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• Jüri tervisekeskus sai nurgakivi
• Heakorrakonkurss kutsub osalema
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• Ettevõtlikud noored meie vallas
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Rae valla ametlik väljaanne

Valla uus geoportaal ootab avastama!
Uus geoinfosüsteem on leitav
aadressilt map.rae.ee – loe lähemalt u lk 2
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Valla uus geoportaal ootab avastama
GIS ehk geograafilise informatsiooni süsteem on
süsteem ruumiandmete
kogumiseks, haldamiseks,
säilitamiseks, päringute
teostamiseks, analüüsimiseks ja esitluseks.
Süsteem on loodud nii elanikega
info jagamiseks kui ka ametnike töö
lihtsustamiseks ja seda on võimalik
vaadata nii arvutist kui ka nutitelefonist või teistest seadmetest.
Elanikega geograafilise info jagamiseks on vallas seni olnud kasutusel
2008. aastal valla enda poolt loodud
alussüsteem, mis alatest sellest aastast asendati uue rahvusvahelise tarkvaraga. Valla geoinfosüsteemi spetsialisti Salme Kahuski sõnul oli mitmeid
põhjuseid, miks GIS-ile üle mindi.
„Uus süsteem on suuremate võimalustega, kaasaegsem ning seda on lihtne
kasutada. Otsustasime ArcGis tarkvara kasuks, kuna tegemist on maailmas
enim kasutatava GIS-i tarkvaraga, seega uuendatakse seda tarkvara pidevalt
ning kuna on palju kasutajaid, siis on
ka palju kogemusi,“ selgitas Kahusk.
Vana süsteemiga harjunud kasutajatele on üheks erinevuseks see, et
oleme erinevad teemad paigutanud
iseseisvatesse rakendustesse, mis
võimaldab vajalikku informatsiooni
kiiremini ja lihtsamalt leida. Kõik rakendused on koondatud geoportaali
avalehele.
Näiteks on erinevate moodulitena
kuvatud hetkel:
Teehooldus, kus on Rae valla poolt
hooldatavate teede andmed
2018. aastal teostatud mürauuringud ning põhjapiirkonna liikuvusuuring
Kehtiv üldplaneering
Munitsipaalmaade haljastuse andmed
Avalike konteinerite asukohad
Päästeameti andmed ohtlike ettevõtete ja vesivarustuse kohta
Spordi ja vaba aja veetmise võimalused Rae vallas
Avalikud mänguväljakud

•
•
•
•
•
•
•
•

ja lasteaedade asukohad
• Koolide
Munitsipaalmaad
ja riigi omandis
•
olevad maad
• Asustusüksused, valla piir, katastriandmed

Uus geoinfosüsteem on leitav
aadressilt map.rae.ee. Iga rakenduse
juures on infonupp, kuhu vajutades
avaneb kasutusjuhend ja rakenduse
lühitutvustus.
Rakenduse kasutamisega tekkivad
küsimused ja ettepanekud on väga oodatud Rae valla GIS-spetsialistile, kellega saab ühendust aadressil salme.
kahusk@rae.ee või helistades telefonil
605 7991.
Praktilisi näiteid
Valla üldplaneeringu arhitekt
Stina Metsis tõi uue süsteemi ühe
tugevusena välja selle mitmekülgsed
kasutusvõimalused elanike kaasamise aspektist lähtuvalt. „Võimalik on
koostada erinevatel eesmärkidel kaardirakendusi, nt piirkonna elanikele
suunatud ideekorjet, kus oma mõtteid
saab esitada otse graafiliselt kaardile,
ja mida saab kasutada näiteks üldplaneeringule sisendi saamiseks,“ ütles
Metsis.
Näidetest võib välja tuua esiteks
Lagedi piirkonna ideekorje üldplaneeringu koostamiseks.
Ka töös olevat valla põhjapiirkonna üldplaneeringut koostatakse juba
varem kasutusel olnud MicroStation-i
Cad tarkvara asemel uue GIS-tarkvaraga. „GIS-is joonestamise põhiline
eelis on see, et erinevad aluskihid saab

alla laadida koos nende küljes olevate atribuutandmetega. Näiteks teede
kiht tuleb kohe koos tee kategooria
ja nimetusega. Hiljem saab valmis lahendusest lihtsalt teha avalikkusele
suunatud veebi kaardirakenduse, kus
kodanik saab ise soovitud kihte sisse
ja välja lülitada ning kuvada erinevaid
aluskaarte,“ lisas Metsis.
Katsetame!
Kuna Rae Sõnumite laialikandega
on viimastel kuudel esinenud mitmeid probleeme ja meile teadaolevalt
ei ole leht mitmetesse postkastidesse
õigeaegselt jõudnud, kutsume kõiki
üles andma meile märku, millal leht
teieni jõudis. Selleks mine nutiseadmest või arvutiga aadressile map.rae.
ee ja leia kaardilt oma majapidamine
ja lisa kuupäev, millal postkastist lehe
avastasid.
Kui aga tead mõnda majapidamist
Rae vallas, kuhu lehte oodatakse, aga
see sinna hiljemalt 10. juuniks jõudnud ei ole, siis märgi ka see kaardile,
kuid kuupäeva asemel märgi kommentaari, et pole lehte saanud. Lisa
ka telefoninumber, et saaksime teiega
ühendust võtta ja lehe järgi saatmisel
uuesti selle kohale jõudmist kontrollida.
Kõik lisatud kommentaarid ei ole
teistele rakenduse vaatajatele näha,
on vaid lisatud punkti asukohad. Kogutud andmeid kasutame ainult oma
koostööpartnerile tagasiside andmiseks ja teenuse kvaliteedi edendamiseks.
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Ranitsatoetusest Rae
vallas
1. klassi õpilase
ranitsatoetust
(170
eurot)
saab taotleda perioodil
01. august–30.
september
2019. Oluline
on, et laps ja
mõlemad vanemad peavad
olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse
taotluse esitamise tähtaega.
Taotluse rahuldamise korral kantakse toetus pangakontole hiljemalt
30. oktoobriks.
Ranitsatoetust
saab
taotleda internetikeskkonnas aadressil
http://piksel.ee/arno/rae/

Laste- ja noortelaagri
osalemistasu hüvitisest

Võidutuli Jüri kirikuaias

•

Võidupühal Vabariigi Presidendi
poolt süüdatud võidutuli jõuab Jüri
kirikuaeda kell 18.00.
Toimub mälestushetk, pärgade
asetamine ning Kaitseliidu Kose

•

malevkonna Jüri kompanii rivistus.
Peale seda on kõigil soovijatel
võimalus võtta võidutulelt tuleleek
endaga koju kaasa oma jaanitule
süütamiseks.

•

Rae valla sotsiaaltoetuste määramise kord
Aprillikuisel istungil muutis Rae Vallavolikogu sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda. Muudatused
puudutavad nii vähekindlustatud peresid, suurperesid, eestkosteperesid,
puudega laste vanemaid aga ka näiteks eakaid.
Kõige suurem muudatus puudutab makstavat emadepäeva- ja jõulutoetust. Kui seni kogus vald selliste
perede kohta andmeid ja väljamaksed
teostati automaatselt, siis nüüd peab

esitama taotluse. Emadepäevatoetuse
saamiseks peab esitama taotluse kuni
15. aprillini samal aastal toetuse saamiseks ja jõulutoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus 1. detsembriks.
Lisaks muutus eakate tähtpäeva toetuse maksmise kord – edaspidi
kantakse toetus isiku arvelduskontole
ning ainult konto puudumisel viiakse
toetus koju. Määruse terviktekstiga on
võimalik tutvuda Riigiteatajas või Rae
valla kodulehel.

Populaarseimad laagrid Rae noorte
seas on erinevad spordilaagrid. Möödunud aastal hüvitas vald 438 taotluse
alusel kokku lastevanematele kulutusi summas 36 431 eurot.
Hüvitist saab taotleda 5–19. aastase
lapse eest ja hüvitise määr 2019. aastal
on kuni 100 eurot, kuid mitte rohkem
kui pool laagri maksumusest. Vallavalitsus teeb otsuse taotluse kohta
taotluse esitamise tähtajale järgneva
10.kuupäevaks.
Mida tasuks laagri osalemistasu
hüvitise taotlemisel meeles pidada:
lapsevanemad või lapsevanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud eelmise aasta 31.
detsembri seisuga
hüvitist makstakse vähemalt 6 ööpäevastele laagritele, millel on vallavõi linnavalitsuse, mille haldusterritooriumil laager läbi viiakse, kirjalik
nõusolek laagri korraldamiseks või
Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt väljastatud tegevusluba
hüvitist saab taotleda peale laagri
toimumist, mitte varem
taotlus tuleb esitada kolme kuu
jooksul pärast laagri toimumist

•
•
•
•
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Jüri uus tervisekeskus sai
maja saab valmis juba selle
Maikuu viimaseks kolmapäevaks oli Jüri aleviku
südamesse rajatava uue
tervisekeskuse ehitusel aeg
panna paika hoone nurgakivi, tervisekeskuse valmimist oodatakse juba käesoleva aasta lõpuks: tegu
on Rae valla ühe esimese
liginullenergia tingimustele vastava avaliku hoonega.
Nurgakivi sisse paigaldati vallas
juba traditsiooniks kujunenud kommete kohaselt lisaks värskele päevalehele ka jooksva kuu Rae Sõnumid, aga
seekord ka märtsi number, kus viimati
tervisekeskusega seotud arengutest
kirjutasime. Kohale tulnud külalised
said samuti enda poolt midagi poetada
– pandi nii raha kui ka rajatava hoone
kasutuseesmärgile vihjavaid esemeid
ehk arstiravimeid.

Ehitaja kinnitab, et tööd on
graafikus
Ehitaja esindaja Vahur Kets kinnitas aga omaltpoolt veelkord ka seda,
et tööde teostamine liigub oodatud
graafikus ja maja valmib tähtaegselt.
Uus tervisekeskus valmib nimelt selle
aasta lõpuks ning tegemist on Rae valla ühe esimese avaliku hoonega, mis
vastab liginullenergia tingimustele.
See tähendab, et lisaks energiasäästlikule ruumide ja hoone paigutusele ilmakaarte suhtes ning hea
soojapidavusega materjalide kasutamisele on katusele projekteeritud ka
elektrit tootvad päikesepaneelid. „Päikesepaneelide abil toodetav energia
peaks aasta lõikes katma hoone elektrivajaduse. Senised kõrged kommunaalkulud saavad tänu kaasaegsetele
ja keskkonnasõbralikele lahendustele
edaspidi olema oluliselt madalamad,“
lisas vallavanem.
Hoone ehitamist rahastatakse
erinevatest allikatest
Tervisekeskuse ja loodava keskväljaku ehituse kogumaksumuseks
kujuneb ligi 3,3 miljonit eurot ja seda
ehitavad Pro Ehitus OÜ, Eventus Ehitus OÜ ja KRTL OÜ. Hoone enda maksumus on 2,077 miljonit eurot, millest
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus on 853 600 eurot. Ülejäänud rahastus tuleb Rae valla eelarvest.
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Kõige olulisem aga
on loomulikult see,
et meie inimesed saavad
tervishoiuteenuseid
edaspidi laiemas mahus ja
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Vald ootab hoone valmimist
pikisilmi
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul
on ootusärevus uue hoone valmimise
eel suur, sest senine nõukogudeaegne
ja amortiseerunud hoonestus Jüri kui
valla keskuse südames on elanikele ja
vallavalitsusele pikka aega meelehärmi valmistanud. „Uus tervisekeskus
koos selle juurde rajatava keskväljakuga annab värske ilme kogu alevikule,“
rääkis vallavanem kohale tulnud külalistele.
„Kõige olulisem aga on loomulikult see, et meie inimesed saavad
tervishoiuteenuseid edaspidi laiemas
mahus ja kaasaegsetes tingimustes.
Regionaalarengu fondist saadud raha
kõrval on valla panus, rohkem kui 2
miljonit eurot, märkimisväärne ja
olen kindel, et arstid ja patsiendid oskavad nende kasutusse antavaid ruu-

me hinnata, hoida ja parimalt rakendada,“ sõnas Võrklaev.
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nurgakivi ning
aasta lõpuks
Abivallavanem Madis Sarik kogumas nurgakivi silindrisse mälestusi. Hambaarst Andla
Talpas poetas arstide poolt silindrisse ka
mõned ravimid.

•
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Elanikel palutakse tähele panna, et
seoses ehitustöödega on muutunud ka
liikluskorraldus ja ehitusplatsile sisenemine on keelatud.
Jalgsi pääseb tervisekeskuse juurde
ehitusperioodi vältel Aruküla tee poolt
ja autoga tulijad peaksid arvestama
sellega, et parkimine on viidud Jüri
Gümnaasiumi põhjapoolsesse parklasse. Sealt edasi pääseb jala mööda
ajutiseks kasutamiseks loodud sillutiskattega teed.
Lisaks hakkab selles parklas toimetama ka harjumuspäraseks saanud
reedene taluturg, mille kõik senised
kliendid leiavad uue asupaiga loodetavasti kenasti üles!

