OKTOOBRINUMBRIS:

• Lasteaiakohatasu tõuseb
• Peetris alustab tööd perearst
• Mida hakata peale haljastusjäätmetega?
• Noortefestival läbi kaamerasilma
• SPIN alustab tööd Rae vallas
Rae valla ametlik väljaanne
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Mart Võrklaev: „Valla juhtimine on meeskonnatöö!”
Loe intervjuud ametistist lahkuva vallavanemaga u lk 4–6
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Ujumistrennid
erivajadustega
lastele
Oktoobri lõpus algavad ujumistreeningud Rae valla erivajadustega lastele. Ujumistreening hakkab toimuma
pühapäeviti Järvekülas ja esimene
treening toimub juba 20. oktoobril.
Tunde hakkab läbi viima kvalifitseeritud treener Nonna Sarana.
Tundide toimumise ajad:
15:30–16:15 eelkooliealised koos vanemaga
16:15–17:00 kooliealised, kellel vaja,
siis koos vanemaga
Trenni maksumus on 8 eurot laps/
tund, tasumine kohapeal sularahas.
Tegevus kuulub valla poolt osaliselt
kompenseeritava noorte sporditegevuse alla ning seega on arvete alusel
võimalik osa rahast tagasi saada.
Lisainfo treenerilt – Nonna Sarana,
nonnasarana@hot.ee, tel 518 5976.

•
•

Novembri keskel toimuvad
hõbelusikapeod
Sügisesed lusikapeod toimuvad novembris kahel laupäeval: 9. novembril
Peetris põhjapiirkonna lastele ja 16.
novembril Jüris selle ümbruskonna
lastele.
Sel korral kutsutakse koos vanematega lusikapeole need lapsed, kelle
sünd on registreeritud ajavahemikus
01. aprill kuni 30. september 2018. Kutsed saadetakse postiga rahvastikuregistris märgitud aadressile. Nimeli-

sed, sünniaja ning graveeritud valla
vapiga hõbelusikad kingitakse kõigile
sünnijärgselt Rae valda registreeritud
lastele, kellel on täis saanud esimene
eluaasta.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tund ja sellesse
aega mahub ka vallavanema pidupäevatervitus ning samuti väike muusikaline etteaste noortelt laulusõpradelt.

Üldplaneeringu avalik arutelu
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik
arutelu toimub 12. novembril kl 17:30
Peetri kooli saalis.
Avalikustamine toimus 01.09.–
30.09.2019, mille käigus oli võimalik

esitada üldplaneeringule ja keskkonnamõju strateegilisele hindamisele
ettepanekuid.
Arutelul tutvustatakse kõiki ettepanekuid ja selgitatakse kohaliku
omavalitsuse poolseid seisukohti selles küsimuses.

AS ELVESO annab teada, et tulevalt Konkurentsiameti 01.10.2019 otsusest
nr 7-3/2019-055, kehtestab AS ELVESO oma teeninduspiirkonna võrgutasud alates
1. jaanuarist 2020 alljärgnevalt:
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3 x 63 A
Võrgutasu
Pakett

Km-ta

Km-ga

senti/kWh

VT1

4,40

5,28

senti/kWh
senti/kWh
senti/kWh

VT2
VT2
VT3

5,21
3,00
3,32

6,25
3,60
3,98

1,89
0,32
3,32
1,89
0,32

2,27
0,38
3,98
2,27
0,38

Tariif

Ühik

Põhitariif
Ajatariifiga päevatariif
Ajatariifiga öötariif
Ampritasuga ajatariifi päevatariif

Ampritasuga ajatariifi öötariif
senti/kWh
VT3
Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu
eurot/A kuus
VT3
Küttepaketi ajatariifi päevatariif
senti/kWh
VT4
Küttepaketi ajatariifi öötariif
senti/kWh
VT4
Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu
eurot/A kuus
VT4
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3 x 63 A

Võrguteenus
Tariif
Ampritasuga põhitariif 63 A
Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A
Ampritasuga ajatariifi päevatariif 63 A
Ampritasuga ajatariifi öötariif 63 A
Võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu 63 A
Reaktiivenergia hind

