Mis on Sinu jaoks kogukond?
Kogukond... esmalt kindlasti mingis ühises ruumis elav ja toimetav
grupp inimesi, kellel on võimalikult
palju ühiseid eesmärke ja kes on nö
ühise asja eest väljas. Kindlasti teeb
kogukonna tunnet tugevamaks ühine
ajalugu ja traditsioonid ning sündmuste järjepidevus. Kogukond on kultuur, ühised ettevõtmised ja solidaarsustunne. Ma usun, et elu saab õitseda
siis, kui suhted naabritega on korras ja
laiakõlalistes küsimustes leitakse ühine keel. Andreste ja Pearude osakaal
võiks olla kogukondades minimaalne.
Mis sa arvad, kuidas siduda kogukonda ja luua kogukonna tunnet?
Oma valdkonnas soovin pakkuda
inimestele veel rohkem ja mitmekülgsemat kultuuritegevust ja aidata
leida vahendeid ning kohti erinevate
aktiivide tegutsemise tarbeks. Kuna
Rae vallas on väga palju lapsi ja noori, siis kindlasti on üks fookus nendele
suunatud. Mul on väga hea meel olnud
tõdeda, et vallas on palju aktiivseid kogukonna asjadega toimetajaid alates
külavanematest kuni erinevate huviringide vedajateni ja nendele inimestele tahan olla nii suureks toeks kui
vähegi võimalik.
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Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Lagedi-Karla
Eelmise aasta lõpus 21. detsembril 2018 avati Tallinna
ringteel ca 4 kilomeetri pikkune uus 2+2 maanteelõik
koos Karla eritasandilise
ristmikuga ja PiritaÜlemiste kanali sillaga.
Ehitustöödest
Ehitustööde käigus asendati Tallinna ringtee ning Jüri-Assaku tugimaantee ristumine viaduktiga üle Tallinna ringtee. „Rajatud eritasandiline
ristmik muutis liiklusvoo tunduvalt
sujuvamaks ja loomulikult ka ohutumaks,“ ütles TREV-2 GRUPP AS-i projektijuht Arto Lille. Ligikaudu 4-kilo-

meetrine Tallinna ringtee lõik ehitati
I klassi maantee nõuetele vastavaks
neljarealiseks (2+2) eraldusribaga
maanteeks. Jüri-Assaku tugimaanteega ristumisel rajati rampidega Jüripoolsele küljele tilgakujuline ristmik,
millele on eriveoste läbipääsu tagamiseks mõeldud ülesõiduosa. Karla liiklussõlmes rajati tugimaantee äärde
ka jalg- ja jalgrattateed pikkusega üle
poole kilomeetri.
Uus Pirita-Ülemiste kanali sild
ehitati kahes etapis, st pool-poolega.
Esimeses etapis ehitati Väo-Jüri sõidusuuna poolsed sillaelemendid ja teises
etapis Jüri-Väo sõidusuuna poolsed
sillaelemendid.
Novembris ja detsembris 2018. a
teostati peamiselt liikluskorraldus-

likke töid. Objektile paigaldati 11 km
põrkepiiret ning jalg- ja jalgrattateede
äärde üle poole kilomeetri ulatuses torupiiret.
Tallinna ringtee äärde rajati ka väikeloomatunnelid ja ulukitara ca poole
kilomeetri ulatuses. Tara hoiab eemale
ringteele sattuvad metsloomad.
Tallinna ringtee ajaloost
TREV-2 GRUPP AS-i jaoks oli üks
suuremaid ja olulisemaid tee-ehitusobjekte 70-ndatel Tallinna ringtee
väljaehitamine. Tallinna ringtee väljaehitamisega sai alguse ka plaanipärane ümbersõiduteede ehitamine
Eesti linnades. Samuti teostas TREV-2
GRUPP AS Tallinna ringteel rekonstrueerimistöid 80-ndatel ja muuhulgas

RINGTEE
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Tallinna ringtee ehitamine
70-ndatel.

Karla liiklussõlm.