•

•

TAARAMÄE
LASTEAED
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Kodala piirkond saab
kaasaegse veevärgi ja
uued teed
Eeldatavalt juuni teises pooles algavad Järvekülas Kodala piirkonnas
suuremahulised tööd, mille käigus
uuendatakse kohalik veevärk,
sõidu- ja kõnniteed ning tänavavalgustus.
Kodala on Järveküla üks vanemaid
arendusi ja üheksakümnendatel maha
pandud veetorude seisukord ei ole kiita – on esinenud lekkeid, mis omakorda avaldasid negatiivset mõju teenuse
tarnekindlusele.
Nii veevärgi kui teedega seotud
tööd teostatakse üheaegselt, et võimalikult vähe häirida elanike harjumuspärast elukorraldust. Kuna Kodala
teed on kitsad, siis on paratamatu, et
kaevetöödest tingitud ebamugavusi
täielikult vältida ei õnnestu.
Veetrassi ja kanalisatsiooni ehituse eest vastutava Elveso AS-i juhatuse liikme Indrek Metusa sõnul jääb
töövõtja kohustuseks elanikke neid
otseselt puudutavatest kaevetöödest
ja kuni mõne tunni pikkustest veekatkestustest aegsasti teavitada.
„Tööde käigus paigaldatakse kõnealusesse piirkonda uued vee- ja
kanalisatsioonitrassid ning seoses torustike osalise ümberpaiknemisega
muutuvad teatud osas ka ridaelamute liitumispunktid,“ selgitab Metusa, kelle hinnangul saadakse vee- ja
kanalisatsioonitorustike
töödega
eeldatavalt hakkama veel selle aasta
jooksul.
Lisaks torutöödele rajatakse Kodala piirkonda uued sõiduteed koos
„lamavate politseinikega“, et autode
sõidukiirust kontrolli all hoida. Sõiduteest pisut kõrgemale rajatavad
kõnniteed tulevad äärekividega, paigaldatakse ka uus tänavavalgustus.
Teatud piirkondades tuleb maha võtta väljaspoole aeda teemaale istutatud puud.
„Kodala inimeste elu on tööde tõttu mõnda aega pisut keerulisem, kuid
usun, et lõpptulemus on seda väärt,“
lausub Rae vallavanem Mart Võrklaev.
Tööd lähevad kokku maksma umbes kaks ja pool miljonit eurot ning
tähtajaks on järgmise aasta 31. mai.
ANDRES KALVIK
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Rae valla
taasasutamise
28. aastapäevale
pühendatud
sündmused

•

Hommikukohv vallavanemaga – 10.
juulil kell 9–11 Rae vallamaja all kohvikus
Hõrgutavad küpsetised, soojad pannkoogid, hommikukohv ja värsked ajalehed.
Uuemaid uudiseid kuuled aga kindlasti
vallajuhtide käest. Üritusele on oodatud
kõik vallakodanikud!
Lenna ja Jussi suvekontsert – 11. juulil
kell 20.00 Jüri kirikus
Lenna ja Juss on suurepärased lavapartnerid, kes naudivad koos musitseerimist, ning see kandub edasi ka publikuni.
Saab nalja ja naeru ning palju-palju muusikat! Koos esitatakse laule mõlema artisti repertuaaridest ning ka teisi toredaid
hitte, mis lauljatele südamelähedased on.
Need kontserdid õhkavad suvesoojusest ja
annavad mõnusa meeleolu suvesse kaasa!
TASUTA!

•

11. JUULIL KELL 20.00
JÜRI KIRIKUS
SISSEPÄÄS TASUTA!

KESKKOND
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Taimekaitsevahendite kasutamisest
teehoolduses
Haljasalade heakorra tagamiseks
on vald sõlminud lepingu vastava
hanke võitnud ettevõttega OÜ ÜLE.
Kahjuks on vallal teenusepakkujale
tänavu põhjust teha etteheiteid,
sest umbrohutõrje tagajärjel tekkinud olukord põhjustab paljudele
meelehärmi.
Meie eeldus on olnud, et hooldamine korraldatakse läbi niitmise ja trimmerdamise. Kuna vald usaldas teenust
pakkuvaid spetsialiste, siis ei olnud
tellija kahjuks teadlik, et teehooldaja
asub tiheasumites postide ja muude
takistuste ümbert umbrohutõrjeks
kasutama taimekaitsevahendeid sellisel määral, nagu seda on tänavu tehtud.
Kui olukord vallale ilmsiks sai, lepiti teehooldust teostava ettevõttega
koheselt kokku, et taimekaitsevahendite kasutamine tuleb lõpetada ning
nad on kinnitanud, et Rae vallas seda
enam ei tehta.
Lisaks asuti koheselt ka uurima
tööde teostamisega seotud asjaolu-

sid ja kasutatud aine võimalikke kõrvalmõjusid nii loodusele kui inimestele.
Tasakaalustatud arvamuse saamiseks pöördus Rae vald aga ka Põllumajandusameti taimekaitse ja
väetise osakonda, kes tuvastas, et
taimekaitse tööde teostamisel kasutati vahendit minimaalse lubatud
kulunormiga ja ohutusnõuetest kinni pidades. Kuna kasutatud vahendil
puudub ooteaeg, siis ei olnud vajalik
ka hoiatussiltide paigutamine.
Kahjuks aga ilmes siiski ka rikkumisi – tööde teostaja eksis koolialadele ja muudele avalikele kohtadele
seatud kasutuspiirangute ning professionaalsele kasutajale kohustusliku integreeritud taimekaitse kasutamise nõuete vastu. Rikkumiste osas
on Põllumajandusamet alustanud ka
menetlust, mille tulemusel saab vallavalitsus esitada teenusepakkujale
ka omapoolsed nõuded endise olukorra taastamise ja edasise koostöö jätkamise osas.

Vallavanem
Mart Võrklaeva
kommentaar:

P

ingutame igapäevaselt
selle nimel, et leida tasakaal meie kiire arengu,
inimtegevuse ja keskkonna heaolu vahel. Meie eesmärk on alati
olnud hoida avalik ruum korras,
ilus ja hooldatud ning arendada
seda paremas suunas. Kahjuks
oleme teehooldaja mõtlematu
tegutsemise tagajärjel astunud
nende eesmärkide saavutamise
teel suure sammu tagasi. Tänaseks tehtut enam olematuks aga
ei tee ja need jäljed jäävad meile näha pikaks ajaks ja sellest
on siiralt kahju. Vabandan meie
meeskonna nimelt elanike ees ja
luban, et suhtume sellesse äärmise tõsidusega.

(lilled, hekid, puud jne)
• haljastus
dekoratiivelemendid
(sepised,
•
skulptuurid, välikaminad, kiviaiad
jne)
üldmulje
Konkursi tulemused teeb kindlaks
vallavalitsuse moodustatud komisjon,
kes teeb osalevate objektide ülevaatuse augustikuus ning seejärel esitab
võitjad Rae vallavalitsusele kinnitamiseks. Kandidaate esitades tuleb arvestada, et eelneval viiel aastal valla
konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja, mälestuseseme ja kinkekaartidega.
I koha saajatele on välja pandud
400-eurone auhind, 200-eurone auhind ootab II koha omanikke ning
100-eurone auhind on ootamas III
koha omanikke.
Ootame rohket osavõttu!

•

Rae vallavalitsus kuulutab heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja
heakorrakonkursi Kaunis Kodu.
Kandidaate võib konkursile esitada
iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e-postile: ege.kibuspuu@rae.ee
või suuliselt (tel 605 6781, 5551 1750) Rae
vallavalitsusse.
Eelnevalt on siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud

objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise
viimane tähtaeg on 9. august 2019.
Hindamine toimub kategooriatena:
individuaalelamud
ettevõtted, asutused
kortermajad
Hindamiskriteeriumid:
objekti välishooldus, sobivus maastikku

•
•
•
•
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Rae valla eakate tegemistest ja nägemistest
Meie Rae valla eakate klubi Memmed-Taadid on hooaja lõpusirgel.
Hooaeg oli sisurohke ja huvitav
ning ka tagasisidet kaasalööjatelt
positiivne. Mida aga tegime ja
nägime?
Hooaega algas kommete kohaselt
septembris, kui külla oli kutsutud Tallinna Sotsiaalkeskuse ansambel, eesotsas laulja Kersti Põldmaaga. Sügisel
jõudsime veeta veel toreda perepäeva
koos kodukaitsjate tublide liikmetega.
Külalisi aga jagus sügistalvisesse perioodi veelgi. Näiteks veetsime sisuka
pühapäeva koos ajakirja 60+ peatoimetajaga, ühel pärastlõunal aga lahutas meie meelt menuka saate „Eesti

Rae valla laululaps
Grete Vall Harjumaal
esimene
Harjumaa
Laululapse
võistlusel
7–9-aastaste laste vanuserühmas esimese koha pälvinud Grete on seitsmeaastane Järveküla Kooli 1.c klassi
koolijüts. Ema Helena sõnul on Grete
julge tüdrukutirts, kes naudib väga
esinemist ja lava ning läheb lausa
särtsu täis, kui lavale pääseb. Lisaks
naudib Grete julget nalja ja armastab
lemmikloomasid. Grete on laulmisega
tegelenud 5 aastat, laulmist ja klaverit
õpib ta Taisi Laululapsed huvikoolis.
Grete varasemad saavutused:
Grete osales 5-aastaselt „Väikeste
hiiglaste“ teleprojektis.
Hiljuti oli Gretel võimalus osaleda
koos Taisi Laululastega Vudila mängumaa tunnuslaulu stuudiosalvestusel.
Tunnuslaulu sõnad ja viis Merlyn Uusküla ja Aapo Ilves.
Osales Järveküla Kooli „Talendijahi show“, kus pälvis eriauhinna žürii poolt, laulis enda kirjutatud laulu
„Koera elu“.
Osales Rae valla laululapse võistlusel 2019. a, kus saavutas 7–9-aastaste
laste vanuserühmas III koha.
Osales Harjumaa laululapse võistlustel 2019. a, kus saavutas 7C9-aastaste
laste vanuserühmas I koha. Žürii südamed võitis lauluga „Buratino laul“, muusika Olav Ehala, sõnad Juhan Viiding.

Mäng“ sümpaatne ja humoorikas juht
Gaute Kivistik. Loomulikult ei unustanud me tervisega seotud teemasid
– külas käisid ka Toila SPA inimesed, et
tutvustada nende pakutavaid protseduure ja puhkamisvõimalusi.
Kevadine väljasõit viis meid uude
kino-ja filmimuuseumisse. Seal saime
nautida nostalgiat aga kuulda ja näha
ka palju uut ning põnevat. Emadepäeva paiku andsid meile toreda kontserdi Järveküla Kooli laululapsed ja
Euroopa parlamendi valimiste eel tutvustas enda tööd selles organisatsioonis saadik Urmas Paet. Mais jõudsime
veel külasta Arvo Pärdi keskust Laulasmaal ja eriline rõõm oli selle üle, et

helilooja viibis ka ise kohal. Vaatasime
filmi Pärdi eluloost ja saime vapustava
klaverikontserdi osaliseks. Juba üsna
suve hakul viis tee meid aga Paldiskisse, et tutvuda selle ajalooliselt põneva
linna vaatamisväärsustega ja tunda
rõõmu meie kaunist pankrannikust.
Aitäh kõikidele kaasalööjatele aga
toredale seltskonnale lisaks sooviksin
omaltpoolt tänada ja kiita ka klubi juhatuse liikmeid, kes on alati oma jõu
ja nõuga abiks. Muidugi ei saa kiitmata jätta ka neid klubilisi, kes juba 12.
hooaega järjest teevad minuga iga teisipäeva koos ka tervisevõimlemist, et
hoida vaim värske ja tervis tugevana.
VIRVE SEPP
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Rael on juubelipeol uhke esindus
Rae valda esindab juubelilaulupeol
9 tantsurühma, 11 laulukoori ja üks
rahvamuusikakollektiiv.
Kokku pooltuhat lauljat, tantsijat
ja pillimeest. XXVII laulu- ja XX tantsupidu „Minu arm“ toimuvad Tallinna
lauluväljakul ja Kalevi staadionil 4.–7.
juulil 2019. aastal.

• Tantsurühmad:
Jüri Gümnaasiumi 3. klasside rah-

vatantsurühm
Jüri Gümnaasiumi 2.a klassi rahvatantsurühm
Jüri Gümnaasiumi naisrühm
Jüri Gümnaasiumi noorterühm
Joondu 1
Jüri Gümnaasiumi noorterühm
Joondu 2
Peetri Lasteaed-Põhikool Peetrikesed
Peetri Lasteaed-Põhikool 2.–3. kl
rahvatantsurühm

Rae Kultuurikeskuse segarühm
Sukad ja Tagi
Rae Kultuurikeskuse naisrahvatantsurühm Jüri Marid

• Laulukoorid:
Jüri Gümnaasiumi mudilaskoor

Jüri Gümnaasiumi lastekoor
Jüri Gümnaasiumi poistekoor
Rae Huvialakooli ja Jüri Gümnaasiumi neidudekoor
Järveküla Kooli kogukonna naiskoor
Järveküla Kooli poistekoor
Lagedi Kooli mudilaskoor Natukene Veel
Lagedi segakoor Heliand
Rae Kammerkoor
Jüri perekoor
Patika külakoor

• Rahvamuusika:
Huvistuudio ÕHIN kitarriring

Suursoo püüab aasta küla tiitlit
Harjumaa aasta küla, Suursoo küla
Rae valla lõunaosas konkureerib
ühes 14 teise külaga üle Eesti aasta
küla 2019 tiitlile, mida annab välja
Eesti Külaliikumine Kodukant.
Algatus saab teoks kaheksandat
korda ja tiitlile kandideerib üks esindusküla kõigist Eesti maakondadest.
Võitja kuulutatakse välja Eesti Külade
XIII Maapäeval tänavu 26. juulil Põl-

vamaal, Räpinas. Eestimaa aasta küla
2019 juhtmõtteks on „Elujõuline küla”.
Võitja valib välja komisjon, mille
tööd on traditsiooniliselt juhtinud riigikogu spiiker.
Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga toimub Terevisiooni vahendusel
3.–14. juunil rahva lemmikküla e-hääletus, kus on võimalik kõigil osaleda ja
omadele toetust avaldada!
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KARLA KÜLA
KOOSOLEK
26.06.2019 KELL 18:30
JÜRI GÜMNAASIUMI
AUDITOORIUMIS

Päevakord:

1. Külavanema valimine
2. Eestseisuse valimine

Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Selts

LAGEDI
ALEVIKU
ÜLDKOOSOLEK

29.06. KELL 16.00
LAGEDI RAAMATUKOGUS

Päevakord:

1. Volikoguesimees Tõnis Kõiv
2. Alevikuvanema
tegevusaruanne
3. Alevikuvanema valimine
4. Eestseisuse valimine
5. Kohapeal algatatud küsimused
Lisainfo: Tea Sõlg
tea.solg@lagedi.ee
522 0820

SALU KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
16.06 KELL 11.00
SALU KÜLAPLATSIL

Päevakord:
1. Külavanema valimine
2. Kohapeal algatatud küsimused
Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Selts

LIMU KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
30.06 KELL 17.00
RAE KOOLIMAJAS

Päevakord:
1. Ülevaade tehtust
2. Külavanema valimine
3. Arutelu kohapeal
Lisainfo: Ants Loopõld
antslpd@hotmail.com
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Tuulike Seljamaa –
terve elu lasteaias
Neljapäeval on Taaramäe
lasteaia seni ainsal, rohkem
kui kolm kümnendit ametis olnud direktoril, Tuulike
Seljamaal viimane tööpäev.
Terve elu lasteaias töötanud
naisel on rääkida rohkem
kui Rae Sõnumitel leheruumi.

