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Leerimäe majas võib õppetöö alata!
Lasteaia avamisel sai nalja, naeru ja suupisteid –
loe lähemalt u lk 2
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Välitegevusalad jäävad ootama plusskraade, siis paigaldatakse atraktsioonide
alla tartaankate, mis muudab mängimise
turvalisemaks.
Muusikaõpetaja
Katri Vahesalu
pani enda loodud
laulu laulma terve
saalitäie külalisi –
nii tänati kohaletulnuid ja lasteaia
sündi panustanuid.

Linti lõikavad direktor Airi Kukk, AS Parmeron juhatuse liige Kristjan Lumi,
vallavanem Mart Võrklaev ja volikogu esimees Tõnis Kõiv. Esireas seisab
laste esindaja, väike Melanie.

Leerimäe maja avati lauluga
„Palju õnne, palju õnne, Rae
vallas täna pidu! Valminud
uus lasteaed, Leerimajas
avamine. Ootame nüüd
lapsi majja, siis on kuulda
rõõmuhõiskeid. Laste naeru, naljahõikeid! Täname
teid, vallajuhid, täname
teid, ehitajad! Airi taktikepi
all, lasteaed kui rõõmupall!“
Just sellise looga, regilaulu võtmes avati päikesepaistelisel esimesel
märtsikuu päeval Rae valla järjekorras

11. lasteaed. Leerimäe on aprilli keskel
valmiva Järveküla lasteaia väiksem
filiaal. Mõlemat maja, mis tegutsevad
ühtse asutusena, asub juhtima direktor Airi Kukk.
Ligi 1500-ruutmeetrise ehitusaluse
pinnaga Leerimäe majas hakkab tegutsema mitu rühma, kokku on ruumi
120-le lapsele.
Varem Kunda Lasteaias töötanud
ja kahe maja ühiseks muusikaõpetajaks tulnud Katri Vahesalu aga ütles, et väike uus maja kindlasti ei ole.
„Minu esimene reaktsioon kaks nädalat tagasi tööd alustades oligi, et kui
koguaeg oli jutt väikesest majast, siis

esimesel päeval siia sisse tulles mõtlesin ma kohe, et see nüüd küll see väike olla ei saa,“ kirjeldas õpetaja uue
töökoha ja lasteaiaga seotud mõtteid.
Vahesaar ütles, et kahe nädalaga on
maja töötajatele juba koduseks muutunud ja saab seda kindlasti ka lastele.
Uusim saab maja aga olla üürikest
aega. Peol kõnelenud vallavanem Mart
Võrklaev ütles, et on enda peas pidanud väikest võistlust.
„Viimati avatud Lagedi lasteaed
jõudis meie kõige noorem maja olla
aasta ja kaks kuud, see maja jõuab kõige uuem maja olla kuu ja natuke peale,
sest juba aprilli keskel on taas põhjust
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Aaviku küla suusamäele
tuleb viis erinevat nõlva
Jõudsalt kerkiva Aaviku küla Ringi
maaüksuse suusamäe nõlvade ehituseks on valminud põhiprojekt ja
väljastatud ehitusluba. See tähendab, et materjali ladustamisel on
aluseks täpne nõlvade paiknemise
projekt.

ANDRES KALVIK

Väikesed
printsessid
fotoseina
ees – kõikidel külalistel
oli avapeost
võimalik
kaasa võtta
fotomeenutus.

kokku tulla suurema maja avapeoks,”
ütles oma kõnes vallavanem Mart Võrklaev ja lisas, et selline tempo lasteaedade avamisel iseloomustab vast kõige
paremini ka valla üldist kasvu.
Volikogu esimees Tõnis Kõiv nentis, et kui volikogu töö on võtta vastu
otsus lasteaia rajamisest, siis nendest
otsustest ei pääse nad kuidagi ka tulevikus ja hea meelega volikogu neid
otsuseid ka teeb.
Järveküla Lasteaia maja avamine
toimub juba aprilli keskel, kuhu on
taas südamest oodatud nii lapsed koos
emmede ja issidega, aga ka kogukonnaliikmed ja teised huvilised.

450 meetri pikkune ja 60–170 meetri laiune põhinõlv on projekteeritud
Tartu maantee poole maksimaalselt
põhjasuunda, et lumi ja kunstlumi
kestaksid nõlval pikemalt. Ülemise
platvormi kõrgeim tipp on 50 meetrit
ja kalded jäävad vahemikku 10–25%.
Põhinõlva vasakpoolsesse serva rajatakse eraldi reljeefseid osi (hüpekad,
jõnksud jne) ning lisaks 8 meetri laiune eraldi kulgev lisarada. Suusatajaid
hakkab mäe tippu vedama 400 m kahepoolne ankurtõstuk.
Põhinõlv tuleb laugem
„Põhinõlv tuleb pisut laugem, kui
algselt planeeritud,“ täpsustab Rae
abivallavanem Priit Põldmäe. „Suusad lähevad iga aastaga järjest kiiremaks ning kuna palju kasutatakse
kunstlund, mis on oma olemuselt
märjem, siis seegi lisab kiirust. Järsul
nõlval võib suur kiirus liiga ohtlikuks
kujuneda.“
Põhinõlva põhjakülge on planeeritud kelgunõlv. Edasijõudnutele mõeldud sportnõlv tuleb 250 meetrit pikk
ja 30–80 meetrit lai ning algus kõrgeimast tipust, 50 meetri kõrguselt. Nõlva
kalded jäävad vahemikku 15–40%. Nõlva teenindab taldriktõstuk pikkusega
270 meetrit. „Sinna nõlvale saab ehitada trikitamise jaoks lumest elemente,“ lisab Põldmäe.
22 meetri kõrguse lastenõlva kogupikkus on 270 meetrit ja laius varieerub 50–80 meetri vahel. Nõlval on
ühtlane kalle 10% ja seda teenindab
taldriktõstuk, pikkusega 170 meetrit.
Rajatakse ka ühendusrada põhinõlva
ja lastenõlva platvormide vahel.
Õppenõlv on 220 meetrit pikk ja

21–65 meetrit lai. Kõrgeim tipp on 21
meetrit ja kalded jäävad vahemikku
5–13%. Nõlva teenindab lastenõlvaga
ühine tõstuk.
Mäe valmimiseks läheb vaja umbes kaks miljonit kuupmeetrit pinnast, praegu on sellest ladustatud
kolmandik. Esimeses ehitusetapis ehk
kolme-nelja aasta jooksul plaanitakse
välja ehitada põhinõlv ja kelgunõlv.
Seejärel rajatakse lastenõlv ja õppenõlv ning viimasena valmib sportnõlv.
Ladustamiseks toodava materjali hulk
sõltub paljuski ehitusaktiivsusest
Harjumaal.
Tegevusi spordist kontsertideni
Kunstlume
tootmiseks
ja
veeatraktsioonide kasutamiseks rajatakse mäe lähedusse ka veesilm.
„Kompleks tuleb multifunktsionaalne
ja aastaringselt kasutatav,“ rõhutab
Põldmäe. „Meie poole on juba pöördunud paljud ürituste korraldajad, kelle
sõnul on Tallinna lauluväljaku asukoht hea, kuid autode parkimisega on
seal probleeme.“
Kui Tartu maantee ääres paiknev
suusamägi valmis saab, kujuneb sellest kõigi eelduste kohaselt PõhjaEesti parim talispordikeskus. „Kelly
Sildaru vägevad tulemused on suurendanud vigur- ja mäesuusatajate ning
lumelauasõitjate
harrastajaskonda
ning rajatavas keskuses oleksid neil
head treenimistingimused. Samuti
laiendab see teiste spordialade esindajate harjutusvõimalusi,“ räägib Põldmäe.

Kui Tartu maantee
ääres paiknev
suusamägi valmis
saab, kujuneb sellest
kõigi eelduste kohaselt
Põhja-Eesti parim
talispordikeskus.

4

RAE SÕNUMID
MÄRTS 2019

Hariduskonverents
soosis julgeid mõtteid
Koolivaheajal, kui lapsed õues
suusatamas olid, kogunesid valla
haridustöötajad järjekorras juba
kuuendale, spetsiaalselt neile
pühendatud konverentsile. Konverents, mis kandis tänavu alapealkirja „Haridusmuutuste keerises –
mida võtta ja mida jätta“, toimus
samas kohas, kus kuus aastat tagasi, kui traditsioon alguse sai, ehk
Peetri Lastaed-Põhikoolis.
Muutuste teema on väga asjakohane, sest vahepealse viie aastaga
on muutunud palju ka valla haridusmaastikul. Juures on 600 õpilasega
Järveküla Kool ja asutatud Kindluse
Kool. Vahepeal on avatud 4 uut lasteaeda: Aruheina, Võsukese, Uuesalu, Lagedi ja kohe-kohe on valmimas veel 2
maja Järvekülas. Rae Huvialakoolis on
edukalt käivitunud spordiosakond ja
Rae vallas tegutseb Lilleoru Põhikool.
Põnevad esinejad ja üllatavad ideed
Muutustest haridusmaastikul laiemalt oli rääkima kutsustud väärikas
nimekiri oma ala spetsialiste. Päeva
avas Eesti Arhitektide Liidu presidendi Katrin Koovi ettekanne teemal
„Kuidas ruum mõjutab õppimist ja
õpetamist“. Esinejate seas olid Intelligentse Grupi koolitaja Signe Tõnismäe, õiguskantsler Ülle Madise, Eesti
Õpilasomavalitsuste Liidu esimees
Marcus Ehasoo ja Emili Kooli direktor Indrek Lillemägi. Enim puudutas
publikut Signe Tõnismäe ettekanne
teemal „Kuidas erinevate generatsioonidega suhelda?“, kus koolitaja selgitas
võimalikke arusaamatusi, mis võivad
erinevate generatsioonide esindajatel nende suhtluses tööalaselt või
õpetaja-õpilase suhte kontekstis tekkida. Strauss–Howe generatsioonide
teooriale rajatud liigituse järgi kuulvad näiteks tänased algkooli õpilased
Alfa-generatsiooni. Nad ei ole elanud
päevagi oma elust ilma internetita ja
on näiteid, kus nad peavad suhteid robotite või virtuaalsete sõpradega sama

Päeva moderaator Ragnar Kekkonen ja ettevõtlik tegija, Thea Jäetma, Assaku
lasteaiast. FOTO: OTT KATTEL

oluliseks kui inimsuhteid. Päeva võttis kokku sütitav paneeldiskussioon,
kus sõna said taaskord nii õpilased kui
ka õpetajad. Kõige suuremat erutust
publiku seas tekitas kahtlemata koolipäeva alguse arutelu käigus välja käidud mõte, et kohustusliku programmi
läbimise jaoks hilisema päeva alguse juures võiks ühe koolipäeva võtta
lisaks nädalavahetuse arvelt. Kõige
üllatavam selle juures oli see, et idee
julges esimesena välja öelda hoopiski
õpilane, Jüri Gümnaasiumi 11. klassis
õppiv Markus Nahkur, kellele intrigeeriva idee eest terve saal ka aplodeerida otsustas.
Tunnustus meie õpetajatele
Konverentsi lõpus tunnustati traditsiooniks saanud kombe kohaselt
ka ettevõtlikke õpetajaid ja tegusid,
mis aasta jooksul valla hariduselu on
ilmestanud. Tänavused ettevõtlike tegude nominendid olid: Järveküla Kooli
digivahendite kasutamise võistlused
läbi õppeaastate, Võsukese Lasteaias
aset leidnud projekt „Mänguasjavaba
lasteaed“ (loe lisaks lk 15), Jüri Gümnaasiumi siseõue sisustamine õppetöö ja liikumistegevustega, pakkudes
lastele mitmekesiseid arenguvõima-

lusi, ja rattapäev(ad) Peetri LasteaedPõhikooli lasteaiaosas. Tegude kategooria võitjaks hinnati õpetaja Piret
Lehiste süsteemne ja järjepidev töö
digitehnoloogia ja erinevate selle teemaliste algatusetaga Järveküla Koolis. Kolleegid iseloomustavad õpetaja
Piretit kui inimest, kellel on „pikk
plaan“. „Alates aastast 2016, kui kool
avati, siis oli Piret just see, kes tutvustas kõikidele õpetajatele väga põhjalikult läbimõeldud kava, mille järgi me
kõik liikuma hakkasime,“ rääkis kolleeg Merike Sepp.
Ettevõtlike õpetajate kategoorias
oli nominente viis – Assaku lasteaia
Siilikeste rühma õpetaja Thea Jäetma,
Jüri Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog
Annelore Hirschon, Järveküla Kooli
muusikaõpetaja Õnneleid MardimSelmet, Rae Huvialakooli spordiosakonna korvpallitreener Brett Nõmm
ja Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetaja
Ketter Leemet. Ettevõtliku õpetaja
tiitli pälvis Assaku Lasteaia õpetaja
Thea Jäetma, kes on paistnud silma ettevõtliku ja süsteemse õpetajana ning
muuhulgas kavandanud ja loonud Assaku Lasteaeda looduse õpperaja. Õpperaja tegevuspunktid ja infotahvlite
materjalid valmistas ta ise ette.
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Esmajoones
lammutatakse
olemasolev
korterite
blokk tänase
tervisekeskuse
küljes. Selle
asemele tuleb uus
tervisekeskus.

Olemasolevat
parklat
laiendatakse –
lisaks tulevad
parkimiskohad
ka maja taha.
Kokku saab
parkida 46 autot
ja ristkasutuses
on ka Laste
tn 3 parkla
põhjapoolne osa.

Olemasolev
tervisekeskus,
mis peale
uue valmimist
lammutatakse.
Plats
haljastatakse ja
see jääb tuleviks
perspektiivseks
uue vallamaja
asupaigaks.

Olemasolev
haljastus on
plaanis säilitada
maksimaalselt,
alles jäävad ka
kuused. Lisaks
tuleb erinevate
istikute näol
rohelust ja
pargilist miljööd
juurde.