Ühik
senti/kWh
eurot/A kuus
senti/kWh
senti/kWh
eurot/A kuus
senti/kvarh

Pakett
VT5
VT5
VT6
VT6
VT6

Km-ta
3,06
0,25
3,64
2,13
0,25
1,94

Km-ga
3,67
0,30
4,37
2,56
0,30
2,33

UUDISED
OKTOOBER 2019

3

Jaanuarist tõuseb lasteaiakohatasu
Septembris võttis volikogu vastu
otsuse muuta Rae valla koolieelses
lasteasutuses lapsevanema poolt
kaetava osa määra kehtestamise
ja maksmise korda. Vallavalitsus
valmistas määruse muutmise ette
eesmärgiga toetada nende perede hakkama saamist, kellel käib
lasteaias korraga mitu last ja kelle
väljaminekud on seetõttu oluliselt
suuremad ning korrigeerida aastate
jooksul sisse tulnud kääre suurenevate lasteaia pidamise kulude
ja vanematelt kogutava kohatasu
vahel.
Esimese suurema muudatuse eesmärk on toetada laiemalt seatud riiklikku suunda soodustada kolmanda
lapse sündi – uue määruse kohaselt on
pere kolmas, õdede ja vendadega samal ajal lasteaias käiv laps kohatasust
vabastatud. Muudatuse järel säilivad
juba varasemalt kehtinud soodsamad
tingimused peredele, kus on neli või
enam last, puudega või eestkostel olev
laps. Teisalt toob muudatus üle mitme
aasta endaga kaasa ka hinnatõusu ja
seda mitmel põhjusel.
Kohatasu on seotud palgaga
Kohatasu määr on püsinud muutumatu alates 2015. aastast, kuid samal
ajal on teinud märgatava tõusu palgad.
Vanema omaosaluse protsent on seega
langenud viimaste aastate lõikes rekordiliselt madalale tasemele.
Seadusest tulenevalt on kohatasu
ehk vanemate poolt kaetava osa määr
seotud palga alammääraga – lubatud
vanemate poolt kaetava osa määr on
kuni 20% vabariigi valitsuse kehtestatud palga alammäärast ehk hetkel 108
eurot, aga erinevalt mitmetest teistest
omavalitsustest jääb Rae vallas see
ka peale määruse muudatuste jõustumist alla 15%.
Õpetajate palk ja ootused
Viimaste aastatega on märkimisväärselt suurenenud lasteaedade
majandamiskulud ja personalikulud. Alates viimasest lastevanemate
poolt kaetava määra tõstmisest 2015.
a on palgad tõusnud 50% (830-lt eurolt
1250-ni) ja 2019. aastal tõusid lasteaia-

Sel aastal valminud moodsad Leerimäe ja Järveküla
lasteaiad Peetri piirkonnas ei jää ilmselt viimasteks,
mida vallal tuleb ehitada.

Kohatasu osakaal sissetulekust
Jõustus

Kohatasu

Miinimumpalk

Kohatasu
osakaal
protsendina

01.03.2012

47 €

290 €

16,2%

01.08.2015

58 €

390 €

14,9%

2019

58 €

540 €

10,7%

01.01.2020

80 €

540 €*

14,8%

*Tabelis on osakaal arvutatud eeldusel, et miinimumpalk jääb samaks. Prognoosid aga ennustavad selle kasvu, mis tähendab osakaalu protsentuaalset
langust.
õpetajate palgad keskmiselt 9,5%.
Investeeringud taristusse
Lisaks kvalifitseeritud personalile
on Rae vald investeerinud haridusse
taristu näol, ainuüksi viimase aasta jooksul üle 5 miljoni euro. Ka valla
põhitegevuse kogukuludest moodustavad haridusvaldkonnaga seotud kulud 2019. aastal lausa 74,8%. Usume,
et ilusad, puhtad, hoolikalt sisustatud
ruumid, mis pakuvad kaasaegseid võimalusi õppimiseks ja arenemiseks on
oluline nii laste, vanemate kui ka seal
igapäevaselt töötavate inimeste jaoks.
Palju on tehtud, aga palju on veel teha,
sest järjekorrad lasteaiakohtadele püsivad ning seega on kindel, et investeeringud taristusse ja haridusse peavad jätkuma ka tulevikus.
Tööjõupuudus
Hoolimata kaasaegsetest töötingimustest ja palgakasvust kimbutab