Värskust aitavad hoida kolleegid.
Minu isik ei ole üldse tähtis. Oluline
on see, kellega sa koos töötad. Mul on
olnud hea vaist töötajate valimisel ja
lasteaia praegusest koosseisust on viis
inimest siin lausa algusest peale töötanud.
Tegelikult soovisin kaks aastat tagasi pensionile jääda, kuid siis oli maja
titebuumi tõttu töötajatest nii tühi.
Koos kollektiiviga otsustasime, et pingutan tänavu juunini välja.

ANDRES KALVIK

Praegust tööturu olukorda arvestades – on Teil üldse võimalus
valida?
Eriti ei ole. Peab hoolikalt otsima ja
kui ei leia, tuleb läbi ajada olemasolevate inimestega. Seda on ka mulle ette
heidetud.
Praegu on meil seitse naist dekreedis ja olen jõudnud praeguste töötajatega niimoodi kokkuleppele, et nad
saavad vajalikud lüngad ära täita. Õnneks tulevad naised tänapäeval ruttu
tööle tagasi.
Teisalt lubab seadusandlus emavõi isapuhkusel oleval inimesel kahe
nädala jooksul oma töökohta tagasi
nõuda. Mismoodi ma asendustöötaja
äkitselt minema saadan? Selline mängumaa mulle ei sobi. Lisaks on asendaja juhuslik inimene, kes tuleb ja läheb.
Laste kasvatamine ei ole aga juhuslik
töö.

Pikemas usutluses arutleb Seljamaa, miks peaksid lapsed lõunast koju
minema, miks ei pruugi hea õpetaja
olla reeglina hea lapsevanem, miks on
lasteaias haudemasin ning lõpuks ka
seda, mida ta oma „uue eluga“ peale
hakkab.
Olete terve elu töötanud lasteaias. Kuidas pikk teekond alguse
sai?
Lõpetasin Tallinna Ülikooli lasteaednike eriala esimese lennu 1971.
aastal. Läksin kohe tööle Tallinna 137.
lasteaeda Mustamäel, mis nüüd kannab nime Kiikhobu lasteaed. Töötasin
seal 17 aastat ja kolisime siis Jürisse,
sest õpetajad ja lasteaednikud korterit
ei saanud.
Abikaasa tuli Jürisse EKE ehitus- ja
montaaživalitsusse tööle ja saime siia
korteri. Käisin aastaid Jürist Mustamäele tööle. 1986. aastal hakati Taaramäe lasteaia vana osa ehitama ja sellega seoses otsiti direktorit.
Elasin lasteaia kõrval ja olin tol
hetkel kodus lapsepuhkusel. Sain ninapidi ehituse juures olla ja maja valmis 1989. aastal.
Kõlab uskumatuna, et olete üle
30 aasta ühes majas direktorina töötanud. Kuidas olete end motiveerituna hoidnud?

Kuidas talitate siis, kui on pime
ja külm veebruarikuu ning lisaks

Lasteaiandus on
minu töö ja hobi
ning sellest ei pääse ma
ka edaspidi ilmselt üle ega
ümber. Kui Taaramäel vaja
midagi teha, olen nõus
aitama.

lapsepuhkusel olevatele naistele on
paljud töötajad veel ka haigeks jäänud?
Siis on kõik terved inimesed tööl.
Mul on kolleegidega jubedalt vedanud.
Paaris töötavad õpetajad lepivad reeglina ise omavahel asendused kokku.
Olen uhke, et käib sisemine abistamine. Ja kui vaja, asendan ka ise.
Kuidas on lasteaia tähendus ja
olemus viimastel aastakümnetel
muutunud?
Palju on muutunud. Vanasti pani
vanem lapse lasteaias järjekorda. Algusaastatel käisid Taaramäel põhiliselt ehitajate lapsed, kes elasid siin lähedal. Teadsime laste vanemaid ning
seda, kus nad elavad ja millega tegelevad. Siis oli meil praeguse kümne rühma asemel kuus rühma.
Mina tulin Taaramäele Mustamäe
lasteaiast, kus käis 280 last. Olin seal
kõvad vitsad kätte saanud ja tundsin
end Jüris väga koduselt.
Praegu pannakse laps lasteaeda
kirja (haridusteenuste haldamise süsteemi) ARNO kaudu ja vahetut suhtlemist vanemaga on vähem.
Paar aastat tagasi kerkis Rae
vallas päevakorda tasandusrühma
loomine. Kõik lasteaiad ei olnud sellest mõttest sugugi vaimustuses,
kuid Teie ei ideele pannud kätt ette.
Miks?
Mul olid lapsed, kes vajasid seda.
Tegime tasandus- ja pervasiivsete
arenguhäiretega laste rühma.
Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmas on neli last ja nende päralt
on kaks õpetajat. See on väga raske
rühm.
Kui mina ülikoolis käisin, siis selliseid lapsi ei olnud ja seetõttu õppisime
eripedagoogikat pinnapealselt. Viimased aastad olen suure osa oma tööajast
panustanud just nendele kahele rühw
male.
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Miks arenguhäiretega laste hulk
kasvab?
Sellele ei ole ammendavat vastust
antud. Ameerikast sai asi alguse. Kas
elu on liiga heaks läinud? Kas meie
toidus on liiga palju säilitusaineid?
Kas see on tingitud rasedusvastaste
vahendite kasutamisest? Kas tänapäeva inimene on lihtsalt nõrk?
Olen professor Tiina Talvikuga sellest palju rääkinud, kuid tema ka ei tea
vastust.
Oluliselt on muutunud ka söömisega seonduv. Kui mina kaheksakümnendate lõpus lasteaias käisin,
anti igaühele sama toitu. Nüüd on
tekkinud erinevad allergiad, gluteenitalumatus, taimetoitlased ja
mõni laps sööb ainult kodust kaasa
pandud toitu. Jube keeruline on vist
kokatädidel niimoodi hakkama saada?
Menüü paneme paika tervete laste
järgi, kuid eritoidu valmistamisel võtan arvesse arstitõendit. Toit peab olema lastepärane ja tervislik ning vastama kaloraaži nõuetele.
Kas olete kunagi ka selle kokku
löönud, kui palju lapsi on Teie ametiaja jooksul Taaramäe lasteaiast
läbi käinud?
Pakun, et umbes tuhat.
Lasteaias on seoses selle paiga
ajalooga mitmeid traditsioone. Rääkige neist lähemalt!
Kunagi asus lasteaia krundil Taaramäe talu. Algselt taheti panna lasteaia
nimeks Mari, sest Jüri ja Mari sobiksid
omavahel hästi. Olin vastu, sest mu
tütre nimi on ka Mari ja siis oleksid
inimesed arvanud, et panen lasteaiale
oma tütre nime.
Lasteaia tegevuses oleme võtnud
aluseks neli aastaaega ja erinevad rahvakalendri tähtpäevad. Rühmad on nimetatud nende puude järgi, mis meie
aias kasvavad. Paljud Jüri elanikud on
siia mujalt kolinud ja neil ei ole siinseid juuri.
Traditsioonidega üritame piirkonda neile kodusemaks muuta. Muide,
Jüri klunker on meie majast alguse
saanud.
Te ei pelga ka eksperimenteeri-

Kunagi asus lasteaia
krundil Taaramäe
talu. Algselt taheti panna
lasteaia nimeks Mari,
sest Jüri ja Mari sobiksid
omavahel hästi.
da. Lasteaia ruumides on üles seatud haudemasin, kus saab jälgida
tibude koorumist.
See oli meie õppejuhi Kristiina
mõte. Ta peab talu. Pärast koorumist
jäävad tibud mõneks ajaks meile ja pärast viib Kristiina linnud enda juurde
tagasi.
Teatud aja möödudes toob Kristiina tibusid uuesti lastele vaadata, et
nad näeksid, kuidas suled selga kasvavad. Ilusa ilma korral paneme nad õue
aedikusse.

kui ka Hollandis on laste päevad poole lühemad kui Eestis – lõunast läksid
lapsed koju. Heaoluühiskonnas on see
võimalik.
Laste seisukohast on see õige ja
sinnapoole võiksime pürgida. Väikese
inimese närvisüsteem vajab rohkem
puhkust.
Kas väga hea lasteaiaõpetaja on
samal ajal reeglina ka väga hea lapsevanem?
Pigem ollakse lasteaias head õpetajad ja kodus väsinud vanemad, sest töö
on väga kurnav.
Minu tütar on ka õppinud lasteaiaõpetajaks, kuid ta ütles, et ta ei hakkaks kunagi seda tööd tegema. Tütar
eelistab olla koduõpetaja.

Kaugel on see aeg, kui praegu
mängunurgas olevate autode ja
nukkude asemel leiab sealt nutiseadmeid?
See aeg on juba käes. Meil on
5–7-aastastele lastele mõeldud robootikaring ja õpetaja Laura toob kord
nädalas õppeklassi arvutid. Nad on ka
võistlusel käinud. Laste ja vanemate
poolt on see õppetegevus hästi vastu
võetud.

Mida teha, et pidevast müra sees
olemisest päeva lõpus edukalt välja
tulla?
Kõige paremini aitab vaikus. Teeme kollektiiviga tihti ühiskülastusi
teatrisse või kontserdile, kuid see saab
juhtuda ainult laupäeval või pühapäeval. Muul ajal õpetajad lihtsalt ei jaksa.
Pean õigeks, et õpetaja on rühma
lastega hommikust õhtuni koos. Mõnede hinnangul ei ole see hea, kuid
lõunaajal tööle tulnud õpetaja ei saa
hommikul toimunust täit ülevaadet ja
lapsele järgi tulevale vanemale antakse poolik tagasiside.

Olete käinud ka välismaal lasteaedade tööd vaatamas. Mis on seal
meie oludega sarnast ja mis erinevat?
Läti ja Leedu lasteaiad tegutsevad
sarnaselt Eesti omadele. Kõik, mis
Vene ajal lasteaedadega tehti, oli väga
hästi.
Oleks väga kahju, kui see ära lõhutakse. Viibisin pärast taasiseseisvumist kaks nädalat Soomes. Sealsed
lasteaiad olid väga hästi varustatud,
kuid neil puudus ja puudub siiani õppekava.
Vastuvisiidil tõdesid soomlased, et
neil ei ole meile midagi õpetada. Soome lasteaedades ei ole eraldi muusikaja liikumisõpetajat. Seal on toredad
õpetajad, kes lastega mängivad. Taanis
oli eesmärgiks pakkuda lastele võimalikult palju emotsioone. Pidevalt tehti
bussiga väljasõite. Nii Soomes, Taanis

Leidub tippsportlasi, kes hoiavad pärast karjääri spordisaalist
teadlikult eemale. Enamjaolt jäädakse siiski spordiga edaspidigi
mingil määral seotuks. Kumba leeri
Teie kuulute?
Lasteaiandus on minu töö ja hobi
ning sellest ei pääse ma ka edaspidi
ilmselt üle ega ümber. Kui Taaramäel
vaja midagi teha, olen nõus aitama.
Ma ei pea kogu aeg direktor olema
(naerab).
Ükski rühm ega õpetaja ei ole mulle võõras. Võib-olla saan aidata mõnel
õpetajal tööle tulla ja sel ajal tema last
hoida.
Elan üksinda ning mul on Pirita
jõe ääres väike maja koos aiaga. Käin
ka palju kontsertidel ja teatris ning
viimasel ajal olen end ka kunstimaailmaga kurssi viinud. Olen külastanud
näitusi ka väljaspool Eestit.

HUVIHARIDUS
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Rae Huvialakooli õpilased on olnud
tublid ja edukad
Rae Huvialakooli juubeliaasta on
lõppemas ning kultuuriosakonna
pea 400 õpilasel algab vaheaeg.
Nendest 7. klassi lõputunnistuse
saavad kätte 18 õpilast, mis lõpetajate arvu poolest on meie muusikaosakonna suurim.
Õppeaasta muster sai jätkuvalt
kirju ja eriti värvikaks tegid selle konkursid. Kokku võtsid meie õpilased
sellel õppeaastal osa 13 konkursist/
võistlusest, saades auhinnalisi kohti
kokku 36. Neist parima tulemuse ehk
esimese koha saavutasid:
Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivalil lauluansambel
SOSIN (gümnaasiumiastme arvestuses; juh Külli Ovir)
„Parim noor instrumentalist
2019“ klaveriõpilaste piirkondlikus
ja üleriigilises voorus Nelis Vernik
(pilliõppe 3. kl; õp Leonald Kaidja) ja
Mayla Vernik (pilliõppe 2. kl; õp Leonald Kaidja)
Loode-Eesti regiooni kitarrikonkursil Valter Salong (pilliõppe 2. kl;
õp Tõnu Hallik), Lisanna Teder (pilliõppe 5. kl; õp Tõnu Hallik), Oskar
Märtin (pilliõppe 5. kl; õp Tõnu Hallik),
Meriliis Saar (pilliõppe 11. kl; õp Tõnu
Hallik)
lauluvõistlusel „Rae valla lauluvõistlus 2019“ Zlata Strelets (7–9-aastaste vanuserühm; juh Külli Ovir) ja
Meriliis Saar (16–19-aastaste vanuserühm; juh Külli Ovir)
lauluvõistlusel „Harjumaa Laululaps 2019“ Hanna Puusta (16–18-aastaste vanuserühm; juh Külli Ovir)
üleriigilisel klaveriõpilaste konkursil „Klaver saatepillina“ Elisabet
Lipp (pilliõppe 4. kl; õp Anna Lvova) ja
Mariliis Kalinina (pilliõppe 7. kl; õp
Rutt Ridbeck)
rahvusvahelisel klaverikonkursil
„Primavera 2019“ Mayla Vernik (pilliõppe 2. kl; õp Leonald Kaidja) ja Nelis Vernik (pilliõppe 3. kl; õp Leonald
Kaidja)
Sellesse õppeaastasse jäi Rae Huvialakooli korraldada Loode-Eesti kitarrikonkurss, mis toimus 13. aprillil Jüri

de tuletada õpitud lugusid, et omandatud teadmisi-oskusi kinnistada ja
arendada.

