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Peetri park üllatab omanäolisuse ja mitmekülgsusega.
Pargis jagub ajaveetmise võimalusi nii suurtele kui ka
väikestele – loe lähemalt u lk 2–3
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Peetri pargi projekteerimisel on mõeldud
Veebruaris kirjutasime
Peetri pargi projektist, mille
osas on vallal elanikele häid
uudised.
Tihedas koostöös SWECO Projekt
AS projekteerijatega on esmasest eskiislahendusest jõutud pargi I etapi
põhiprojektini, mis on esitatud vallale
heakskiitmiseks ja mida teile tutvustada saame. Selle aasta suvel on vallal
kavas läbi viia ehitushange ja eesmärgiks on pargi esimene etapp avada
2020. aasta suvel. Vallavanem Mart
Võrklaeva sõnul on esimeses etapis
planeeritav maht ca 2 ha, aga kogu
planeeritud pargi pindala ca 5 hektarit.
„Valla eelarvestrateegias on aastani
2023 Peetri pargi ja keskväljaku rajamiseks ette nähtud lausa 1,8 miljonit
eurot. Teises ja/või kolmandas etapis
lisanduva mahu osas ootame väga
elanike sisendit, mida seal näha soovitakse,“ sõnas vallavanem ja lisas, et
hetkel on kindel, et sinna on tulemas
lipuväljak koos välikontserdialaga
ja koerte jalutusplats. Lõpptulemust
saab näha ilmselt aastatel 2022–2023.

Tegevusi nii suurtele kui ka
väikestele
Laias plaanis on pargiala jaotatud
aktiivsete ja passiivsete tegevustega
aladeks. See tähendab, et aktiivsed ja
sportlikud tegevused paiknevad Niinesaare ja tulevase Kungla tee ääres
ning pargi teises otsas, eemal läbivatest teedest, on veesilm koos selle
äärde plaanitud jalutus- ja puhkamiskohtadega, kus on võimalus veeta aega
rahulikumas meeleolus.
Pargi südames – turvaliselt eemal
liiklusest, hakkab paiknema omanäoline ala meie kõige väiksematele elanikele.
Mänguplatsi kujundus on saanud
inspiratsiooni lähedal asuvast lennujaamast ja vastavasisulised on ka
atraktsioonid. Lisaks tuleb mänguala
juurde liikluslinnak. Kõige väiksemate laste mänguala jääb visuaalselt ja
füüsiliselt eraldatuks ülejäänud pargialast, kus põhjaosas piirab ala tihe
haljasvöönd ning liikluslinnaku poolses osas eraldab mänguväljaku ala rattasõidualast ja muust lõunapoolsest
pargialast madal puitpiire.
Vallavanema sõnul on Peetri ela-

nikud aktiivsed kodanikud ja armastavad veeta aega sportlikult. „Pargi
näol lisandub piirkonna inimestele
hulganisti aktiivseks ajaveetmiseks
mõeldud võimalusi. Meil on hea meel,
et valla ehitatud kergliiklusteed on
piirkonnas sedavõrd aktiivses kasutuses, aga jooksjad on puudust tundnud
pehme pinnasega rajast. Edaspidi saab
neid tegevusi nautida pargis, kuhu
on kavandatud u 600 meetri pikkune
jooksmiseks sobiva kattega valgustatud jooksu- ja suusarada,“ ütles Võrklaev.
Rohkelt võimalusi aktiivseks
ajaveetmiseks
Rajale lisavad põnevust ka kaks tehislikku tõusu, mis toimivad ühtlasi
nii pargi tegevuste kui ka teede ja elamute suunas müra tõkestava vallina.
Tegevusi jagub kõigile: noorte poolt
kaua oodatud skatepark ja parkuuriväljakud nii algajatele kui ka edasijõudnutele, ringtreeninguks sobilik
välijõusaal ja seenioritele sobilikud
treeningvahendid, portega piiratud
multispordiväljak, kus saab harrastada pallimänge, lauatenniselauad ja
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Vaata rohkem pilte Rae valla ametlikult Facebooki
lehelt: www.facebook.com/raevallavalitsus/

nii noortele kui ka vanematele
liivariba võrkpalliväljakuga. Tervikuga
ühildub ka täna juba olemasolev korvpalliplats.
Veesilm rikastab pargimaastikku
Jalutamist ja lapsevankriga liiklemist soodustab läbi pargi kulgev
valgustatud kõnnitee. Rahulikumaks
ajaveetmiseks asub pargis ka veesilm,
mis lisab põnevust haljastuse ja selle
ümber kulgeva laudtee ning jalutusrajaga. Arvestama peaks, et veesilm
ei ole mõeldud ujumiseks ja seetõttu
on see mitmest küljest piiratud ka tõkestavate elementidega, mis lisavad
turvalisust. Lõpuni aga vee äärde minekut ei tõkestata ja tiigi idakaldale
jääb liivariba, kuhu tulevad näiteks lamamistoolid ja võrkpalliväljak. Veesilma sisse on kavandatud liikuv purskkaev, mida on hea vaadelda vee äärde
loodavalt puitterrassilt, kus hakkavad
paiknema piknikukohad. Kuigi pargi
haljastus on veel professionaalide käe
all lahendamisel, on kindel, et tuleb
nii varju pakkuvaid leht- ja okaspuid
kui ka ilutaimi ja madalamad põõsaid.
Veesilm annab võimaluse ilmestada
tervikut ka lopsaka veetaimestikuga.

•

Kas teadsid?

Iseenesest mõistetavalt on soositud parki jõudmine jalgsi, jalgratta
või lapsevankriga. Selleks on juurdepääsud loodud mööda kergliiklusteid Niinesaare teelt, Suurekivi
teelt, Salu tänavalt, rajatavalt Kopli
tee pikenduselt ja perspektiivselt
Kungla teelt ning atraktsioonide
juurde on ettenähtud rattaparklad.
Siiski asub pargi mõlemas otsas ka
parkla autodele.

•

Peetri parki rajatava skatepargi projekteeris ka Eesti esimese
betoonist skatepargi rajanud Betoondetail OÜ ja oma lahenduselt
on see sarnane Võru linnas asuva
ainulaadse pargiga, mis on saanud
mitmeid tunnustusi.
Eesti
Kommunaalmajanduse
Ühing tunnistas Võru skatepargi
2017. aasta parimaks kommunaalrajatiseks ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt korraldatud

üleriiklikul konkursil „Eesti kaunis
kodu 2018” pälvis Võru skatepark
eriautasu „Parim tervisespordirajatis”.
Ainulaadseks teeb Võru skate•pargi
bowl-element (kauss/bassein)

koos korraliku drenaažiga. Peetrisse tulev park aga on veel sammuke vingem, sest kauss-element on
suurem.
Kuigi betoonist park on juba
oma olemuselt vaiksem kui vineerist lahendus, siis teeb Peetri pargi
eriliseks ka see, et skatepark on viidud maapinna sisse, mis summutab müra veelgi.
Lisaks on maastiku kujundusega plaanis luua selle ümber vall,
mis lisab lahendusele omapära, aga
toimib ka müra summutajana mõlemas suunas – et vähendada liiklusmüra pargis ja pargis tekkivat
müra naabruses.
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Eriliste inimeste koht
Erivajadusega laste arv ja
osakaal elanikkonna seas
on olnud viimasel kümnendil tugevas kasvutrendis.
Võrreldes 2009. aastaga oli
ametlikult määratud puudega laste arv 2017. aastaks
peaaegu kahekordistunud.
Eestis oli 2017. aasta alguse seisuga
12 896 puudega last, kellest 56% ehk
7164 olid raske, 39% ehk 5000 keskmise
ja 6% ehk 732 sügava puudega. Puude
liigi alusel on kasvanud kõigi puude
liikide, välja arvatud meele- ja liikumispuudega laste arv. Eesti Puuetega
Inimeste Koja 2018. aasta uuringu kohaselt on olnud suur kasv keele- ja kõnepuudega laste ning vaimupuudega
laste osas.
Rae vallas elab 2019. aasta jaanuari
seisuga 19 051 inimest, mis tähendab,
et viimase kümne aastaga on rahvaarv kahekordistunud. On loomulik, et
rahvaarvu kasvades on suurenenud
ka erivajadustega inimeste arv ning
abivajadus. Sellest tulenevalt tegeles
vald möödunud aasta teises pooles
aktiivselt erivajadustega inimeste
spetsialisti otsingu ning värbamisega.
Selle tulemusel saigi valla struktuuris
täiesti uuele ametikohale jaanuaris
tööle asuda Siret Kiik.
Rääkimine aitab
Nüüdseks neli kuud ametis olnud
Siret on eriliste inimestega tegelenud
terve oma senise tööpõlve – alustas
õpingute kõrvalt Tartus Maarja Tugikeskuses pikapäeva rühma kasvatajana, on olnud kasvataja lastelaagrites ja
töötanud turvakodus, kuhu sattunud
lapsed vajavad tihti samuti teistsugust lähenemist. „Kõige põhjalikum
kogemus sai omandatud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, kus oligi
minu tööks rehabilitatsiooniplaanide
koostamine, teenuse vajaduse hindamine ja sellele suunamine,“ selgitas
Kiik.
Vallas on Sireti tööks erivajadus-

tega inimeste ja nende perede toetamine ning nõustamine – klassikalise
paberimäärimise asemel tuleb seega
palju suhelda ja inimestega rääkida.
See aga Siretile meeldib ja ta loodab,
et inimesed haaravad edaspidi ka üha
julgemalt telefonitoru, et oma muresid
kurta või nõu küsida. „Kui pere leiab
ennast hoolitsemast erilise inimese

eest, siis on loomulik, et emotsioone ja
küsimusi on palju. Info on küll internetis kõik olemas, aga selle leidmine
ei ole alati lihtne, lisaks pikad ankeedid ja erinevad tähtajad, mis tekitavad
segadust ja nördimust – inimestele
tuleb seda öelda, et nad ei peagi kõike
kohe ise oskama ja teadma, me saame
neid aidata,“ julgustas Kiik.

HOOLEKANNE
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on meie keskel
KODUKOHANDUSE
PROJEKT
Rae vald aitab koostöös riigiga
kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks.
Kuni 31. maini saab toetust taotleda puudega inimese erivajadusest
tuleneva eluruumi kohandamiseks,
sealhulgas:
liikuvusega seotud toimingute
(püsti, pikali ja istuma saamine,
treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sh eluruumi
sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja
selle territooriumile sissepääsu ja
piiride kohandamist;
hügieenitoimingute (pesemis- ja
tualetitoimingud) parandamiseks;
köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte, ventilatsiooni,
valgustuse jms juhtimisautomaatika ning suitsu- ja vinguandurite
paigaldamist.
Kui Sina, Su naaber või lähedane
vajab abi, siis võta kindlasti ühendust.
Kontaktisik: erivajadustega inimeste spetsialist Siret Kiik, telefon
5596 4361, e-post siret.kiik@rae.ee.

•

•
•

Siret Kiik.

Erilised inimesed on aga siiski kohati veel tabuteemaks ja on peresid,
kus probleemidega tegelemise asemel
loodetakse, et need mööduvad ise või ei
sekkuta õigel ajal. Kõige keerulisem on
sellisesse olukorda sattudes inimestel,
kellel puudub igasugune varasem kokkupuude erivajaduste temaatikaga.
„Ma ütlen alati, et ma ei tööta lastega,

vaid ma töötan peredega. Kogu perekonna ja sealt edasi loomulikult ka
haridusasutuste kaasatus loob erilise
lapse ümber tervikliku toetava keskkonna. Need on teemad, mille puhul
probleemide eitamine ei vii kuskile
ja nõustamist ning tuge võivad raskel
hetkel vajada ka vanemad,“ lisas ta.
Miks aga on kõike seda järsku