Karla liiklussõlm.

teelõigu ehitus sai oodatust varem valmis
ehitas välja Peterburi mnt ristmiku.
Tagasiside karla sõlme kohta
Töövõtja projektijuht Arto Lille on
suhelnud mitmete liiklejatega Tallinna ringteel ja ka kohalike elanikega,
kes igapäevaselt kasutavad seda vastvalminud teelõiku. Kohalikud elanikud on öelnud, et enam ei pea nad
eluga riskima, kui soovivad ületada
Tallinna ringteed. Varasemalt juhtus
tugimaanteega ühel tasandil ristuval
teel tihti liiklusõnnetusi. Täna ollakse
väga rõõmsad ja tänulikud, et on rajatud eritasapinnaline ristmik Karla
liiklussõlmes.
Objekti lepingujärgne valmimistähtaeg on märts 2020. a. Tellija, inseneri ja töövõtja vahel oli väga hea,

konstruktiivne koostöö, kõik osapooled olid teedeehituse eriala tippspetsialistid ning tänu sellele sai objekt
lõpetatud ennetähtaegselt ja seda
rohkem kui aasta varem. Projektijuht
Arto Lille sõnul on tal äärmiselt hea
meel, et on saanud anda oma panuse
TREV-2 GRUPP AS-i jaoks ajalooliselt
tähtsa objekti – Tallinna ringtee – ehitusse ka 21. sajandil.

•

Maanteeametiga lepingu sõlminud töövõtja on TREV-2 GRUPP AS.
Ehitusjärelevalvet teostab Lindvill
OÜ ja Inseneribüroo TELORA OÜ.
Karla liiklussõlmes lõikuvad kaks
maanteed: nr 11 Tallinna ringtee ja nr
11113 Jüri-Assaku tugimaantee. Kahe
maantee ristumine on lahendatud
eritasandilisena. Jüri-Assaku mnt
ehitatakse viaduktiga üle Tallinna
ringtee.
Tallinna ringtee ehitatakse neljarealise- ja kahesuunalisena. JüriAssaku maantee jääb kaherealise- ja
kahesuunalisena.
Objekti lepinguline valmimistähtaeg on märts 2020.

•
•
•
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest:

•

Rae küla Raeküla tee äärse elamuala ning kooli detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega
nr 377. Planeeritav ala asub Rae külas,
Raeküla tee, Kivinuki tee ja Graniidi
tee vahelisel alal. Planeeritav ala on
hetkel haritav maa, kuid see piirneb
olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale
alale kavandatakse avalikult kasutatavalt riigimaanteelt nr 11334 Raeküla
tee, Kivinuki teelt ja Graniidi tee pikenduselt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 11,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale tervikliku linnalise
asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja uue piirkonna koolimaja
krundi loomist, kergliiklusteede võrgustiku loomist, Kivinuki tee ja Graniidi tee ning Kivinuki tee ja Raeküla
tee vaheliste ühendusteede loomist
ning piirkonna sisemise tänavavõrgu
loomist. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud,
liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa. Üldplaneering näeb ette suurematele
elamualadele ühiskondlike ehitiste,
haljasalade- ja parkmetsa maa ning
ärimaa kõrvalfunktsioonid, et tagada
täisväärtuslike elamistingimuste kujunemine.
Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avaliku
arutelu:

•

Aaviku küla Vana-Aaviku tee 11a ja
Erose kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega
nr 1302. Rae Vallavalitsuse 29.01.2019

korraldusega nr 173 on detailplaneering vastu võetud. Planeeritav ala asub
Aaviku küla keskosas, Vana-Aaviku
tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele
elamumaa kruntidele nähakse ette Vana-Aaviku teelt algavalt olemasolevalt
pinnasteelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevad elamumaa sihtotstarbelised kinnistud
kolmeks elamumaa krundiks, 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 perspektiivne väikeelamute maa-ala.
Avaliku väljapaneku ajal laekus
vastuväide planeeringuala hõlmava
elektrivõrgu lahenduse osas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 11.04.2019
kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Aaviku küla Ühistu tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 375. Planeeritav ala asub Vaidasoo külas, 11202 Vaida-Urge tee lähedusse jääval põllumaade ning metsade
vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette
avalikult kasutatavalt Korjukse teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maatulundusmaa
sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise

eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute
maa-ala.