•
•

Spaatliga maalitud lilled – Aneta Savason (täiskasvanute maalikursus, juh
Õnne Päeske).

•
•
•
•
•

Kihiline maalimine – Maarja Lüüs (RHK
kunstiosakond, õp Õnne Päeske).

filiaalis. Kokku võttis konkursist osa 45
õpilast kümnest koolist ning üks eraõpilane. Konkursi žüriis olid tunnustatud kitarristid Tiit Peterson ning Mart
Soo. Nende sõnul oli konkurss väga
kõrgetasemeline ja tasavägine, mistõttu anti lisaks auhinnalistele kohtadele välja eripreemiaid, tunnustamaks
noorte kitarristide loomingulisust ja
mängutehnikat. Rae Huvialakoolist
osales konkursil viie õpetaja 11 õpilast.
Palju õnne õpilastele ja nende õpetajatele!
Et ka järgmisel õppeaastal saadaks
meid konkurssidel edu, soovime muusikaosakonna õpilastel aeg-ajalt meel-

Suvi Rae Spordikoolis
Saabumas on Rae Spordikooli
treeningsuvi, mis on täis erinevaid
treeninguid, võistlusi ja laagreid. Vanematel lastel, kes osalevad õppetreeninggruppides, toimuvad läbi
suve linna- ja suvelaagrid ning individuaaltreeningud. Paljudel spordialadel ei lõppe hooaeg maikuuga, vaid
toimuvad hooaja tähtsamad võistlused just suvel. Näiteks valmistuvad
kergejõustiklased juuni lõpus algavateks Eesti meistrivõistlusteks. Jalgpallis toimuvad liigamängud veel juuni
keskpaigani ning pärast suvepuhkust
läheb liigahooaeg edasi augusti alguses. Samuti käiakse teistel spordialadel rahvusvahelistel ja kodustel turniiridel ning laagrites.
Suvi on parim aeg tegeleda füüsilise ettevalmistuse ja spordialadega,
mis teevad lapsi mitmekülgsemaks
ning osavamaks. Sellepärast oleme
korraldanud juba neli aastat Rae Huvialakooli õppelaagrit, kus on võimalik
oma eriala treenerite juhendamisel
tegeleda erinevate spordialade, samuti ka kunsti ning muusikaga. See kõik
arendab laste koostööoskust, enesejuhtimisvõimet, mitmekülgsust, loovust ja teisi sotsiaalseid oskusi.
Sportlikku suvepuhkust!

KRISTI TOOMRA

RAE HUVIALAKOOLI KULTUURIOSAKONNA
ÕPPEJUHT

MIKK SARIK

RAE HUVIALAKOOLI SPORDIOSAKONNA
ÕPPEJUHT

Suvi on parim aeg
tegeleda füüsilise
ettevalmistuse ja
spordialadega, mis teevad
lapsi mitmekülgsemaks
ning osavamaks.
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Noortekonverents innustab:
Ettevõtlikke noori ja noortemeelseid asutusi tunnustati sel aastal ülevallalise
noortekonverentsi raames,
mille eesmärk oli noori
innustada läbi erinevate
esinejate oma elus märkimisväärseid samme tegema
ning samuti jagada noori
puudutavat infot läbi noorteorganisatsioonide.
ANDRES KALVIK
Teiste seas astusid üles Reet Aus
(moedisainer), Tambet Tuisk (näitleja) ja ettevõtja Gert-Kristjan Rungi
(GKR Trade OÜ/Vitamin Well).
Ettevõtliku noore kandidaadid,
keda toodi esile, olid Taavet Prööm
(Lagedi kooli 9. klassi õpilane), Berit
Hallik (Jüri Gümnaasiumi 9. klassi
õpilane) ja Carol Sanderkoff (Järveküla kooli 8. klassi õpilane). Eripreemiad
läksid sel aastal järgmistele noortele:
Arabella Vaddusele (Vaida kooli 8.
klassi õpilane), Robert Puumeister
(Jüri Gümnaasiumi 11. klassi õpilane), Noortekohvik (noortegrupile, kes
panid tööle Jüris noortekohviku: Ott
Kattel, Iti Arvisto, Richard Ader ja
Maria Ignatenko).
Tunnustuse raames tõsteti esile ka
noortemeelseid inimesi ja asutusi, kes
on panustanud noorte tegevusse ja
arengusse. Sellel aastal noortemeelsete inimeste ja asutuse tiitli said: Tiia
Johanson, Veigo Gutmann, Itaalia
Pizza, Balti Veski AS ja Kadarbiku Köögivili OÜ.
Ettevõtlikku noort jagub kõikjale
Rae valla ettevõtliku noore auhinna pälvinud Maria Ignatenko ellu mahub nii palju tegevusi, et paratamatult
tekib küsimus, kas Peetri LasteaedPõhikooli üheksanda klassi õpilane
kunagi ka puhkab. Rae Sõnumid võttis
16-aastase neiuga kooli fuajees istet ja
uuris järele.

Maria Ignatenko.

Ettevõtlikkus ja ambitsioonikus
avaldusid Marial juba varases lapsepõlves. Järvekülas sõpradega mängides ja onne ehitades tahtis Maria
olla külakamba – niimoodi ta toonast
seltskonda nimetab – president.
„Tahtsin alati olla eestvedaja,“
meenutab Maria muheledes. „Tõsisem
tegevus algas 7. klassis, kui liitusin
kooli õpilasesindusega. Hakkasin ürituste korraldamisel kaasa lööma. Eelmisel aastal tõusis koormus märgatavalt: tegime Rae valla noortefestivali,
Rae valla Noortekonverentsi, erinevaid üritusi koolis...“
Peetri kooli õpilasesinduse presidendina peab Maria oma suurimaks
töövõiduks õpilaste kaasamist ürituste korraldamisse. „Ma ei ole pidanud
kedagi sundima. Pigem tullakse minu
juurde erinevate ideedega ja üheskoos
viime need ellu. Mulle endale meeldib
tagaplaanil olla,“ ütleb ta.

Maria rõhutab, et kuigi Rae valla ettevõtliku noore auhinna pälvis
tema, on ta kõiki üritusi vedanud
koos toredate mõttekaaslastega, kes
on teda motiveerinud ja toetanud.
Eelmisel õppeaastal prooviti koolis
pop-up kohvikut käivitada, kuid pingelise ajagraafiku tõttu ei olnud eestvedajatel piisavalt aega tänavu sellesse
panustada. „See oli hea kogemus, sest
saime aimu, kuidas õpilasfirmat asutada,“ lisab ta.
Maria on olnud osaline koolis toimuvate sügis-, jõulu- ja kevadlaatade
korraldamisel, kus osa tulust läheb
Tallinna loomaaia ilvese söögi ostmiseks.
Kohvik hingelt noortele inimestele
Maria kuulus grupi noorte hulka,
kelle eestvedamisel käivitati mullu septembris Rae kultuurikeskuses
noortekohvik. „Eesmärk oli luua koht,
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olge ettevõtlikud
kus vanemad noored saaksid koos olla.
Noortekeskustes käivad valdavalt nooremapoolsed, 15–18-aastased olid huvitatud omaette kohast,“ selgitab Maria.
Kohvik, mis läks alates juunikuust
suvepuhkusele, oli avatud neljapäeva
ja reede õhtuti ning seal müüdi suupisteid, korraldati kontserte (esinemas
on käinud näiteks Genka) ning teemaõhtuid. „Kohviku uksed olid kõikide
hingelt noorte inimeste – ka emadeisade jaoks – avatud,“ täpsustab Maria.
Kuna paljud praegusest tiimist
vahetavad koole, otsitakse uueks
hooajaks kohvikule aktiivseid eestvedajaid. Maria on löönud kolm aastat
kaasa Rae valla noortefestivali korraldamises. Tänavune üritus toimub 30.
augustil Peetri pargis ning esinejatest
astuvad üles Liis Lemsalu ja ROM.

et tema vasak jalg on paremast lühem. „Eestis on minusuguseid inimesi kümmekond. Kuna siin selle valdkonna asjatundjaid ei ole, hakkasin
esimesest elukuust alates Saksamaal
Aachenis operatsioonidel ja taastusravis käima,“ räägib Maria. „Kokku olen
elu jooksul Saksamaal viibinud nelja
kuu kaupa kaks ja pool aastat. Operatsiooni järel pean olema kohapeal arstide järelevalve all. Saksamaal viibides
olen keele nii hästi selgeks saanud, et
loen saksakeelseid raamatuid ja vaatan saksakeelseid filme.“ Lähiaastatel
on Marial kavas end proovile panna
ka õpilasvahetuse programmis. Eelistuste hulka kuuluvad USA, Skandinaaviamaad või Itaalia. Tulevikus on
tal plaanis minna Saksamaale ülikooli
meditsiini õppima.

Vabatahtlikuna toitu kogumas
Kaks aastat on Maria käinud koos
klassikaaslastega vabatahtlikuna Toidupangal abiks kaubanduskeskustes
toitu kogumas. „Mulle väga meeldib
just olla käru juures, kuhu toitu tuuakse. See on nii soe tunne, kui inimesed
tahavad aidata ja toidu näol oma panuse annavad. See taastab lootuse
inimkonna püsimajäämiseks,“ räägib
Maria õhinal.
Maria koolisisesed ja -välised tegevused on pälvinud laialdasemat
tähelepanu ning aktiivne neiu jõudis
üle-eestilise konkursi Hea Eeskuju 15
finalisti hulka. Tegemist on konkursiga, mille eesmärk on tunnustada neid
koolinoori, kes on oma vabast tahtest
viinud kodukandis ellu midagi sellist,
mis väärib kogu Eesti tähelepanu. Finalistid olid kutsutud Toompeale konkursi patrooni, eelmise riigikogu esimehe Eiki Nestori poolt korraldatud
pidulikule lõunasöögile.

Youtube’i abil ukulelet mängima
Lisaks saksa keelele õppis Maria
iseseisvalt selgeks ukulele mängimise.
Inspiratsiooni sai ta oma lemmikbändilt Twentyone Pilots, kes nimetatud
pilli oma loomingus ohtralt kasutab.
„Tegin ukulele kohta põhjaliku eeltöö ja ostsin sünnipäevaraha
eest korraliku pilli. Õppima hakkasin
Youtube’i abil. Põhiliselt mängin oma
lõbuks kodus, paar korda olen ka noortekohvikus üles astunud. Vahest esinen ka sõpradele. 8. klassi loovtööks
tegin koos klassiõega laulu, mida ukulelega saatsin,“ sõnab Maria.

Kaks aastat Saksamaal
Peetri Põhikooli üheksandat klassi
lõpetav Maria Iganetko jätkab õpinguid Kadrioru Saksa Gümnaasiumis
saksakeelse majanduse erialal. Saksa
keele õppis Maria ise selgeks. Nimelt
on Marial haigus PFFD, mis tähendab,

Kalender mumme täis
Uurin, kas Marial mõni päev ka
vaba on? Koolis neljadele ja viitele õppiv neiu näitab mulle oma nutitelefoni kalendrit, kus peaaegu terve maikuu on mumme täis ehk igal päeval on
kavas mõni kooliväline tegevus. Paar
vaba päeva siiski leiame, kuid laias
laastus on Maria päevad hommikust
õhtuni täis mitmesuguseid tegevusi.
Tavaliselt poeb Maria voodisse kella 23 paiku, loeb tunnikese raamatut ja
vajub uue päeva esimestel minutitel
unne. „Kool on mu elus esikohal, kuid
ma ei pühendu ainult õppimisele. Elu
tuleb ise huvitavaks teha,“ soovitab ta.
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Kõike muud kui
igav suvi Rae
Noortekeskusega!
10. juunist lähevad noortekeskused
küll suvisele puhkusele, kuid see ei
tähenda, et Rae vallas igav hakkab!
Sarnaselt eelmistele aastatele alustame ka seekord suvevaheaega Rae
valla õpilasmalevaga. Õpilasmaleva
esimene vahetus alustab rongkäiguga
17. juunil. Kahe töönädala vältel saab
lisaks töökogemusele ka malevakaaslastega lustida erinevate tööväliste tegevuste raames.
Kellele esimene vahetus väheks
jääb, saab osa võtta maleva välisvahetusest Rõuges. 8.–19. juulil aset leidev
teine vahetus Rõuges on ööbimisega.
Maleva viimane ehk kolmas õpilasmaleva vahetus alustab 29. juulil ning
paneb malevasuvele punkti 9. augustil
meeleoluka koosviibimisega.
Traditsiooniks saanud Viie Päeva
Kämp on sel aastal uues kuues! Tavapärase ühe laagri asemel toimub sellel aastal neli laagrit. Esimesed kaks
laagrit toimuvad samaaegselt Lagedil
ning Järvekülas 12.–16. augustil. Kaks
järgmist laagrit toimuvad Jüris ja Vaidas 19.–23. augustil. Viie Päeva Kämp
on ööbimiseta laager 8–14-aastastele
noortele, kus keskendutakse meeskonnatöö arendamisele ning ettevõtlikkusele. Laagri raames on planeeritud lisaks erinevatele loomingulistele
ning õpetlikele tegevustele külastada
ka erinevaid ettevõtteid ning tootmisüksuseid.
Suve peab loomulikult ära saatma
korraliku pauguga! Selleks puhuks
toimub loomulikult üks ja ainus – Rae
valla Noortefestival!
Noortefestival toimub 30. augustil
Peetri pargis ning toob noorteni ägedad esinejad, kaasahaaravad mängud,
toidutänava ning erinevad huvihariduse pakkujad.
Rohkem infot meie tegemiste kohta leiad kodulehelt www.raenoortekeskus.ee või Facebookis – Rae Noortekeskus. Lisaküsimuste korral võid
kirjutada ka johanna.tau@raenoortekeskus.ee.
Tule ja veeda meiega meeleolukas
suvi!
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Emadepäev koos Artur Rinnega
UUESALU LASTEAIA ÕPETAJAD