Miks aga on kõike
seda järsku kuidagi
rohkem – kas ühiskonnal
on midagi viga, et me
oleme haigemad, nõrgemad
ja vajame erilist hoolt?
kuidagi rohkem – kas ühiskonnal on
midagi viga, et me oleme haigemad,
nõrgemad ja vajame erilist hoolt? Siret
usub, et tegelikult on see märk sellest,
et me oleme teadlikumad ja oskame
neid probleeme märgata. „Kui kõik
osapooled on avatud, siis koostöö pere,
lasteaia ja kooli vahel toimib täna juba
päris hästi. Spetsialiste meie laste w
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v ümber on juba varasest east rohkem,
kui seda oli varem, ja märke sellest, et
võibolla on vaja midagi teha tavapärasest teistmoodi, osatakse tähtsustada,“ selgitas Kiik. „Märkamine juba
varases eas, see tähendab lasteaias,
annab lapsele võimaluse – ta saab teha
asju enda võimetele vastavalt, mis tagab pideva läbikukkumistunde asemel eduelamuse ja see on iga lapse
jaoks väga oluline,“ ütles Kiik.
Abi erinevatele vanusegruppidele
Kui siiani on uue ametikoha põhiklientuuri moodustanud just lapsed,
siis Siret julgustab enda poole pöörduma ka täiskasvanuid ja täiskasvanueale lähenevaid noori. „Väga oodatud on
erivajadusega noored, kes kaaluvad
õpingute jätkamist kutseõppes või
kõrgkoolis ning puudega inimesed,
kes on mõelnud tööle minemisele,
kuid esimest sammu selles suunas
veel astunud pole,“ selgitas ta.
Teenistuskoha eesmärk on puue-

tega laste ja täiskasvanud inimeste
teenuste koordineerimine ja võrdseid
võimalusi toetava sotsiaalhoolekandeabi ladus korraldamine.
Kuna meie ühiskond peab muutuma kaasavamaks ja sotsiaalhoolekande eesmärgiks on luua võrdsed võimalused kõigile inimestele, siis tahab
ka Rae vald rohkem panustada antud
valdkonda.
Uueks suunaks infopäevad
Rae vallas toimus esimest korda erivajadustega inimeste infopäev
27. novembril 2018. aastal. Infopäeva
eesmärgiks oli tutvustada puuetega
inimestele Rae valla sotsiaaltoetusi ja
-teenuseid.
Külalisesinejaks oli kutsutud Sotsiaalkindlustusametist Marilin Künnarpuu, kes andis põhjaliku ülevaate
tugiisikusüsteemist.
Vallavalitsuse
töötajad tutvustasid juhtumiplaani,
hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalusi ning sotsiaaltoetuste ja

-teenuste sisu ja taotlemise tingimusi.
Erivajadustega inimeste infopäevast
võttis osa ligi 30 inimest. Infopäev oli
korraldatud kell 16.00–19.00, et ka tööl
käivatel inimestel oleks võimalus osaleda.
Infopäeva tagasiside oli positiivne
ja Rae valla haridus- ja sotsiaalamet
planeerib korraldada ka 2019. aasta oktoobris-novembris uuesti sarnast üritust. Info jagamine on oluline, samuti
nagu kokkutulemine ning positiivsete
ja probleemsete asjaolude väljatoomine, mis aitab luua parema koostöö ja
selgemad suunad valdkonna arengus.
Lisaks on kahel korral toimunud
Rae valla HEV-võrgustiku kohtumised.
Selle raames kohtuvad valla kõikide
haridusasutuste sotsiaalpedagoogid ja
teised erialaspetsialistid eesmärgiga
jagada praktikaid ja viia end üheskoos
kurssi valdkonna uudistega. Aprillis
osalesid kohtumisel ka Rajaleidja ja
haridus- ja teadusministeeriumi eksperdid.

Puuetega inimeste toetused ning teenused
Rae vallas
Toetused:
Suurpere, eestkostepere ja puudega
lapse vanema emadepäeva toetus
Suurpere, eestkostepere ja puudega
lapse vanema jõulutoetus toetus
Pensionäri ja puudega inimese ravimi- või hambaravitoetus
Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus
Puudega inimese küttekulude toetus
Invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus
Lasteaia kohatasu ja toidukulu soodustus (kui peres on neli või enam last,
puudega või eestkostel olev laps, siis
on lasteaia kohatasu suurus 25% kehtestatud kohatasu suurusest)

•
•
•
•
•
•
•

Teenused:
Sotsiaaltransporditeenus
Tugiisikuteenus
Üldhooldusteenus
Isikliku abistaja teenus
Täisealise isiku hooldus

•
•
•
•
•

Mõisted
Erivajadustega laps on laps, kelle
võimetest, terviseseisundist, keelelisest
ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi
või kohandusi lapse kasvukeskkonnas
(mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppeja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.
Allikas: Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava § 8 lõige 1
Haridusliku erivajadusega (HEV)
õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline
õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi
õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas
(nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud
alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes
või õpetaja poolt klassiga töötamiseks

koostatud töökavas.
HEV õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib HEV õpilane
elukohajärgses koolis tavaklassis ning
neile rakendatakse võimetekohast õpet.
Allikas: Põhikooli ja gümnaasiumi
seadus § 46 ja 47.
Puude mõiste on defineeritud Eesti seadusandluses järgmiselt: puue on
inimese anatoomilise, füsioloogilise või
psüühilise struktuuri või funktsiooni
kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes
erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus
osalemist teistega võrdsetel alustel. Puude mõiste määratlemise aluseks on RFK*
ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon**.
Allikas: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus § 2
*WHO poolt 2001. aastal välja töötatud rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (RFK), **ÜRO puuetega inimeste
õiguste konventsioon
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Eesti
Turvaettevõtete
Liit valis aasta
turvatöötaja
Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL)
liikmed ja koostööpartnerid valisid
möödunud aasta parimad turvavaldkonnas. Aasta turvatöötajaks
pärjati seekord G4S Eesti töötaja
Marika Abner, kes töötab Jüri Gümnaasiumis turvatöötaja-administraatorina.
ETEL valib koos oma lähemate
koostööpartneritega
siseministeeriumist, politsei- ja piirivalveametist
ning päästeametist turvasektori parimaid igal aastal.
„Nii turvatöötajatel, turvatehnikutel kui ka erinevatel turvalahendustel on väga suur roll selles, et me kõik
tunneksime end siin Eestis turvaliselt
ja oleksime kaitstud erinevate ohtude
eest,“ ütles Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht. „Kõik,
kes aitavad oma igapäevatöös inimeste turvatunnet hoida, väärivad tunnustust ja esiletoomist.“
Aasta turvatöötaja Marika Abner
on Jüri Gümnaasiumi turvatöötajaadministraator olnud kümme aastat,
mis on ligi pool tema turvatöökogemusest. Selle aja jooksul on ta muutunud koolipere lahutamatuks osaks.
Jüri Gümnaasium tunnustas G4S Eesti
turvatöötajat Marikat mullu tiitliga
Aasta Hariduse Sõber.
„Gümnaasiumi töökollektiiv peab
Marikat sõbralikuks ja abivalmiks inimeseks. Kooliõpilaste sõnul on Marika
järjekindel, aga õiglane, konkreetne,
aga sõbralik turvatunde looja. Vaatamata turvatööst tulenevatele rangetele reeglitele oskab Marika luua
positiivset õhkkonda. Oma hea suhtlemisoskuse ja sõbralikkusega on ta
võitnud kogu koolipere poolehoiu ja
aitab muuta Eestit turvalisemaks,“
iseloomustas G4S Eesti valvedivisjoni
direktor Villu Õun aasta parimat turvatöötajat.
Eesti Turvaettevõtete Liit tänab
kõiki turuosalisi, valdkonnatöötajaid
ning koostööpartnereid hea turvaturu
hoidmise eest.

23. aprillil lahkus igavikuteele
maksu- ja tolliameti uurimisosakonna talituse juhataja, Vaida kooli
ja lasteaia hoolekogude esimees ja
külaliikumise edendaja Ardi Mitt,
keda jäävad igatsema paljud.
Ardi Mitt tegutses Aruvalla
külavanemana aastaid ja seda eelkõige oma külaelanike usalduse
alusel, kes teda ikka ja jälle külavanemaks valisid.
Ardi tegi kõike põhjalikult ja
südamega. Külaliikumise edendamine oli kõigi tema arvukate tegemiste seas üks meelisteemasid. Nii
Rae valla alevike ja külavanemate
seltsi juhatuse esimehena, lõunakülade koostööprojektides kaasalööjana või külavanemana oma
kogukonnaliikmetega
suheldes
oli Ardi see, kes suutis seltskonna
hingena ühendada kõiki tegusaks
meeskonnaks.
Ardi oli hea suhtleja, see avaldus ka tema humoorikates väljaütlemistes külade ettevõtmiste
päevajuhina. Tema kostümeeritud
lustlikud etteastumised stiilipidudel jäävad meie mälestustesse

kui tõelise rahvamehe esinemised,
millest hakkame kindlasti puudust tundma. Tegusa kaasamõtlejana kogus ja jagas ta teadmisi oma
kodukandi ja selle ümbruskonna
ajaloo kohta Vaida ajaloohuviliste
ringis.
Kogukonna hariduse edendajana oli Vaida lasteaia Pillerpall
ja Vaida Põhikooli hoolekogu esimees, mõnda aega laulis Patika
külakooris. Ardi oli suur mees, talle
meeldis asjadele suurelt mõelda,
meie mälestustesse jääbki ta suure
ja hinnatud sõbrana.
Ka vallavalitsuse jaoks oli Ardi
hinnatud partner, kes oskas ja
tahtis valla elu edendamisel kaasa
mõelda ja kaasa rääkida. Kui kellelgi oli mure, oskas ta õigel hetkel
valla poole pöörduda ja samamoodi
oli ta alati valmis aitama ka neid,
kes oma mure ja mõtetega abi
või toetuse saamiseks tema poole
pöördusid.
Sõnu meenutuseks aitasid ritta
seada kogukonna ja valla nimel
Reet Raudkepp, Kaia Pilvik ja
Mart Võrklaev
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Hoia end ja oma ratast!
Ilmad on muutunud kevadiseks ja
jalgrattahooaeg on juba täies hoos.
Seega on paras aeg meelde tuletada jalgrattaga ohutu liiklemise
põhitõed.
Kui jalgratast ei ole talve vältel kasutatud, tuleks see enne esimest kevadist sõitu üle vaadata ja veenduda,
et ratas on tehniliselt korras – rehvid
täis, kõik osad töökorras ja vajalik varustus küljes. Liiklusseaduse kohaselt
peab jalgrattal olema töökorras pidur
ja signaalkell, ees valge ja taga punane helkur ning jalgratta vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Pimedal ajal peavad lisaks
põlema ees valge ja taga punane tuli.
Nii valges kui pimedas võiks jalgrattur kanda helkurvesti, helkurjopet või
muud erksavärvilist riietust, et ennast
sõidukijuhtidele võimalikult nähtavaks teha.
Ohutuim kergliiklusteel
Kui see võimalus puudub, peab
jalgrattur sõitma sõidutee parempoolse ääre lähedal. Lapsed peavad sõiduteel jalgrattaga sõitmiseks olema
vähemalt 8-aastased. 10-aastaselt on
lapsel võimalik saada jalgratturi juhiluba, mis annab õiguse juhtida jalgratast sõiduteel üksinda. Jalgratturi
juhiluba nõutakse kuni 15-aastastelt
jalgratturitelt. Vanusepiirang ja juhiloa nõue kehtib vaid sõiduteel sõit-

misel. Need, kel jalgratturi juhiluba
veel ei ole, võivad alati sõita kergliiklusteel, kõnniteel ja õuealal. Kõnniteel
võib jalgrattaga sõita ka alla 13-aastane laps, samuti lapse kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav
jalgrattur. Nii kõnniteel kui kergliiklusteel peab jalgrattur alati arvestama
ka seal liiklevate jalakäijatega ning
jalakäijate läheduses sõitma jalakäija
kiirusega. Sõiduteed ületades võib ülekäigurajal sõita, kuid seejuures peab
meeles pidama, et sõidukijuhil ei ole
kohustust ülekäigurajal sõitvale jalgratturile teed anda. Kui jalgrattur ilmub ülekäigurajale suure kiirusega, ei
pruugi sõidukijuhil selleks enam võimalustki olla. Seega on alati ohutum
jalgrattalt maha tulla ja sõidutee ületada jalakäijana, ratas käekõrval.

da. Seetõttu on lastel kiivri kandmine
ülioluline. Et kiiver kukkumise korral
ka tegelikult pead kaitseks, peab see
olema paras, terve, korralikult peas ja
rihmadega kinnitatud. Kui kiiver pole
korralikult peas, ei ole kiivriga ka mugav olla ning laps ei taha seda kanda.
Seetõttu peaksid lapsevanemad jälgima, et lastel kiivrid korralikult peas
oleksid ja rihmad õige pikkusega. Lisaks võiks kiiver olla võimalikult erksavärviline, et enda nähtavust teistele
liiklejatele suurendada. Kiivri puhul
peab meeles pidama ka seda, et kukkumisel saadud löögi tagajärjel võivad kiivrisse tekkida mikropraod, mis
vähendavad kiivri kaitsevõimet ning
kuigi väliselt ei paista kiivril midagi
viga olevat, ei paku see järgmisel kukkumisel enam piisavat kaitset.