Tulevase
vallamaja
ette rajatakse
tänase projekti
raames ka
keskväljak ja
lipuplats.
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Osa haljasalast
jääb varuks,
et tulevikus
oleks võimalik
sinna rajada
skatepark või
muu taoline
rekreatsiooniobjekt.

Jüri tervisekeskus valmib aasta lõpus
Jüri tervisekeskust hakkavad ehitama Pro Ehitus OÜ, Eventus Ehitus
OÜ ja KRTL OÜ.
Tööde kogumaksumus küündib ligi
3,3 miljoni euroni ja ehitusperioodi
pikkuseks on lepingu järgselt 18 kuud.
Tervisekeskuse uus maja aga valmib selle aasta lõpuks, seejärel kolivad
perearstid olemasolevatest ruumidest
uude tervisekeskusesse.
Olemasolev maja lammutatakse
ja krunt jääb murukatte alla ootama.
Tulevikus võiks seal plaanide kohaselt asuda vallamaja. 18-kuulise ehitusperioodi teise osasse jäävad lisaks
lammutustöödele veel ka keskväljaku
ja turuplatsi rajamine ning haljastus-

tööd, mille käigus luuakse kinnistule
pargilikku miljööd.
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Rae valla eelarvest. Uus tervisekeskus on projekteeritud viiele perearstile, kelle kabinetid
koos pereõdedega ja nende tööks vajalike ruumidega hakkavad paiknema
teisel korrusel. Lisaks on ettenähtud
senistest veidi laiem pakett tervishoiuteenuseid. „Tervisekeskuse esimesele
korrusele on planeeritud ruumid kolmele hambaravikabinetile, millest ühe
juurde tuleb ka röntgeni ruum. Samuti
on esimesele korrusele planeeritud füsioteraapia vastuvõtt ning saal. Ämmaemanda kabinett ning massažituba. Li-

ska ka koduõe ja psühholoogi kabinet.
Keskuse esimesele korrusele on projekteeritud ka ruumid apteegile, mille osas
plaanime konkurssi lähikuudel välja
kuulutada,“ selgitas vallavanem Mart
Võrklaev.

3,3

miljoni euroni küündib
tööde kogumaksumus ja ehitusperioodi pikkuseks on
lepingu järgselt 18 kuud.
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Vaskjala kunstiresidentuuri resident, dokumentaalfotograaf Johanna
Rannula kirjutab oma
peatsest näitusest, mille
avamine-mälestusõhtu
toimub märtsiküüditamise 70. aastapäeval, 25.
märtsil kell 18 Rae
Kultuurikeskuses.

Siberist, küüditamisest,
lapsepõlvest, mälestusest
JOHANNA RANNULA
Tulin möödunud aasta sügisel Vaskjala kunstiresidentuuri, et jätkata oma
uurimistööd Siberi küüditamisest.
Olin käinud kahel eelneval suvel koos
kunstiakadeemia vilistaste SLED rühmitusega ekspeditsioonidel Krasnojarski krais ja Hakassias. Fookuses olid
küüditatud, kelle lapsepõlv möödus
Siberis. Ka Vaskjalas võtsin eesmärgiks
leida üles Siberi lapsed – inimesed, kes
olid veetnud oma varased aastad seal
kaugel maal ning kes nüüd elavad Rae
vallas. Minu üllatuseks see polnudki
väga keeruline.
Esimesena võttis minuga e-kirja
teel ühendust Raivo Patika külast, kelle fotoarhiivis peitus imelisi värvilisi
fotosid 1950ndate aastate Novosibirski
oblastist. Vallaametnike kaudu leidsin üles residentuuri kõrvaltänavast
Erna, kelle siirusel pole äärt ega otsa.
Tema kaudu kuulsin Saimast, kes veetis Siberis hoopis oma 20 eluaastat. Siis
kirjutas mulle Aruvalla külast Rünno
tütar, kelle isa loeb senini internetist
oma lapsepõlve piirkonna uudiseid.
Sain Suurestal elava Heikki numbri,
kes kutsus mind lahkesti külla ja viis
mind ka oma naabri Olga juurde. Käisin kohtumas ühe Siberi lapsega Jüri
hooldekodus, ja sealgi võeti mind südamlikult vastu.

50ndatel aastatel Siberis.
FOTO: R. MIHKELSOO ERAKOGU

Siberisse küüditatutega vestlesin
üldjuhul pikalt – kõigest, mis vähegi
meenus. Kuid eelkõige huvitasid mind
asjad, mida nad on alles hoidnud. Nii
teadlikult kui ka märkamatult on kodudes esemeid, mis kannavad endas
tähendusi ja mälestusi. On alles ka
neid, mis pärit Siberist või on sinna
kaasa viidud ja siis tagasi toodud. Villane sall, mis sai ostetud rohkem kui
80 kanamuna eest. Kohver, millega
tuldi Siberist tagasi. Isa valmistatud
viiul, mis võeti küüditades kodutalust

kaasa. Fotoaparaat, millega sai ka leiba
teenitud. Raamat, mille kinkis silmarõõm. Metallitükk, millega toksiti vanaisa haua ristile tema nimi. Ja lugematul hulgal fotosid. Need on mõned
kodudest „leitud” mälestusesemetest,
mis jutustavad lugusid Siberist. Kui
ühiskond mälestab ajaloolisi sündmusi kivist monumentidega, siis mind
huvitavad just need isiklikud monumendid – asjad, milles kätkeb nii individuaalne kui ka „suur“ ajalugu ning
nende vastuolulisus.
Sellistest mälestusesemetest ning
nende omanikest, räägib ka peatselt
avatav näitus Rae Kultuurikeskuses.
Näituse avame märtsiküüditamise
ümmargusel, 70. aastapäeval.
1949. aasta 25. märtsist kuni 29.
märtsini läksid Eesti eri paikadest
teele 19 ešeloni. Üle 20 tuhande inimese viidi Siberisse igaveseks ajaks
asumisele. Kuid pärast Stalini surma
1953. aastal olukord muutus ja järgneva kümnendi jooksul küüditatud
vabastati, kellest muist ka kodumaale
naases. Nüüdseks on meie kõrval alles just need, kes küüditati lastena või
noortena, mõni on seal ka sündinud ja
alles siis oma vanemate maale tulnud.
Ootame neid ja nende peresid näituse avamisele, kohtumis- ja mälestusõhtule. Osalemisest võib teada anda
johanna@rannula.ee ja 5615 0154.
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Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel tunnustati
Rae valla fotokonkursi parimate tööde autoreid

Kategooria „Loodus“
I koht Roger Erikson „Puukaunistus“
II koht Heido Selmet „Puutöömees
tammikus“
III koht Roger Erikson „Kelmikas
pilk“
Kategooria „Inimene“
I koht Elina Poll-Riives „Rikkalikkus.
Väike tamm“
II koht Elina Poll-Riives „Vaikne
kallistus on kõnekam, kui sõnad“
III koht Ott Kattel „Vanaisa“

Rikkalikkus. Väike tamm.

Sellel aastal saadeti konkursile
85 fotot ning neid hindas žürii
koosseisus:
Ardo Säks – fotograaf
Janno Bergmann – fotograaf
Gunnar Lilles – fotograaf ja disainer
Siim Orav – Rae vallavalitsuse
arhitekt

Puukaunistus.

Rae valla fotokonkursi korraldamine on aastate pikkune traditsioon,
mille algatas Heinur-Vallut Sepper.
Traditsioonilised on olnud ka kategooriad, kuhu osalejad saavad oma
fotosid esitada: loodus, inimene,
Rae vald ja vaba teema.

Kategooria „Vaba teema“
I koht – Roger Erikson „Maa äär“
II koht – Riina Kranich „Ma näen
sind!“
III koht – Reili Štaub „Tagurpidi
maailm“

Härm.

Kategooria „Rae vald“
I koht – Ott Kattel „Härm“
II koht Aarne Vesi „Rahu ja vaikus“
III koht Aarne Vesi „Kooli, koju,
lasteaeda“

@RAEVALLAVALITSUS

Maa äär.

Näitus fotokonkursi parimatest töödest jääb kultuurikeskuses avatuks
märtsi lõpuni. Peale seda saab töid
vaadata Rae valla raamatukogudes.
Vaata ülejäänud fotosid Rae valla
ametlikul Facebooki lehel!
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Martin Rand ja Peeter Böckler.

Tule vabatahtlikuks päästjaks
Vaida komandosse!
Vabatahtlikuna on Sul
võimalus turvalisuse loomisesse panustada vabatahtliku päästjana, eriti oodatud
Vaida, Vaidasoo, Suuresta
elanikud.
Vabatahtlik päästja on inimene,
kes abistab kutselist päästjat päästeennetustöö tegemisel. Vabatahtlikuks
päästjaks on võimalik saada igal vähemalt 18-aastasel turvalisusest hu-

vitatud inimesel, kes on kehalise ettevalmistuse poolest võimelised täitma
vabatahtlikule päästjale pandud ülesandeid.
Vabatahtliku päästjana on Sul võimalus koos kutselise päästega päästa
ohuolukorda sattunud inimeste vara
või teostada end ennetustegevuste
raames, tõsta elanikkonna teadlikkust
ohuolukordadest ning luua turvatunnet ja turvalist elukeskkonda.
Pääste tegevustes osaleb vabatahtlik päästja mittetulundusühingu kau-

UUESALU KÜLA ÜLDKOOSOLEK

du, kellega Päästeamet on sõlminud
päästetöö korraldamiseks lepingu.
Ühingud paiknevad hajali maakondades, Vaida komando kuulub MTÜ Rae
Tuletõrje- ja Päästeseltsi koosseisu.
Huvilised on oodatud meiega kohtuma 24. märtsil 2019 aastal kell 12.00–
15.00 Vaidas Vana-Vaida tee 7A.
Lisainfo meie kohta kodulehelt:
www.pääste.ee.
Veikko Juusu
Info telefonil: 5388 1233
Veikko.Juusu@rescue.ee

09.04.2019, KELL 19.00
PÕDRA MAJAS, PÕDRA TEE 17

MTÜ Uuesalu külaseltsi üldkoosoleku päevakord:

Küla üldkoosoleku päevakord:

1. MTÜ Uuesalu külaseltsi aastaaruande
tutvustamine ja kinnitamine
2. MTÜ Uuesalu külaseltsi põhikirja
muutmine ja kinnitamine
3. MTÜ Uuesalu külaseltsi juhatuse volituste
pikendamine ja/või uute juhatuse liikmete valimine.

1. Kokkuvõte möödunud aasta tegemistest
ja uue aasta plaanidest
2. Külavanema valimine
3. Muud jooksvad küsimused
Lisainfo: külavanem Toomas Metsaots
toomas@ibe-estonia.ee, tel 5260430

KOGUKOND
MÄRTS 2019

Hajaasustuse
programmi
taotlusvoor
avaneb
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmi raames toetatakse
järgmisi valdkondi:
• veevarustussüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid
(kui ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. Taotleja alaline elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2019 hajaasustusega
piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
2.Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile
toetust taotletakse;
3. Taotlejal ei tohi olla riiklike või
kohalike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla kaastaotleja(id).
Maksimaalne toetus programmist
ühele majapidamisele on 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal
programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama
vähemalt 33% abikõlbulikest kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rae vallavalitsusele. Töid tohib
alustada, kui toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud
juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Rae vallavalitsuse poolne kontaktisik on Ege Kibuspuu:
ege.kibuspuu@rae.ee, 605 6781.

Turismialase koostööprojekti
Pealinnast Piirilinna osalejad on
oodatud info- ja koolituspäevadele.
Vali endale sobiv!
****
13.03.2019 Jõhvi Kontserdimajas
14.03.2019 Kostivere mõisas
Kõikjal algus kell 14.00. Registreeru
infopäevale hiljemalt 08.03.2019
Täpsem päevakava ja registreerumine
www.pealinnastpiirilinna.ee

TAHAD LIITUDA
PROJEKTIGA?!
Oled valmis panustama
põhjaranniku tuntuse
tõstmisele
Soovid osaled suursündmusel
18.-19.05.2019 "Elamused
pealinnast piirilinna"
Anna endast märku hiljemalt
20.03.2019
info@pealinnastpiirilinna.ee

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

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

ANDRES KALVIK
„Pelgalt rahvahääletusega on raske
keerulisi õigusakte vastu võtta, sest
seal peitub palju nüansse ning kogu
protseduur kujuneb ilmselt populistlikuks. Emotsioonide pealt otsustamine
head ei tähenda. Viimaseks heaks näiteks on Tartumaale kavandatud tselluloositehas, mille rajamise uurimise
peatas rahvaalgatus,“ lausub Laius,
kelle hinnangul peituvad ohud ka presidendi otsevalimises.
Nii palju kui mina olen teenetemärgi saajate intervjuusid lugenud, siis
on tunnustus tulnud kõigile üllatusena. Kas ka Teile?
See oli absoluutne üllatus. Olin tööasjadele keskendunud, kui kolleegid
uksest sisse astusid ja mind õnnitlesid. Alguses ei saanud aru, millega olen
tähelepanu ära teeninud.
Ilmselt soovib president Teid tunnustada selle eest, et olete 11 aastat
juhtinud SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali. Mida peate ise oma
suuremateks töövõitudeks?