Päikeselisel 9. mail toimus väikeses
Uuesalu Lasteaias traditsiooniline
emadele pühendatud kevadkontsert. Vanemad kogunesid kaunistatud õuepaviljoni, kus neid ootasid
istumiseks taaskasutusse võetud
juhtmerullide kettad või nagu me
ise neid hellitlevalt kutsume – niidirullid.
Kontserdil tuli ettekandmisele
luuletused ja laulud kevadest ning
muidugi ka laste ühest tähtsamast
inimesest – emast. Lauludele mängisid lapsed saateks rütmipille ning ka
rühmaõpetajad said näidata oma pillimänguoskusi flöödil ja kitarril.
Lastepoolse kontserdi lõpuks pugesid lapsed emmede sülle. Emad olid
heldinud ja uhked oma laste üle. Kont-

sert jätkus väikese üllatusega emadele
ja lastele.
Meie lasteaia selle õppeaasta moto
oli: „Kus see laps need laulud võttis”
ning üheks õppeaasta eesmärgiks oli
lastele tutvustada meie emade/vanaemade aegseid rahvalaule. Kogu õppeaasta vältel on õpetajad püüdnud igasse nädalasse leida mõne rahvalaulu
ning seda lastele tutvustada. Seetõttu
palusimegi kevadkontserdi lõpuks esinema Artur Rinne, kes on samamoodi
enda südameasjaks võtnud rahvalaulude meenutamise rahvale. Tegemist
on meile kõigile teada-tuntud endise meeslaulja nimekaimuga, kes on
muusikaga aktiivsemalt tegelema hakanud paaril viimasel aastal. Rahvalaule ei esita ta nii nagu neid vanasti
tehti, vaid teeb seda veidi omamoodi –
laulusõnad ühelt laulult ja viis teiselt.

Lisaks vanadele rahvalauludele tuli
laste rõõmuks ettekandmisele kõigile
teada tuntud Curly Stringsi lugu „Kauges külas“, mille sõnu saatis aga hoopistükis „Despacito“ viis.
Artur Rinne esinemist tänati suure
aplausiga
Pärast kauni kontserdi lõppu said
lapsed emadele üle anda kaardid ja
kingitused, milleks seekord olid kaunid isetehtud prossid ning isekasvatatud salatitaimed.

Kogu õppeaasta vältel
on õpetajad püüdnud
igasse nädalasse leida mõne
rahvalaulu ning seda lastele
tutvustada.

Näituse „Vabadus 21. sajandil” esimeseks
peatuspaigaks sai Jüri Gümnaasium
Sügisel Rae Kunsti Platsil kõigile elanikele nautimiseks olnud ja Tallinn
Art Space’i poolt kureeritud näitus
„Vabadus 21. sajandil” sai omale uued
omanikud Rae valla ettevõtjate Kristo
Peerna, Rando Otteli ja Veigo Gutmanni näol. Üheltpoolt oli nimetatud
litograafiliste tööde kogumiku soetamine investeering, kuid olulisem on
hoopis see, et kõnealune seltskond ettevõtjaid otsustas näituse saata ringile
valla haridusasutustes.
Näituse esimeses peatuspaigas,
milleks sai Jüri Gümnaasium, on see
õppetöö osana juba aktiivselt rakendust leidnud. Näiteks harjutasid 8.c
klassi õpilased õpetaja Siiri Laidi juhendamisel loovtekstide kirjutamist.
„Õppekava järgi tuleb aasta jooksul
kirjutada küllaltki suur hulk loovtekste ja sellise näituse olemasolu annab
meile võimaluse leida nende tarbeks
inspiratsiooni koolimajast lahkumata.
Ühe sellise kirjatöö raames saab õpilane harjutada nii eneseväljendust, õigekirja kui ka arendada enda loomingulist mõtlemist,“ selgitas Laid.

21 tööst koosneva näituse teoste
hulgast võisid õpilased oma teksti aluseks valida ühe või mitu ning ülejäänu
osas loomingulisi piiranguid ei seatud.
Kirja said näiteks järgmised read…
Õnn. Mis on õnn? Kogu aeg räägitakse
õnnest. Kas õnn on hea või halb tunne. Kuidas kellelegi. Ei. Tegelikult ei ole „kuidas

kellelegi“. Õnnele juba on antud tähendus
– rõõm ja sügav rahulolu oma olukorraga₁.
Ehk siis õnn on midagi positiivset. Olgu.
Siis võib õnn olla reaalselt ükskõik mis,
peaasi, et see sinus hea tunde tekitab.
Autor: Hanna Lisette Kloren.
Lugu on inspireeritud Evi Tihemetsa
maalist „Õnn“.
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Patika külakooriga pealinnast piirilinna
Patika külakooril on saanud traditsiooniks käia hooaja lõpul väikesel
kevad-suvisel kontsertreisil mõnes
Eestimaa piirkonnas. Sel aastal valisime 17.–19. mai reisisihiks Virumaa.
Juhuslikult sattus meie reis samale
ajale siseturismi edendamiseks
mõeldud aktsiooniga Pealinnast
Piirilinna, nii saime mitmest üritusest osa meiegi.
Reis sai alguse reede hommikul.
Lauljad nopiti väikesesse tuuribussi
kõigepealt Tallinnast, siis Aaviku, Patika, Vaida, Ellaku ja Kose peatustest,
ning esimeseks sihtkohaks sai Patika
küla Tapa vallas Lääne-Virumaal. Selles väikses külas elab inimesi 10 korda
vähem kui Rae valla Patikal. Sõitsime
tiiru ümber küla, pildistasime küla
sildi juures ja laulsime reisi avalaulu.
Patika laulev külavanem Margus Vain
postitas külaseltsi sotsiaalmeedia
gruppi pildi küsimusega, kus see tehtud on, põhjustades sellega omajagu
peamurdmist ja avastamisrõõmu.
Edasi viis meie tee Neeruti järvede
juurde loodusrajale, nautisime kevadist loodust ja maastikuvorme. Pärastlõunal võtsime suuna põhja poole ja
külastasime Kukruse polaarmõisa, kus
tutvusime mõisaga ja seal elanud polaaruurija Eduard von Tolli reisidega
Venemaa põhjaranniku vetes. Elevust
tekitas võimalus riietuda ümber mõisaaegsetesse kostüümidesse.
Seejärel kolisime sisse oma ööbimiskohta, Pühajõe puhkekeskuse
kämpingumajadesse. See asub Toila
külje all Oru pargi servas ja pakub mõnusat eraldatust koos linnulauluga
ning võimalust maalilisteks jalutuskäikudeks.
Õhtul esinesime taustamuusikutena õhtustele einestajatele Toila SPA
Hotelli restoranialal ning pälvisime
rahvusvahelise publiku ees sooje aplause. Hotellipoolse tänuna saime ka
oma kõhud mõnusasti ja maitsvalt
buffee-lauas täis süüa.
Järgmisel hommikul sõitsime
Kohtla-Nõmmele Eesti Kaevandusmuuseumi juurde, kus algas meie reisi
kõige põnevam atraktsioon – karjääri-

Tapa valla Patika küla
sildi juures.

safari. Giidiks Imre Adrenaator Grupist, sõitsime lahtise veoauto kastis
kaevandusmaastikule, saime palju
teadmisi põlevkivist ning saime ka
tunda, mida tähendab Eesti oma safari. Igatahes soovitame proovida!
Pärast adrenaliinirohket ennelõunat suundusime rahulikumatele
radadele, nimelt Kuremäele, kus jalutasime kloostriõuel ja käisime pühal
allikal noorendamisprotseduuridel.
Veel oli meil plaan otsida üles Kalevipoja haud lähedalasuvas Kivinõmme
metsas, aga kahjuks ei näidanud selle
asukohta ükski viit ja meist jäi haud
leidmata.
Nüüd suundusime Illuka mõisa,
kus tegutseb Illuka põhikool umbes
80 õpilasega. Kell 18 algas koolilaste
kevadkontsert, kus suured ja väikesed küll laulsid, küll tantsisid, mängisid pilli ja tegid näidendit. Kontserdi
lõpus astus Patika külakoor üles üllatusesinejana. Publik elas meie esinemisele mõnusalt kaasa, julgemad
isegi laulsid. Pärast kontserti jätkus
külastajatele programm Muuseumiöö
tegevustega.
Õhtu veetsime Pühajõe puhkekeskuses mõnusalt einestades ja jutustades. Kui esimesel õhtul kippusime
ise laulma, siis teisel õhtul laulis meie
eest terve Eurovisiooni finaalvõistlus.
Käputäis vapraid pidas vastu võitja

väljakuulutamiseni, aga üldiselt tõid
värske õhk ja emotsioonid kõigile hea
une.
Pühapäeva hommikul tegime veel
väikese jalutuskäigu Oru pargi laululavale ja seejärel ootas meid ees pikem
sõit Valgejõe veinivillasse. Perenaine
Tiina tuli meile vastu ja tutvustas oma
valdusi ja tegemisi. Nägime, kuidas
saab alguse võilillevein, mille kogu
partii valmides tõenäoliselt lennukiga
Moskvasse gurmeerestorani viiakse.
Seejärel mekkisime ise kohalikke veine, samuti perenaise prooviks tehtud
imemaitsvat veiniäädikat. Loomulikult ei saanud me lahkuda laulmata.
Reisi viimaseks punktiks sai Leesi
kenasti renoveeritud rahvamaja, kus
võistlesime, kes paremini merelaule
esimese sõna järgi ära tunneb. Seejärel
sõitsime väsinute kuid rahulolevatena
kodu poole teadmisega, et Eestimaa on
ilus ja inimesed head.
Täname heldet ilmataati suvesooja
ilma eest. Täname kõiki lahkeid võõrustajaid. Täname Rae vallavalitsust ja
kohalikke ettevõtjaid, kes andsid meile reisile kaasa meeneid võõrustajatele
kinkimiseks.
KOORIVANEM

EVA JAANSON
ja MARGUS VAIN
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Pereettevõtte tooted jõuavad nii
Rae vallas tegutseb rahvusvahelise haardega
väike pereettevõte Nordic
Armoury OÜ, kelle tehtud
tooted leiavad kasutust nii
sõjalistes kriisikolletes kui
ka Hollywoodi kassahittide
filmimisel.
ANDRES KALVIK
11 aastat tegutsenud ettevõttele,
mida juhivad isa-poeg Heino ja Mihkel Piirsalu, pandi alus keldris. Ühel
hetkel jõuti tõdemuseni, et manuaalpinkidega jändamine ja pideva allhanke tellimine ei ole jätkusuutlik. Tallinnas Veerenni tänaval renditi ruumid
ja soetati kaasaegsed seadmed. „Masinate kasutamisest ei teadnud me
tuhkagi. Tuli oli aga takus ning seitse
päeva nädalas 16 tundi ööpäevas tööd
tehes saime asja selgeks,“ meenutab
Piirsalu.
Rae valda Läike teele koliti 2014.
aastal. Tootmist alustati praegustes
rendiruumides nii, et uksi ja aknaid
alles paigaldati. Suured tellimused olid
pooleli ja iga sekund arvel. Kui kasv
sama suure hooga jätkub, tuleb mõelda laienemise ja miks mitte ka oma
tootmishoone ehitamise peale.
Relva arendamine võtab kuni
kümme aastat
Kaubamärgi NordArm all arendatakse ja toodetakse põhiliselt lisatarvikuid relvadele ning öövaatlusseadmetele, väljaõppevahendeid,
treeningpadruneid ning kaabelsidevarustust. Samuti tehakse allhanget
piiritagustele tsiviil- ja kaitsesektori
ettevõtetele. Tegevusluba võimaldab
toota ka relvi, kuid selleni ei ole veel
jõutud. Väikesel Eesti ettevõttel on
äärmiselt keeruline suurte kogemustega kompaniidega rinda pista.
„Hangete puhul on tavaliselt üheks
tingimuseks, et relv oleks leidnud kasutust erinevates NATO ja Euroopa
Liidu relvajõududes või mõnes konfliktiolukorras. Relva arendamine, kat-

Töökoormus
sõltub peamiselt
riigihangetest ja seetõttu
varieerub ka töötajate hulk.
setamine ning turundamine võib olla
viie kuni kümne aasta töö ja nõuab investeeringuid. Suured relvatööstused
on tegutsenud sadakond ja rohkemgi
aastat, Eesti on olnud taasiseseisev
alla 30 aasta,“ võrdleb Piirsalu. „Küll
saaks me hakkama erinevatelt ettevõtetelt tellitud komponentidest relva
kokkupanekuga, kuid see suund meid
ei paelu. Tahame ise toota.“
Samuti tegeletakse Kaitseväe kasutuses olevate sõidukite ümberehitamisega. „Vastavalt lähteülesande-

le mõtleme välja insenerlahenduse.
Näiteks oleme modifitseerinud tavalise Kaitseväe maasturi lõppkasutajate soovide kohaselt selliseks,
millel on MG-3 kui ka Negev kuulipildujate kinnitamise võimalus. Oleme
lisanud „swing-arm”-tüüpi ja turelli
(360-kraadi tulevõimekus) kinnitusmeetodid, erinevaid lahendusi laskemoona hoiustamiseks ning teinud
võimalikuks haavatute transportimise,“ kirjeldab Piirsalu.
Valgustisüsteem Star Warsi
võtteplatsil
Ettevõttes toimub pidev militaarvaldkonna toodete arendus ja tootmine. Koostöös Kaitseministeeriumiga
on arendamisel näiteks M2 Browning
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sõjatandrile kui ka Hollywoodi
kriisikollete tõttu märkimisväärselt
suurenenud. „Alates 2014. aastast on
riigid kaitsekulutusi tõstnud ning see
on omakorda suurendanud ettevõtete
tootmismahtu ja pikendanud tarneaegu. Kui praegu teha näiteks suurekaliibrilise laskemoona hange, on oht
saada kaup kätte alles aastate pärast,“
toob Piirsalu näite.