Varustuses on olulisim kiiver
Alla 16-aastastel on kohustus rattasõidu ajal kanda korralikult kinnitatud jalgrattakiivrit. Kiivri nõue
kehtib ka jalgrattatoolis sõidutatava
väikelapse suhtes. Kõikidele vanematele ratturitele on kiiver väga soovitatav, kuna rattasõidul võib ka kõige
ettevaatlikuma sõidustiili puhul ette
tulla ootamatuid ohuolukordi ja kukkumisi. Lapsed ei oska sageli liikluses
esinevaid ohtusid ette näha ja tahavad enda võimeid proovile panna või
kaaslastele oma oskusi demonstreeri-

Hoia oma varal silm peal
Jalgratturina tuleb hoolitseda ka
selle eest, et jalgratast ära ei varastataks. Jalgratast avalikesse kohtadesse,
näiteks kaupluste või elumajade ette,
jättes tuleb see kindlasti lukku panna.
Jalgrattalukke on väga erineva hinna
ja turvalisusetasemega.
Kõige enam pannakse jalgrattavarguseid toime trepikodades ja väga
sageli on need jalgrattad olnud lukustamata. Ka kortermaja keldris tasub
jalgratas lukustada.
Tihti võib näha majade ees lukustamata vedelemas laste jalgrattaid.
Neidki varastatakse, mistõttu võiks
ka kõikidele väikestele jalgratastele
lukud muretseda ning lapsed neid kasutama õpetada. Lisaks sellele, et lukk
aitab ratta vargust ära hoida, tõstab
rattaluku kasutamine ka lapse teadlikkust vargusohust ja enda vara kaitsmisest.
Hinnalisemad jalgrattad tuleb
kindlustada. Oluline on teada oma
jalgratta raaminumbrit, ilma selleta
on varastatud jalgratta leidmine väga
keeruline. Hea võimalus on oma jalgratas tasuta registreerida rahvusvahelises Bike-ID registris.
Turvalist liiklemist!
KAISA KAJO
IDA-HARJU POLITSEIJAOSKOND

KOGUKOND
MAI 2019

LAGEDI
TALUTURG
IGAL REEDEL
KELLA 17.30–19.00
LAGEDI KOOLI
AUTOPARKLAS
Info 5656 6472

9

VESKITAGUSE
KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
26.05 KELL 18:00 VESKITAGUSE
"POOLSAAREL"
VIHMASE ILMA KORRAL
GOLF X RAE KLUBIHOONES

Päevakord:
1. Külavanema valimine
2. Tegevusaruande kinnitamine
3. Jooksvad küsimused
Lisainfo: Margus Raud,
margus.raud@gmail.com

PATIKA JA
KAUTJALA
KÜLADE
KOOSOLEK
02.06 KELL 17.00 KURE TALUS

Päevakord:
1. Külavanema tegevusaruanne
2. Külavanema ja küla
eestseisuse valimine
3. Kohapeal algatatud küsimused
Lisainfo: Margus Vain
margus.vain@gmail.com
5114273

PAJUPEA
KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
06.06 KELL 19.00
VIRAKSE TALU TAMME JUURES
(VIIRAKSE TEE 4)

Päevakord:
1. Külavanema valimised
2. Küla eestseisuse valimised
3. Arutelu kohapeal
Lisainfo: Herve Pani
hervepani@gmail.com, 5531543
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Haridussüsteem vajab viie aasta
Järveküla Koolis töötava
Erkki Piisangiga on huvitav
hariduselu ja ühiskonnas
toimuva üle mõtteid vahetada. Vanuse poolest seitsmendas kümnes olev mees
on kadestamisväärselt
heas vormis ja tööga endale
armu ei anna.
ANDRES KALVIK
Lisaks tehnoloogiaõpetusele ka füüsika ja loodusõpetuse tunde andev suurte kogemustega Piisang räägib Rae
Sõnumitele antud intervjuus õppimise ja õpetamise olemusest ning ka
sellest, miks võivad taksojuhid varsti
tööst ilma jääda.
Kell on kaheksa hommikul, poole tunni pärast algavad tunnid. On
see õige aeg õppetööga alustada?
Minu meelest on see täiesti normaalne aeg. Inimene elab ikkagi selle
järgi, milline on loodus tema ümber ja
millal tõuseb päike. Levib arvamus, et
asi paraneb, kui kooli algust tunni või
kahe võrra edasi lükata. Soovitan lastel
lihtsalt varem magama minna.
Oleme Teie käe järgi kohandatud tehnoloogiaõpetuse töökojas.
Tavaliselt ei meeldi õpilastele matemaatika tund. Milliste nägudega tulevad lapsed tehnoloogiaõpetusse?
Ei saa öelda, et tehnoloogia oleks
lihtsam kui matemaatika, sest tunnis
kasutame palju matemaatika meetodeid. Tegelikult on tehnoloogiaõpetus
kompleksne õppeaine – lisaks peale
peavad töötama ka käed. See omakorda tähendab, et õpilaste meeled töötavad väga aktiivselt.
Üldiselt sõltub tunni läbiviimise edukus sellest, kui suur on õpetaja
portfell. Kui me räägime tehnika keeles, siis on tehnoloogiaõpetuses omajagu akadeemilisust – näiteks joonel
on oma tähtsus ja mõõtjoonel oma tähendus. Õpilane peab tegutsema kindlate põhimõtete alusel.

Järveküla Kooli tehnoloogiaõpetuse õpetaja Erkki Piisang näitab, mismoodi
töötab lintsaag. FOTO: ANDRES KALVIK

Kas tänapäeva poisid oskavad
saagi, haamrit ja kruvikeerajat õigesti kasutada?
Õnneks on meil olemas vanaisad,
kelle juures saab töövõtteid proovida.
Ühiskond on võrreldes minu noorusajaga palju muutunud. Selle asemel,
et midagi ise valmistada, ostetakse asi
poest.
Õpilase liigutuste pealt on kohe
näha, kas tema peres harrastatakse
käsitööd või meisterdamist. Aga on
ka neid noormehi, kes võtavad esi-

mest korda haamri kätte viiendas või
kuuendas klassis. See on tänapäeva
paratamatus, millega peame leppima.
Muide, väga hea ülevaate kodus toimuvast annab koristamisoskus. Minu
jaoks on see väga põnev vaatepilt.
Milliste põhimõtete järgi Teie
tehnoloogiaõpetuse klassi kujundasite?
Ideoloogia põhineb tooteloomise
protsessil, kus me kõigepealt planeerime ja kujundame ning seejärel teeme
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pärast põhjalikku uuendust
3 MÕTET

•
•
•

Üldiselt sõltub tunni läbiviimise
edukus sellest, kui suur on õpetaja
portfell.
Soomlaste uuringu põhjal saab väita, et näiteks santehniku elukutse ei
kao kuhugi.
Kool ei saa ära teha seda tööd, mida
kodu on tegemata jätnud.

eeltöötluse, millele omakorda järgneb
valmistamine. (Eesti pedagoog ja kooliuuendusliikumise juht) Johannes
Käis on öelnud, et töö on lõpetatud
tegevus. Meie eesmärk on teha sellist tööd, millel on tarbimisväärtus ja
millel ei oleks vigu. Seeläbi hakkavad
õpilased asju hindama ja väärtustama ning mõistma, et iga asja taga on
töö. Õnneks mõistab Rae vallavalitsus
tehnoloogiaõpetuse tähtsust ja mul
on klassis olemas kõik seadmed, mida
riiklik õppekava nõuab.
Varsti peaks klassi lisanduma
muhvelahi. Mida sellega teha saab?
Lehtmetalli töötlemiseks on vaja
tekitada protsesse, mis on seotud temperatuuriga ning muhvelahi annab
selleks suurepärase võimaluse.
Miks otsite enda kõrvale teist
tehnoloogiaõpetajat?
Õpilaste arv Järveküla Koolis kasvab ja järgmisel aastal on tehnoloogiaõpetuse klassis iga päev kuus tundi.
Ülejärgmisel aastal tuleb luua võimalus viia korraga läbi kaht tehnoloogiaõpetuse tundi. Minul jõuab varsti
kätte aeg, kus mul avaneb võimalus
pensionipõlve veeta.
Käesoleva aasta septembris täitub
mul 40. aasta Eesti haridussüsteemis
ning mul on olnud väga palju häid õpetajaid ja kolleege. Aja jooksul on tekkinud teadmisi ja oskusi, mida olen valmis teistele edasi andma. Seega otsime
nooremapoolset hakkajat inimest, kes
oleks valmis täiskohaga tööks.
Palun mõtestage lahti tänapäeva
õpetamine ja õppimine!
Õppimise tulemusel muutub ini-

mese käitumine ja tegutsemine. Õppimine ei tähenda faktide tuupimist.
Samas, mida rohkem sõnu ja mõisteid
inimene teab, seda haritum ta on. Õppimise ja õpetamise juures on kõige
tähtsam, et protsess, nii vaimne kui ka
praktiline tegevus, oleks tasakaalus.
Õppimisel on kolm valdkonda: kognitiivne, afektiivne ja psühhomotoorne.
Kui me ühe asja ära unustame, siis ei
ole õppimine terviklik. Õppimise käigus toimub aju arendamine ja väga
hea moodus seda teha on läbi lugemise. Selleta ei oska me sõnastada lauseid
ja moodustada teksti. Arvutamisoskus
on vajalik selleks, et aju töötaks aktiivselt. Tänapäeval on kogu informatsioon ühe kliki kaugusel. Seetõttu on
väga oluline arvuti vahendusel õigeid
asju küsida. Tihtipeale kuuleb arvamust, et õppida antakse asju, mida
elus nagunii vaja ei lähe. Tegelikult me
ei tea seda ette.
Mille kallal nokitsete?
Olen kodus pikka aega planeerinud ülespoole liikuvate klaasustega
raamatukappi teha. Poes säärase kapi
hinda vaadates tekib mul küsimus,
miks pean selle eest nii palju maksma? Ootan suvepuhkust, et saaksin
värkstoas seda meisterdama hakata.
Eelnevalt töötan välja tehnoloogia,
võttes arvesse kodus olevaid tööriistu.
Millistele nõudmistele peab vastama põhikooli lõpetanu?
Olen õpilastele rõhutanud, et põhikooli viimast klassi lõpetades langetatakse väga tähtis otsus – mida
hakatakse edasi tegema. Kas valitakse akadeemilisem gümnaasium või
praktilisem kutseharidus. Kuna Järveküla Kool on põhikool, siis peavad
meie õpilased olema valmis selleks,
et uude kooli minnes neid testitakse.
Õpetajate ülesanne on õpilasi selleks
ette valmistada. Eesti haridussüsteemis ei ole tupikteid – kõik saavad oma
võimaluse. Tean, et kõrgkoolid ootavad
väga neid õpilasi, kes on kutseharidusest läbi käinud, sest neil on praktiline
töökogemus.
Samas arvan, et maailm on nii

kiires muutumises, et viie aasta pärast vajab haridussüsteem põhjalikku
uuendust. Uus sisu peab olema õpilasele tähenduslik, et ta sooviks seda
omandada. Eesti ühiskonnas on haridus väärtustatud ja see on kõige olulisem. Haritud inimene tekib kodu,
ühiskonna ja kooli koostöös.
Miks töötasite eelmisel aastal
Järveküla Koolis väga väikese koormusega?
Olen oma elu jooksul töötanud lisaks õpetajaametile ka koolidirektorina, õppealajuhatajana ja Tallinna Haridusameti juhatajana ning pidanud
erinevaid ameteid ministeeriumis.
Eelmine kantsler Janar Holm pakkus
mulle võimalust analüüsida Eesti hariduselu pärast valdade liitumist ja
luua toimiv mudel. See teema kaotas
mõne aja pärast aktuaalsuse.
Eelmise aasta sügisel töötasin lühikest aega G. Otsa nimelises Tallinna
Muusikakoolis direktori kohusetäitjana. Õpetajad soovisid eelmise koolijuhi lahkumist ja minu ülesanne oli uue
direktori leidmiseni asjad kontrolli all
hoida. Usun, et saime kenasti hakkama, sest uus direktor Ivo Lille jätkas
paljude meie uuendustega.
60-aastasena olete konkurentsitult Järveküla Kooli vanim õpetaja. Kolleegide hulgas on hästi palju
vanuse poolest kolmandas kümnes
olevaid ja otse ülikoolist tulnud pedagooge. Kõrvaltvaataja pilguga –
kui hästi kõrgkoolid õpetajaid ette
valmistavad?
See, kuidas õpetaja hakkama saab,
sõltub suuresti inimesest endast. Õpetamine on elulaadi küsimus. Tehnoloogiaõpetuse valdkonnas teeb mulle
kõige rohkem muret see, et ülikoolis
saab liiga vähe töökodade praktikat
ehk reaalset esemete valmistamist.
Mina mäletan hästi, et laulupidudega
on kaasas käinud õpilastööde näitus,
kuid viimastel kordadel ei ole seda
korraldatud. Tehnoloogiaõpetust propageerib kõige paremini see, kui inimesed saavad õpilaste tehtud kihvte
töid oma silmaga vaadata.
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Loovtegevused rikastavad ja
15. aprillil avati Rae vallas
12. lasteaed. Vastavatud
majas on stuudio, kus lapsed (ja ka täiskasvanud)
saavad proovile panna oma
loovuse, fantaasia, oskused
ja välja elada emotsioonid.
Stuudios on savi- ja maalikoda ning õppeköök.
AIRI KUKK