Olen pärast taasiseseisvumist järjepidevalt
mittetulundussektoriga
tegelenud. Olen olnud osaline praegugi kehtiva mittetulundusühingute
seaduse väljatöötamisel. Oluline on ka
see, kuidas me mittetulundusühendustega koostasime Eesti kodanikuühiskonna arengukava kui riikliku
strateegia ja suutsime sellele riigikogus heakskiidu saada. Samuti olen SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali idee
üks algataja. Eelnõu esitasime riigikogule 2001. aastal, otsustamine võttis
aega kuus aastat. See oli pingeline periood, sest poliitikutele oli vaja tõestada, et sellist sihtasutust on vaja.
Millega SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital tegeleb?
Eestis on tore vabaühenduste
seltskond, kuid tulenevalt sellest, et
meie riik ja ühiskond on väga noor,
on mittetulundusühingud suhteliselt
halvasti rahastatud. Valdavalt töötatakse projektist projektini ning organisatsiooni ja inimeste arendamiseks
ei ole väga palju võimalusi. Meie asutus annab võimaluse vabaühendustel
arengus samm edasi astuda ja seelä-

FOTO: ARNO MIKKOR

Presidendilt Valgetähe V klassi
teenetemärgi saanud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juht ja
Rae vallavolikogu aseesimees Agu
Laius on rohujuuredemokraatia
toetaja, kuid suhtub rahvahääletusse siiski ettevaatlikult.
bi ühiskonda paremaks muuta. Vabaühenduste maine on kümne aasta
jooksul ühiskonnas oluliselt kasvanud. Praegu on ühiskonnal ja ajakirjandusel vabakonna suhtes suured
ootused. Meie lipulaevad Teeme Ära
talgupäev ja Arvamusfestival ei vaja
pikemat tutvustamist. Üleriigiliste
projektide kõrval ei ole me ära unustanud ka kogukondlikke algatusi, et toimekad inimesed saaksid olla partneriteks kohalikule omavalitsusele.
Millises arengufaasis on Eesti kodanikuühiskond?
Olukord on üsna hea ja seda mitte ainult minu hinnangul, vaid seda
on kinnitanud ka erinevad rahvusvahelised uuringud ja raportid. Eesti
kodanikuühiskond on kindlasti kõige
tugevam endistest sotsialismileeri
riikidest. Eestis vabaühenduste tegutsemist ei piirata ja riik toetab neid
rahaliselt. Tugeva kodanikuühiskonnaga riikides on vabaühenduste panus
kümme protsenti SKP-st. Eestis on see
näitaja heal juhul viis protsenti, kuid
see kasvab. Me paistame silma ja selle heaks kinnituseks on siseriiklikust

PERSOON
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Teeme Ära talgupäevast välja kasvanud ülemaailmne koristuspäev.
Kas üheks kodanikuühiskonna
mõõdupuuks on rohujuuredemokraatia?
Loomulikult. See näitab, kas ja
kuidas saavad niinimetatud tavalised
inimesed kaasa rääkida näiteks seadusloomes. Meil on portaal rahvaalgatus.ee, kus igaüks võib oma mõtte
välja käia ja küsida sellele kaaskodanike toetust. Kui tuhat allkirja koos, siis
hakkab riigikogu seda kohustuslikus
korras arutama. Arenguruumi aga on.
Näiteks võiksid ministeeriumid oma
valdkonna vabaühendustega rohkem
koostööd teha. Paraku esineb siin palju vastandumist.
Pärast haldusreformi, mis küll Rae
valda ei puudutanud, on elanikel lihtsam kohaliku omavalitsuse tegemistes kaasa lüüa. Olgem ausad – vähem
kui tuhande elanikuga vallad olid ise
ühed kogukonna organisatsioonid.
Valimiste eel on moes, eriti just
opositsiooni poole pealt, hõigata, et
anname rahvale võimu tagasi! Kas
rahva võim on Eestis viimasel kümnendil suurenenud või vähenenud?
Rahva võim on kindlasti suurenenud ja seda on piisavalt. Pigem napib
oskusi seda ära kasutada. Rahvas saab
osaleda valimistel ja aruteludes ning
teha ettepanekuid. Ma ei ole kunagi
olnud otsedemokraatia pooldaja, sest
näen selles suuremaid riske. Eelistan
osalusdemokraatiat, kus osapooled
omavahel teemasid arutavad ja siis see
organ, kellel on põhiseaduslik õigus –
Eestis siis riigikogu –, teeb kaalutletud
otsuse. Pelgalt rahvahääletusega on
raske keerulisi õigusakte vastu võtta,
sest seal peitub palju nüansse ning
kogu protseduur kujuneb ilmselt populistlikuks. Emotsioonide pealt otsustamine head ei tähenda. Viimaseks
heaks näiteks on Tartumaale kavandatud tselluloositehas, mille rajamise
uurimise peatas rahvaalgatus.
Teatud huvigrupid nõuavad, et väga
tähtsate ühiskondlike küsimuste
puhul peaks korraldama referendumi. Vaadates seda, mis juhtus Suurbritannias, siis tekitab otsedemokraatia minus kõhedust.

Referendumi võimalus peaks põhiseaduses kindlasti olema. On mitmeid
teemasid, kus see ennast õigustab. Ise
arvan, et tuumaelektrijaama ehitamise üle võiks rahvas otsustada otse. Kuigi, jah, tuumaelektrijaama olemus ja
sellega kaasnevad muudatused ühiskonnas ei ole lihtsasti mõistetavad.
Kui panna hääletusele 1000-eurone
kodanikupalk kõikidele täisealistele inimestele, siis millist tulemust
prognoosite?
Palju sõltub sellest, kuidas osapooled kampaaniat korraldavad. Siiski
arvan, et see ettepanek ei leia Eestis
toetust. See hääletati maha Šveitsis ja
Soome katseprojekt ei näidanud soovitud tulemusi. Eesti inimesel on säilinud talupojamõistus, mis ei toeta raha
laiali jagamist. Idee on ilus, kuid positiivset efekti on raske näha.
Samas presidendi valimise võiks
vist küll otse rahvale usaldada?
Võiks, kui rahvas nii väga tahab
presidenti valida. Kuid Eestis on riigipea võimuvolitused sedavõrd piiratud,
et meie elu see suurt ei mõjuta. Jah,viimased presidendivalimised, kus parteid ei suutnud omavahel kokku leppida, tekitasid inimestes meelepaha. Ära
ei tohi unustada, et rahvahääletuse läbiviimine on suhteliselt kulukas. Ohumärk on see, et otsevalitud president
võib kellegi isikus hakata tundma, et
ta on väga suure võimutäiusega ja võib
hakata võimupiire laiendama. Siis võib
parlamentaarne Eesti hakata liikuma
presidentaalse riigi suunas.
Kodanikuühenduse suursündmused nagu Teeme Ära talgupäev või
Arvamusfestival tutvustamist ei
vaja. Tänavu otsustasite rahaeraldamisel suuremat tähelepanu pöörata
venekeelsele elanikkonnale. Uute
sündmustena said toetust TEDxLasnamäe ja venekeelsete ühingute

Kui Peetri piirkonda
tuleb igal aastal
juurde tuhat inimest,
siis see toob vallale kaasa
väljakutseid, millele tuleb
kiiresti reageerida.
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arendussündmus VNEformaat. Kas
muust rahvusest inimesed on olnud
seni vaeslapse osas?
Vene töökeelega vabaühendused
on seni võib-olla tõesti tagaplaanil
olnud. Neile on jagatud vähem informatsiooni, tehtud vähem koolitusi
ning seetõttu ei ole neil arusaamist,
kuidas kodanikuühiskond ja vabaühendused toimivad. Elu on näidanud,
et kui venekeelne vabaühendus on
end kenasti toimima saanud, konkureerivad nende projektid võrdväärselt
ülejäänutega ja nad viivad oma ideid
kvaliteetselt ellu. Esile tahaksin tõsta
MTÜ-d Eriline maailm, mis koondab
peresid, kus kasvavad erivajadustega
lapsed. Üheskoos jagatakse muresid
ja rõõmusid ning ollakse üksteisele
toeks. Venekeelsele elanikkonnale on
kombeks omaette toimetada. Rahvusvähemuste kultuuriseltsides toimub
toredaid ettevõtmisi, kuid millegipärast ei taheta või ei osata end ühiskonnale laiemalt avada.
Kuidas on lood kodanikuaktiivsuse
ja vabaühendustega Rae vallas?
Päris hästi on. Paljud on Rae valla
külavanemate ja külaseltside tegevust
eeskujuks seadnud. Üheskoos on suuri
asju korda saadetud.
Tuntuimaks on iga-aastane valla
külade päeva korraldamine. Paljudel
küladel on omad tunnussündmused.
Koostööd tehakse vallavalitsuse ja
-volikoguga. Volikogu eraldab tänavu
Rae valla Alevike- ja Külavanemate
Seltsile 30 000 eurot.
Rae valla lõunapiirkonna elanikud
kurdavad, et omavalitsuse eelarve
on tugevasti põhjapiirkonna poole kaldu. Kuidas saaksid murelikud
inimesed end paremini nähtavakskuuldavaks teha?
Eks nad on teinud ka ja ma ei ole
nõus väitega, et lõunapoolsed külad
tähelepanu puuduse all kannataksid. Koolibusside teed on tehtud tolmuvabaks, toimib teehooldus, Vaidas
renoveerisime koolimaja ja Lilleorus
tegutseb Teadlikkuse Rakendamise
Kool, kus järgmisel õppeaastal on ette
nähtud kohti kahekümnele õpilasele.
Kui Peetri piirkonda tuleb igal aastal juurde tuhat inimest, siis see toob
vallale kaasa väljakutseid, millele tu- w
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v leb kiiresti reageerida. Nii kiire elanike kasv tähendab, et tuleb ehitada uusi
koole ja lasteaedu ning pakkuda erinevaid teenuseid. Need noored elanikud
hakkavad vallale maksutulu tooma
aga alles aastate pärast. Vallavolikogu
on üritanud oma otsustes omavalitsuse ühtlast arengut silmas pidada.
Teie kolmas nelja-aastane ametiaeg
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhina lõppeb aasta pärast. Olete
öelnud, et ei jätka sel ametikohal.
Miks?
Olen asutuse nullist üles ehitanud
ja korralikult toimima pannud. Käes
on aeg anda võimalus uutele inimestele, kellel on värsked mõtted.
Saate mais 68-aastaseks. Nüüd on
õige aeg hakata pensionipõlve veetma?
Vaevalt ma koduseinte vahele istuma jään, sest energiat ja teotahet
jätkub. Kindlasti jätkan tegutsemist
vallavolikogus majandus- ja eelarvekomisjoni esimehena. Arvan, et mul
on aastatega kogunenud piisavalt
kogemusi ning saan erinevatele osapooltele koolitajana või asjatundjana
kasulik olla.
Olete Tartu Ülikooli kraadiga majandusteadlane. Oskate öelda, kui
kauaks meil head elu on ehk millal
järgmine kriis tuleb?
Seda ei oska prognoosida ka need
inimesed, kes igapäevaselt erinevaid
näitajaid analüüsivad. Kui keegi suudaks kriisi ette näha, siis saaks ennetavalt meetmeid rakendada. Pakun, et
kriis mõne aasta jooksul tuleb, sest on
näha majanduse jahtumise märke ja
iial ei või teada, kust ebakõlad võivad
välja lüüa. Eesti majanduse käekäik
sõltub üldiselt maailmamajanduse
käekäigust.
Teil on kuus last ja kasulast ning
üheksa lapselast. Olete õige inimene andmaks nõu, mismoodi kasvatada lastest tublid inimesed.
Lapsed kasvavad ise. Tuleb vaid
olla nende jaoks olemas, et neid vajadusel aidata. Ma ei ole tahtnud kellegi
käekäiku mõjutada ja muuta. Poegade
kohta võin öelda seda, et kaitsevägi on
neid kõvasti mehemaks teinud.

Vana ja väärikas Vaida
Põhikool ootab uusi
õpilasi!
Viimased neli aastat on olnud Vaida
Põhikoolis tegusad. 2016. aasta
kevadel alustati juurdeehituse I
etapiga, 2017. aastal II etapiga ja selle aasta suvel rekonstrueeritakse
spordikompleks. Avarad puhkealad
ja klassiruumid, motiveeriv ning
kaasaegne õpikeskkond, sõbralikud
õpilased, 2017. aastal koolile antud
tiitel „Harjumaa Turvaline Kool“
on õpilaste arvu kasvatanud, tuues
õpilasi Vaida kooli ka juba teistest
Rae valla alevikest ning isegi Tallinnast.
Tallinna elava õpilase ema, Helen
Orav, kirjeldab koolivaliku otsust nii:
„Vaida põhikooli tulek ei olnud raske otsus. Arvestades seda, et laps käib
iga päev kooli Põhja-Tallinnast, kaalus kooli poolt pakutav üles kõik selle
muutusega seonduvad miinused – logistika, ajakulu jne.
Koolivahetus ei tulnud päevakorda olukorras, kus oleksime sunnitud
seda tegema. Me kaalusime ja otsisime sobivamaid tingimusi õpilasele,
kes vajas õppimiseks rahulikumat
keskkonda ja individuaalsemat lähenemist. Tallinna koolide seas oli meie
valik praktiliselt olematu. Tuli kaaluda alternatiivseid variante. Pärast esimest kohtumist kooliga, direktori ja
õppealajuhatajaga oli selge, et ilmselt
oleme leidnud koha, kus lapsel on hea
viibida ning hea õppida. Pärast esimest kokkupuudet ei olnud ka lapsel
mingeid kahtlusi, kas ta soovib kooliteed jätkata Vaidas või mitte.
Noormehe sõnul, kes on hetkel 8.
klassis, on koolis toredad õpetajad. See
kõlab väga lihtsalt, aga selle taga on
siiski emotsioon ja kogemus, et õpetajad on inimlikud ja sümpaatsed. Sama
kehtib kogu kooli personali kohta.
Siinkohal tahangi öelda, et lapsevanema ja ka õpilase seisukohalt on oluline, et õpetajad suhtuvad õpilastesse
hästi, on mõistvad ja näevad õpilast

kui terviklikku inimest. Õhkkond on
koolis rahulik, positiivne, kokkuhoidev ja toetav. Ma ei oskaks oma lapsele
paremat keskkonda soovida, sest nö
linnakoolist tulles on meie jaoks vahe
väga suur, eelkõige õpilastesse suhtumise ja kogu koolielu korralduse poole
pealt. See ei jää märkamata ka õpilasel endal. Tunne, et sinust hoolitakse,
käib selles koolis kaasas nii õpilase kui
vanematega. See ongi see lisaväärtus,
mida meie otsisime. Vajadus õpilast
individuaalselt aidata – samuti alati
tagatud. Õpetajate poolt lapsi õppimisele motiveeriv suhtumine – olemas.
Lisaks kõigele on kooli ümbrus looduslikult kaunis ja armsalt kodune!“
1. klassi õpilase vanemad kirjutavad, et:
„Meile meeldis, et tegu on üsna
väikse kooliga. Kogu kooli õhkkond
tundus rahulik ning hästi korraldatud.
Ruumid värskelt renoveeritud. Hetkel
oleme oma valikuga väga rahul ning
plaanime ka teise lapse Vaida kooli
sügisest panna. Koolis on olemas erinevad võimalused ka õppejärgseteks
tegevusteks, personal on sõbralik ning
vastutulelik.
Eelistame lastele turvalist ja väiksemat keskkonda ja sellest tulenevalt
ka meie valik.“
Marje ja Roger Erikson
Vaida kooli kohta annab suurepärase ülevaate kooli veebileht www.
vaidakool.ee. Avatud uste päev oli 15.
veebruaril, kuid kui on soov tulla koolimajaga tutvuma, siis helistada kantseleisse ja leppida kokku sobiv aeg
kohtumiseks.
Teadmiseks, et 1. klassi tulevate
lastevanemate koosolek toimub 16.
mail algusega kell 18.00.
Alates 10. veebruarist algab Rae
valla e-teenuste Arno keskkonnas esimesse klassi astuda soovivate õpilaste
taotluste vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks.