•

Vaidasoo küla Pressimetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 391. Planeeritav ala asub Aaviku külas Ühistu tee äärses metsaga
ümbritsetud olemasolevate elamute
grupis. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa krundiks, määrata elamumaale
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarvet määratud ei
ole ning planeerimine on võimalik hajaasustuse põhimõttel, mille kohaselt
maksimaalseks elamute grupi suuruseks on kuni 3 majapidamist, kus elamute vaheline kaugus on kuni 100 m;
elamugruppide või väljaspool gruppe
paiknevate üksikelamute omavaheline kaugus peab olema vähemalt 300
m. Antud juhul moodustatakse kahe
olemasoleva majapidamise lähedusse
üks uus üksikelamu krunt hajaasustuse printsiibil.

•

Lagedi aleviku Jaama tn 1 ja 1a
kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 392. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae vallas Lagedi
alevikus asuva Jaama tn 1 kinnistu
(katastritunnus 65301:001:3735) ja
Jaama tn 1a kinnistu (katastritunnus
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65301:011:0274) senised maakasutuse
kõrvalsihtotstarbed elamumaa ja tootmismaa sihtotstarveteks, moodustada
krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kuivõrd detailplaneeringuga suurendatakse kõrvalsihtotstarvete võrra olemasolevate elamumaa
ja tootmismaa maakasutamise sihtotstarvete ulatust ning hoonestuse
kõrguspiirangu ületamist ega krundi
minimaalsuuruse vähendamist ei planeerita.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 35 lõike 6 alusel. Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 12.
märtsi 2019 korraldusega nr 377 Rae
küla Raeküla tee äärse elamuala ning
kooli detailplaneeringu koostamise ja
jätnud algatamata sama korraldusega
kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale tervikliku linnalise
asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja uue piirkonna koolimaja
krundi loomist, kergliiklusteede võrgustiku loomist, Kivinuki tee ja Graniidi tee ning Kivinuki tee ja Raeküla
tee vaheliste ühendusteede loomist
ning piirkonna sisemise tänavavõrgu
loomist.
KSH jäeti algatamata, sest detailplaneeringu kontekstis ei ole ette
näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt
olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-,
pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke,
müra, vibratsioon või valgus-, soojus-,
kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud
tegevus ei avalda olulist mõju ning
ei põhjusta keskkonnas pöörduma-

tuid muudatusi, ei sea ohtu inimese
tervist, heaolu, kultuuripärandit ega
vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
Keskkonnatingimustega arvestamine
on võimalik planeerimisseaduse § 126
lõige 1 punkti 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus.
Koostaja on Kivinuka Kinnisvara OÜ
(kivinuka@kivinuka.ee, tel 564 3711).
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda
tööpäeviti aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik. Digitaalselt on dokument kättesaadav www.rae.ee.
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301 Harjumaa; telefon
605 6750; e-post info@rae.ee.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