JÄRVEKÜLA LASTEAIA DIREKTOR

Miks seda kõike ühte lasteaeda
vaja on? Ei, selle arendustegevuse taga
pole uhkeldamine või uudsuse taotlus,
vaid kaasaegse ühiskonna tulevikuinimese vajadused. Muutuv ühiskond
ootab aina kiiremaid ja multifunktsionaalsemaid kodanikke, kel oleks hea
keele- ja suhtlemisoskus, oskus näha
olukordi mitmeplaaniliselt ning ennekõike loovmõtlemine, hea mälu ja
arenenud tähelepanu.
Nende suutlikusteni jõudmine eeldab arendustegevusi väga noorest east
alates ja läbi mitmekülgsete tegevuste
harjutades, st tehes läbi üht ja sama
protsessi, toetatakse kujuneva aju
arengut soodustavate ajuühenduste
kujunemist rakkude ja aju eri piirkondade vahel.
Stuudio tegevused võimaldavad
juba väikesel lapsel hakata kogema
oma enesetaju ja võimekusi, st millised tegevused enam meeldivad, milliseid oskusi mingiteks tegevusteks
vaja on, kuidas jõuda valmis tööni ja
nii edasi. Sellega laotakse soodsat pinnast teismeeas paremaks toimetulekuks, kui enesetaju areng on väga kiire
ja intensiivne. Samuti toetavad loovtegevused julgust teha ise valikuid
ja harjuda otsuseid tegema, nt mida
savist valmistada, kuidas ja mil moel
kujutada maalides oma lemmiklooma
või loodusnähtust.
Miks just savi?
Saviga tegutsemine annab lapsele
võimalused eneseväljendusteks, suu-

nab mõtlemist, kujutlusvõimet. Arendab käelise tegevuse peenmotoorikat,
mis on aluseks tulevikus kirjutamisoskusele, sh kirjatehnikale. Savi kui
materjal on käele tunnetuslikult mõnus, võimaldades puudutamist, kuju
ja vormi muutmist, vormimist, haaramist, muljumist, seejuures arendades
kõiki juba eelpool nimetatud protsesse. Kuna saviga tegelemine nõuab aega
ja pingutamist, siis on see tegevus just
oluline lastele, kes on emotsionaalsemad, kel on raskem ohjata oma pidurdusprotsesse jne – töö saviga aitab
loomingulise protsessi käigus jõuda
kergemini seesmise tasakaaluni tõstes enesekindlust. Töö saviga toetab ka
tagasihoidlike laste julgust ja annab
positiivse sõnumi toimetulekust, vabastades pingetest.

Töö saviga toetab ka
tagasihoidlike laste
julgust ja annab positiivse
sõnumi toimetulekust,
vabastades pingetest.
Miks tegevused maalikojas?
Lasteaiaeas lastele on väga oluline
kokku puutuda kunstitegevustega ja
seda laiemas tähenduses kui pliiatsiga
mingi kujundi tegemine paberile. Kokkupuuted kunstitegevustega annavad
lapsele kokkupuuted kultuuriga, erinevad kunstitegevused võimaldavad
jutustada lugusid varesematest sündmustest, kunstnikest, loomeprotsessidest ning annavad neile võimaluse
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toetavad julgust ise teha

r

Lasteaia avamispeol oli meie
uutel asukatel, nende vanematel ja külalistel võimalus
luua lasteaia aatriumit kaunistama hakkav lõuend. Suur
tänu, Teie panus on muljetavaldav ja jääb meid rõõmustama pikemaks ajaks!

v Savitöös valmib konkreetne

produkt, mis on erinevates
kunstitegevustes vormiõpetuse aluseks ja sisuks, see on
mäng saviga.
Avamispeol meisterdati üheskoos lustakaid ja maitsvaid
pulgakooke. vv

jõuda oma kunstiloo jutustamiseni.
Näiteks lõuendile maalides on lapsel
võimalus vabaks eneseväljenduseks,
ise avastamiseks ja proovimiseks,
värvide tajumiseks ja julguseks neid
kasutada ning neist oma fantaasiat
kasutades teistele jutustada. Laps vaimustub ja nakatub protsessist, mitte niivõrd lõpptulemusest. Aga kui
seegi on suurepärane, siis… on rõõm
mitmekordne. Last loomingulisele
tegevusele õhutades on oluline tunnustada tema ainukordset käekirja ja
tema unikaalsust ning täiskasvanu
ei tohiks oma nägemust asjadest/oludest lapsele „õigetena“ peale suruda.
Kui me seda „heategu“ ei tee, siis saab
areneda tema fantaasia, tunnetus teda
ümbritsevatest asjadest, perspektiivi tunnetus ühest asjast teiseni jne.

Täiskasvanu roll on anda lapsele teadmisi ja õpetada teda asju tajuma ning
mõtestama, siit areneb tore miks-küsimuste-mäng. Tema valib tervikliku
väljendusviisi ja vabaduse kujutada
maailma just sellisena nagu ta seda
hetkel tajuma on õppinud, so mäng
värvidega.
Miks on oluline õppeköök?
Iga inimene sööb iga päev ja mitu
korda. See tundub nii tavaline, aga kui
mõelda, mida söödi ja miks, siis pole
vastus nii lihtne. Meie avardunud
maailm on kaasa toonud suured muutused meie toiduvalikutes, see oma
korda toob kaasa vajaduse erinevate
toiduainete tundmisvajaduse ja ka
vajaduse osata neid toiduained energiaküllaseks söögiks muuta. Seepärast

ka õppeköök, et laps saaks maast madalast teada, mida ta sööb, kuidas seda
toitu valmistatakse ja mida nõuab
söögitegemine. Toiduvalmistamisel
areneb lapse tähelepanu, koostöövalmidus, teadlikkus ja peenmotoorne
täpsus. Kindlasti ka täienevad teadmised ohutusest ja teatud reeglitest kinnipidamisest köögis. Lasteaed soovib
liituda liikumisega „Tervist edendav
lasteaed“.

Toiduvalmistamisel
areneb lapse tähelepanu, koostöövalmidus,
teadlikkus ja peenmotoorne
täpsus.
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Rae vallas hakatakse Rail Balticu
reisironge hooldama
Riik ostis pisut rohkem kui poole
miljoni euroga Rail Balticu reisirongide hooldedepoo rajamiseks ligi
viie hektari suuruse maatüki Rae
vallas Soodevahe külas. Euroopa
standardrööpmelaiusega liinide
reisirongide hooldamiseks mõeldud depoo rajatakse Suur-Sõjamäe
tee ja olemasoleva raudtee vahelisele hetkel võsastunud maa-alale.

Hooldedepoo
hoonestuse ja
välialade projekteerimise
hange kuulutatakse
ilmselt välja järgmise
aasta teises pooles pärast
põhiprojekti Harjumaa osa
valmimist..

ANDRES KALVIK
Rail Baltic Estonia OÜ rajatiste projektijuht Vahur Loo ütleb, et eesmärk
on ehitada depoo rajatavale Ülemiste
reisiterminalile võimalikult lähedale.
„Antud asukoht on terminalist umbes nelja kilomeetri kaugusel, mis on
lähim võimalik oma suuruse ja omaduste poolest,“ täpsustab Loo. „Ehitamisega on plaanis alustada 2020. aasta
teisel poolel ning lõpetada 2024. aasta
sügisel.“
Hooldedepoo hoonestuse ja välialade projekteerimise hange kuulutatakse ilmselt välja järgmise aasta teises pooles pärast põhiprojekti
Harjumaa osa valmimist. See, milli-

sed raudteeühendused hooldedepoo
ühendamiseks rajatakse ja millised
uued asfaltteed ehitatakse, selgub projekteerimistööde käigus. Eskiisprojekti kohaselt rajatakse viis raudteeühendust põhitrassiga, millest neli läbivad
depoohoonet ja üks on hoonega paralleelne. Veokitele ja sõiduautodele rajatakse juurdepääsuteed, parkimisala,
laadimisplats ja ehitatakse ümber Tallinna-Lagedi tee 5,3 km asuv ristmik.
Rail Balticu rajamiseks kehtestati
eelmise aasta alguses maakonnaplaneeringud. Mullu sügisel valmis kogu
Eesti osa eelprojekt, millele järgneb
raudtee põhiprojekti koostamine. Loo
sõnul on Rail Balticu trassi põhimõt-

teline asukoht kehtestatud maakonnaplaneeringutega. „Täpne asukoht
selgub põhiprojekti koostamise käigus
eeldatavalt 2020. aastal. Rail Balticu
trassi jaoks vajalike maade omandamisega tegeleb Maa-amet ja see protsess on pooleli,“ lisab Loo.
Riigil on plaanis eraisikute käest
omandada raudtee rajamiseks kokku
565 hektarit maad. Valdav enamik ostetavast maast on maatulundusmaa otstarbega. Maa omandamisel makstakse
omanikule kokkuleppe korral motivatsioonitasu, mis on tavaliselt 20 protsenti
tasust. Maade omandamist rahastatakse 81% ulatuses Euroopa Ühendamise
Rahastust, ülejäänud osa on riigi omafinantseering. Järgmine suurem maaost
on Rail Balticu rajamiseks samuti kokku
lepitud – Ülemistes asuvalt garaažiühistult soetatakse vajalik maa reisiterminali piirkonna arendamiseks.
Rail Baltic on turvaline ja keskkonnasõbralik raudtee, mis ühendab Eesti lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga.
Rajatav raudtee võimaldab reisijatele
liikumiskiiruse kuni 249 km/h ja kaubarongidele kuni 120 km/h.
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Jüri Gümnaasiumile ei saa
teatejooksus keegi vastu
Rae valla mängude kaheksas ala, ABB teatejooksuvõistlus kulges tuttava
stsenaariumi järgi.
ANDRES KALVIK
Seitsmendat aastat järjest pälvis
esikoha Jüri Gümnaasium. Teiseks tuli
Rae veteranid I ja kolmandaks ABB.
Kuigi elektroonilist ajavõttu kasutati
teist aastat, püstitas Jüri Gümnaasium
mitteametliku rekordi, läbides Jüri kirikumõisa pargis distantsi ajaga 3.15,9.
Võidukasse koosseisu kuulusid abituriendid Kätlin Kruus, Agne-Reete
Abel, Erast Männik ja Vladimir Rogožin ning kaks põhikooli lõpuklassi
kiiremat poissi Raneb-Ronan Alliksoo ja Jako Marten Reilson. Kehalise
kasvatuse õpetaja Kelli Vechtersteini
sõnul Jüri Gümnaasium käesoleval
hooajal Rae valla mängudest täies mahus osa ei võta, sest keskendutakse
Harjumaa koolidevahelistele ja Eesti Koolispordi Liidu võistlustele ning
TV10 Olümpiastardile.
„Kuna olime kuuel järjestikusel
aastal teatejooksu võitnud, siis õpilaste initsiatiivil panime võistkonna

kirja,“ ütles Vechterstein. „Kuna nädal varem toimusid koolis Jüripäeva
teatejooksud, oli lihtsam võistkonda
õpilasi leida. Edu võti on olnud lihtne
– tuleb leida kaks väga kiiret tüdrukut,
kes kahe esimese vahetusega suudavad piisava edu sisse joosta, ja kiired
poisid, kes seda hoida või kasvatada
suudavad.“
Üldliidriks tõusis Rae veteranide
esimene koosseis, kellele järgnevad
Omniva ja ABB. Tasub märkida, et hooaja lõpus läheb üldarvestuse paremusjärjestuse selgitamisel maha nõrgima
ala tulemus. On üsna suur tõenäosus,
et Rae veteranid ei anna enam esikohta käest.
„Discgolfis on põhjust esikolmikusse jõuda. Meie võistkonda kuulub
Euroopa amatööride meister Rene
Treier,“ rääkis Rae veteranide esindaja Margus Esnar. „Rogainis oleme
alati eesotsas olnud. Palju sõltub nõrgimast lülist. Eelmisel aastal tõmbasid
mõned võistkonnad mahajääjaid köiega järgi. Pokker ei ole meie ala ja seal
võime punkte kaotada.“
Rae valla mängude üheksas ala,
discgolfivõistlus toimus eelmisel pühapäeval Kurna pargis koos loodus-

kaunis kohas asuva raja piduliku avamisega. Eelviimane ala – meeskondlik
rogain – peetakse 23. mail. Start antakse Jüri Gümnaasiumi staadionil ja
võistkonda kuulub neli meest ja kaks
naist, kusjuures meesvõistlejaid saab
asendada naistega.
Viimane ala – OlyBet pokker – toimub 7. juunil Olympic Park Casino ja
Hilton Tallinn Park hotelli ruumides,
kus leiab aset ka hooaja lõpetamine.
Tähelepanu! Kasiinosse pääseb alates
21. eluaastast ja isikut tõendava dokumendi alusel.