KOOLIELU
MÄRTS 2019

Vabariigi
aastapäeva
eel kaunistas
koolimaja
rahvariiete näitus
Kunsti ja tööõpetuse õpetaja Eve Lumi
eestvedamisel oli vabariigi aastapäeva eel Vaida kooli õpilastel võimalus
imetleda tõeliselt kauneid rahvariideid.
Kollektiivi enda kodudest kokku
kogutud rahvariietele pakkus väärikat
täiendust Vaida raamatukogu juhataja
Reet Raudkepa kollektsioon rahvuslike ehteid ja aksessuaare.
Lisaks ilmestasid väljapanekut ka
linnulaul ja õpetaja Eve Lumi poolt
Eesi Rahva Muuseumis ülesse võetud
jäädvustused seal paiknevatest kollektsioonidest, kus rahvariided on esile tõstetud oma täie hiilguses.

JÜRI GÜMNAASIUM
kutsub vastuvõtukatsetele
4. aprillil 2019 kell 10.00

Rohkem lisainfot www.jyri.edu.ee

13

14

RAE SÕNUMID
MÄRTS 2019

Kuidas Koprakesed riigikogus käisid
Kohe peale sõbrapäeva käisid
Uuesalu lasteaia Koprakesed riigikogus. See oli väga põnev, sest see
oli natuke nagu lennujaamas, sest
suurtel kontrolliti dokumente ja
kõik pidid sellest piiksumise väravast läbi minema.
Onu Ott, kes meile ruume näitas,
oli päris tore – ta teadis sellest majast ikka väga palju. Me vaatasime
Toompea lossi mudelit, mis oli kenasti
klaaskupli alla pandud nagu muuseumis. Siis saimegi teada, et paekivist
kindlusemüüre hakati ehitama juba
seitsesada aastat tagasi. No mina näiteks enne ei teadnudki, et riigikogu
hoone on ainult saja aastane. Umbes
sama vana, kui Eesti vabariik. Ma arvasin, et ikka palju vanem. Onu Ott
vahepeal unustas ära, et meil on palju
lühemad jalad, kui temal, aga me jõudsime talle ikka järele. Ära ei eksinud
ka keegi. Ühes kohas nägime riigikogu
varandusi – no neid kingitusi, mis on
teiste riikide poolt Eestile kingitud.
Siis viidi meid istungite saali. See
on selline koht, kui kõik 101 riigikogu
liiget istuvad, kui nad tähtsaid seadusi
välja mõtlevad. Tundub, et sellel päeval ühtegi seadust küll ei tehtud, sest
saal oli täitsa tühi. Meid lasti küll ainult ajakirjanike rõdule, aga sealt ongi
hea ülevaade. Saali teises otsas olid
kõrgemad toolid. Selle järgi oli kohe
aru saada, et seal istuvad kõige tähtsamad. Keskel on riigikogu juhataja
tool ja paremas nurgas oli tool president Kersti Kaljulaidi jaoks. Ott ütles,
et ega president siin väga tihti ei käi.
Vasakul oli „koobas“ ministrite jaoks.
Minu arvates oli see ikka rohkem nagu
väike tuba, mille ust ees pole, aga kui
nad seda koopaks nimetavad, siis las
ta olla. Ah-jaa! Me nägime ka „ajakirjanike koobast“, milles oli sosistamise nurk. Nii kui ühes nurgas sosistad,
siis teises nurgas on kohe kõik kuulda.
Lastele meeldib kodus ka toolidest ja
tekkidest koobast ehitada. Eks nad seal
riigikogus tahavad ka mängida.
Siis käisime veel Valges saalis. See
oli tõesti valge, sest suured aknad olid
mõlemal pool. Mul on tunne, et ma
olen seda saali juba telekas näinud

– siis kui isa-ema uudiseid vaatavad.
Mul oli tunne, et meie õpetajad tahtsid ka uudistesse saada, sest tähtsate
lippude juures tegime suurtest ja väikestest Koprakestest pilti.
No ja kuna me oleme lapsed, siis
arvas onu Ott, et me tahame nüüd natuke mängida ka. Ta andis meile Pika
Hermanni torni puust pusle ja käskis
kokku panna. Sellist värki nägin küll
esimest korda, aga kamba peale ehitasime seitse või kaheksa ühtemoodi
liputorni. See oli päris tore. Eriti hea
oli see, et siis saime terve kandikutäie
küpsiseid ja jõhvikamorssi.
Nüüd tuli meie juurde tädi Riina
Solman, kes hakkas meie käest igasugu küsimusi küsima. Natuke naljakas
oli, et ta ise ei teadnud näiteks seda, kas
peaminister on Karl-Erik Taukar või
Jüri Ratas. Selliste lihtsate tarkustega
saime teda küll aidata. Mul on tunne,
et tal oli kohe väga hea meel, kui me
kõik küsimused õigesti ära vastasime. Ma arvan, et ta pani meid proovile. Igal juhul olime piisavalt targad, et
võisime nüüd kohtuda veel ühe tähtsa
onuga. See oli rahandusminister Toomas Tõniste. No tema küsimused olid
ikka kohe palju raskemad. Näiteks ei
osanud ükski Koprake talle seletada,
mis on aktsiis… Samuti me ei teadnud
mitu ministrit Eestis on ja keegi meist
ei osanud nimetada erakondade nimesid. Neid teadis minister küll peast. Me
saime ka teada, et ministrid on nagu

pealikud – näiteks nagu siseminister
on politseinike pealik ning et peaminister on nagu pealikute pealik. No see
tundus ikka ülitähtis. Üks asi jäi mulle
natuke segaseks ka – onu rahandusminister ütles, et kõige suurem probleem
riigis on see, et raha ei ole, aga siis rääkis ta jälle, et Eestil on sellel aastal 11
miljardit eurot. See on ikka küll jube
palju raha. Vahel on päris raske neist
suurtest inimestest aru saada.
Siis lõpuks hakkasime Pika Hermanni torni ronima. Lasteaias oli
meid juba hoiatatud, et tornitippu on
204 astet. Mul on tunne, et õpetajad ise
ka ei teadnud, kui kitsasse keerdkäiku
kõik need astmed laotud on. Ma arvan,
et kui keegi rivi lõpust oleks tahtnud
ette trügida, siis see ei oleks olnud
lihtsalt võimalik. Puhkasime vahepeal
ja astusime jälle edasi, kuni sini-mustvalge lipp paistma hakkas. Õnneks oli
ilus ilm ja me nägime tervet Tallinna
linna. Selles suunas, kus eemal paistis
Ülemiste järv, otsisime ka Uuesalu katuseid. Päris ausalt – ega me oma lasteaeda ikka ei näinud küll. Lähemal võis
ära tunda päris mitu kirikut. Neid ongi
lihtne märgata, kuna kirikutornid
paistavad tavalise kõrgusega majade
vahelt välja ja nad on erinevalt uuematest majadest ikka igaüks teisest
päris erinev. Raekoda ei ole küll kirik,
aga selle torni otsas seisev Vana Toomas on ka „üle linna mees“.
VÄIKE KOPRAKE

ALUSHARIDUS
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Projekt „Mänguasjavaba lasteaed“
Mõni aega tagasi juhtusin
lugema Saksamaalt pärinevat lugu, mis rääkis sellest,
kuidas üks Saksamaa lasteaed viib juba aastaid läbi
projekti „Mänguasjavaba
lasteaed“. See lugu kõnetas
mind ja jäi kuhugi mõtetesse tiirlema.
MONICA AASAV

TAMMEVÕSUDE RÜHMA ÕPETAJA

Veidi enne jõule hakkas lasteaeda
saabuma üha enam lapsi, kellel kaasas mänguasjatootjate kataloogid koos
laste endi soovinimekirjadega, mida
kõike kataloogist vaja. Sel hetkel tundus mulle väga asjakohane viia mänguasjavaba lasteaia projekt ellu. „Küpsetasin“ seda mõtet pisut oma peas, et
leida mänguasjavabadusest kõige sobivam variant just meie rühmale ning
leidsin, et jaanuarikuu sobib katsetamiseks kõige paremini. Saagu jaanuar
meie Tammevõsude rühmas mänguasja vaba kuuks!
Mida see tähendas? Rääkisin lastega ja selgitasin neile, kuidas me peale
jõuluvaheaega taas lasteaeda tulles
paneme üheks kuuks kõik mänguasjad puhkama. Kuid selleks, et me teaksime, mis asjad meil rühmas on, teeme
mänguasjade nimekirja (kokku tuli 22
erinevat mänguasjade liiki!). Lapsed
olid muidugi vaimustuses mõttest, et
saavad endale ise vajalikud tegelusvahendid meisterdada ja mis eriti tore:
kodust tohib kõik üleliigse „prügi“
kaasa vedada. Nüüd jäi veel üle teavitada lapsevanemaid minu hullust ideest.
Panin oma idee koos selgitustega teele
ning jäin ootama. Olin pisut ärev, sest
projekti teostamine eeldas lapsevanemate kaasamist, vajasin nende abi
materjalide soetamiseks. Minu üllatuseks oli lapsevanemate tagasiside väga
positiivne ja kõikvõimalikku kraami
saabus meile rühma lausa lademetes.
Mõnel hetkel nägi meie rühmaruum
välja nagu jäätmete sorteerimiskes-

Isabel ja Maia on „Väiksed kuninglikud
kõrgused“.

Art Derek oma meisterdatud robotiga,
„Kui ma oleksin robot“.

kus. Laste ja vanemate poolehoid võidetud, vajalik kraam olemas, mänguasjavabadus alaku!
Väga palju tegime ühismeisterdusi, mis õpetas koostööd ning planeerimist. Näiteks ehitasime korrusmaja,
kus oma päriskodu korrusenumbrile
meisterdas iga laps enda „kodu“. Teine
suurem ühistöö oli liikluslinnaku ehitamine koos liiklusvahendite ja liiklusmärkidega.
Valmisid ka kuninga ja kuninganna troonid muinasjuttude lavastamiseks. Mõne aja möödudes oli näha,
kuidas laste fantaasia tööle hakkas,
kui nad meie materjalilaos ringi vaa-

tasid. Kui projekti alguses oskasid
lapsed WC-paberi tühjale rullile vaid
silmi kleepida, siis jaanuari lõpupoole olid lastel valmis linnud, lennukid,
printsessid, robotid, laevad juba enne
materjalilaost rühma tagasi jõudmist.
Jaanuari lõppedes arutasime lastega, mis lastele meeldis ja millest nad
väga puudust tundsid. Suur oli minu
imestus, kui selgus, et 16 lapsest 3 ei
tundnud puudust mitte millestki ja
rühma peale nimetasid lapsed vaid
kuus mänguasja, mida nad igatsesid.
Need kuus nimetust võtsime mängimiseks rühma tagasi. Ülejäänud
nimekirjas olevad mängud jäid veel
kappi puhkama ja oma aega ootama.
Ühel lapsel oli ka „mure“: „Õpetaja
Monica, kas me võiksime kunagi veel
teha seda asja, et mänguasju pole?“
See küsimus andis minule vajaliku
tagasiside. Kindlasti anname ka edaspidi mänguasjadele puhkust. Millises
vormis ja millises ulatuses – võimalusi
on lõputult.
Meie projekti eesmärk oli lastes
loovuse avastamine ja avamine ning
eesmärk täitus suurepäraselt. Mänguasjad, mis on kellegi poolt juba valmis
ehitatud, võivad loomingulisust arendada, aga mänguasjade loomine, algusest lõpuni valmis ehitamine, arendab seda kohe kindlasti. Juba millegi
ehitamise protsess ise oli laste jaoks
nauditav, mõnel juhul isegi rohkem,
kui valmisprodukt ise. Kasu sellisest
mänguasjavabadusest on mitmekülgne – nende laste probleemide lahendamise võime sai samuti korraliku
kasvu. Kuu ajaga paranes märgatavalt ka laste käeline oskus erinevate
vahenditega ümber käimisel. Need
lapsed, kes muidu väga ei huvitunud
meisterdamisest, hakkasid nüüd selle
vastu huvi tundma. Meile tundus, et
lastele valmistas kõige rohkem rõõmu
see, et iga meisterdus oli erinev ja ka
see, et ei pidanud kellegagi võistlema
teemal parem/halvem/ilusam. Laste
jaoks oli kõige tähtsam, et nad võisid
oma meisterdused koju kaasa viia, et
emmele-issile oma loomingut näidata
ja miks mitte ka seda kodus koos edasi
arendada.
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Noorsootöö meie vallas
eile, täna ja homme
Kui mitmetes kohalikes omavalitsustes seistakse silmitsi probleemiga, et elanikkond vananeb, siis seda nähtust Rae vallas kindlasti ei esine. Rae valla elanikkonna keskmine vanus on 32 ning noorte osakaal tõuseb iga aastaga. See ei tähenda ainult seda, et vald peab
seisma selle eest, et igal lapsel oleks lasteaiakoht ja võimalus koolis käia, vaid olulist rolli
mängib ka mitteformaalne haridus, mida teostatakse läbi huvihariduse ja noorsootöö.