AS ELVESO
asukohaga Jüris Ehituse tn 9
otsib oma töökasse kollektiivi
autojuhti.
Autojuhi töövahendiks on eriotstarbeline konkslift sõiduk.
Peamiseks tööülesandeks on vee ja
kanalisatsioonisüsteemide ning rajatiste
hooldus- ja remonditööde tegemiseks
vajalikud transporditööd.
Kandideerima ootame inimesi, kellel on
C-kategooria autojuhiload, on kohusetundlik ja omab tehnilist taipu.
Omalt poolt pakume stabiilset ja
huvitavat tööd, lisapuhkust, konkurentsivõimelist töötasu ja muid ettevõttes
olevaid soodustusi.
CV saata hiljemalt 25. aprilliks 2019 eposti aadressile andres@elveso.ee
Täiendavat infot saab Andres Aruväli
käest telefonil 603 1484 või e-posti
aadressil andres@elveso.ee.
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Aprillikuine
volikogu istung
toimub Järvekülas
Rae Vallavolikogu istungit peetakse
iga kuu kolmandal teisipäeval kell
17.30. Kui tavapäraselt koguneb
25-liikmeline volikogu Jüris asuvas
vallamajas, siis aprillikuu istung
peetakse esmakordselt hoopiski
Järveküla Koolis.
Volikogu esimehe Tõnis Kõivu
sõnul soovitakse väljasõiduistungiga
luua piirkondade vahelist sidusust.
„Rae vald on kiiresti arenev ja kasvava elanikkonnaga vald. Põhiline arengu koht on valla põhjapiirkond ehk
Peetri kant. Selleks, et volikogu liikmete jaoks lihtsustada kiire arengu
mõistmist ning aidata sidustada valla
kiirema arenguga osa teiste osadega,
tulimegi mõttele koguneda esimesel
kevadkuul tavapärasest teistsuguses
asukohas,“ sõnas Kõiv. Esimees lisas,
et oluline on ka anda kõikidele volinikele võimalus tutvuda valla seni kõige
uuema koolimajaga. „Kui päevakorra
esimene punkt on alles loomisel oleva
Kindluse Kooli tutvustus, siis lõpetada plaanime istungi ekskursiooniga
Järveküla Koolis, mida mõned volikoguliikmed samuti veel külastada pole
jõudnud,“ lisas volikogu esimees istungi päevakorda tutvustades.
16. aprilli istungi päevakord:
1. Kindluse Kooli tutvustus.
2. Kurna küla Kangrumäe kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
3. Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsuse nr 475 „Vee-ettevõtja määramine
Rae valla Pirita Jõe vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas” muutmine.
4. Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
5. Eesti Linnade (ja Valdade) Liidust
Rae valla esindaja tagasikutsumine ja
uue esindaja nimetamine.
6. Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
7. Tutvumine Järveküla Kooliga.
Rae Vallavolikogu istungid on avalikud, lisainfot päevakorra ja osalemise kohta jagab istungite sekretär Anett
Kivine anett.kivine@rae.ee.
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

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

REKLAAM
APRILL 2019

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

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

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

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

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee
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KVALITEETSED KERE- JA VÄRVITÖÖD. KÕIGILE
AUTOMARKIDELE. UNITED MOTORSI PEETRI KESKUSES.
Milleks minna mujale, kui valla kõrgeima kvaliteediga kere- ja värvitööd on lausa käeulatuses.
Õppinud mehed ja maailmatasemel tipptehnoloogia on Sinu käsutuses – tule ja veendu ise!
Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega.
Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee

SAEMATERJALID, HÖÖVELMATERJALID, VOODRILAUAD,
PÕRANDALAUAD, ERIPROFIILID, TERRASSILAUAD,
SÜGAVIMMUTATUD PUIT, PUITKLOTSID
Talli tänav 7, Jüri
tel. 6034450, 5054697

WWW.FORSTEN.EE

Oleme avatud:
E - R 8.30 - 17.00
L 9.00 - 14.00

REKLAAM
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KÕIK VAJALIK KODUAIA JA KRUNDI
HOOLDUSEKS
PUULÕHKUJA
VARI 5TON

AKUHEKIPÜGAJA STIHL HSA 45
Integreeritud aku, laadija
komplektis

216.- €
240.-

115.- €
139.-

OKSA- JA JÄÄTMEPURUSTAJA STIHL
GHE 105, elektriline

OKSAPURUSTAJA
VARI RAPIDO
POWER PLUS B&S
950E, bensiini

245.- €

960.- €

299.-

1130.-

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS ja RENT KODU LÄHEDAL!
VÕTAME SINU TÖÖRIISTAD KEVADHOOLDUSESSE!
AIATÄHT TALLINN – Tuleviku tee 10, Peetri. Tel. 55585709
AIATÄHT SAKU – Tehnika 7, Tel. 53244296

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

Siniallika Trahter
Tule pea oma seminar, koosolek,
pidulik lõuna, õhtusöök või
tähtpäev kaunis Siniallika Trahteris.
Pakume ka peielaua teenust.
Küsi pakkumist
info@siniallika.ee või
tel.52 85 117
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Kodu
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

+372 513 7017

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis

Sinu usaldusväärne
parnter toitlustuses!