TULEMUSED

•

ABB teatejooks: 1. Jüri Gümnaasium 3.15,9, 2. Rae veteranid I
3.26,2, 3. ABB 3.27,2, 4. Karla küla
3.29,2, 5. Team Järveküla 3.31,2, 6.
Rae Spordikeskus 3.32,8
Kokkuvõttes: 1. Rae veteranid
379 punkti, 2. Omniva 371,3, 3. ABB
344,2, 4. Team Järveküla 343,3, 5.
Aruheina 341,9, 6. Karla küla 339,9
Ettevõtted: 1. Omniva 371,3,
2. ABB 344,2, 3. Rae Spordikeskus
304,2
Külad: 1. Team Järveküla 343,3,
2. Karla küla 339,9, 3. Patika 302,9

•
•
•

LAGEDI KOOL PAKUB TÖÖD
PEAKOKALE KOKALE!
Peakoka tööks on meeskonna
igapäevase töö organiseerimine ning
juhtimine; menüüde koostamine ja
järgimine;
hankijatega suhtlemine ja kauba
tellimine; köögiga seonduva
dokumentatsiooni haldamine,
tervisekaitse nõuete täitmine;
Koka põhitööks on toidu valmistamine
kolmeks toidukorraks menüü alusel
lasteaiale ja koolile.
Omalt poolt pakume väljaõpet, väikest
ja sõbralikku töökollektiivi, kaasaegse
sisustusega kööki, vaheldusrikast
tööd, sportimisvõimalusi.
Foto: Esiplaanil Jüri Gümnaasiumi avavahetuse jooksja Kätlin Kruus.
FOTO: ARDO SÄKS.

Asukoht: Harju maakond, Rae vald,
Lagedi alevik, Kooli tn 18, 75303
e-mail kool@lagedi.edu.ee
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Mitu miljonit investeeriv Golf X Rae
pürgib kogukonnakeskuseks
Sõnaga „golf“ seostub ilmselt
enamikele põhjaeestlastele Niitvälja keskus, kuid ka Rae vallas on
olemas koht, kus saab suurte traditsioonidega mängu harrastada.
Vaida külje all Suuresta külas asub
aprilli keskel hooaja avanud Golf X
Rae, mis pakub erinevaid vaba aja
veetmise võimalusi.

ANDRES KALVIK
Golf X Rae sai uued omanikud 2016.
aasta sügisel, kui kompleksi ostsid ala
käekäigust huvituvad Kristo Tullus ja
Indrek Kuivallik. Kahe ja poole aasta
jooksul on keskus läbinud muljetavaldava arengu. Eelnevalt olemas olnud
hoonetes on tehtud põhjalik remont
ning praegu ehitatakse katusealust
harjutusalale, et ka kehvema ilmaga
oleks võimalik harjutamas käia.
Pooleli on maastiku kujundamine,
et pakkuda külastajatele veelgi nauditavamat vaatepilti. Investeeringute
kogumaht ulatub kolme miljoni euroni.
Võimalus golfiautoga sõita
„Eestis ei ole sellega veel harjutud,
kuid tegelikult on golfiväljak avatud
park, kus saab käia jalutamas. Meiegi
juurutame seda mõtteviisi. Eelnevalt
tuleks meie inimeste käest siiski nõu
küsida, et rajal mängivatele inimestele ette ei jääks,“ märgib Golf X Rae tegevjuht Piret Sepp.
73 hektaril laiuvat ja 18 rajast koosnevat väljakut on võimalik avastada
nii jalutades kui ka elektriga sõitvaid
golfiautosid rentides. Lastega peredel
on mängides võimalik viie euro eest
neli tundi sõita. Klubis tegutseb neli
golfitreenerit, kelle juhendamisel saab
algtõed selgeks. Kaug- ja lähilööke saavad harjutada ka algajad, kellel ei ole
green card’i. Mõistagi saab kogu vajaminevat varustust kohapeal rentida või
osta.
„Me ei oota siia ainult golfimängijaid, vaid tahame olla kohaliku kogukonna vaba aja veetmise keskuseks.

Suuresta külas asuv Golf X Rae pakub head võimalust linnakärast eemalduda ja
looduskaunis kohas sportlikult aega veeta. FOTO: GOLF X RAE

Suurel katusega kaetud terrassil saab keha kinnitada ja loodust nautida ka
vihmasaju korral.

Tallinna lähiümbruses ei ole palju
nii looduskauneid ja suure terrassiga
kohti. Pingutame kõvasti, et tegevust
leiduks nii suurtele kui ka väikestele,“
lubab Sepp.
Suitsusaunast tiiki
Golf X Raes, kus on ligi 300 klubiliiget, ei nõuta mängima minnes spetsiaalset riietust. Rajale võib minna
näiteks tossude, liibuvate retuuside ja
dressipluusiga. Kord kuus saavad end
võistlustel proovile panna ka need,
kes pole varem üldse golfi mänginud.
Algajad pannakse paari kogenud golfariga, kes rajal olles vajalikke näpunäiteid jagab. Sellist formaati ei ole Eestis
varem kasutatud.
Klubi pingutab ka järelkasvu ni-

mel. Mai alguses tehti algust lastele
mõeldud treeningutega, millest võib
osa võtta alates neljandast eluaastast.
Augustis toimub koostöös Liipa Taluga
noortelaager, milles osalejatel ei pea
olema golfiga eelnevat kogemust.
Kiirelt on võimalik golfiga tutvust
sobitada kahe ja poole tunni pikkusel
grupikoolitusel, mida tehakse nii töökollektiividele kui ka näiteks kooliõpilastele. Selle aasta jooksul on plaanis
rajada koostöös Tiptiptapiga ka laste
mänguväljak.
Põhjust golfikeskust külastada on
ka saunasõpradel, sest seal saab nautida suitsusauna ja leiliruumist otse tiiki hüpata. Kõhutäidet pakub restoran
ja suvel on plaanis korraldada terrassikontserte.
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Rae kossumehed tegid kümnendi
parima hooaja
Rae Koss/Hansaviimistlusel
jäi selja taha viimase kümne aasta edukaim hooaeg
– teise liiga finaalturniiril
võideti pronksmedal. Jõhvis
peetud Final Fouri poolfinaalis kaotas Rae Koss/
Hansaviimistlus suurfavoriidile ja hilisemale võitjale
Kadrina Karudele 68:86,
kuid alistas pronksimatšis
Keila Korvpallikooli 83:60.
ANDRES KALVIK
Rae Koss/Hansaviimistluse resultatiivseim oli Marek Einama, kes viskas
poolfinaalis 12 ja pronksimatšis 23
punkti. Peatreener Siim Raudla sõnul
saab kolmanda koha mängus tihtipeale otsustavaks tahtmine.
„Keila selge ambitsioon oli tõusta
esiliigasse ja poolfinaalis saadud kaotus oli nende jaoks suur pettumus.
Meie jaoks oli jällegi medal väga ahvatlev ja läksime seda ka võtma,“ ütles
Raudla. „Võtsime hooajast sisuliselt
maksimumi. Olime ainus meeskond,
kes suutis hooaja vältel Kadrina Karusid võita.“
Lähituleviku eesmärk on tõusta
esiliigasse
Teise liiga hooaja teine pool kujunes tänavu erakordselt põnevaks
ja militaarterminoloogiat kasutades
toimus juhtivate meeskondade vahel
võidurelvastumine. Kadrina Karud
värbasid näiteks ekskoondislase Gert
Kullamäe ning maailma eri paigus,
muuhulgas ka NBA G-liigas, pallinud
ameeriklase Gregory Fosteri. „See
mees „eksis“ oma taseme poolest valesse liigasse ja tegi Kadrina Karudest
suursoosiku. Temata olnuks finaalturniir palju tasavägisem,“ lisas Siim
Raudla.

Rae Koss/Hansaviimistluse meeskonnale tähendab Eesti meistrivõistluste teise liiga
pronksmedal suurt kordaminekut.
FOTO: SIIM SEMISKAR

Rae Koss/Hansaviimistluse suurimaks probleemiks olid hooaja vältel
pallikaotused, pronksimängus kogunes neid 16.
„Just selliste noorte võistkondade
vastu nagu Keila tekivad meil väsimuse pealt eksimused. Hooaja teises pooles saime selle numbri rohkem kontrolli alla,“ analüüsis Raudla.
Kolmas koht Rae Koss/Hansaviimistlusele pääset esiliigasse ei taganud. See võimalus võib avaneda, kui
mõni võistkond neile eraldatud kohast
loobub. Aste kõrgemale tõusmine kuulub klubi lähituleviku plaanidesse.
„Hetkel ei ole me esiliigaks valmis.
13–15-aastaste noorte hulgas on mitu
andekat mängijat ja soovime neid järjest rohkem põhimeeskonna tegemistesse kaasata. Soovime, et esiliigasse
jõudmine toimuks loomuliku arengu
tulemusel,“ rääkis klubi juhatuse liige Henri Ausmaa. „Rae Spordikooli
noored osalevad Eesti meistrivõistlustel erinevates vanuseklassides ning
koostöös TTÜ Korvpalliklubiga saavad
paremad mängijad rahvusvahelisi kogemusi.“
Uuel hooajal rohkem reisimist ja
väljakutseid
Tõsisem proovikivi ootab mees-

konda juba järgmisel hooajal, sest seni
kahest alagrupist koosnenud teine
liiga koondub üheks 12-liikmeliseks
meistrivõistlusteks, mis tähendab, et
oluliselt rohkem tuleb ette bussisõite
igasse Eestimaa nurka. Ambitsioonikaid mängijaid klubis jagub ja Raudla
tõstis esile ka vahetusmeeste panust
terve hooaja vältel.
„Mängijad käivad treeningutel
korralikult, meil ei ole sel hooajal kordagi alla kümne mehe kohal olnud.
Enne finaalturniiri oli lausa 16 mängijat saalis. See aitab teha kvaliteetset
tööd,“ märkis Raudla.
Rae Koss/Hansaviimistlus pani
hooajale ilusa punkti aprilli lõpus
Kuusalus peetud Harjumaa meistrivõistlustel, kus saadi esikoht.

Rae Koss/
Hansaviimistluse
suurimaks probleemiks
olid hooaja vältel
pallikaotused,
pronksimängus kogunes
neid 16.

18

RAE SÕNUMID
MAI 2019

Peetri Jooksul on uus korraldaja
Käesoleval aastal toimub Peetri
Jooks taaskord augustikuu teisel
nädalavahetusel, 10. augustil, kuid
seekord juba uue korraldaja käe all.
Peetri Jooksu uueks korraldajaks
on AeroBike, kelle nimi on eelkõige
tuntud jalgratturite hulgas.
AeroBike korraldab juba üle kümne
aasta jalgrattavõistlusi, olles tänaseks
Eesti suurim maanteerattavõistluste
organiseerija. Tuntumateks AeroBike´i
üritusteks on Fakto Auto Tallinna
Rahvasõit, Filter Temposari ja Filter

Maanteekarikasari. Eelmisest aastast
alates toimuvad Filter Temposarja
raames ka 5 km pikkused maanteejooksud. Endise peakorraldaja Margus
Merivälja sõnul kutsuti Peetri Jooks
2016. aastal ellu spordiklubi Jooksupartner tublide aktivistide eestvedamisel. „Meie kõigi ühiseks sooviks oli
Eesti jooksumaastikule tuua uut hingamist ning pakkuda jooksjatele kõike seda, mida ise jooksjatena kogeda
soovisime: kiiret rada, palju eriilmelisi
meeleolupunkte, mõnusat stardi- ja

FOTO: KRISTIINA RÕŽOVA

finišiala, tegevust lastele ning soovi
heategevusse panustada,“ lausub Merivälja. „Nende aastate jooksul ulatasime abikäe kolmele liikumispuudega
lapsele. Väikelaste vanematele mõeldes algatasime lapsevankrijooksu, mis
osutus väga menukaks. Kolme aastaga
kasvas Peetri Jooks juba niivõrd suureks ja osavõtjaterohkeks ürituseks, et
pidime oma tiimiga otsustama, kuidas
edasi? Kuna me kõik osalesime antud
ettevõtmises oma põhitöö kõrvalt hobina, siis oli selge, et enam vanaviisi
edasi minna ei saa ning leida tuleb uus
professionaalne korraldustiim. Mul on
siiralt hea meel, et AeroBike on Mihkel Reile eestvedamisel valmis meie
alustatut edasi kandma. AeroBike´i
tiimil on kogemusi võistluste korraldamises juba üle kümne aasta. Tänan
Peetri Jooksu osalejaid ja toetajaid
ning usun, et ühine koosliikumisrõõm
jätkub koos Mihkli ja tema tiimiga.“
Uue korraldaja Mihkel Reile sõnul
peadpööritavaid muudatusi üritusele
teha pole kavas: „Pisemaid, tehnilist
laadi muudatusi ikka tuleb, kuid Peetri Jooks on saavutanud edu just tänu
oma kvaliteedile ja omapärale ning
kõike seda on meil plaanis jätkata.“