Nordic Armoury OÜ üks juhtidest
Mihkel Piirsalu hoiab käes Eesti
Kaitseväes kasutatavat vintpüssi
M14.
FOTO: ANDRES KALVIK

raskekuulipilduja ainulaadne paukpadruni laskmissüsteem. Iseseisvalt
käib arendus veel näiteks õppemeremiinide ja treening-suitsumürskude
valdkonnas.
Tsiviilvaldkonnas toodetakse filmitööstuses kasutatavate LED-valgustisüsteemide komponente. Lõpptoode,
mille on arendanud Tallinnas asuv
Digital Sputnik, on leidnud näiteks kasutust selliste Hollywoodi linateoste
nagu „Star Wars: Rogue One“, „Independence Day: Resurgence ja Guardians of the Galaxy vol 2“ filmimisel.
„Hiinas toodetud odavamatest
valgustussüsteemidest, mille eluiga
on võrdlemisi lühike, eristab Digital
Sputniku toodet veel see, et juhtpuldi
või nutitelefoni rakenduse abil on või-

malik mugavalt valgustugevust ja värvi muuta,“ selgitab Piirsalu.
Samuti tehakse erinevaid komponente hüdraulika-, meditsiini- ja toiduainetetööstuse valdkonna ettevõtetele. Töökoormus sõltub peamiselt
riigihangetest ja seetõttu varieerub ka
töötajate hulk. Kibekiiretel perioodidel töötatakse ööpäevaringselt kolmes
vahetuses, vaiksemal ajal on palgal
kuni viis inimest.
Nordic Armoury aastakäive on jäänud vahemikku pool kuni poolteist
miljonit eurot, mulluseks käibeks kujunes umbes miljon eurot. Militaarvaldkonnas on peamisteks sihtturgudeks Austria, Soome ja Kreeka.
Viimastel aastatel on rahvusvaheline sõjatööstuse maht erinevate

Eesti uudne suund: nutikas
kaitsetööstus
Riigikogu võttis suvel vastu seaduse, mis annab Eesti ettevõtjatele
võimaluse valmistada, hooldada ja
eksportida sõjarelvi, laskemoona, lahingmoona ning lahingmasinaid.
Välismaa ettevõtete asemel saavad
Kaitseväe ja Kaitseliidu partneriteks
olla edaspidi Eesti firmad. Samuti loob
seadus eeldused välisinvesteeringuteks, kodumaistel ettevõtetel on aga
võimalik edaspidi tegevust laiendada
ja pakkuda oma tooteid ka väljaspoole.
„Eesti kaitsetööstus tervikuna on
olnud nutikas, oma võimekusi hästi
teadvustav ning pigem innovatiivsetele ja nišilahendustele orienteeruv.
Suurte rakettide ja sõjamasinate asemel on panustatud näiteks küberjulgeoleku arendamisse. Samuti oleme
esirinnas mehitamata maismaa- ja
õhusõidukite, riigipiiri jälgimisseadmete ning erinevate infotehnoloogiliste lahenduste valdkonnas. Eesti kaitsetööstusettevõtete arengule panustavad
tugevalt kaasa Eesti Kaitsetööstuse Liit
ja Kaitseministeerium,“ ütleb Piirsalu.
Nordic Armoury tegeleb ka taktikalise varustuse, isikukaitsevahendite,
relvade ja laskemoona müügiga. Suurem osa kaubast on kohapeal olemas,
kuid kuna tegemist pole traditsioonilise poega, on ostuhuvi korral soovitatav aeg eelnevalt kokku leppida.

Nordic Armoury
aastakäive on jäänud
vahemikku pool kuni
poolteist miljonit eurot,
mulluseks käibeks kujunes
umbes miljon eurot.
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Tanker mitmekordistab uues tehases
tootmismahtusid
Jüris uue, kaasaegse ning senisest
ligi kaks korda suurema tehase avanud väikepruulija Tanker saab nüüd
südamerahus oma põhitegevusele
ehk õlle tootmisele keskenduda ja
väiketootja piir võib saada peagi
ületatud.

ANDRES KALVIK
Seni Vaidas kitsastes ja mitte kõige
kaasaegsemates tingimustes kesvamärjukest teinud Tankeri mehed pidid
hoolikalt tootmismahtusid arvestama,
et kõik tellimused täidetud saaksid.
Aeg-ajalt kasutati sel põhjusel ka teiste pruulikodade ruume. Ühesõnaga –
nõudlus ületas tihtipeale pakkumise.
Tõuseb neljandaks suurtootjaks
Eestis
Enam selle üle muretseda pole
vaja. Kui Vaidas toodeti eelmisel aastal
pisut alla 150 000 liitri õlut, siis uues
tehases tehti kuu aja jooksul ainuüksi
esimese pruuliga 45 000 liitrit. Järgmisel aastal ilmselt ületatakse väiketootja piir ning Tankerist saab Saku, A. Le
Coqi ja Viru Õlu kõrval neljas suurtootja Eestis.
Uues tehases on võimsust toota
kuni poolteist miljonit liitrit õlut aastas. Mai alguses toimunud pidulikul
avamisel oli pruulimisel kolmteist
erinevat õllesorti, kuid tulevikus tahetakse valikut vähendada ja keskenduda rohkem populaarsematele markidele.
„Panime Vaidas esimesse sajasse
tuhandesse pudelisse õlut käsitsi. Saime ruttu aru, et see ei ole jätkusuutlik.
Alguses käisid sõbrad abiks, kuid ühel
hetkel ei vastanud nad kõnedele,“
meenutas tegevjuht Jaanis Tammela
muheledes.
„Virre tootmine ehk toorainest magusa vedeliku tegemine on nüüd täielikult automatiseeritud. See tähendab,
et Tankeri õlled on alati ühesugused.
See annab meile kindluse, et inimesed
ei pea tootes pettuma. Pidime võtma
arvesse ka asjaolu, et tootmist suurendades ei ole majanduslikult otstarbe-

Purgi kasutamine
vähendab oluliselt
ökoloogilist jalajälge,
kuna metall on võrreldes
klaaspudeliga pea
sajaprotsendiliselt
taaskasutatav.
Keskkonnateadlikkusel on
meie ettevõtte filosoofias
oluline roll.
kas pidevalt inimesi juurde palgata.“
Tanker panustab kogukonnaellu ja
toetab üritusi
Selleks, et 1,2 miljoni euro eest
kaasaegne tootmine püsti panna, kaasas Tanker PRIA toetuse ja pangalaenu
kõrval kapitali ka ühisrahastusplatvormi Funderbeami kaudu. Kampaania osutus ülimenukaks ja ettevõte sai
endale seeläbi 400 osanikku.
Pruulikoja tarnijaks valiti üle
300-aastase ajalooga Saksa pereettevõte Kaspar Schulz, uued ja suuremad
mahutid tarnis Eesti ettevõte Thorsteel ning villimisliin osteti Kanada firmalt Cask Global Canning.
„Huvi oli harukordne. Olime üllatunud,“ kinnitas Tammela. „Arvan, et
meie eeliseks on käegakatsutav toode,
mida kõik saavad endale lubada, ning
meie kaubamärk on Eestis ja lähiriikides tuntud. Start-up-ettevõttesse investeerides võib olla raske aru saada,
mil moel hakkab raha tagasi tulema.
Teiseks – majandusel läheb hästi ja
inimesed tahavad investeerida rohkem kui kunagi varem.“
Üks oluline põhjus, miks Tanker
just Jürisse uue tehase püsti pani, peitub heas vee kvaliteedis. „Meie jaoks
oli väga tähtis, et veele ei oleks midagi
juurde pandud. Jüris saame vee otse
puurkaevust. Kaalusime tõsiselt tehase rajamist Peetrisse, kuid sealne vesi
tuleb Ülemiste järvest ja Tallinna Vesi
on seda keemiliselt töödelnud. Lisaks
ei suudetud Peetris meile garanteerida

nii suures koguses vett,“ selgitas Tammela.
„Iga omavalitsus tunneb head
meelt, kui saab olla koduks erineva
tegevusvaldkonnaga
ettevõtetele,“
lausus Rae vallavanem Mart Võrklaev.
„Tankeri puhul on oluline esile tõsta
seda, et ettevõte on panustanud kogukonnaellu, toetades erinevaid üritusi
ja korraldades oma tehases muusikaõhtuid „Õlu & Vinüülid“. Iga firma
võiks leida kohalikku ellu panustamiseks oma niši.“
Kuna Eestis kasvab turg 10–20 protsenti aastas, siis keskendub Tanker
jõulisemalt ekspordile. Praegu läheb
toodang 20 erinevasse riiki, viimaseks
töövõiduks oli Hongkongi turu avanemine. „Eestil on puhta loodusega riigi
maine ja see aitab meie kuvandi loomisele kaasa,“ täpsustas Tammela.
Klaasi asemel on eelistatud hoopis
plekk
Kui seni villis Tanker õlut klaaspudelitesse, siis nüüd panustatakse
esimese siinse väikepruulijana plekkpurkidesse. Tammela, kes on ühtlasi
ka Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige, sõnul on purgil pudeli ees mitmeid eeliseid.
„Esiteks säilib õlu purgis paremini, sest hapnik ning UV-valgus ei
pääse tootele ligi. Teiseks vähendab
purgi kasutamine oluliselt ökoloogilist jalajälge, kuna metall on võrreldes
klaaspudeliga pea sajaprotsendiliselt
taaskasutatav. Keskkonnateadlikkusel
on meie ettevõtte filosoofias oluline
roll. Lisaks on purke oluliselt kergem
transportida. Kui ühe aluse peale saime panna 400 liitrit pudeliõlut, siis
purke saame panna peaaegu kaks korda rohkem. Purk ei purune ja seda saab
ka randa kaasa võtta. Olukorras, kus
üle poole ettevõtte toodangust läheb
ekspordiks, on purgi kasutamine ainumõeldav,“ loetles Tammela.
Ka Vaidas asuv tehas jääb endiselt
töösse ning sealseid ruume kasutab
ettevõte ära aeganõudvate hapuõllede
valmistamiseks ja hoiustamiseks.
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JUUNI
˸14.06 TANKER Õlu & Vinüülid
19.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Muusikat mängib DJ Masa
Tasuta!
˸14.06–16.06 Kurna mõisa pargi
puuskulptuuride päevad ja pärandtehnoloogia pargi avamine!
Jälgi reklaami!
˸16.06 Silver Sepp Kurna mõisa
pargis 20.00
Jälgi reklaami!
Tasuta
˸15.06 Rae veeohutuse päev
Vaskjala veehoidla
Jälgi reklaami!
˸20.06 Curly Strings jaanikontsert
20.00
Golf X Rae golfikeskus
Korraldaja Golf X Rae
Info +372 524 7700
˸22.06 Rae Valla jaanituli 2019
18.00
Jüri Kirikumõisa pargis, kell 18.00
TERMINAATOR
APELSIN
PS TROIKA
LEI$ X GODJAKO
Sang & köis - Venno Loosaar
28.06 KONTRASTID Jaan Pehk ja Paul
Neitsov 19.00
Kurna mõisa park
Tasuta!