+372 5668 6979

www.tulicatering.ee

REKLAAM
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MÜÜA KÕRGE
KÜTTEVÄÄRTUSEGA
LÕHUTUD
SAAREKÜTTEPUID
³
³
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VILJAPUUDE LÕIKAMINE
HEKKIDE PÜGAMINE,
ISTUTAMINE
AIAKUJUNDUSPROJEKTIDE
TEOSTUS
pritsimine, väetamine,
taimekaitse (omame
taimekaitse tunnistust)
Kalmu kujundus, hooldus
KÕIK HALJASTUSTÖÖD
Oleme Luua metsanduskooli,
ja Räpina aianduskooli
lõpetanud spetsialistid,
omame 15 aastat
aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale
konsultatsioon tasuta
Tel 5558 3776 või 5552 3996
e-mail ingekaupo@hot.ee
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude
tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Peetri Selverisse tööle

TEENINDAJAKS
TEENINDUSJUHIKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS

PESE KEVAD

PUHTAKS

Kärcher K 3
Full Control
173,70 €

Töökuulutusi saad täpsemalt vaadata kodulehelt
www.selver.ee. Meie tööka kollektiiviga liitumiseks
saada enda CV personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista
telefonil 667 3785 või 5343 5337,
personalispetsialist Kristi Aasa.

Hüvitame
osaliselt
transpordikulu!

109 €

REKLAAM
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Eesti juhtiv veoauto rehvidega tegelev ettevõte

AS REHVIMEISTER
võtab tööle oma uude valmivasse rehvikeskusesse

REHVITEHNIKU
MEIE JUURES OOTAB SIND:
Töö esmaspäevast reedeni, kella 8.00 – 17.00
Väljaõpe meie poolt, ei ole vaja eelnevat kogemust
Palk 1850 – 1950 (bruto)
Töö sisetingimutes
Stabiilne töö, ei ole hooajatöö
Rehvimeister AS: telefon 50 19 195 või toomas@rehvimeister.ee
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RAE SÕNUMID
APRILL 2019

Ostame kokku vanametalli ja
vanapaberit
Asume Tallinnas aadressil
Vesse 7 ja Juurdeveo 25G
Platsid on avatud E-R 8:00-17:00
www.cronimet.ee