III Rae Run kevadjooks tõi starti ligi 350 osalejat
Lihavõtete päikselisel pühapäeval
toimunud III Rae Run kevadjooks
Jüri terviserajal tõi jooksma 216
last ning 109 põhijooksul osalenut
ning 5 teatejooksu tiimi, kokku ligi
350 osalejat, mis on kõigi aegade
rekord.
Põhijooksu võitis meeste arvestuses Mardo Lundver Rapla Jooksuklubist ning naiste arvestuses Tiina Kala
SK Jooksupartnerist, kuid rajal domineerisid siiski kodukandi sportlikud
pered.
Lastejooksud staadionil olid sel
aastal nii osavõtjaterikkad, et turvalisuse huvides korraldati paljudes vanusegruppides koguni kaks jooksu. Nagu
UP Spordi korraldatud üritustel traditsiooniks, võeti ka sel korral lastejooksude aega elektrilise ajamõõdusüsteemiga. Noorimate U6 vanuseklassi

võitsid Margarita Scepina Muhu lasteaiast ja Kristen Soe Võsukese lasteaiast, U8 vanuseklassis Adeele Lehismets Järvekülast ja Kristofer Valge
Peetrist. U10 vanuseklassis võitis Emili Kaul Peetrist ja Ramon Ridalaan
Kiili Gümnaasiumist. Lastejooksude
vanima vanuseklassi U12 kiireimad
olid Birgit Suimets ja Romet Ridalaan Kiili Gümnaasiumist.
Põhijooks toimus Jüri terviseradadel, pehmel maastikul, mis on vaheldus paljudele asfaldijooksudele.
U14 vanuseklassi võitsid Kristin Paas
Rae Spordikoolist ning Risto Kalju
Nõmme Kergejõustikuklubist, U16 vanuseklassi kiireimad olid Anna Maria
Raspel Audentesest ning Andre Luuk
CFC Spordiklubist. U18 vanuseklassi
võitjad on Jürist Mariann Kalinina
ning Kristian Otlot. UP Sporti esin-

danud Kristian Otlot oli üllatuslikult
põhijooksu teine.
Veteranide nooremas vanuseklassis olid kiireimad Mirjam Vint Treeningpartnerist ning Aaro Tiiksaar
Jooksupartnerist, vanemate hulgast
Vilve Pilv Täppsportlaste ja Raido
Raspel Treeningpartneri klubist.
Teatejooksude noortevõistluse parim oli Keila Swimclub ning segateates perekond Vlassovi võistkond.
Täname kõiki III Rae Run kevadjooksu toetajaid: Audi ja Audi Originaalvaruosad, Orkla, Tere, Veski Mati,
Nivea, Tamrex, Kuldsed Käed, Freesport, Rae vald, Rae valla spordikeskus,
Leader, EOK.
Kohtumiseni 7. juulil III Rae Run
suvejooksul, mis on jooksusarja teine
osavõistlus enne 29. septembril toimuvat Rae Run sügisjooksu!
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Dance Team Royal – igas mõttes pereprojekt
Eve Aunver on võistlustantsutreeneri ja -õpetajana Jüris tegutsenud
juba 30 aastat.
Ise võistlustantsijana 7 korda Eesti
meistriks tulnud Eve on loomulikult
tantsugeeni pärandanud ka oma kolmele lapsele ja nii ongi nende tantsuklubi Dance Team Royal igas mõttes pereprojekt. Täna õpetavad seal
Eve kõrval ka juba tema vanem tütar
Anabel. Noorem tütar Analy täna aktiivselt ise enam tantsimisega ei tegele, kuid see ei tähenda, et teda iga
kord treeninglaagrites ja võistlustel
„asjatamas” näha poleks. Tantsupere
noorim võsu, 18-aastane Jan-Oscar,
võtab aga tantsusporti väga tõsiselt ja
on pürgimas vanema õe ja ema jälgedes Eesti meistri tiitli poole.
Võistlustants on ala, mis nõuab
suurt pühendumist nii tantsijalt kui
ka tema lähedastelt. Nii peakski lapsevanem arvestama, et tema lapse edu
sel alal ei sõltu mitte ainult lapse töövõimest ja andekusest, vaid ka sellest,
kui palju on vanemal võimalik oma
aega ja energiat tema toetamiseks panustada. Suhtlus ja side kodudega on
siin väga olulisel kohal.
Kolme dekaadi jagu lapsi õpetanud Eve tõdeb, et elu ja inimesed on
selle ajaga ikka väga palju muutunud.
Kui alustati, oli lastel huvitegevuse
valikuid tunduvalt vähem ja võistlustants – või siis „peotants” nagu teda
ekslikult tänagi vahel nimetatakse
– tundus selline graatsiline ja kaunis
ajaveetmise vorm. Graatsilisuse ja kauniduseni jõudmiseks on aga tarvis ära
teha hulk tööd, mida täna üha enam
ikkagi pigem tipp-spordi kui kaunite
kunstide kategooriasse võiks liigitada.
Aunveri sõnul on laste üleüldine füü-

Albert Baikov, 2. klass,
Jüri Gümnaasium ja
Hanna Jõeveer, 1.
klass, Järveküla kool.

siline vorm nende aastakümnetega
teinud päris suure taandarengu, kuid
rõõm on näha, et need, kes on püsivalt
tantsutrennis käinud, on eakaaslastega võrreldes sirgemad ja sihvakamad,
nn jalad sissepoole käimised on välja
treenitud ning lapsed on tulemustes
paremad ka mistahes teistel koolis
peetavatel spordivõistlustel.
Eve ütleb, et ideaalne aeg võistlustantsuga alustamiseks on 5–6-aastaselt ja sellepärast on ta võistlustantsutreeninguid tegemas ka peaaegu
kõigis Rae valla lasteaedades – et heade eeldustega tantsijad omale sobiva
ala juba varakult ära tunneks. Võistlustantsutreeningutel on lisaks heale
füüsilisele vormile veel teisigi kasutegureid – lapsed saavad sõbrad kogu
eluks, harjuvad väikesest peale konkurentsi ja võistlusmomendiga ning vähetähtis pole ka see, et Royal’i treeningud toimuvad mõnikord isegi kolmes
erinevas keeles, nii saadakse tantsu-

platsil ka inglise ja vene keele praktikat.
Viimased 12 aastat on üks oluline
osa Aunveride pere tantsu-elust olnud
ka nn seltskonnatantsu propageerimine. See pole aga sugugi mitte iganädalane „perekonnavalsi” keerutamine, vaid hoopis rühmatunnid neile
täiskasvanutele, kes tahavad ka end
tantsupõrandal hästi tunda. Kuna
mitmed ja mitmed paarid ei ole veel
selle 13 tantsuaasta jooksul iganädalasest tantsimisest isu täis saanud,
siis luuakse algajatele muudkui uusi
gruppe juurde. Eve Aunver ütleb oma
tantsijaid olevat õnnega koos, et neil
on võimalik teha tunde valdavalt just
Rae Kultuurikeskuse saalis – siinne
põrand on selleks peaaegu et ideaalne
ja ruumigi on nii, et kõigile jagub.
Uusi huvilisi vanuses 5 kuni 70+
võetakse vastu sügisel. Rohkem infot
tantsuspordi tegemistest Rae vallas
leiab: FB Dance Team Royal.

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist taotle piirmäära täitumisel
Mulluse muudatuse kohaselt ei maksta spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist
enam ainult kaks korda aastas, vaid
taotluse võib esitada kohe, kui piirmääraga ettenähtud summa on täitunud.
Lapse kohta on kuluhüvitise piirmäär
kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta.
Hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui keh-

testatud piirmäär. Õigus on taotleda
hüvitist ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Taotluste
esitamise viimane tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on järgmise kalendriaasta 15. jaanuar. Sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae
Huvialakooli spordiosakonnas ja huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui
laps õpib Rae Huvialakoolis, v.a spor-

diosakonnas (nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas saab taotleda
huvitegevuse kuluhüvitist väljaspool
huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks). Lisaks ei maksta hüvitist Rae
valla allasutuste spordi- ja huviringide
osalustasu kompenseerimiseks, sest
kõiki neid tegevusi doteerib vald tegevuskulude katmisel, osalustasu valla
lastele on selle võrra algselt väiksem.
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Rae Valla Laululaps 2019 võitjad
17. aprillil leidis Rae Kultuurikeskuses aset aasta oluliseim laste
ja noorte lauluvõistlus Rae Valla
Laululaps 2019.
Võistlejaid jagus kokku 6 erinevasse vanusegruppi ja nagu märkis žürii
liige, Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja Anne Kruuse, oli lauljate tase
ühtlaselt kõrge ning tegi parimate valimise raskeks ülesandeks.
Samuti tõid žüriiliikmed, kuhu
kuulusid veel Kaari Sillamaa muusikateatri lavastaja ja muusikajuht Hille Savi ning Harjumaa Omavalitsuste
Liidu rahvakultuurispetsialist Merike
Hallik, välja erakordselt suure osalejate arvu laste vanusegruppides ning
poiste osakaalu kasvu lauljate hulgas.
See kõik annab kindlust ning head
tulevikuperspektiivi laululapse võistluse kasvamiseks järgnevatel aastatel,
olid kõik žüriiliikmed ja ka laste lauluõpetajad tulevikku planeerides ühisel
nõul.
Vanusegruppide võitjad esindavad
Rae valda maakondlikul Harjumaa
Laululaps 2019 lauluvõistlusel, mis
leiab aset juba reedel, 3. mail ja laupäeval, 4. mail 2019 Keila Kultuurikeskuses.

Rae Valla Laululaps 2019
parimad:

•

3–4-aastaste seas I koht Irene Reinman (õpetaja Julia Reinman), II koht
Henri Baida ja III koht Johanna Miks,
lisaks esikolmikule pääses maakondlikule lauluvõistlusele Markus Tammik
5–6-aastaste I koht Maia Lisete
Time (õpetaja Ingrid Orgulas-Tetsmann), II koht Oskar Taniel ja III
koht Jete Pukk ning neljanda lapsena
laulab maakondlikul võistlusel Devin
Lõhmus
7–9-aastaste I koht Žlata Strelets
(õpetaja Külli Ovir), II koht Meribel
Lassik, III koht Grete Vall ja neljandaks sai Mihkel Kool
10–12-aastaste seas I koht Jan Rasmus Mändmets (õpetaja Liivi Lumijõe), II koht Hanna Kaarli, III koht
Marinel Sarik ning neljandana pääses
maakondlikule võistlusele Piia Oja
13–15-aastaste noorte seas I koht
Arabella Vassus (Argo Niinemets), II
koht Loviisa Otepalu, III koht Stella
Maria Raudam ja neljandana läheb
maakondlikule võistlusele laulma
Mikk Lainevool
16–19-aastaste vanuserühmas võitis I koha Meriliis Saar (Külli Ovir), II
koht Oskar Aberut, III koht Mariliis
Kalinina ning neljandana pääses maakondlikule laululapse võistlusele Vladimir Todurov

•

Irene Reinman

•
•
•
•

Maia Lisete Toime

Mamma Mia laululapsed esinesid presidendi silme all
Peetri alevikus tegutseva Mamma
Mia Laulustuudio õpilastel avanes võimalus esineda glamuursel
üritusel, Carolin Illenzeeri Fondi
heategevuslikul õhtusöögil Kultuurikatlas.
Esinduslikule üritusele oli kokku
tulnud Eesti ärivaldkonna, poliitikute
ja ühiskonnategelaste koorekiht eesotsas fondi patrooni, Eesti Vabariigi
presidendi Kersti Kaljulaidiga.
Mamma Mia Laulustuudio 38-liikmeline koosseis esitas umbes kümne
minuti pikkuse popurrii Rootsi kultusbändi ABBA lugudest, millele olid
tehtud eestikeelsed sõnad.
Sihtasutuse Carolin Illenzeeri Fondi eesmärgiks on raha ja mitterahaliste vahendite kogumine teenistuses
langenud või raskelt vigastada saanud
Eesti kaitseväelaste laste toetamiseks.