JUULI
˸06.07 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Aruküla tee 55
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
˸12.06 TANKER Õlu & Vinüülid
19.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Tasuta!
˸17.07 Tuuli ja Teet Vellingu „Armastus eesti moodi” kontsert 19.00
Rae koolimajas Vaskjala külas. Ilusa
ilma korral väljas!
Tasuta!
˸27.07 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Aruküla tee 55
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee

AUGUST
˸07.08 Pisikeste pillide festival
Lehmja tammik
Jälgi reklaami!
˸16.08 Reket 20.00
Golf X Rae golfikeskus
Korraldaja Golf X Rae
Info +372 524 7700
˸17.08 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Aruküla tee 55
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
˸17.08 Tankerfest 14.00–23.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Jälgi reklaami!
˸19.08 Taasiseseisvumispäeva ühtelaulmine „Heliseme öös“ 22.00
Lehmja tammik
˸23.08 Päikeseloojangukontsert
Jarek Kasar/Chalice 21.00
Golf X Rae golfikeskus
Pilet 10€
˸25.08 Konkurss-festival Annetekoda 2019 14.00–18.00
Rae Kultuurikeskuses
KUTSUME KÕIKI EESTIMAA ELANIKKE
SÕLTUMATA VANUSEST ESITLEMA
OMA ANDEID ÜKSKÕIK MILLISEL
ERIALAL.
Eelvoorud, mis on avatud publikule,
saavad alguse selle aasta suvel erinevates kultuuriasutustes üle Eesti ja
lõppesitlus-finaal väljavalituile toimub
septembris Tallinnas.
Esimesed viis žürii poolt välja valitud
ande-esitlust finaalis saavad rahalise
auhinna. ANNETEKOJA PATROON ON
EESTIMAA SUPERANNE – ANNE VESKI!
Osalemiseks saada hiljemalt 20. juuniks 2019 endale kõige lähemalasuva
allpool mainitud kultuuriasutuse
meiliaadressile kuni kahe minutiline
videomaterjal oma andest, pidades

silmas, et annet tuleb esitleda väljavalituks osutudes kultuuriasutuse laval
(lubatud ka mobiiltelefonivariant).
˸30.08–31.08 Sõjafilmide minifestival
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis
Lagedil
˸31.01 Jüri suvetäika „Koolialguse
eri!“ 12.00–16.00
Aruküla tee 55
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
Augustis on Vaskjala külas Rae koolimajas ööfilmide näitamine!
Jälgi meid ja reklaami http://kultuur.rae.ee/

Tähelepanu!
Jüri raamatukogu 1. korrus (täiskasvanute saal) on esialgse plaani kohaselt 22. juunist kuni 31. juulini remondi tõttu suletud.
Terve korrusejagu raamatuid tuleb
kokku pakkida, seega peale jaanipäeva
pole võimalik 1. korrusel asuvaid raamatuid koju laenata. Küll aga toimetame valiku uudiskirjandust 2. korruse
lastesaali, kust soovi korral raamatukogu külastajad saavad endale lugemist koju võtta. Reserveeritud raamatud (mis on järjekorda lisanud enne
25. juunit) saab samuti kätte 2. korruse
laenutusletist.
Raamatukogu 2. korrus on suvi läbi
avatud, juunis tavapärastel lahtiolekuaegadel ja juulist augustini suviste
lahtiolekuaegade järgi.
Raamatuid saab remondi ajal tagastada meie raamatute tagastuskasti
või 2. korruse laenutusletti.
Vabandame ebamugavuste pärast!
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Kurna pargi arendamist ja hooldamist on
võimalik toetada kõigil
Mai algul ametlikult avatuks kuulutatud Kurna pargis on jõudnud
toimuda juba mitmeid spordiüritusi, kuid hulganisti ruumi jagub ka
loodusenautijatele ja kultuurile.

Umbes 11 hektari suurusel territooriumil oli võimalik pargi pinda
lahendada selliselt, et turvaliselt mahuvad koos aega veetma nii sportlased
kui ka kõik teised külalised. Ootusäre-

vust aga jagub, sest pargi süda alles
võtab uue pinnase ja värske muru kasvamisel oma nägu ja rajatud väikesel
laval, kus avaneb vaade tiikidele, võib
suvel näha ka esimesi kultuuriüritusi.
Kõikidel külalistel on võimalus
anda oma panus nii heakorratööde
tegemiseks kui ka loodud sportimisvõimaluste hooldamiseks, helistades
spetsiaalset selle tarbeks tööle pandud
annetustelefonil 900 1384, millele tehtud kõne maksumus on 3 eurot. Eelkõige loodi number just üle Eesti Kurnasse kokku sõitvate discgolfihuviliste
jaoks, kes saavad seeläbi valla hoole all
oleva rajatise hooldamist toetada, kuid
ükski toetuskõne pargi kunagise hiilguse taastamiseks ei ole liiast.
PS! Selleks, et sinu panus arvesse läheks, tuleb 10-sekundiline kõne
kindlasti lõpuni kuulata.
Koduloohuvilistel võiks toetusnumber
hästi meelde jääda – Kurna mõisa on
ajalooallikates esmamainitud just 1384.
aastal.

10. august 2019
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Rae veteranid enne viimast ala
üldvõidu lävel
Kui Rae valla mängude
viimasel alal, reedel peetud
OlyBet pokkeris, suurüllatust ei sündinud, krooniti
esmakordselt üldvõitjaks
võistkond Rae veteranid,
kelle edu oli mulluse üldvõitja Karla küla ees üle 40
punkti. Karla küla jäänuks
troonile püsima juhul, kui
nad saanuks pokkeris väga
hea ja Rae veteranid väga
tagasihoidliku tulemuse.
Rae veteranide esindaja Margus Esnar sai võistkonnaga rogainis teise koha.

ANDRES KALVIK

FOTO: ARDO SÄKS

Rae veteranide eestvedaja Margus
Esnar enne pokkerit väga enesekindel
ei olnud. „Meil ei läinud eelmisel aastal pokkeris kõige paremini, Karla külale sobib see ala kindlasti paremini.
Oleme oma osalejatenormi ära kasutanud ega saa viimaseks alaks pokkerispetsialiste võistkonda tuua,“ märkis
Esnar.
Rae veteranid osalesid lõppenud
hooajal Rae valla mängudel koguni
kahe võistkonnaga. „Esimene võistkond oli rohkem sportliku tulemuse
peal väljas, teine koosseis võttis mänge ainult mõnuga,“ sõnas Esnar. „Meie
esimeses võistkonnas tegid kaasa nii
vanaisa kui ka tema lapselaps. Tegemist on siiski sõbraliku ja kvaliteetse
vaba aja veetmise vormiga. Jääme rahule nii esimese kui ka teise kohaga.“
Rae valla mängude eelviimase ala,
meeskondliku rogaini võitis teist aastat järjest oodatult Karla küla, mille
ridades tegi muuhulgas kaasa ka mullu 24 tunni rogaini Euroopa meistrivõistlustel hõbeda võitnud Toomas
Marrandi. Karla küla esindaja Nele
Marrandi tõstis aga esile tublide naiste Britt Rammuli ja Maris Terno panust. Võidukasse koosseisu kuulusid
veel Sander Ivarinen ja Jarko Jael
Jõessar. „Punktid olid kergemini lei-

tavad kui eelmisel aastal, kuid rada oli
pikem. Seega oli eelis tugevatel jooksjatel,“ lausus Nele Marrandi.
Enne seda mai alguses Kurna
mõisapargis peetud discgolfivõistlusel pälvis aegade esimese alavõidu
History&Heraldry Europe. Enne võistlust toimus pidulik mõisapargi kauaoodatud avamine.
Kurna külavanema Aivar Aasamäe
sõnul tegid kohalikud ja Kiili elanikud
omavalitsuste toetusel ära tohutu töö,
et aastaid hooletuses olnud piirkond
taas silmailu pakuks. Üheskoos puhastati viis tiiki, tehti haljastustöid ja istutati 101 puud.
„Palju on tehtud ja palju on veel
teha, kuid kindel on see, et Rae vald on
saanud ilusa paiga, kus vaba aega nautida,“ ütles Aasamäe ja kutsus huvilisi
osa saama 14.–16. juunini Kurna pargis
toimuvast puuskulptuuride valmistamisest ning 28. kuupäeval peetavast
Jaan Pehki ja Paul Neitsovi tasuta
kontserdist.
Rae valla mängudest võttis osa
40 võistkonda ligi 600 erineva osalejaga. Tiimi pani välja üheksa küla ja
18 ettevõtet. Järgmine hooaeg algab
septembris ja mängude peakorraldaja Indrek Raigi sõnul võetakse kavva
uusi alasid. „Käesolev hooaeg näitas, et

nädala keskel oli keeruline teatejooksuks ja võistkondlikuks rogainiks kuut
inimest kokku saada. Meeldivalt suure osavõtjaskonnaga üllatas petank,“
rääkis Raig. „Jätkame traditsiooni ja
soovime elanikele tutvustada erinevaid valla sportimiskohti. Kaalume tõsiselt Vaskjala veehoidlas kanuusõidu
korraldamist ning rannatennise või
-võrkpalli lisamist.“

PAREMUSJÄRJESTUS ENNE
VIIMAST ALA

•

Üldarvestus: 1. Rae veteranid
482,2 punkti, 2. Karla küla 441,9, 3.
Omniva 437,9, 4. ABB 428,8, 5. Team
Järveküla 411,1, 6. Aruheina 369,5
Külad: 1. Karla küla 441,9, 2. Team
Järveküla 411,1, 3. Patika 359,3
Ettevõtted: 1. Omniva 437,9, 2.
ABB 428,8, 3. Orkla Eesti 346,3

•
•

DISCGOLF

•

Üldarvestus: 1. History&Heraldry
Europe 42 viset, 2. Rimi 43, 3. Rae
veteranid I 44, 4.-5. Peetri Selts ja
Orkla 45, 6. Karla küla 46

MEESKONDLIK ROGAIN

•

Üldarvestus: 1. Karla küla 94, 2.
Rae veteranid I 80, 3. Peetri Selts 78,
4. ABB 77, 5. Rae veteranid II 75, 6.
Tiim Vaida 69
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Järveküla Leerimäe tee 12a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega
nr 578. Planeeritav ala asub Järveküla
põhjaosas, Leerimäe tee ääres, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääsud
planeeritavale alale on planeeritud
Leerimäe teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.08.2005 Rae vallavolikogu otsusega nr 457 kehtestatud
Leerimäe tee 10 kinnistu teise osa detailplaneeringut pos 28 osas, moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega
kinnistut, millest ühel paikneb olemasolev hoonestus, määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

•

Lagedi alevik Tehase tee 2a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega
nr 602. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus riigimaanteede 11112 Lagedi-Jüri
tee ja 11111 Lagedi jaama tee vahelisel
alal. Läheduses asub Lagedi raudteejaam. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Lagedi-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,7 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolev
elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks
transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata elamumaa kinnistutele
ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
elamumaa.
Detailplaneeringute avalikust
väljapaneku tulemuste avaliku
arutelu:
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
25.06.2019– 08.07.2019 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 08.07.2019:

•

Rae küla Metsatuka-Raki kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega
nr 1113 ning vastu võetud 21.05.2019
korraldusega nr 638. Planeeritav ala
asub Rae külas Rae tee ääres, planeeritud elamu kruntide ja metsamaa
vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette Rae teelt (11113 Assaku-Jüri teelt).
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega katastriüksus neljaks
elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud
perspektiivne elamumaa, ühiskondlike
hoonete ja kaitsehaljastuse maa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse
§ 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine, krundi minimaalsuuruse vähendamine, detailplaneeringu
kohustuslike alade ja juhtude muut-

mine või muu kohaliku omavalitsuse
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval
alal paiknev kaitsehaljastuse ala säilitatakse, kuivõrd muudetakse osaliselt
ühiskondlike hoonete juhtotstarvet
elamumaa sihtotstarbe võrra, kus ühiskondlike hoonete sihtotstarve on juba
Raki tee 5 krundil realiseeritud, ei saa
olemasolevate elamumaa kruntide
vahele täiendavate elamumaa kruntide moodustamist, kus piirkonnale
vajaliku ühiskondlike hoonete maakasutuseks eraldatud juhtotstarve on
eelnevalt realiseeritud, lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.

•

Järveküla Turu, Kindluse, Liiva ja
Veski tee vahelise ala I etapi detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldusega
nr 898 ning vastu võetud 28.05.2019
korraldusega nr 670. Planeeritav ala
asub Järvekülas, Kindluse ja Turu tee
vahelisel alal. Planeeritav ala on hetkel haritav põllumaa, kuid see piirneb
olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Kindluse, Vahemetsa ja Turu teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 30 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu
19.06.2007 otsusega nr 281 kehtestatud Järveküla Aruhansu II kinnistu
ja lähiala detailplaneeringut ning Rae
Vallavolikogu 19.02.2013 otsusega nr
440 kehtestatud Järveküla Juhani I
kinnistu detailplaneeringu lahendust
ja jagada ülejäänud maatulundusmaa
sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa
ja transpordimaa kruntideks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on alale tervikliku linnalise asumi
loomine, mis hõlmab uute elamualade ja uue piirkonna koolimaja krundi
loomist, kergliiklusteede võrgustiku
ning piirkonna sisemise tänavavõrgu
loomist. Detailplaneeringuga koostamise käigus määratakse ehitusõigus
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Vaida aleviku katlamaja
saab uue hingamise

ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud olemasolev ja perspektiivne
elamumaa, ühiskondlike hoonete maa
ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.

•

Lagedi aleviku Mätta tn 2 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 03.11.2009 korraldusega
nr 1177, lähteseisukohti on uuendatud
12.12.2017 korraldusega nr 1639 ning
vastu võetud 21.05.2019 korraldusega nr
637. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus
riigimaantee nr 11112 Lagedi-Jüri tee,
Kangilaski tänava ja Pirita jõe vahelisel
kolmnurksel olemasolevate elamute
alal. Kinnistule juurdepääs on kolmest
suunast: avalikult kasutatavalt Mätta
tänavalt, avalikult Kangilaski tänavalt (juurdepääs raskendatud kraavi ja
krundi kuju tõttu) ning erateelt Jüri tee
31c territooriumil (raskendatud oleva
sügava kraavi tõttu). Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega Mätta tn 2 maaüksus
kolmeks elamumaa sihtotstarbega
krundiks ja transpordimaa maaüksuseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne
elamumaa.