katused
 fassaadid
 terrassid
 puidutööd


tel. 53 320 853
info@topehitus.ee
www.topehitus.ee

Reakuulutused

•

Erinevad ehitustööd: plaatimine,
fassaadid, saunad, terrassid, müüritööd,
vannitoad. Töökogemus 20 a. Helista ja
küsi, tel 5562 3285.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info tel 5559 7572.
Klaverihäälestusteenus
kutsetunnistusega häälestajalt. Vaata
lisainfot- ja küsi pakkumist:
www.juhanungru.ee.
Torutööd, küte, vesi, kanal,
vannitubade ehitus ja renoveerimine,
siseruumide üldehitustööd. Tel 5649 1815.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info tel 504 5215,
info@est-land.ee.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906
ja 501 1628, Tim.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi
hinnapakkumist, tel 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee.
AS Eesti Keskkonnateenused võtab
tööle C-kategooria autojuhte. Helistada
tel 502 6216.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075,
e-kiri liuguksed@kallion.net.
Suurte kogemustega tore lapsehoidja
hoiab teie lapsi. Tel 5656 6622.
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkottides kohale toomisega. Ostame
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metsamaad ja raieõigust. Lisainfo:
www.puiduterminal24.ee, tel 5332 2711.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
viimistlustööd. Võtmed kätte lahendused
maja ehituseks. Kontakt 5352 9476,
mehitus@gmail.com.
Pikaajaline kogemus õhksoojuspumpade paigaldusel, hooldusel ja
projekteerimisel. Tasuta konsultatsioon!
Uuri lisa toomas@ideaalkliima.ee või
telefonil 5622 0993. Asume Rae vallas.
Soovin osta garaaži Jüris. Kristjan,
tel 5672 3123.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Pere ostab Rae vallas või lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või mahtuniversaali. Võib vajada pisemat remonti
võib olla ka ülevaatuseta. Tel 5819 0200,
Ilusvalgus@gmail.com.
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal
valtsimismasinaga – puuduvad
liitekohad. Vihmaveerennid OÜ,
tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Teen hekkide hoolduslõikust ja saetöid
aias. Tel 5554 7291.
Teostame väikesemahulisi elektritöid
ja elektririkete likvideerimist.
Tel 506 0010.
Müüa toored küttepuud: lepp 40 €
ruum, kask 50 €/ruum. Alates 10 rm
transport tasuta. Tel 5813 5116.
Vilunud kodukoristaja teeb
ökokoristust, hoolduskoristust,
suurpuhastust ja peseb aknaid.
Tel 5677 0103.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohale veoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
Koduaia planeerimine, eskiisid,
projektid. Haljastuse rajamine ja hilisem
hooldus. info@pepelle.ee, 503 0789, Peep.
Müüa kuivad ja märjad, lõhutud
küttepuud. Tasuta transport Tallinnas
ja Harjumaal. Täpsed kogused, tähtajad
lühikesed. Tel 5648 4838.
Korstnapitside ehitus ja remonttöö.
Moodulkorstna müük ja paigaldus.
Tel 5557 9399.
Sõidukite kokkuost – auto, buss, veok,
haagis, tehnika. Tel 5567 8016.
Müüa loomasõnnikut 7T-150 EUR,
15T-220 EUR, mulda, liiva, killustikku ja
täitepinnast. Tel 5697 1079,
e-mail: taluaed@hot.ee.
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Politsei registreeritud
sündmused

09.03 Peetri alevikus Aruheina teel
varastati korterist hõbemünte.
Ajavahemikul 09.03–18.03 Jüri alevikus
Väljaku tänaval varastati keldriboksist
jalgratas.
Ajavahemikul 12.03–13.03 Jüri alevikus
Talli tänaval varastati veoautodest kütust
ja akusid.
16.03 Jüri alevikus Laste tänava Rae
Spordikeskuse riidekapist varastati rahakotist sularaha.
17.03 Lagedi alevikus, Jüri teel ründasid
koerad jalgratturit.
19.03 Kadaka külas varastati diiselkütust.
21.03 Lagedi alevikus, Jaama tänaval
varastati veoautost ukseluku lõhkumise
teel rahakott.
Ajavahemikul 22.03–23.03 Peetri alevikus
Kodu teel murti sisse ehitussoojakusse,
kust varastati ehitustööriistu.
Ajavahemikul 22.03–25.03 Lehmja külas
Kurekivi teel varastati veoautost akud.
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Päästeteenistuse teated

04.03 koristati Tartu maanteelt Vaidasoos teele kukkunud ehitusjäätmed
05.03 likvideeriti autoavarii tagajärjed
Jüri ringil
11.03 ukse avamine Rae külas
12.03 tulekahju Tartu mnt 102
19.03 koristati Jüri ringilt teele kukkunud ehitusjäätmed
20.03 likvideeriti hobustega autoavarii
tagajärjed Tartu maanteel Aavikul
Likvideeriti autoavarii tagajärjed Tartu
maanteel Aavikul
22.03 tulekahju Peetris Küti teel
Likvideeriti reostus Põrguväljal RIMI
juures
25.03 likvideeriti autoavarii tagajärjed
Karla külas
28.03 kustutati kulu Mõisakülas
30.03 kustutati kulu Vaida viaduktil