NOORSOOTÖÖ
MÄRTS 2019

MARI LIIS KÜÜSMAA

VALLA NOORSOOTÖÖ SPETSIALIST

Rae vallas tegutseb hetkel neli
noortekeskust, mis asuvad Järvekülas,
Jüris, Lagedil ja Vaidas. Iga piirkond
on omanäoline ning vastavalt sellele
on ka noortekeskused suunanud oma
tegevusi. Sellegipoolest on neli noortekeskust ühe katuse all ning tegutsevad ühiselt Rae Noortekeskusena.
Noortevahetusest digipädevuseni
Noortekeskustes ei viida erinevaid
tegevusi läbi lihtsalt sellepärast, et
oleks lõbus, vaid noorsootöötajad on
näinud vaeva ning sõnastanud ühised
eesmärgid. Kuna enamikule on teada,
et meie keskuste ruumid ei ole suured
ning noored, kes keskuseid külastavad,
on pigem vanuses 7–14, siis on noortekeskus seadnud prioriteediks kaasata
15+ noori ka noorsootöösse. Seda tehakse läbi mitmete projektide, suursündmuste ja omaalgatuse. Lisaks on
noortekeskused teinud korrektuure
lahtiolekuaegades, pakkudes vanematele noortele just õhtuseid aegu keskuse külastusteks.
Noorsootöös on võetud käsile ka
rahvusvaheline suund, seda läbi mitmete projektide ja välisriikidest vabatahtlikke noortekeskuste töösse
kaasates. Hea näide on eelmisel aastal
esimest korda toimunud noortevahetus, kus osalesid Rae valla ja Portugali
noored ning juba sel aastal olid noored
ise agarad ning kirjutasid rahvusvahelise projekti noorsootöötajate abiga, et
minna külla Portugali noortele ja ühiselt arutleda inimõiguste teemadel.
Arvestades praeguse aja kiiret tehnoloogia arengut, on noortekeskus
seadnud eesmärgiks arendada digipädevusi, mis noori ja nende arengut
toetaks. Noorte omaalgatust on igati
edasi arendatud läbi riikliku omaalgatuste projektifondi Nopi Üles, mille
rahastusel maalisid Peetri kandi noored maalid ja riputasid need üles bussipeatustesse, samuti sai tuge Jüris tegutsev noortekohvik, mille vahendite
jaoks noored rahastust taotlesid.
Lisaks on noortekeskuses läbi viidud mitmeid sündmusi: noored on
ise korraldanud võistlusi, viinud läbi
noorteka öö ning olnud abiks noortefestivali korraldamisel, mis oli just
tänu nende kaasalöömisele menukas

ja noortepärane.
Eelnevalt sai mainitud, et eri piirkonna noortekeskused on omanäolised. Selle taga peituvad iga piirkonna
noorte huvid, keskuse asukoht ja ümbruskond. Näiteks asub Järveküla noortekeskus elamusspordikeskusega Spot
of Tallinn ühes majas ning koostöös
nendega saavad Rae valla noored kord
nädalas kasutada ka elamusspordikeskuse teisi ruume, näiteks minna akrobaatikaalale hüppama või minna sõitma BMXi, tõukeratta vms vahendiga.
Jüri Noortekeskus seisab probleemi ees, kus nende 36ruutmeetrine
ruum jääb väikeseks, kui mõni päev
küündib noorte arv seal 40–50-ni. See
näitab, et kooli lähedus igati toetab
noortekeskuse külastatavust ning samuti tehakse järjepidevalt koostööd
kooliga. Nii jõuab noortekeskuses toimuv info suurema hulga noorteni.
Sama probleemi ees on ka Lagedi Noortekeskus, kus ruumipuuduse tõttu on
külastatavus väiksem, kuid tänu heale
kontaktile noorsootöötajaga käivad
vanemad noored oma rõõme ja muresid jagamas ning nõu küsimas. Eriti on
noored hakkajad seal erinevaid võistlusi korraldama, nii toimuvad näiteks
piljardi- või lauajalgpallivõistlused.
Vaida Noortekeskuse pesake meenutab esmapilgul sisse astudes justkui
kodu, kus on olemas suur köök, tegevustuba mitmete võimalustega. Nii on
ka sealne noorsootöötaja leidnud tee
noorte südamesse läbi köögi ning noori õpetatakse professionaalsete juhendajate juuresolekul mitmesuguseid
küpsetisi ja toiduaineid valmistama.
Need on kõigest mõned asjad, mis
noortekeskuseid omanäoliseks muudavad, parima ülevaate saab neid külastades ja tegevustest osa võttes.
Avatakse uus noortekeskus Peetris
Rääkides noorsootöö tulevikust,
on valdkonnas kindlasti suuri arenguvõimalusi. Kui vaadelda rahvaarvu erinevates alevikes, siis on plaanis avada
Peetri aleviku keskuses eraldi noortekeskus. Selle otsuse kinnitas veebruarikuus ka Rae vallavolikogu. Uus
noortekeskus avatakse veel selle aasta lõpus piirkonda rajatavasse Peetri
Keskusesse, mis on asukoha poolest
selle piirkonna noortele kõige parem.
Rääkides olemasolevatest noorte-
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keskustest, tegeletakse võimaluste otsimisega Lagedi ja Jüri keskuste laiendamiseks, et pakkuda noortele veelgi
rohkem võimalusi. Mõeldes ka pikalt
tulevikku, siis näeme, et vähemalt
noortetoad peaksid olema nendes alevikes, kus noorte arv iga aastaga tõuseb, et ka neil oleks oma kodukandis
koht, kuhu üheskoos minna.
Lisaks on noorsootöös veel mitmeid valdkondi, mida jõudsalt edasi
arendatakse. Näiteks on selleks erinoorsootöö, kus läbi mobiilsete noorsootöötajate soovitakse jõuda suurema
hulga noorteni. Mobiilse noorsootöö
peamine eesmärk on luua noorega
individuaalselt suheldes vastastikune
usaldus ja vähendada noorte tõrjutust.
Oluline rahvusvaheline koostöö
Algust on tehtud juba rahvusvahelise noorsootööga, aga selle haaret
kindlasti laiendatakse, et saaksime
rohkem viia läbi projekte ja kutsuda teiste kultuuride noori meie valda
ning samas saata meie noori teistesse riikidesse tutvuma sealse eluoluga
ning arutleda noorte jaoks aktuaalsetel teemadel. Tulevikus on kindlasti ka
noortekeskusel olemas akrediteering,
et olla Rae valla noortele saatvaks organisatsiooniks, minnes teistesse riikidesse vabatahtliku teenistust läbi
viima. Seda koordineerib programm
Erasmus+.
Vabatahtliku teenistuse kaudu on
noorel võimalus minna kas lühi- või
pikaajalise projekti (maksimum aasta) kaudu teistesse Euroopa riikidesse tööle just temale huvipakkuvasse
valdkonda. Kindlasti ei unustata rahvusvaheliste võimaluste juures ka
kohalike võimalusi ning arendatakse
edasi noorte omaalgatuslikke ideid
ning luuakse paremad võimalused ka
nende ideede rahastamiseks. Ära ei
tohi unustada ka omavahelist koostööd, mida jätkatakse ja arendatakse
edasi Rae vallas tegutsevate koolide, noorteorganisatsioonide ja teiste
asutustega, kaasates sellesse ringi ka
rohkem ettevõtjaid. Seeläbi soovime
arendada noorte töökasvatust ja tõsta
teadlikkust selle osas, mis võimalused
on noortel oma koduvallas ka peale
kooli lõpetamist. Seesugune oli noortekeskus eile, on täna ja saab olema
tulevikus.
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Üks rõõmsamavärvilisemaid
on ohakalind. Tõeline Eesti
„papagoi“.

Linnud talvel
Eestis on registreeritud
385 loodusliku päritoluga
linnuliiki. Nendest elavad
aastaringselt meiega ühel
territooriumil 113. Neile võivad lisanduda talveks veel
46 liiki põhja poolt. Seega
võib talvel Eestis kohata
kuni 159 erinevat linnuliiki.
Täitsa palju!
Kuivõrd lindude laulu ei ole kosta,
siis neid väga märgata ei olegi. Vaikselt
toimetavad nad toidu hankimisel.
Toitu vajavad meie tiivulised sõbrad pidevalt, sest kiire ainevahetus
töötleb nokast tulnu kiirelt läbi – lennule suurt portsu ühes võtta ju ei saa.
Enamik lindudest hoidub metsadesse ja lahtiste veekogude äärde, aga
on ka arvestatav hulk sulelisi, kes hoiduvad inimasulate lähedusse – siin on
soojem ja ehk satub midagi nokkagi.
Inimese hoolitsus lindude toidulaua eest talvekuudel on igati asjalik ja
huvitav loomulikult ka. Oh, mis imelisi, rõõmsalt askeldavaid ja kauneid,
tiibadega loomakesi toidule lendab!
Isiklikult olen märganud 15 erinevat
liiki siitsamast, Lehmja tammiku ja

tuletõrje veevõtutiigi ümbrusest.
Lindude talvisel lisatoitmisel tuleks arvestada ilmastikuga. Seemnekülv puu alla on asjalik vaid sajuta ja
tuuletu ilma korral, muidu tuleks ikka
söögimaja või toidupallikeste võrku
eelistada.
Kindlasti ei tohi lindudele soolast
või kleepuvat söögipala pakkuda, see
oleks meie armsatele kaaslastele hukatuslik, ja veel – kui juba söötma oled
hakanud, siis ära enne kevade saabumist sellest ära väsi, sest lind harjub
kindlas kohas toitu leidma.
Linnurõõm on üks võimsamaid
rõõme inimese elus. Hoiame siis neid!
Nemad juba võlgu ei jää – kahjurputukate ja haigustest nakatunud seemnete hävitamine, kaunis välimus ja
linnulaul – see on nende tänu meile
kõigile, kes neid talvest üle aitavad.
„Tsir-tsirr!”

Siisike toimetab enamasti kõrgel puuvõras ja alla laskub vaid talvel, kui toidu
hankimine probleemiks kujuneb.

PENSIONÄR JA LINNUSÕBER

HEIDO SELMET

Kui juba söötma oled
hakanud, siis ära
enne kevade saabumist
sellest ära väsi.

Hoopiski kaugelt põhjapoolt lendab
meie toidulaudadele talveks urvalind.
Nende parved meie alevis on ulatunud
kuni 30-liikmelisteks.
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Oma suguvennast – rasvatihasest – on
sinitihane märksa ettevaatlikum ja
loovutab meelsasti oma söögiplatsi
üliaktiivsele ja kasvult pisut suuremale.

„Hõlpkosti“ hangib võimalusel ka suur-kirjurähn, kes
niigi suurepäraselt toime
tuleb.

Seemnekülv puu alla on
asjalik vaid sajuta ja tuuletu ilma korral.
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Dr Dish viib
Rae kossunoorte
treeningud uuele
tasemele
Juba mõnda aega on Rae valla korvpallurite treeninguid elavdanud Ameerikast saabunud Dr Dish All-Star.
Tegemist on abilisega, kes ei küsi palka, ei jää haigeks
ja on valmis töötama kasvõi ööpäevaringselt. Tegemist
on tipptasemel viskemasinaga, mida on seni Eestis
saanud kasutada üksikud klubid.
ANDRES KALVIK
Viskemasina soetamise teema tuli
jutuks eelmise aasta lõpus, kui MTÜ
Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu juht
Veigo Gutmann käis valla noorkorvpalluritele Peterburis kaasa elamas.
Ettevõtja viis end seadme üksikasjadega kurssi, kogus heade sõprade abiga kiiresti kümme tuhat eurot ja tegi
tellimuse ära. Algatus sai teoks maksumaksja raha kulutamata.
Kuni 1200 viset tunnis
Rae Spordikooli treeneri ning Eesti
Korvpalliliidus liigade ja võistluste juhina töötava Henri Ausmaa sõnul on
tippmängijaks arenemisel ülioluliseks
osaks individuaalne treening.
„Ei ole võimalik jõuda tippu, tehes
kaasa vaid klubi poolt organiseeritud
treeningutel,“ rõhutab Ausmaa. „Mängijad, kes näevad iseseisvalt vaeva
oma oskuste arendamisel, kinnistavad
tehnilised elemendid paremini, sest
nende korduste arv on suurem kui

nendel, kes iseseisvalt ei treeni. Lisaks
on iseseisvalt harjutavad mängijad
loomingulisemad, sest julgevad rohkem otsuseid vastu võtta iseseisvalt.
Viskemasin annab mängijatele ideaalse võimaluse individuaalseid oskuseid
parandada ning seejuures saab mängija treeningusse ka loomingulisemalt
suhtuda. Loomingulised lahendused
õnnestuvad mängijatel mängus just
kõige raskematel hetkedel.“
Dr Dishi abil saab ka üksinda spordisaalis olles korraliku koormuse. Lisaks võimaldab masin grupitreeninguid mitmekesisemalt läbi viia. Ajal,
kui üks seltskond treeneri juhendamisel harjutusi teeb, saavad teised paralleelselt visketrenni teha. Viskemasinat kasutades on võimalik sooritada
kuni 1200 viset tunnis.
Rae Spordikooli treenerid Mikk
Sarik ja Milvert Vaaks ütlevad, et väikesed klubid peavad olema nutikamad
ja professionaalsemad ning viskemasinast on töökamate korvpallurite
arendamisel suur abi. „Viskemasin