FOTO: ERLEND ŠTAUB

Fond aitab katta Eesti eest võidelnud
kaitseväelaste laste koolituskulud või
toetada nende huvitegevust. Carolin
Illenzeer on operatsioonil „Iraagi Vabadus“ 2004. aastal langenud vanemveebel Arre Illenzeeri tütar, keda isa
nägi vaid üks kord, 2004. aasta suvel
pärast Carolini sündi, kui isa kodus

puhkusel käis.
11. mail annab Mamma Mia Laulustuudio emadepäevakontserdi Peetri
Koolis ja 8. juunil esinetakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu poolt
korraldataval Pardirallil Kadrioru pargis.
ANDRES KALVIK
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Klunker teeb kummarduse
suurele peole
8. juunil kerkib Jüri Spordikeskuse staadioni äärde
laulukaart asendav lava
ning jalgpalliplatsist saab
tantsumuru, sest Rae valla
rahvakultuurirahvas koguneb jälle Klunkerit pidama.
Mullu tähistasime selle rahvakultuuripeo 25. sünnipäeva. Veerandsada
aastat traditsiooni on ühe sündmuse
jaoks üpris märkimisväärne saavutus
ja on rõõm tõdeda, et vaadates osalejate arvu, on Klunker igati elujõuline.
Väikesest lasteaia kiigepeost on saanud
laulu- ja tantsupäev, kus on esindatud
peaaegu kõik valla haridusasutused
ja kultuurikollektiivid ning pidulikus
rongkäigurivis marsib tänavu ligi 1000
suurt ja väikest lauljat-tantsijat koos
puhkpilliorkestri, rahvapillikoori ja rivitrummaritega. Uhke!
Aasta 2019 on laulu- ja tantsu teema-aasta ning kogu hooaja jooksul
on meie koorid, tantsurühmad ja pillimängijad valmistunud üldlaulu- ja

tantsupeoks, millega tähistatakse 150
aasta möödumist esimesest laulupeost ning ühtlasi 85-aastase tantsupeo 20. toimumiskorda.
Laulu- ja tantsupeod ühendavad
põlvkondi ja piirkondi ning seda teeb
ka Rae valla Klunker. Meie peol aga
ei astu üles mitte sugugi ainult need,
kes teel suurele laulu-, tantsu- ja pillipeole. Esinejatering on palju suurem,
alustades väikestest lasteaedade tantsijatest ja 1.–2. klasside tantsulastest
kuni eakate kollektiivideni välja.
Traditsioonide hoidmine kohalikus kogukonnas on aluseks sellele, et
suured pealinnas toimuvad laulu- ja
tantsupeod üldse toimuda saaks. Kui
lauljad ja tantsijad omakeskis iganädalaselt kokku ei saa ja laule-tantse
ei harjuta, ei ole laulu- ega tantsupidu
olemas. On oluline pakkuda esinemisvõimalust ja mõnusat küünarnukitunnet ka koduvallas, omade inimeste
ees ning hoolitseda selle eest, et aasta
vältel tehtud suur töö ei saaks rakendust ainult ühel juulikuu nädalavahetusel, vaid et sellest oleks rõõmu nii
andjatele kui saajatele ka varem.

Klunkeri kavasse on kunstiline
meeskond koosseisus Taimi Soomaa,
Linda Pihu, Lilian Kapp ja Sandra Nikitin kuulajale-vaatajale kokku seadnud mõnusa kompoti. Mõistagi tuleb
ettekandele väike osa tänavuse juubelilaulupeo kavas olevatest koorilauludest ja tantsupeotantsudest – see on
meie kummardus suurele juubelipeole. Samal ajal oleme oma peo kavasse
sättinud ka pärimuslikke numbreid
ning vürtsiks koguni mõned meie estraadiklassikasse kuuluvad laulud.
Koos Rae rahvaga lustib Klunkeril ka vägev rahvamuusika ansambel
Lõõtsavägilased, nii et tantsukingad
tasuks jalga panna mitte ainult esinejatel, vaid ka kuulajatel.
Klunkeri-päeval on spordikeskuse
staadionil avatud ka laat, kus igasugu
kraamiga kaubeldakse kella 11-st kuni
kella 18-ni.
Pidulik rongkäik peoplatsile algab
8. juunil Jüri kirikumõisa pargist kell
15.00. Kõik on palutud!
XXVI Klunkeri kunstilise meeskonna nimel
SANDRA NIKITIN
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avaliku
arutelu:
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 20.05.2019–
02.06.2019 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja
ettepanekuid detailplaneeringute
osas esitada hiljemalt 02.06.2019:

•

Rae küla Loigu tee 16 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr 156 ning vastu võetud 08.04.2019
korraldusega nr 488. Planeeritav ala
asub Rae külas Arturi tee ja Loigu tee
vahelisel alal, väljakujunenud väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette avalikult kasutatavatelt Arturi ja
Loigu teedelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja viis elamumaa sihtotstarbelist kinnistut, kaks transpordimaa kinnistut, üks tootmismaa
kinnistu reoveepumpla tarbeks ning
ülejäänud osal säilitatakse maatulundusmaa sihtotstarve. Seada elamumaa
kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.

•

Peetri aleviku Häälinurme tn 3 ja
5 kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega
nr 824 ning vastu võetud 23.04.2019
korraldusega nr 552. Planeeritav ala
asub Peetri alevikus Häälinurme tänava ääres, olemasolevate ja perspektiivsete elamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele

nähakse ette Häälinurme tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,35 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 19.03.2002 Rae
Vallavolikogu otsusega nr 311 kehtestatud Häälinurme pereelamute grupi
detailplaneeringu alusel moodustada
Häälinurme tn 3 kinnistu ja 17.01.2006
Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 81
kehtestatud Häälinurme 5 kinnistu
detailplaneeringu alusel moodustatud
Häälinurme tn 5 kinnistute vahelist
piiri, määrata elamumaa kruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Lehmja küla Bensiinijaama kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 08.04.2019 korraldusega nr 487. Planeeritav ala asub
Lehmja külas riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ääres,
arenevas Rukki tee tehnopargis. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette olemasolevalt avalikult kasutatavalt riigimaanteelt nr 2. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise kinnistu
ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve.

•

Kurna küla Kangrumäe kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavolikogu 16.04.2019 otsusega nr 80. Planeeritav ala asub Kurna

külas avalikult kasutatavate 11507
Kangrumäe tee ja 11 Tallinna ringtee
teede nurgas. Juurdepääs moodustatavale krundile planeeritakse Kangrumäe teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas
Kurna külas asuvast maatulundusmaa
sihtotstarbega Kangrumäe kinnistust
ja sellega külgnevast jätkuvalt reformimata riigimaast [nüüd Rae vallale
kuuluv Kangru kinnistu] moodustada
üks ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, millele rajada Kurna
küla seltsimaja ja külaplats, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine
ja haljastus ning sellega seoses teha
ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013
otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla
üldplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk
ei ole maakasutuse juhtotstarbe osas
kooskõlas üldplaneeringuga, mis näeb
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette põllumajandusmaa.

•

Rae küla Künnapuu tee 26 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 551. Planeeritav ala asub Rae külas Raeküla tee ja Graniidi tee vahelisel
elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa kruntidele nähakse ette
Künnapuu tee T1’lt (katastritunnus
65301:002:0419) krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel kinnistu
kasutamiseks
Detailplaneeringuala
juurdepääsuna. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kaitsealuse maa
sihtotstarbega katastriüksus üheks
elamumaa, üheks transpordimaa ja
üheks kaitsealuse maa krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldpla-
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neeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.

•

Peetri aleviku Peetri tee 21a, 21b
ja 21c kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 553. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus Mõigu tee ja Peetri tee vahelisel elamute alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Peetri teelt ning läbi Peetri
tee 21 kinnistu servituudiga määratud
ala. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 17.11.2011 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 897
kehtestatud Peetri küla Peetri tee 27 ja
27a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatud elamumaa
sihtotstarbega kinnistute piire ning
ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
TEISIPÄEVAL,
14. MAIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

„RAAMATUD, MIDA
EI OLE KIRJUTANUD
KIRJANIK”.

MAI
˸10.05 TANKER Õlu & Vinüülid
19.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Muusikat mängib DJ Dice Rudy (Bashment KingSound)
Tasuta!
˸29.05 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks mai lõpuni
Toetas Eesti Kultuurkapital
JUUNI
˸8.06 Jüri Klunker 2019 15.00–18.00
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Jüri Spordihoone staadion
˸15.06 Rae veeohutuspäev
Vaskjala veehoidla
Jälgi reklaami!
˸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
˸TÄHTIS!
Lisaks on tulemas filmiõhtuid, teatrietendusi ja kontserte ning erinevaid
üritusi Rae valla eri paikades!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/
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Euroopa Parlamendi valimine 26. mail 2019
Euroopa Parlamendi valimine 26. mail 2019
Harjumaa
Harjumaa

Miks peaks sel aastal teist korda
valima minema?

Harjumaal, va Tallinnas on 10. aprilli seisuga 107 119 hääleõiguslikku valijat.

Harjumaal,
va Tallinnas on 10. aprilli seisuga 107 119 hääleõiguslikku valijat.
Harjumaa
valimisjaoskonnad:
Maardu linn
Loksa linn
Jõelähtme
vald
Harjumaa Viimsi
valimisjaoskonnad:
3 jaoskonda
1Loksa
jaoskond
vald
Maardu
linn
linn
2
jaoskonda
4 jaoskonda
Kuusalu
vald
Jõelähtme vald
3 jaoskonda
1 jaoskond
Viimsi vald
varem antud
seatud kandidaatide vahel. Õigus
sõna samuti ei saa siis muuta
PRIIT VINKEL
2
jaoskonda
Harku
vald
2
jaoskonda
4 jaoskonda
Kuusalu
vald
RIIGI VALIMISTEENISTUSE JUHT
sekka öelda on Eesti kodanikel ning e-häält.
3 jaoskonda
Raasiku
vald
2 jaoskonda
Harku saab
valdõige pea jätku,
Eestis, aga ka mujal
Euroopas, on
alaliselt Eestis elavatel ja selleks soovi
Valimisaasta
Keila
linn
2
jaoskonda
kõige
seavaldanud teiste Euroopa Liidu riikide valimistega seoses
kui mai3 lõpus
valime Euroopa
jaoskonda
Raasikusuuremat
vald
2 jaoskonda
gadust tekitanud Brexit
–
ka
Eesti
sai
kodanikel.
Parlamenti.
Korralduslikult suuri
vald
Keila linn
2Anija
jaoskonda
Valimisjaoskondi on üle Eesti 444, tänu Ühendkuningriigi EL-ist väljaasmuudatusi hääletaja jaoks ei tule –
Lääne-Harju
3 jaoskonda
2 jaoskondavald
vald
parlamendis
juurpaljud neist on liikuvad, mis tähendab, tumisele ühe kohaAnija
seitsme päeva jooksul, 16.–22. maini
5 jaoskonda
vald
kuue liikme asemel
peaks
Brüsselis
et eelhääletamise ajal on jaoskond eri-Rae de,
saab valimisjaoskonnas
eelhääleLääne-Harju
vald
3 jaoskonda
Saue
vald
tööle hakkama seitse liiget. Missugunevates paikades. Täpset infot leiab6 jaoskonda
ja
e-hääletada, valimispäev on
5tada
jaoskonda
Rae vald
kõige lihtsamini kaardirakenduselt ne on olukord juunikuuks, näitab vaid
mail.
626.
jaoskonda
Kiili
vald
Saue
vald
6 jaoskonda
vald
aeg.
Täna saame kindlad olla ühes – vaKüll aga on oluline teada, et EP va- valimised.rahvastikuregister.ee. Va-Kose
Saku vald
1
jaoskond
6limistel
jaoskonda
4
jaoskonda
limistel
osalemine on võimalus Euroohääletada
jätkuvalt
on üle Eesti üks ringkond ehk limispäeval saab
Kiili vald
Kose vald
3 jaoskonda
jaoskonnas, pas kaasa rääkida!
valija saab langetada otsuse kõigi
ülesSaku
vald vaid oma elukohajärgses
1 jaoskond
4 jaoskonda
3 jaoskonda

Pea meeles!
1.
Üle-Eesti
on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
Pea
meeles!

2.
valibon
Euroopa
Parlamenti
7 saadikut.
1. Eesti
Üle-Eesti
1 ringkond,
mis tähendab,
et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
3.
Hääletada
saavad
Eesti
kodanikud
ja
teiste
2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut. Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis
20.–22. mai
16.–19. mai
Euroopa
Parlamendi valimise
ajad Eestis
eelhääletamine
16.–19. mai
maakonnakeskustes
eelhääletamine
maakonnakeskustes
16.

MAI

17

18

19.

MAI

eelhääletamine
20.–22.
mai
kõigis
jaoskondades
eelhääletamine
kõigis jaoskondades
20.
22.

MAI

19.
20.
17
18
MAI
MAI
16.–22. mai elektrooniline hääletamine

16.

MAI

26. mai

valimispäev

26. mai

valimispäev

21

MAI

23

24

25

21

MAI

23

24

25

22.