Avaldame kaastunnet Maiele
kalli abikaasa

ANTS TAMBERGI
surma puhul

KÜ Ehituse 2-4

MÄRTSIS LAHKUNUD
HUBERT-HEIKI JÕE
ROBERT KALLA
ANTS TAMBERG
PEETER HÕRRAK
VASILY MIKHALENYA
VLADIMIR ZELENOV
MEELIS KOLNES
ZINAIDA GAVRILOVA
LEA MOISAR

KUULUTUSED
APRILL 2019

Märtsis
registreeritud
sünnid
ESBEN LINTON
TIMUR PIRNAZAROV
ARTUR PIRNAZAROV
RASMUS MARK ÕUN
JARCO AMBROZEVITS
OLIVER LUHAMETS
FREDERIK MÄEKIVI
LUIS LAURITS
OSKAR AAVIK
REMI LANGU
ENDRICO ALLOJA
ALEXANDER DAVID BIGALKE
KAREL ANDERSON
MATEO OTSA
AARON TOOM
HENRIK KATTEL
PATRICK PEROLAINEN
IVAN OSMJORKIN
MATTIAS MERILO
SOFIA TALVIK
KEIRA SONN
ELISE LORENS
PAULA HIRSNIK
KATARIINA LEMMIK
GERDA LEINBERG
AGNES RADIK
EVA MIA LOOMETS
LAURA LIISA PALTS
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Aprillikuu sünnipäevad
KALJU HÕRRAK

97

GENADI HAIKARA

80

ALEXEY STASENKO

94

SELMA KONDAKCHYAN

80

SELMA VIRKOJA

94

MEELI OOLMANN

80

NINA DANILOVA

93

LEILI SIMMER

80

MARIA PALM

90

IRA EINTREI

75

MEINHARD SAADI

90

MARTA PADRIK

75

ALEKSANDRA SUGLOBOVA

89

KAAREL MARIPUU

75

HELI VAAKS

87

JEKATERINA KARLÕŠEVA

75

STANISLAV PETROV

87

ANU KLAAS

75

LILIA OHTLA

86

ANNE KASK

75

TEREZA PROMAN

86

MATTI NIINLAUB

75

HELMI TIMUSKA

86

ELLEN SUURKUUSK

75

VÄRDI LOKK

86

EHA LUIK

75

VIIVE VIIRA

86

ANATOLI MAIMIK

70

HANS OJA

85

VLADIMIR KOSTIN

70

OLGA NIINEPUU

85

HELE MURUMETS

70

MILVI TOOMLA

83

TARJA TUULIKKI LEHTONEN

70

LEMBI KOPPEL

83

ALEKSANDRA SOLOVJOVA-KULL

70

LEHTE UDRAS

83

FELIKS PAHMANN

70

HILJA KIKKAS

83

LJUDMILA DMITRIJEVA

70

KALJU KAASIK

83

PILLE MARTIN

70

JUTA NAPP

82

LEMBIT MÄEORG

70

MAIVE ROOTS

82

MARIJA AFANASJEVA

70

MAI DOBRJANSKI

81

VAMBOLA TAMM

70

ERENE ROSVALD

81

IRINA KLEIN

65

AGO JUSSI

80

AAVO VAHTRAMÄE

65

AGE-KAIA VIIL

80

ELLEN ÜLESOO

65

MARJU MARANDI

80

VLADIMIR LEPIHHIN

65

VIIVE SELG

80

TIINA KIVISTIK

65

TIIU PAVEL

80

RAIMOND KUUSK

65

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 8000
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

Mudilaste jüripäev koos põrsas peppaga

Kell 10 Rae kultuurikeskuses

LASTE JA NOORTE KOMMIJOOKS ümber tiigi

Kell 17 Jüri kirikumõisa pargis
Registreerimine kohapeal

RAE VALLA MÄNGUDE TEATEJOOKS

Kell 18 Jüri kirikumõisa pargis
Osalemine ainult meeskondlik (4M+2N),
eelregistreerimisega indrek@raespordikeskus.ee

ESINEB ANSAMBEL REVALS
HARJUMAA MOTOHOOAJA PIDULIK AVAMINE!

Kogunemine Peetri kooli parklas kell 18:30