NOORTE KORVPALLI PANUSTAVAD:

aitab treeningu käigus läbi viia harjutusi kergelt vigastatud või haigele
mängijale. Viskemasin asendab kahte söötjat. Inimene söödab mängijale
orienteeruvalt 600–800 söötu tunnis,
viskemasin suudab anda aga 1200 ja
enam söötu tunnis,“ lisab Sarik.
Seade antakse klubile Rae Koss, kes
pani viskemasina soetamisele rahaliselt õla alla, kohustusega seda kümme
aastat Rae Spordikoolile tasuta kasutada anda. Et Dr Dishi maksimaalselt
rakendada, saavad end treeningutel
heast küljest näidanud korvpallurid
viskemasinat ning spordisaali tasuta
kasutada argipäeviti enne kella kaheksat ja pärast kella 21 ning koolivaheaegade, riiklike pühade ja nädalavahetuste kõigil vabadel saaliaegadel.
Vallale tähendab see lisakulu vaid
laevalgustuse näol, sest spordikeskus
on nimetatud aegadel nagunii avatud.
Võisteldakse Eestis ja välismaal
„Mul on äärmiselt hea meel sellist
algatust toetada,“ lausub Rae vallava-

ÜHESKOOS MUUDAME MAAILMA!
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Kabe meeldib kõigile

Esimese tabamuse korvi sai Rae Spordikoolis treeniv Christopher Gutmann.

nem Mart Võrklaev.
Võrklaeva kabinetis toimunud
viskemasina-teemalisest koosolekust
võttis osa ka kolm noort korvpallurit.
„Rae vald on sporti palju panustanud
ja korvpall on piirkonna üks enimharrastatavaid alasid. Treenerid teevad
oma tööd suure südamega ja vald aitab
omaltpoolt motiveeritud noorte arengule kaasa.“
Rae Spordikooli korvpalliosakonnas töötab kaheksa treenerit ja treeningutel käib 115 last.
Erinevates vanuseklassides osaletakse Eesti meistrivõistlustel ja koostöös TTÜ Korvpallikooliga mängitakse
regulaarselt rahvusvahelistel turniiridel.
Gutmanni sõnul on spordikooli
asutamine end õigustanud, sest see
kindlustab lastele soodsa kuutasuga
sportimisvõimaluse ja annab treeneritele majandusliku kindlustunde. „Aga
mis kõige tähtsam – pärast spordikooli
käivitamist on hüppeliselt suurenenud spordiga tegelevate laste arv.“
Masina soetamisse panustasid: JG
VIL!, Rae Koss, Hansaviimistluse OÜ
ja Hansamaja (Rando Ottel, Veigo Gutmann), Ny Image (Janek Hermaküla, Marek Hermaküla), Ridango OÜ (Argo Verk),
Moodulehitus OÜ (Rivo Aunpu), City Kliima OÜ (Martin Viisileht) ning eraisikud
Jens Vendel ja Tambet Asi.

Rae valla koolide kabevõistlusel
„Vaida Kabeäss” osales kokku 105
noort tublit kabehuvilist last.
Võistlus toimus 6. veebruaril Vaida
Põhikoolis.
Võistluse peakorraldaja Aivo Hommiku sõnul on kabe spordialana Rae
valla noorte seas jätkuvalt populaarne:
„Kuigi Järveküla kool oma võistkonda
välja ei pannud, on 105 noort kabetajat
ühe omavalitsuse kohta väga soliidne
osalejate arv. Rõõmu teeb see, et esmakordselt oli iga vanusegrupi esikolmikus ka tüdruk, mis näitab, et kabe on
vägagi mitmekülgne ja kõiki huvitav
spordiala.”
Võisteldi kolmes vanuseklassis ja parimad olid:

1. kuni 3. klass
1. Karl Stefan Kivistik Jüri
Gümnaasiumist
2. Elisabeth Valdmann Jüri
Gümnaasiumist
3. Gregor Kalve Lagedi Põhikoolist
4. kuni 6. klass
1. Rasmus Golubkov Vaida
Põhikoolist
2. Arina Ostaptsuk Vaida Põhikoolist
3. Laurette Münt Peetri koolist
7. kuni 9. klass
1. Carmen Helena Hallimäe Peetri
koolist
2. Joosep Roots Peetri koolist
3. Andra-Mari Kukk Vaida Põhikoolist

„Vaida Kabeässa“ noorima vanuserühma parimad: Karl Stefan Kivistik, Elisabeth
Valdmann ja Gregor Kalve. FOTO: INDREK RAIG

Rae Vallavalitsus
tänab meid Rae
valla mängudel
mälumängus
esindanud ja meile
võidu toonud kolleege! Aitäh Jens
Vendel, Maiga Liiv,
Urmas Alas ja Marju Randlepp! Teise
koha mõtlesid välja
võistkond Veskitaguse ja kolmanda
ABB.
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Marek Vähi – viie aastaga
Euroopa meistriks
Eelmine aasta oli Rae vallale sportlikult väga edukas.
Omavalitsuste tali- ja suvemängudel pälviti esikoht.
Saavutus on seda hinnatavam, et pärast haldusreformi on omavalitsustes rohkem elanikke –, Rae valla
mängude osalejaskond
püstitab rekordeid.

Jõutõstmine koosneb kolmest
alast: rinnalt surumine, kükk ja jõutõmme. Vähi trumbiks on kükkimine,
kus tema rekord on 300 kilo. Rinnalt
surumises, kus katse käib käskluste
peale, on tippmark 215 ja jõutõmbes
(kasutada ei tohi spetsiaalseid särke,
trikoosid) 315 kilo.
„Targalt treenides võin rekordeid
mõnekümne kilo võrra suurendada,“
usub Vähi, keda abistab treeningutel kolleeg Taavi Tamm. „Kui heitjad
treenivad jõusaalis plahvatuse nimel,
siis jõutõstjatel on vaja suunata kogu
jõud ühte katsesse. Natukene pidin
treeningplaane muutma – enam ei tee
rebimist ja rinnalevõttu ning kangile
panen suuremaid raskusi.“

ANDRES KALVIK
Lisaks Eestis suuri tegusid tegevatele sportlastele on vald esindatud ka
2020. aasta Tokyo olümpial. Sinna on
koha juba taganud purjelaudur Ingrid
Puusta.
Päev enne Eesti Vabariigi aastapäeva Rae kultuurikeskuses toimunud pidulikul tänuüritusel, kuhu oli
kutsutud 260 inimest, tänas vallavanem Mart Võrklaev eraldi Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi
sihtkapitali aastapreemia pälvinud
võrkpallitreenerit Ellen Liiki. Võrklaev märkis, et sport kuulub jätkuvalt
vallavalitsuse prioriteetide hulka.
Selle kinnituseks rajatakse Kindluse
Kooli juurde spordihall koos jalgpalli
sisehalliga. Aastatel 2020–2021 tehakse
Jüri Gümnaasiumi juurde täismõõtmetes staadion ja järjest rohkem on
võimalik asumite vahel liikudes kasutada kergliiklusteid. Tähtsal kohal on
ka Rae Spordikooli tegevus ja kohalikku spordiellu panustavaid ettevõtteid
koondav Team Rae Vald.
Vasar asendus kangiga
Kui tänuüritusel oli arvuliselt kõige rohkem pallimängualade esindajaid ja kergejõustiklasi, siis sportlike
tulemuste poole pealt oli teistele eeskujuks klassikalise jõutõstmisega tegelev Marek Vähi, kes tuli kuni 120-kiloste meeste konkurentsis Euroopa ja
Eesti meistriks. Individuaalselt pälvis

Marek Vähi valla parimatele sportlatele
pühendatud tänuõhtul.
FOTO: OTT KATTEL

Mehe saavutused on
seda hinnatavamad,
et ta alustas erialaste
treeningutega viis aastat
tagasi.
Vähi Eesti MV kulla ka klassikalises lamades surumises.
Mehe saavutused on seda hinnatavamad, et ta alustas erialaste treeningutega viis aastat tagasi. „Tegelesin pikalt vasaraheitmisega, kuid vanemaks
saades tahtsin tubasema hobi leida,“
selgitab 41-aastane Vähi muheledes.
„Vasaraheitmise kandepind on Eestis
väike, tingimused jätavad soovida ja
talvel väljas treenimine ei olnud kuigi meeldiv. Tegelesin jõutõstmisega ka
varem, kuid mitte nii tõsiselt. Kui tervis lubab, võib jõutõstmist harrastada
kõrge eani.“

Põhitöö politseis
10. märtsil asub Vähi Ungaris peetavatel Euroopa meistrivõistlustel
tiitlit kaitsma. Suvel on plaanis minna maailmameistrivõistlustele Rootsi. „Eelmisel aastal kulus palju aega ja
energiat majaehitusele. Treeningutel
sain miinimumprogrammi ära teha
ja EM-ile lähen kõrgeimate eesmärkidega,“ kinnitab Lagedilt Tuulevälja
külla kolinud Vähi, kelle peres kasvab
kolm last. „Spordi tegemine käib suuresti pere arvelt. Lähen tihti jõusaali
kell kaheksa õhtul ja jõuan koju pool
üksteist. Suur keha vajab palju süüa ja
toitumiskorrad jäävad hilja peale.“
Igapäevaleiba teenib Vähi Politseija Piirivalveametis liikluspolitsei välijuhina ja tema teeninduspiirkonda
kuulub ka Rae vald. „Raskeid liiklusõnnetusi Rae vallas väga tihti ei juhtu, sest omavalitsust läbib neljarealine Tallinna-Tartu maantee. Samas on
liiklustihedus väga suur ja rikkumisi
tuleb ikka ette. Tegevust planeerime
analüüsipõhiselt ja üheks kohaks, kus
meid tihti näha saab, on Tallinna sissesõit, kus rikkumiste hulk on suurem,“
räägib Vähi, kes soovitab vallajuhtidel
senisest rohkem pöörata turvalisuse
seisukohalt tähelepanu piirkondadele,
kus liiguvad väikesed lapsed.

SPORT
MÄRTS 2019

Läbi
aegade
suurimad
ujumisvõistlused
INDREK RAIG
15. veebruaril toimusid seni suurimad ujumisvõistlused Rae vallas.
Valla lahtistel meistrivõistlustel
Jüri Spordihoone ujulas oli stardis
kogunisti 266 ujujat, kellest noorim
oli viieaastane ja vanim 47-aastane.
Esindatud olid kõik meie vallas ujumistreeninguid läbi viivad klubid:
Orca, Fortuna, Keila Swim Club ning
Vesi ja Tervis.
Ürituse peakorraldaja Indrek Raigi
sõnul tõid sellise suure osalejate arvu
meie vallas tegutsevad ujumisklubid:
„Järveküla ujula valmimisega on Rae
vallas nüüd palju rohkem laste ujumistreeninguid ning antud võistlus
oli väga heaks stardihüppeks igale
noorele ujujale tegemaks oma elu esimene võistlus. Meil on palju tublisid
klubisid ja tore, et kõik tõid ka oma
hoolealused võistlema.“
2010. aastal sündinud tüdrukute
võitja Lenna Marii Pruunlepp mainis
peale võistlust, et talle meeldib kiiresti ujuda ja tulevikus tahaks ta ujuda
sama kiiresti kui tema treener Kätlin
Sepp. Lenna Marii ujus 25 m vabalt
ajaga 17,56 ja ta treenib igapäevaselt
ujumisklubis Orca.
Võistluse peakohtunik Vladimir
Kunitsõn ujumisklubist Fortuna tõi
välja, et Rae valla meistrivõistluste
tase oli noorte seas sellel aasta äärmiselt kõrge. Näiteks Timo Vosokovski
(Fortuna) 50 meetri tulemus 2008 sündinud poiste vabalt ujumise distantsil 31,28 või Kirke Madari (Keila Swimclub) 2007 tüdrukute võidutulemus
28,96 kuuluvad kindlasti Eesti omavanuste parimate sekka.
Aitäh võistluste toetajatele: Eveli
Olo ja Scania Eesti, Lenne, kommivabrik Kalev, Arena ning Neutral.
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Tulemused selged
2011 sündinud ja nooremad tüdrukud
25 m vabalt
1. ZIELINSKI Sofia, Spordiklubi Fortuna
2. MAEESALU Marta, Orca Swim Club
3. TRUUVELT Triin, Spordiklubi Fortuna
25 m selili
1. ZIELINSKI Sofia, Spordiklubi Fortuna
2. SAAR Matilda, Orca Swim Club
3. TRUUVELT Triin, Spordiklubi Fortuna
2011 sündinud ja nooremad poisid
25 m vabalt
1. NOORMETS Gert, Spordiklubi Fortuna
2. SAI Mihkel, Spordiklubi Fortuna
3. TALTS Ralf, Spordiklubi Fortuna
25 m selili
1. PUSKIN Maksim, Spordiklubi Fortuna
2. SAI Mihkel, Spordiklubi Fortuna
3. TSIVIKOV Maxim, Orca Swim Club
2010 sündinud tüdrukud
25 m vabalt
1. PRUUNLEP Lenna Marii, Orca Swim Club
2. RINK Delia, Spordiklubi Fortuna
3. OTS Karolin, Spordiklubi Fortuna
25 m selili
1. PRUUNLEP Lenna Marii, Orca Swim Club
2. RINK Delia, Spordiklubi Fortuna
3. SEPP Meribell, Spordiklubi Fortuna
2010 sündinud poisid
25 m vabalt
1. GREBENNIKOV Martin, Orca Swim Club
2. END Teodor, Orca Swim Club
3. UIBO Simon Kevin, Keila Swimclub
25 m selili
1. OJA Raul, Spordiklubi Fortuna
2. GREBENNIKOV Martin, Orca Swim Club
3. LEPIK Danver, Spordiklubi Fortuna
2009 sündinud tüdrukud
50 m vabalt
1. TRUUVELT Tuuli, Spordiklubi Fortuna
2. KARJA Karolin, Keila Swimclub
3. POLDMA Loore, Orca Swim Club
50 m selili
1. TRUUVELT Tuuli, Spordiklubi Fortuna
2. POLDMA Loore, Orca Swim Club
3. JÜRIMA Andra, Keila Swimclub