26.
MAI
26.
MAI

16.–22. mai elektrooniline hääletamine

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?
Kuidas
kes pääseb
Parlamenti?
Mandaadidselgub,
jaotatakse üleriigiliselt
d’Hondti Euroopa
meetodil.
Mandaadid arvutatakse
jaotatakse üleriigiliselt
d’Hondti meetodil.
Erakonnale
Seitse mandaati
Erakonnasiseselt
Võrreldakse
võrdlusarvud (erakonna
saavad erakonnad või
saavad mandaadi
erakondade ja
Erakonnale
Seitse mandaati kellel on
Erakonnasiseselt
Võrreldakse
häälte
arv/1,arvutatakse
erakonna
üksikkandidaadid,
enim
hääli kogunud
üksikkandidaatide
võrdlusarvud
(erakonna
saavad
erakonnad
või
saavad mandaadi
erakondade
ja
häälte
arv/2 jne).
suuremad
võrdlusarvud.
kandidaadid.
võrdlusarve.
häälte arv/1, erakonna
üksikkandidaadid, kellel on
enim hääli kogunud
üksikkandidaatide
häälte arv/2 jne).
suuremad võrdlusarvud.
kandidaadid.
võrdlusarve.
www.valimised.ee • valimised.rahvastikuregister.ee
https://www.seekordlahenvalima.eu/ • http://www.europarl.europa.eu/estonia
www.valimised.ee • valimised.rahvastikuregister.ee
https://www.seekordlahenvalima.eu/ • http://www.europarl.europa.eu/estonia

Lisainfo:
Lisainfo:

TEATED
MAI 2019

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

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

0€

sissemaks

0%
intress

0€

lepingutasu

Soetades Aiatähest robotniiduki 12 kuulise järelmaksu perioodiga!
800m2 1500m2

1700m2

3000m3 3200m2 4000m2

5000m2

ROBOTNIIDUKITE MÜÜK, GARANTII, HOOLDUS JA PAIGALDUS
AIATÄHT SAKU – Tehnika 7, Tel. 5324 4296,
AIATÄHT TALLINN – Tuleviku tee 10, Peetri Tel. 5558 5709

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

REKLAAM
MAI 2019

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

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

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

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

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

MÜÜA KÕRGE
KÜTTEVÄÄRTUSEGA
LÕHUTUD
SAAREKÜTTEPUID
³
³

REKLAAM
MAI 2019
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KODUAIA
HOODUSTÖÖD
• Viljapuude noorendus- ja
kujunduslõikus

MURU NIITMINE

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

• Hekkide pügamine ja koorepuru
lisamine peenardele
• Muru õhutamine ja
sambla eemaldamine
• Lehtede koristus ja
muud hooldustööd aias

HELISTA
JA LEPI AEG KOKKU

52 744 05

Lisainfot leiad meie veebilehelt
www.millet.ee

Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!
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HEI NOOR,
TULE LAAGRISSE!
Registreeri end juba nüüd suve
kõige lahedamasse noortelaagrisse!
LAAGRIS TOIMUB:
GOLFIÕPE GOLF X RAES

4. – 9. august 2019
8–14 aastastele noortele

LAAGRILÕKKED JA GRILLIMINE

TEEMAÕHTUD JA DISCOD

ÜLLATUSKÜLALISED

MEESKONNAMÄNGUD

SAUNAÕHTUD

UJUMINE JA VEEMÄNGUD

r
ae/noo
fx.ee/r

r

e
telaag

ol

www.g

PESTUD LIIV JA KRUUS
ERINEVATES
FRAKTSIOONIDES
4-16; 16-32; 32-<
SELI KARJÄÄRIST!

liivA jA kruusA

PESTUD LIIV
4,50 EUR/T
PESTUD KRUUS
ALATES 10 EUR/T.

Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive

Arkop OÜ müüb
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas

Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
INFO JA TELLIMINE:
KALEV TISLER, TEL 523 1170.
Betooni 26, Tallinn
telefon 606 6196
kiviluks@kiviluks.ee

tel 56943040
arkop@arkop.ee

REKLAAM
MAI 2019
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EEL- JA E-HÄÄLETAMINE 16.-22. MAI, VALIMISPÄEV 26. MAI

KUJULGEOLE
LIITIKA
O
P
E
S
IT
A
JA K

IK
EUROSAAD
2019

PAREMA
137 EESTI EEST
EUROOPAS!
Urmas Paet
europarlamenti!
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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

Balti Autoosad AS
PAKUB TÖÖD

LAOHOIDJALE
Töö kirjeldus:
kaupade vastuvõtt ja riiulitesse paigutamine
klientide tellimuste komplekteerimine
komplekteeritud kaupade järelkontroll
kaupade väljastamine klientidele
lao inventuuri teostamine
Kandidaadilt eeldame:
pingetaluvust
töökust
kohusetundlikku töösse suhtumist
täpsust ja korrektsust
oma transpordi olemasolu
Ettevõte pakub:
mitmekesist ja stabiilset tööd
väljaõpet kohapeal
püsivat pikaajalist töösuhet

CV PALUME SAATA HILJEMALT 31. MAIKS
INFO@AUTOPARTS.EE.
LISAINFO: 620 0678 KRISTINA VESILIND.
BALTI AUTOOSAD AS, PÕRGUVÄLJA TEE 4F, LEHMJA

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

Ilusalong
MUSKUSLILL
Jüri Konsumis, otsib
oma meeskonda:

JUUKSURIT
Kandideerimine ja lisainfo:

monikakello@hotmail.com 513 7898

REKLAAM
MAI 2019

33

LUIGE MAAELU
NÄITUSLAAT
10. mail 12–19 11. mail 9–17 12. mail 9–16
KODUAIA- JA KÄSITÖÖLAAT

TOIDUTURG
KODU- JA EKSOOTILISTE LOOMADE,
LINDUDE JA KALADE NÄITUS
TORE PÄEV KOGU PERELE

PILETITE EELMÜÜK

Kompostimine ei ole kallis
Komposter sobib igasse hoovi
Kompostimine ei võta palju aega
Kompostimullal kasvanud toit on puhas ja tervislik
Kompostimine on vana nipp puhtama tuleviku heaks

www.luigelaat.ee

Kesk tee 21, Jüri 75301 (Jüri Tehnopark)
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Reakuulutused

•
•
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•

Erinevad ehitustööd: plaatimine, fassaadid,
saunad, terrassid, müüritööd, vannitoad.
Töökogemus 20 a. Helista ja küsi, 5562 3285.
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.
Tel 5620 6899, www.epopaigaldus.ee.
Liuguksed ja garderoobid.Hinnad soodsad.
Garantii.Tel 502 9075; e-kiri: liuguksed@kallion.net.
Suurte kogemustega tore lastehoidja hoiab
teie lapsi.Tel 5656 6622.
Müüa kuivi küttepuid 40-l võrkkottides
kohale toomisega. Ostame metsamaad ja
raieõigust. Lisainfo: www.puiduterminal24.ee,
tel 5332 2711.
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.
Liuguksed ja riidekapid.Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.Tel
5221 151, www.nagusul.ee, Facebook: Nagusul OÜ.
Pere ostab Rae vallas või lähiümbruses
sõidukorras sõiduauto või mahtuniversaali.Võib
vajada pisemat remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel 5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Lisainfo:
tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina
niitmine, saetööd aias.Tel 5554 7291.
Vilunud kodukoristaja teeb ökokoristust,
hoolduskoristust, suurpuhastust ja peseb aknaid.
Tel 5677 0103.
Tomatitaimed, kurgitaimed ja mõningad
maitsetaimed Lagedil.
Kontakt: Rein, tel 5907 2716.
Heldami Teenused OÜ pakub erinevaid
hauahooldusteenuseid.
Küsi infot tel 5353 9535 või kirjutage oma soovist

•
•
•
•
•
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info@hauaplatsihooldus.ee.
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
Korstnapitside ehitus ja remonttöö.
Moodulkorstna müük ja paigaldus.
Tel 5557 9399.
Müüa Lagedil ampleid, amplitaimi, suvililli,
kurgi-ja tomatitaimi.Tel. 5656 6472.

Elu on laul
On habras ta viis
Heliseb hetk…ja katkeb siis
Sügav kaastunne Karlile,
Katarinale, Kasparile ja
Maretile kalli isa ja abikaasa

ARDI MITT
kaotuse puhul.

Kauaaegset hoolekogu
esimeest, lapsevanemat ja suure
südamega inimest
mälestab Vaida Lasteaed
Pillerpalli pere
Mälestame
armastatud kogukonna liiget

ARDI MITTI

Kui hing läbi kõiksuse kumab,
siis oled sa soovinud head.
On armastus ainuke jumal,
kes kõiki su tegusid teab.

ARDI MITT
Mälestame head endist
laulusõpra ja avaldame
kaastunnet omastele.
Patika külakoor

Leiname head kaaslast ja
külavanemat

ARDI MITT

04.11.1975 - 23.04.2019

Avaldame kaastunnet
lähedastele
sõbrad Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Seltsist
Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga …
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

ARDI MITT

04.11.1975 – 23.04.2019

ja avaldame kaastunnet
omastele

Armastatud külavanemat leinab
Aruvalla küla.

Rae Vallavalitsus

Sügav kaastunne Maretile
lastega, emale ja õele peredega

Südamlik kaastunne perele ja
lähedastele
kaotuse puhul

Avaldame sügavat kaastunnet
teile ja teie lastele kalli abikaasa
ning isa

Suursoo küla kogukond.

ARDI MITT

ARDI MITT

Avaldame kaastunnet perele ja
lähedastele

ARDI MITT
surma puhul

Rae Isamaa liikmed

Südamlik kaastunne Maretile ja
lastele kalli abikaasa ja isa

ARDI MITT
kaotuse puhul.

Vaidasoo külaelanikud

surma puhul.

Vaida Põhikooli koolipere

APRILLIS LAHKUNUD
ARNE LIPS
AAVO VASSUS
ENN KÄRNER
ARDI MITT
NINA DANILOVA
HELJU KATTEL
VIIVIKA-REESI EERO
EVI LÄÄNE
HELJU PRITS

KUULUTUSED
MAI 2019

Aprillis
registreeritud
sünnid
MARTEL RATAS
BRANDON SEBASTIAN PAALA
ARMIN ARNUS
FRED GROSS
BRÄNDON SIMM
KENNETH ROSLJUK
NIKON PAAL
RASMUS KUUSK
VILLIAM VÕRKLAEV
HANNES PURRU
ISMO TIKAN
SEBASTIAN TÄHEVÄLI
GEORG TALVIK
KARL GERARD KERGE
AUGUST ROBERT JOHANSON
SASKIA VALTENBERG
NORA RIISMAA
LAUREN NÄKS
ANNA IVANOVA
OLIVIA GALLARDO KAASIK
ZLATA STRIKOV
ROOSI PUUSEPP
SAARA VÕRKLAEV
GEETE KALME
MIA RAMMUL
ANNI NELIS
ARELLA REMMET
LAURA KIRS
ADRIANE ERASTUS
LIISA NAABER
MARIA AASLAID
SANDRA VAIN
LIA SIMONA MORAIS
MARIA DIKOVITŠ
STELLA GRUBE
ESTELLE OJA
TESSA KASK
LILIAN LOVISE SUURTHAL
ELEANORA MARIA RÄHN
KAROLINA CHAUSOVA
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Maikuu sünnipäevad
LINDA LEHIS

96

MAIE ALLMÄE

80

BENITA ALLIKSOO

94

ANTS VIIKMANN

80

VASSILI SMIRNOV

93

KULDAR KOEL

80

LEMBIT RAUAMÄE

90

MALLE LIIVAMÄGI

80

KALJU TALVING

90

HILLE LESSOSAAR

80

JELENA MAGUS

89

URVE TASA

75

UNO-GEORG MAASIKAS

88

URVE HALLIKAS

75

HELMA ALLMÄE

88

JAANUS KESKKÜLA

70

SALME VEINLA

87

NIKOLAI KOROL

70

HETEL ÕLLE

87

JÜRI PORN

70

VALDE TAMLAK

85

ANTS ROOST

70

REIN TIISEL

85

GALINA TIMUSKA

70

EHA JUNOLAINEN

85

VALVE SEPP

70

LAINE PIIR

84

AILE KUUS

70

MEELI KIHO

84

VALENTINA MELNITŠENKO

65

ALJA KATKOVA

84

MARKKU JUHANI KONTIO

65

VAIKE KUMARI

84

EPP PUSTRÖM

65

IRMA MAIER

83

EVI OISO

65

MAIMU SULLAKATKO

83

REET RAUDKEPP

65

ÕIE SAKSNIIT

83

HUGO VIIMNE

65

MAI LISTRA

82

VLADIMIR KOMARNITSKI

65

JÜRI KÄMARA

82

JÜRI AHTAMONOV

65

ELLI VIIRA

81

LEA KALJA

65

ELGI PAJUSALU

81

HEILI KRAAM

65

ALEKSANDRA LÕIV

81

HELDIN BERGER

65

JEVGENIA TAFINOVA

81

JÜRI KÄER

65

NIINA SEMTŠENKO

81

LIIVI ALTMANN

65

ALDUR KULL

81

KULLA JÄRVISTE

65

VLADIMIR KHANKOV

81

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

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

8. JUUNI
Jüri Spordikeskuse staadion

JÜ RI KLUNKER
XXVI
R ae v a l l a l a ulu- j a t a nt s up ä e v
koos an s am b l ig a Lõõt s a vä g il a sed!
Rae rahva kummardus tänavusele
juubelilaulu- ja tantsupeole
"Minu arm"
11.00-18.00
Suur laat.
15.00
Pidulik rongkäik Jüri Kirikumõisa pargist peopaika
Kontserdil lustib koos nendega ka ansambel Lõõtsavägilased
Klunkerdab ligi 1000 Rae valla lauljat, tantsijat ja pillimeest
Pidu peetakse Jüris, Spordikeskuse staadionil
Laada info ja registreerimine
Kaljo Kahro
KaljoKahro@hot.ee
tel 505 7444