•

Lagedi aleviku Kuuse põik 1 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 02.01.2019 korraldusega
nr 1 ning vastu võetud 28.05.2019 korraldusega nr 668. Planeeritav ala asub
Lagedi alevikus Kuuse tänava, Kuuse

põigu ja Pirita jõe vahelisel olemasolevate elamute ja põllumaade vahel.
Juurdepääs planeeritavale elamumaa
krundile planeeritakse Kuuse põik tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
Rae Vallavalitsuse poolt 27.01.2004
korraldusega nr 64 kehtestatud Mihklisauna 2 kinnistu detailplaneeringu
positsiooni 2 muutmine, moodustada
üks elamumaa ja üks transpordimaa
sihtotstarbega katastriüksus ning
määrata ehitusõigus, hoonestustingimused ja lahendada juurdepääsud,
tehnovõrgud, haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Rae küla Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 579. Planeeritav ala asub Rae
külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ja Raeküla tee nurgal. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Raeküla teelt (11334 Raeküla tee T2). Planeeringuala suurus on
ligikaudu 7,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistust välja kuus
elamumaa, kolm ärimaa, kolm äri- ja
tootmismaa krunti ning üks üldkasutatava maa ja kolm transpordimaa
krunti, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa ja
äri- ja tootmismaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

Rae valla vee-, elektri- ja kaugkütteettevõte AS Elveso rekonstrueerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel Vaida aleviku katlamaja. Ligi 600 000 eurot maksva
töö käigus sisustatakse katlamaja
uue tehnoloogiaga, paigaldatakse
uus hakkepuidukatel ning ehitatakse ümber kütuseladu.
„Vaida katlamaja rekonstrueerimise on tinginud eeskätt vajadus vahetada välja ebaefektiivne ja aina enam
remondikulu neelav vana katlaseade,“
ütleb AS Elveso juhatuse liige Indrek
Metusa. Nüüd vahetatakse senine,
enam kui 20 aasta vanune, katel välja
uue 0,72 MW automaatse puiduhakkekatlaga, nagu on soovitatud ka vallavolikogus vastu võetud „Rae valla soojusmajanduse arengukavas 2016–2026“.
Reservvõimsust jääb katma senine
uuenduskuuri läbi tegev õlikatel. Samuti vahetatakse välja kogu katlamaja tehnoloogia ning põhjaliku ümberehituse osaliseks saab kütuseladu.
Rekonstrueerimistööde teostaja
leidmiseks läbi viidud riigihanke võitis OÜ Kolmtex, kellel on pikaajalised
kogemused katlamajade ja kaugküttevõrkude rajamisel. Rekonstrueeritud
katlamaja hakkab tööle 2019. aasta sügisel.
Ligi 600 000 eurosest kogumaksumusest 36% ehk 216 000 eurot katab
KIKi vahendusel saadud toetus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
AS Elveso on 100% Rae vallale kuuluv ettevõte, mille põhitegevusalad on
võrguteenuse osutamine, elektrienergia müük, vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ning soojusenergia
tootmine, jaotamine ja müük.
Oluline teave:
Euroopa Liidu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020”
prioriteetse suuna „Energiatõhusus”
meetme „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus” investeerimisfondist rahastatav projekt panustab nii kohalike kui ka Euroopa Liidu
energia- ja kliimapoliitika eesmärkide
täitmisesse ja toob otsest kasu ka Vaida kaugküttepiirkonnas olevatele tarbijatele.
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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
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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

ROBOTNIIDUK
SINU AEDA!

MEHITAMATA NIIDUMASIN

0¤ sissemakse 0% intress 0¤ lepingutasu
Väärt masin – Korralik töö – Mõistlik hind
WORX LANDROID
M700, WiFi

Hind: 1100.WORX LANDROID
M1000, WiFi

700m2

1000m2

Hind: 1299.WORX LANDROID
L1500, WIFi

Hind: 1599.-

1500m2

WORX LANDROID
L2000, WIFi

Hind: 1899.-

2000m2

Eelprogrammeeritud, kuni 35% kaldel, vihmaandur, turvakood,
harjavaba DC mootor. TÄIUSLIKUD LISAD: OFF LIMITS virtuaalne piire, ACS
ultrahelisensor, 4G andmeside ja GPS jälgimine, äärelõikus.

0 KAMPAANIA AIATÄHES
6-12 kuulise perioodiga, kuni kaupa jätkub!

www.aiataht.ee

SAKU - Tehnika 7
PEETRI - Tuleviku tee 10

www.facebook.com/aiataht
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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

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

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

REKLAAM
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Võsa raie
Ohtlike puude raie
Kändude freesimine
Puude ja põõsaste hooldus
Hekkide ja viljapuude lõikus
566 24 858, 537 84 619
info.arborgreen@gmail.com

Arkop OÜ müüb

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee
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BRONEERI KOHE AEG
www.a-ülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

A-Ülevaatus on Eesti suurim
tehnoülevaatuse ettevõte.
Eestis tegutseme alatest
2008. aastast ja meie
esindused asuvad Tallinnas,
Maardus, Rae vallas, Rakveres,
Räpinas, Tartus ja Viljandis.

Selle reklaami esitamisel sõiduauto korralise tehnoülevaatuse soodushind kehtib kuni 31.12.2019

SOOdUSHINd!

32€

(tavahind 42€)

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

tel. 5866 5695

E-R 9.00-19.00

L 9.00-15.00

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

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

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

MURU NIITMINE

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

Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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Pauline

Catering

KOKK

Loomäe tee 10, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa

OTSIME OMA MEESKONDA
NÕUDEPESIJAT/KÖÖGITÖÖLIST!
Töö kirjeldus
Nõude ja muude
köögitarvikute pesemine
nõudepesumasinaga ja käsitsi
Nõude poleerimine ja ladustamine
Oma töökoha korrashoiu
eest hoolitsemine

Tööülesanded
•
•
•
•
•

Hilding Anders AS-i tehase SleepWell töötajate toitlustamine:
toidu valmistamine ja serveerimine
töökoha ja ruumide korrashoid
nõudepesu
kauba tellimine nädalamenüü alusel
tööaeg E–R kella 7.00–15.30

Ettevõte pakub
Tööle väärilist palka
Rõõmsat ja toetavat meeskonda
Paindliku töögraafikut

Nõudmised kandidaadile
Eelnev töökogemus ei ole oluline.
Tööle asudes pakume
omalt poolt koolitust
Koostöövalmidus ja tahe
töötada meeskonnas
Hea pingetaluvus
Ausus, kohusetundlikus ja puhtus
Töökoht: Jüri
Tööaeg: Täistööaeg / osalise tööajaga
Palk: alates 550 bruto

Nõudmised kandidaadile
•
•
•
•
•
•
•

kiire kohanemisvõime
töökogemus kokana
puhtusearmastus
eesti ja vene keele oskus
tervisetõend ja hügieenikoolituse tunnistus
ausus
kasuks tuleb isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Pakume
•
•
•
•
•

kaasaegset töökeskkonda
meeskonnatööd
püsikliente ja kindlat töökohta
sõidukompensatsiooni
motiveerivat töötasu

Kontaktisik Ülle Tiimus, lisainfo telefonil 504 6284
CV saata aadressile info@pauline.ee
Koduleht http://pauline.ee

Võta ühendust: info@tulicatering.ee, telefon: 5668 6979

REKLAAM
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ELEKTRI- JA NÕRKVOOLUSÜSTEEMIDE
PROJEKTEERIMINE, MÜÜK, PAIGALDUS JA HOOLDUS.
30 aastat elektritööde kogemust nii maismaal kui merel.
Tel: +372 5622 8790; +372 614 4507
estonia@alandiaengineering.com

www.alandiaengineering.com
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Reakuulutused

•
•
•
•
•
•
•

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel: 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid
koguseid. Info 5559 7572.
Klaverihäälestuse teenus
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. 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075;
e-kiri: liuguksed@kallion.net.
Pikaajaline kogemus õhksoojuspumpade
paigaldusel, hooldusel ja projekteerimisel.
Tasuta konsultatsioon!
Uuri lisa toomas@ideaalkliima.ee või telefonil
5622 0993. Asume Rae vallas.
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.
Müüa toored küttepuud: lepp 40 € ruum,
kask 50 €/ruum. Alates 10 rm transport tasuta.
Tel 5813 5116.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga 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.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja
heina niitmine, saetööd aias. Tel 5554 7291.
MULD, LIIV, KILLUSTIK, KRUUS,
FREESASFALT + transport. Tel 5395 3788.
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev
Lepistu.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga.
Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.
Suurte kogemustega (20a) tore lapsehoidja
hoiab teie lapsi. Tel 5656 6622.
Pere ostab Rae vallas või lähiümbruses
sõidukorras sõiduauto või mahtuniversaali.
Võib vajada pisemat remonti võib olla ka
ülevaatuseta. Tel 5819 0200,
Ilusvalgus@gmail.com.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Tuleohutusnõuded OÜ pakub:
ehitusprojekti tuleohutusosa koostamine ja
audit, ehitise tuleohutusaudit, küttesüsteemi
ekspertiis.
Info: tuleohutusnouded@gmail.com;
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tel: +372 5301 2340.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine
(plekk, kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja
värvimine. Tänavakivide puhastus. 5624 1509,
Andres.
Ostan garaažiboksi Jüris või selle
lähiümbruses. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel 5451 1053.
Kõik haljastustööd ühest kohast –
trimmerdamine, võsalõikus jne. Kvaliteetne
töö, tunnustatud kvaliteet. 5673 8933.
Iseseisev koristaja koristaks õhtusel ajal
asutuse- või kontoriruumid. Tel 5693 7800.
ATKO Liinid OÜ võtab tööle bussijuhte.
Täpsem info tööpäeviti telefonil
627 2737, 627 2713 või pöörduda
Sõstramäe 12, Tallinn.

••
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Päästeteenistuse teated

08. mai: suits majas Peetri teel
11. mai: koristati teelt allaaetud loom
Jüris
11. mai: tulekahju Tartu mnt 102
17. mai: koristati reostus ringteel Jüri
ringi läheduses
20. mai: kustutati suur lõke Kurnas
21. mai: tulekahju Peetris Läike tee 32
22. mai: kustutati põleng Vaidas
Piibelehe 14-11 rõdul
28. mai: koristati allaaetud põder Tartu
maanteelt Aruvallas

Nüüd viimane paat
Sind viib üle vee
ja teiselpool vikerkaart
jätkub Su tee …
Südamlik kaastunne lastele

HELJU PRITS
kaotuse puhul.

Seli küla elanikud
Üks elutee on käidud lõpuni…
Avaldame kaastunnet Luulele
ja lastele
kalli abikaasa ja isa

AAVO VASSUSE
surma puhul.

Vaida Lasteaed Pillerpall
Olgu koit Sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon..

Armas Mairi
Võtame osa Sinu leinast

ULVI PÜSSIM

ENN KÄRNERi

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.

Laulukaaslased Jüri perekoorist

Töökaaslased VIA3L
tagastuse osakonnast.

lahkumise puhul.

Südamlik kaastunne Mallele,
Piretile ja Priidule
kalli abikaasa ja isa

PEETER MALK
kaotuse puhul.

Aime, Arvo, Ljuda, Uno, Tiiu,
Joosep ja Marika

Südamlik kaastunne
Piret Malkile kalli

ISA

kaotuse puhul
Kolleegid Rae Huvialakoolist

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

TIIU MÄEPÕLD
surma puhul.

Jüri Gümnaasium

Mälestame toredat töömeest ja
Patika küla elanikku

FELIKS
PAHMANN’i

ja avaldame kaastunnet
Taivole perega, isa, äia, vanaisa
lahkumise puhul.
Sõbrad Patika Kruusiaugu,
Korba, Kure ja Evarti taludest.

MAIS LAHKUNUD
UNO-GEORG MAASIKAS
FELIKS PAHMANN
PEETER MALK
PAUL LORVI
EVI JULLINEN
TIIU MÄEPÕLD
LEILA KELTMAN
ULVI PÜSSIM

KUULUTUSED
JUUNI 2019

Mais
registreeritud
sünnid
FREDERIK PALOSON
MADIS BERESŅEVS
TOMI VÄLJA
LEVON MAASING
TORM DANIEL RÕÕM
SANDER SEPP
REMON TEINMANN
WILLIAM VENDEL
MARTIN JOHANNES KAARE
JOHANN VILLEM MÄND
JAKOB LENNART TOOTS
KENNETH KARU
BRAIT OOLEP
ERIK SEEBOLD
OSKAR LUUKAS KIRSS
KENDRA HARRIETT PUSKAR
LISANDRA TAMMISTE
EVA VASK
ANETE ROSIN
DIANA HRAPKO
KIRSIKA SILLER
MIIA UIBOMÄE
ARINA SAMOILOVA
MAYA SAMOILOVA
VICTORIA MAY KAZIMIR
RENATE KIRIN
EMILY MAI
LISETE REBANE
EMMA LOREEN PUKK
ALINA-ANNA OSSARTŠUK
MARIETE SOON
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TULE TÖÖLE!

Kui oled rõõmsameelne, aus, kohusetundlik, lapsi armastav ja avatud uutele
väljakutsetele, siis Järveküla Lasteaed ootab oma kollektiivi:
• lasteaiaõpetajaid • eripedagoogi
• õpetaja assistente • köögi abitöölist
• logopeedi
• sekretäri
Lisainfo telEFONIL 5853 7054 Airi Kukk

Dokumendid esitada hiljemalt 20. juuniks

Juunikuu sünnipäevad
SALME KUUS
LUISA PLUKŠ
VIKTOR MOSSOV
HUBERT UUDAM
AINO MERILA
IVAN LAVREŠIN
EUGENIJA RODNIKOVA
HELDUR TAMMEORU
IRJA LUTSBERG
LARISSA VAKSMAN
AINO VÄLJAK
ARVI PROMANN
URHO LUKKONEN
ALEKSANDER TURSKI
MAIMU TANING
REIN VIINA
ENNO SÄREKANNO
VÄINO KASK
VAINO NAPP
HANNES MEIER
HILMA POHLAK
ZOYA VOLYNKO
LIA SEPP

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Toimetus: sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Teostus: Meediapilt OÜ
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MALLE LISSMANN
ANTS HIIE
ANNE AINSAAR
VIKTOR KÄÄR
VLADIMIR KUTSENOK
MONIKA UUSTAL
TOOMAS NIILOP
MARE VASARLO
LIIA EHKMANN
REIN KEINASTE
SVETLANA HILL
SOFIA SILLER
HEINO AIDMA
NIINA KOSTINA
MARIKA PÕLDMA
SERGEI FIRSOV
KOIDULA KERNER
JAAN UUS
ANDRES KULL
ALLA KULMATS
RAINA SINISALU
STUART KENNEDY WOORE

80
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70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
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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.