19.78
20.21
22.67
24.85
26.18
26.31

25.10
25.29
26.56
28.66
29.28
30.67

17.56
18.14
18.80
19.71
20.83
22.39
16.73
17.38
18.81
19.18
20.14
22.21

38.12
39.64
40.75
46.54
48.49
50.65

50 m selili
1. KOPPEN Johanna, Spordiklubi Fortuna
2. LUTSAR Jaanika, Spordiklubi Fortuna
3. NAPPUS Teele, Spordiklubi Fortuna

41.19
42.40
43.54

2008 sündinud poisid
50 m vabalt
1. VOSOKOVSKI Timo, Spordiklubi Fortuna
2. VOIT Andreas, Spordiklubi Fortuna
3. SILLER Marten, Spordiklubi Fortuna
50 m selili
1. VOSOKOVSKI Timo, Spordiklubi Fortuna
2. SILLER Marten, Spordiklubi Fortuna
3. VOIT Andreas, Spordiklubi Fortuna
2007 sündinud tüdrukud
50 m vabalt
1. MADAR Kirke, Keila Swimclub
2. LEBEN Katariina, Orca Swim Club
3. JOAKIT Annabel Mirtel Saskia,
Keila Swimclub
50 m selili
1. MADAR Kirke, Keila Swimclub
2. LEBEN Katariina, Orca Swim Club
3. MUEUER Mirell, Spordiklubi Fortuna

31.24
33.12
34.96
38.02
40.89
41.21

29.96
35.50
40.12
35.54
44.42
1:05.33

2007 sündinud poisid
50 m vabalt
1. SIKK Alex, Keila Swimclub
2. VAELK Rasmus, Orca Swim Club
3. KUENNAPAS Steven, Spordiklubi Fortuna
50 m selili
1. SIKK Alex, Keila Swimclub
2. VAELK Rasmus, Orca Swim Club
3. ROOMETS Robin, Keila Swimclub
2002–2006 sündinud tüdrukud
50 m vabalt
1. MOORO Anete, Keila Swimclub
2. HERODES Gerly, Keila Swimclub
3. SIKK Aliise, Keila Swimclub
50 m selili
1. HERODES Gerly, Keila Swimclub
2. MOORO Anete, Keila Swimclub
3. KESA Miia, Orca Swim Club
2002–2006 sündinud poisid
50 m vabalt
1. TIEDE Kai Robert, Keila Swimclub
2. HERODES Gert, Keila Swimclub
3. OJALA Ander, Keila Swimclub
50 m selili
1. POKROVSKI Markkus, Keila Swimclub
2. HERODES Gert, Keila Swimclub
3. OJALA Ander, Keila Swimclub

2009 sündinud poisid
50 m vabalt
1. MÖÖL Kaur
2. KUUSIK Daniel, Spordiklubi Fortuna
3. BAUMANN Sten, Spordiklubi Fortuna

35.72
36.18
37.66

50 m selili
1. KUUSIK Daniel, Spordiklubi Fortuna
2. BAUMANN Sten, Spordiklubi Fortuna
3. BAUMANN Robin, Spordiklubi Fortuna

44.29
46.31
49.09

2008 sündinud tüdrukud
50 m vabalt
1. LUTSAR Jaanika, Spordiklubi Fortuna
2. KOPPEN Johanna, Spordiklubi Fortuna
3. SOROKIN Inessa, Orca Swim Club

Naised 100 m vabalt
1. SARAP Isabel
2. KUNITSONA Anastassia-Anna,
Spordiklubi Fortuna
3. KIVIMAEE Emma, Orca Swim Club

33.64
34.97
36.52

Mehed 100 m vabalt
1. ALOE Robin, Keila Swimclub
2. SILLER Martin, Spordiklubi Fortuna
3. MASAHIKO Shimmo

32.83
33.32
36.62
39.33
40.37
43.65

29.73
30.56
30.79
33.59
34.65
36.75

26.44
26.84
27.31
32.46
32.84
33.69
1:05.55
1:09.15
1:11.29
59.37
1:06.57
1:09.96
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Karla küla Põlendiku kinnistute
ja lähiala detailplaneeringu
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 12.02.2019 korraldusega nr 240. Planeeritav ala asub Karla
külas, Pruuli tee ja Pirita jõe vahelisel
alal. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Pruuli teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Põlendiku kinnistutest
moodustada neli elamumaa sihtotstarbega katastriüksust ja üks transpordimaa katastriüksus juurdepääsu
tagamiseks ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve.
Elamumaa katastriüksusele seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa ning planeeritavad elamumaa krundid moodustavad
olemasolevate elamumaadega tervikliku ehitusjoone antud piirkonnas.

•

Tuulevälja küla Külma kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega
nr 313. Planeeritav ala asub Tuulevälja küla ja Lagedi aleviku piiril, Külma
pargi vahetus naabruses. Juurdepääs
planeeritavatele
maatulundusmaa
kruntidele nähakse ette Muuseumi
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 22.10.2013 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1142
kehtestatud Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 1 osas. Eesmärk on
olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu jagada kaheks ning
määrata ühele kavandatavale kinnis-

tule ehitusõigus põllumajanduslikul
eesmärgil kasutatava hoone rajamiseks, määrata hoonestatavale krundile
ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud osaliselt perspektiivne haljasala ja parkmetsamaa ning põllumajandusmaa juhtotstarve.

•

Vaidasoo küla Metsoja kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega
nr 310. Planeeritav ala asub Vaidasoo
külas avalikult kasutatava Kuusiku
tee ääres ning Kuusiku teelt on ette
nähtud juurdepääs moodustatavatele
elamumaa kruntidele. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
seada kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
elamumaa.

•

Pajupea küla Kaareotsa kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 309. Planeeritav ala asub
Pajupea külas avalikult kasutatavalt
Kaare teelt. Kaare teelt on olemasolev
juurdepääs planeeritavale kinnistule.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud

osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale
alale on määratud osaliselt elamumaa
juhtotstarve hajaasustuses, osaliselt
perspektiivne kalmistumaa ning osaliselt juhtotstarbeta maa. Vastavalt
planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud
maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritav
ala asub osaliselt rohevõrgustiku äärealal. Planeeringu käigus rohevõrgustikust 90% säilitatakse ning sinna
ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 18.03.2019–31.03.2019
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 31.03.2019:

•

Lehmja küla Bensiinijaama kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 15.05.2018 korraldusega
nr 602 ning vastu võetud 26.02.2019
korraldusega nr 312. 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 ees-
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märgiks 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.

•

Rae küla Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega
nr 118 ning vastu võetud 26.02.2019
korraldusega nr 314. Planeeritav ala
asub Rae külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Raeküla tee nurgal.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Raeküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,3
ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu elamumaa,
ärimaa, äri- ja tootmismaa kruntideks
ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa ja
äri- ja tootmismaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Jüri aleviku Aruküla tee 19 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldusega nr 219. Planeeritav ala asub
Jüri alevikus, Aruküla tee ja Aleviku
tee ringristmiku vahetus läheduses,
olemasolevate elamute alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,24 ha.
Detailplaneeringu koostamise ees-

märgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks
elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus, lahendada hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarve on reserveeritud
aleviku keskuse ja ärifunktsiooniga
arengualaks. Planeeritaval alal säilitatakse olemasolev elamumaa sihtotstarve ja olemasoleval sihtotstarbel
planeerimist ei saa lugeda üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.

•

Rae küla Tulbi tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 311. Planeeritav ala asub Rae
külas, Loopera tee ja Tulbi tee ristumisel, olemasoleval elamute alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 21.12.2004 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 325 kehtestatud Rae küla Kaasiku kinnistu
detailplaneeringut pos 26 osas, jagada
olemasolev hoonestatud elamumaa
sihtotstarbega kinnistu 7 elamumaa
krundiks ja 3 transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks, määrata
ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda aadressil http://gis.rae.ee/.
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Harjumaa Omavalitsuste
Liit hakkab uurima, kuidas
suurendada trammiliikluse
ulatust Tallinnaga
piirnevates omavalitsusest
Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi leping, eesmärgiga
luua saastevaba ja parim võimalik
ühistranspordi korraldus pendelrände tulipunktidega allkirjastati
veebruari lõpus.
Võrreldes 2012. aastaga liikus 2017.
aastal üle Tallinna linna piiri igapäevaselt 25 000 autot ööpäevas rohkem ja
trend on pidevas kasvus. Päevas ületab
linnapiiri 160 000 autot. Tallinna linnapea Taavi Aasa sõnul lõhub autostumise hetke tempo linnamiljööd ning
on ohuks keskkonnale ja inimeste
tervisele. „Linna piiridest üle ulatuva
tõhusa transpordivõrgustiku käivitamine, koos teiste Harjumaa omavalitsustega, on kesksel kohal väärtusliku
linnaruumi arendamisel,“ lisas Aas.
Ühtlasi on oodata Harjumaal elanike kasvu ka tulevikus, mille tulemusel
suureneb surve transporditaristule
ning senisele ühistranspordivõrgule.
Seega on oodata nii autokasutuse kui
ka liikluskoormuse kasvu, mis toob
endaga kaasa negatiivse mõju nii elukeskkonnale kui ka ühendusaegadele.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikme Mart Võrklaeva sõnul on
üle Tallinna piiri ulatuv ühistransport
maakonna arengu seisukohalt oluline. „Tramm on kõige tõhusam linnatranspordi liik. Rae vald, koos Jüri
suunas välja arendatud tööstusaladega, on üks maakonna pendelrände
tulipunkte. Tunnetame siin paremate
transpordilahenduste vajadust igapäevaselt ja tasuvusanalüüs on esimeseks sammuks tõhusate muutuste ellu
viimiseks.“
Teostatavus- ja tasuvusanalüüsi
lepingu hanke võitsid ühispakkujad
Civitta Eesti AS, Hendrikson & Ko ning
Stratum OÜ ja analüüsi kogumaksumus on ca 120 000 eurot. See viiakse
ellu INTERREG Läänemere programmi projekt SUMBA (Jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere
linnades) kaasrahastusel, piloottegevusena Tallinnas ja Harjumaal.
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JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

16. märts
12.00 Muinasjututund
Külas Teoteater etendusega „Tirts ja
Tigu“
26. märts
18.00 Uhhuduur tuleb jutustama
Lõuna-Ameerika lugusid

30.07.2018 hommik kusagil Põhja-Argentiinas Boliivia piiri lähistel.
Oleme niipalju juba tõusnud, et hapnikku
hakkab vähemaks jääma ning hommikune
teevesi ei taha kuidagi keema minna. Lisaks
on see liivane ning vetikaid täis, nagu kiire
vooluga madalast jõest võetud vesi ikka on.
Leotame teepakke leiges vees ja sööme kuiva
saia juustu ja tomatiga. Toit käib suus ringi,
kuid midagi peab enne teele asumist endale
sisse pressima, muidu kukub veresuhkur üks
hetk mürinal alla ja võid pildi tasku panna.
Teeolud ei tõota palju kergemaks minna,
ennem vastupidi. Algab reisi mägisem osa.

Mis edasi sai ja kuidas see kõik lõppes,
sellest räägime siis juba kohapeal.

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

23. märts
12.00 3D-joonistamise töötuba lastele
Oodatud lapsed vanuses 6–12 a. Vajalik eelnev registreerimine:
peetri.rk@peetri.edu.ee

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
TEISIPÄEVAL,
19. MÄRTSIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

INGLISE KIRJANDUS

MÄRTS
˸14.03 Vestlusõhtu „Head tüdrukud nii ei tee” 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Unistuste Agentuur esitleb: vestlusõhtu „Head tüdrukud nii ei tee”
Teie ette astuvad:
#skandaalitar Anu Saagim
#aastaema Liina Pulges
#lavatäht Kethi Uibomägi
Pildistamine on rangelt kohustuslik!
Vanusepiirang: 18 eluaastat
Soodsad eelmüügipiletid (18€) on
müügil Ticketeris: https://www.ticketer.ee/
Kohapeal piletihind 20€
˸15.03 Rae valla koolidevaheline
moeshow „Tagasiminemine” 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Kas minna edasi või minna tagasi?
Minna tagasi ajas, elus või olus?
Sel aastal läheme tagasi. Läheme
tagasi minnes. Tagasiminemine. Ajas,
elus ja olus.
Rae valla koolidevaheline moeshow
tuleb taas. Sel korral 15. märtsil Rae
Kultuurikeskuses.
˸18.03 Viljandi laste- ja noorteteater REKY etendus „Buratino“ 11.00
„Buratino” Aleksei Tolstoi raamatu
„Kuldvõtmeke” järgi.
Armas ja südamlik lugu papa Carlo
valmistatud nukk Buratino seiklusest,
kes kooli minnes satub maailmakuulsa
teatrijuhi Carabas Barabasi nukuteatrisse. Teatris kohtub ta nukkude Malviina, Artemoni ja Pierrot’ga, kes aitavad
tal kurja nukuteatrijuhi Carabassi
eest põgeneda. Teel kohtub Buratino
röövlite kass Basilio ja Rebase Alice’iga,
kes ta Lollidemaale meelitavad. Tark
kilpkonn Tortila annab Buratinole
kuldvõtmekese, mida ammusest ajast
endale tahab saada kuri nukuteatri
juht Carabas Barabas.
Mis on selles võtmes nii erilist ja millise
ukse avab salapärane kuldvõtmeke,
seda saate teada juba etendust vaatama tulles.
Pilet 8€
Piletite broneerimine telefonil
514 0046
˸25.03 Johanna Rannula näituse
avamine Rae Kunsti Platsis 19.00

Märtsiküüditamisele pühendatud
näitus!
Näitus jääb avatuks aprilli lõpuni

APRILL
˸06.04 Maria Callase meistriklass
19.00
Rae Kultuurikeskuses

„Maria Callase meistriklassi“ on kirjutanud
tuntud ameerika dramaturg Terrence McNally,
kes pälvis selle eest prestiižika Tony auhinna.
See räägib loo laulutunnist noortele talentidele, kellele primadonna oma kogemusi jagab.
Saame teada, kuidas ta ise tippu jõudis, kuigi
pidi taluma pressi ränka kriitikat ja rivaalide
kadetsemist. Sekka ka pikantseid seiku kooselust miljonäri Aristoteles Onassisega.

Peaosas särab Merle Palmiste (Eesti
Draamateater), mängivad veel Maris
Liloson, Arete Kerge, Reigo Tamm (RO
Estonia) või Oliver Kuusik, Peeter Kaljumäe, Hannes Villemson. Lavastas Andrus Vaarik (Tallinna Linnateater), kes on
öelnud nii: „Merle Palmiste „Maria Callase meistriklass“ muudab teie maailma
– rikkamaks ja kaunimaks. Te avastate,
et ooper ei ole vaid väheste valitute
nauding, millest teid on ilma jäetud. Et
inimhääl, kauneim heli maailmas, suudab liigutada, lohutada, rõõmustada ja
vaimustada igaüht meist.“
Pilet 15/17€
˸07.04 Memme-Taadi klubi
Jälgi reklaami!
˸17.04 Rae valla laululaps 2019
Jälgi reklaami!
˸23.04 Jüripäev 2019
Jüri alevikus!
Jälgi reklaami!
˸24.04 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks mai lõpuni
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸27.04 Tantsuõhtu koos Tallinna
Tehnikaülikooli puhkpilliorkestriga
18.00
Rae Kultuurikeskuses
Tantsuõhtu koos Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestri ja Dance Team
Royaliga
Pilet 10€

TÄHTIS!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/

REKLAAM
MÄRTS 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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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

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

REKLAAM
MÄRTS 2019

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

PAGARIÄRI JA KOHVIK

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

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

korsten@raetps.eu

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

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
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Kodu
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

+372 513 7017

Siniallika Trahter
Tule pea oma seminar, koosolek,
pidulik lõuna, õhtusöök või
tähtpäev kaunis Siniallika Trahteris.
Pakume ka peielaua teenust.
Küsi pakkumist
info@siniallika.ee või
tel.52 85 117

Ostan maad
Rae vallas
Tel. 5561 7575

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis

REKLAAM
MÄRTS 2019

Ehitus- ja remonttööd
ettevõtetele, eraisikutele
ja korteriühistutele
e-mail: info@nordal.ee
50 73 933
www.nordal.ee
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VILJAPUUDE LÕIKAMINE
HEKKIDE PÜGAMINE,
ISTUTAMINE
AIAKUJUNDUSPROJEKTIDE
TEOSTUS
pritsimine, väetamine,
taimekaitse (omame
taimekaitse tunnistust)
Kalmu kujundus, hooldus
KÕIK HALJASTUSTÖÖD
Oleme Luua metsanduskooli,
ja Räpina aianduskooli
lõpetanud spetsialistid,
omame 15 aastat
aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale
konsultatsioon tasuta
Tel 5558 3776 või 5552 3996
e-mail ingekaupo@hot.ee

MOOTORSAAG CS-420ES
369 €

319 €
MOOTORSAAG CS-501SX
599 €

MOOTORSAAG CS-390ESX
489 €

439 €

VIIS

AASTAT

535 €

KAKS

AASTAT

5-AASTANE TARBIJAGARANTII
KVALITEETNE JAAPANI AIA- JA METSATEHNIKA

Männiku tee 104, Tallinn
E-R 9-18, L 10-13

Tuleviku tee 10, Peetri
E-R 9-18, L 10-13
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Ramirent Modular Factory AS on Ramirent Baltic AS tütarettevõtte ja tegeleb Jüri Tehnopargis moodulmajade tootmisega.
Tootmisega tegeletakse aastast 2016, tänaseks on ettevõte tootnud üle 1000 mooduli ja ettevõttes töötab üle 100 inimese.

TULE TÖÖLE JÜRI TEHNOPARGIS ASUVASSE
RAMIRENDI MOODULMAJADE TEHASESSE!
Meie meeskonnaga
on oodatud liituma:

KARKASSI JA ELEMENTIDE VALMISTAJAD
FASAADILAUDISE PAIGALDAJAD
USTE JA AKENDE PAIGALDAJAD
MÖÖBLI JA TEHNIKA PAIGALDAJAD
LIHTSAMATE ELEKTRITÖÖDE TEGIJAD
LAOTÖÖTAJAD

Tule meile tööle, kui

• Sul on varasem erialane töökogemus ja/või
erialane haridus (võib olla ka omandamisel)
• Sa oskad jooniseid lugeda
• oled oma töös kohusetundlik, korrektne ja täpne
• pead kinni kokkulepetest ja tähtaegadest
• oled meeldiv kolleeg ja meeskonnamängija
• valdad eesti keelt suhtlemistasandil

Tööaeg on 7.00 -15.30

Meie juures ootab Sind

• kaasaegsed töövahendid ja -tingimused
(olmeruumid eraldi nii naistele kui meestele)
• hea töö eest vääriline töötasu koos motiveeriva
boonusprogrammiga
• stabiilne töö ambitsioonikas ja kiiresti arenevas
rahvusvahelises ettevõttes
• erialased koolitused ja arenguvõimalused
• sporditoetus ja muud toetused erinevate
perekondlike sündmuste puhul
• meeleolukad ühisüritused

Töökoht asub Jüri Tehnopargis, Rae vallas, Lehmja külas, Gaasi tee 4.

CV palume saata aadressile cv@ramirent.ee.
Lisainfot tööpakkumise kohta saab telefonil +372 53 682 950.

modules.ramirent.ee

katused
 fassaadid
 terrassid
 puidutööd


TÄNAVA- JA ÄÄREKIVIDE
MÜÜK NING PAIGALDUS
KAEVETÖÖD JA ALUSTE EHITUS

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

HALJASTUS
VEOTEENUS KALLURIGA
LIIVA JA KILLUSTIKU MÜÜK
TEL: +372 5333 4566
E-post: info@juriteed.ee
www.juriteed.ee

MÜÜA KÕRGE
KÜTTEVÄÄRTUSEGA
LÕHUTUD
SAAREKÜTTEPUID
³
³

REKLAAM
MÄRTS 2019
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Rahvusliku motiiviga
riided ja
UUED
MAGEVEEPÄRLITEST NING
VÄÄRISKIVIDEST
DISAINEHTED
ALLAHINDLUSEGA
-20% kuni -50%
Lisaks bambusretuusid,
värvilised
sukkpüksid ja stretšpüksid
www.ethel.ee;
FB - Ethel Design
19.03
Lagedi Raamatukogu
13-14
19.03 Jüri Kultuurikeskus
14-15
19.03 Vaida Raamatukogu
15-16

MEILT KÕIK VAJALIK KEVADISTEKS AIATÖÖDEKS
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Reakuulutused

•

Erinevad ehitustööd: plaatimine,
fassaadid, saunad, terrassid, müüritööd,
vannitoad. Töökogemus 20 aastat. Helista
ja küsi lisa tel 5562 3285.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelleteid. Müüme ka
väikseid koguseid. Info tel 5559 7572.
Klaverihäälestuse teenus
kutsetunnistusega häälestajalt. Vaata
lisainfot ja küsi pakkumist:
www.juhanungru.ee.
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon,
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.
Ilusalong Muskuslill Jüris pakub
töölepinguga tööd juuksurile. Lisainfo
telefonil 513 7898.
AS Eesti Keskkonnateenused võtab
tööle C-kategooria autojuhte. Helistada
telefonil 502 6216.
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Suurte kogemustega tore lapsehoidja
hoiab teie lapsi. Tel 5656 6622.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel: 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti, võib olla ka ülevaatuseta. Tel.
5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal
valtsimismasinaga – puuduvad
liitekohad. Vihmaveerennid OÜ,
tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel: 502 9075, e-kiri
liuguksed@kallion.net.
Müüa kuivi küttepuid 40-liitristes
võrkkottides kohale toomisega. Ostame
metsamaad ja raieõigust. Lisainfo:
www.puiduterminal24.ee, tel 5332 2711.
Ostan maatulundusmaad või
elamumaad Rae vallas. Tel 5661 2157.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja
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viimistlustööd. Võtmed kätte lahendused
maja ehituseks. Kontakt: 5352 9476,
mehitus@gmail.com.
Pakkuda tööd Lehmjasse
puhastusteenindajale. Töö: E–R
kell 7.00–12.00. Töötasu: 6€/h +
transpordikompensatsioon. Lisainfo:
512 4085 (Anett), personal@tphooldus.ee.
Soovin osta garaaži Jüris. Kristjan, tel
5672 3123.
Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Uuri lisa
toomas@ideaalkliima.ee või telefonil
5622 0993. Asume Rae vallas.
Bilansivõimeline raamatupidaja otsib
tööd ja pakub raamatupidamisteenust,
telefon 525 8745.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel. +372 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
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Politsei ja
päästeteenistuse teated

03.02 abistati kiirabi Karla külas
allaaetud kits Assakul
04.02 likvideeriti avarii tagajärjed Jüri
ringil
05.02 likvideeriti avarii tagajärjed
Aruvallas
abistati politseid Lagedil
07.02 allaaetud kits jüris Aruküla teel
likvideeriti avarii tagajärjed Vana-Tartu
maanteel
10.02 abistati kiirabi Vaskjala külas
12.02 koristati liinile kukkunud puu
14.02 likvideeriti avarii tagajärjed Tartu
mnt 18. kilomeetril
15.02 ukse avamine Jüris
20.02 likvideeriti avarii tagajärjed Mõigu
ristmikul
25.02 tulekahju Leivajõe ühistus
26.02 tulekahju Arukülas
26.02 põleng Peetris

Südamlik kaastunne
perekonnale

EINAR TUUS
kaotuse puhul

Perekonnad Madrus, Püssim,
Pless, Sõlg ja Valgma

Avaldame kaastunnet
Sirje Voogile
armsa venna

HELMU JÕGI
kaotuse puhul

Koteriühistu Ehituse 2/4

Avaldame kaastunnet
Liisa Saadele
kalli

ISA

kaotuse puhul
Taaramäe lasteaia kollektiiv
ja Sireli rühma pere

Südamlik kaastunne
Tiinale ja tema perele kalli ema

LEHTE
TOMINGAS
surma puhul

Suursoo külaelanikud

Armas Liisa
Sügav kaastunne kalli

ISA

kaotuse puhul
Laulusõbrad
Jüri Perekoorist

Avaldame kaastunnet
Krista Einamannile

EMA

surma puhul
Kolleegid
Vinare Logistika OÜ-st

Armas Adeele ja Allan
Tunneme teile südamest kaasa
kalli

ISA

kaotuse puhul.
Vaida Lasteaed Pillerpall

VEEBRUARIS LAHKUNUD
VIKTOR GEIMONEN
IVO VÄÄR
ANTTI EVART
AVRORA ŽEGLOVSKAJA
LEHTE TOMINGAS
VALENTINA BERGMAN
ANNE LINASTE

KUULUTUSED
MÄRTS 2019

Veebruaris
registreeritud
sünnid
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Märtsikuu sünnipäevad
MILJA PEDAJA

93

TIIU LUIK

75

ÕIE AULIK

92

AINO UDRAS

75

AILI RANNASTE

91

AINO LUIK

75

JOOSEP KINK

HELJO HELMET

90

VAIDO TOMBAK

75

GREGOR TOMINGAS

HELGI PALM

89

RAIVO LUTS

75

OTTO ANTSON

ÕIE PULMAN

89

HEINAR KANNIMÄE

70

JURTAI JERMAKOV

LINDA TOOMESSO

88

HELGA ROMAŠEVA

70

LYUBOV KUNCHEVA

88

KARIN IVANOVS

70

JUHANES KOCH

88

RAISSA VAKULINA

70

KARL KÜMNIK

STEFAN RAND
TOMI LEPIK

VALENTINA REINSALU

88

JEVDOKIA GRAGE

70

REMI LÄTTE

AGO-LEO TAMMIK

86

SIIRI ERNESAKS

70

RASMUS PAVLOV

TEA-MALL TENDER

86

IIA KARO

70

ALEKSANDER JAKOVLEV

ILMAR SALM

86

ANU ROOP

70

HANNA PASCUAL KUURME

SUSANNA NURJA

85

ARNO PLEIATS

70

TAMARA AVRAMENKO

85

ANNE PETTAI

70

ALENA YASINSKAYA

84

SILVI KUULME

70

HENNO KASKA

83

LIIVI ŠEVTSOVA

70

RAIA HOKKONEN

82

LEO KÄSPER

65

MEERI ABEL

ALFRED KLAOS

82

RAIMO KAASIK

65

HERTA UUDELT

HILLE-IIVI KANGUR

82

TOOMAS VÄLK

65

KIRA TOIKKA

OLGA TAMM

81

MIHHAIL PANTŠENKO

65

AINO TAMLAK

81

ALEKSANDR IVANTŠENKO

65

MART SULS

81

TIINA SOANS

65

LIUDMILA MAKAROVA

81

VAHUR LINDUNEN

65

LINDA HÄRMA

80

PRIIT TERAS

65

ELSA MUUGA

80

TIIT PARMAS

65

HILLE GUTMANN

75

KÜLLY PUKK

65

PEETER LORENTS

75

LUULE FIMBERG

65

ALJE ALOE

75

MAARIKA TUUS

65

LEMBIT KOMMEL

75

MAYA PENT
ALIIS MOKRIK
KAROLIINA ARAKAS

DELIIS SOOÄÄR
EIA NORA VIRMA
MELISSA INNO
CLAUDIA AMI MAJOROV

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.
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