haridussektorit tööjõupuudus. Näiteks jäi vastvalminud Järveküla lasteaedades kevadel kaks rühma avamata
just õpetajate ja assistentide puudusel. Iga lapsevanem aga mõistab, kui
oluline on see, et need inimesed, kes
meid hommikul lasteaias tervitavad,
oleksid üleüldse olemas, nende silmad
säraks ja nad ei vahetuks pidevalt. Selle nimel aga tuleb teha tööd ja tagada
neile motiveerivad tingimused, mis ei
ole seotud ainult palganumbriga vaid
ka koolituste, ühisürituste jms teguritega, millega seotud kulud on samuti
osa valla eelarvest.
Kuigi iga hinnatõusu on alati keeruline mõista, tuletab vallavalitsus
meelde, et lastevanemate poolt makstav kohatasu katab lasteaiakuludest
2019. aastal 12,2%, mis tähendab, et
87,8% lapse lasteaiakohatasust katab
vald ja seda iga lapse puhul Rae valla
munitsipaallasteaias: see teeb aastas
valla kuluks 7,6 miljonit eurot.
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Mart Võrklaev jääb riigikogus
Rohkem kui seitse aastat
Rae valda juhtinud Mart
Võrklaev on alates esmaspäevast riigikogu liige.
ANDRES KALVIK
Rae Sõnumid üritab allpool olevas
usutluses pika ja tegusa perioodi sõnadesse panna ning tutvustab Rae vallavolikogu liikmena jätkava 35-aastase
mehe ambitsioone parlamendis.
Kas Te mäletate oma esimest
tööpäeva Rae vallavanemana 2012.
aasta suvel?
Ei mäleta täpselt... (mõtleb pisut),
kindlasti oli suure väljakutse ees natukene aukartust. Ühelt poolt tegi kohanemise lihtsamaks asjaolu, et kuna
olin vallavalitsuses töötanud eelnevalt viis aastat, siis tundsin siinseid
inimesi. Teisalt, enne olin üks neist,
nüüd pidin asuma kolleege juhtima.
Lisaks tekitas pisut ebakindlust asjaolu, et vallavanemal tuleb palju esineda. Pidin tulema mugavustsoonist
välja, kuigi päris koduselt ei tunne end
suure rahvahulga ees siiani.
Oli ka selliseid mõtteid peas, et
nüüd hakkan suuri asju korda saatma?
Olin varasemalt seda ametit kandnud inimestele vaadanud alt ülesse
ja mõelnud sellest kui väga olulisest
positsioonist. Ise sellesse rolli astudes ma ennast aga nii näha ei osanud
ja olengi vähemalt püüdnud iseenda

Betooni valamise
kõrval olen aga palju
tähelepanu pööranud
ka sisule. Mind on Eestis
laiemalt häirinud see, et
paljudes omavalitsustes
on allasutuste juhid
poliitilised või kuuluvad
volikogusse.

rolli mitte ületähtsustada. Jah, minu
ülesanne oli otsustada ja vastutada,
kuid inimestega suheldes võtsin neid
võrdväärse partnerina ning üritasin
neid mõista ja aidata. Samas leidus inimesi, kes tõstatasid probleeme omakasu eesmärgil ning mina pidin tegema
vahet nende isikute ja tegelike abivajajate vahel. Tasakaalu leidmine oli päris keeruline.
Tegelikult olete vallavalitsuses
töötanud üle tosina aasta. Enne
vallavanemaks saamist olite maakorraldaja ja seejärel lühikest aega
abivallavanem. Kuidas ühes majas
olles värskust säilitada?

Minu tööle asumise ajal tegutses
vallavalitsus ka teisel pool tänavat
Aaviku teel, mõne aasta möödudes
kolisime praegusesse hoonesse. Juba
maakorraldajana huvitas mind vallaelu suures plaanis ja kuna kuulusin
Reformierakonda, siis kaasasid toonased vallajuhid mind aruteludesse.
Arvan, et tõusmine abivallavanemaks
oli asjade loogiline jätk. Poliitilise
ameti eripäraks on see, et asjad võivad kiiresti muutuda ja ühel hetkel ei
pruugi tööd olla. Olen võtnud sellise
seisukoha, et püüan teha tööd nii hästi, kui oskan ning keskendun asjadele,
mida ise saan muuta. Eraldi värskust
või motivatsiooni ei ole ma pidanud

PERSOON
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Rae valla eest seisma
Ennast ei maksa liiga tõsiselt võtta
- lõbus hetk hinnatud kolleegidega
Järveküla Lasteaia avamispeolt.
FOTO: KERTU LAADOGA

otsima, sest Rae vald on olnud niivõrd
kiires arengus, et elu ise veeretab huvitavaid olukordi ette. Võrdleksin seda
tööd raamatute müümisega Ameerikas, kus nooruspõlves käisin. Ka seal
ei olnud tihtipeale hommikul aimu,
mida päev toob.
Rae vald on Teie ametiaja jooksul
palju muutunud. Milliste ehitiste
või algatuste üle ise kõige rohkem
rõõmu tunnete?
Kindlasti on kõige erakordsem olnud Järveküla Kooli rajamise protsess,
selle ideest teostuseni. Silmale nähtava ehitustegevuse kõrval kulus palju
aega kogu protsessi vedamisele alates

Poliitilise ameti
eripäraks on see,
et asjad võivad kiiresti
muutuda ja ühel hetkel
ei pruugi tööd olla. Olen
võtnud sellise seisukoha, et
püüan teha tööd nii hästi,
kui oskan ning keskendun
asjadele, mida ise saan
muuta.
maa saamisest ja planeerimisest kuni
projekteerimise ja hankevaidlusteni.
Lisaks vajaliku teede- ning ühistranspordivõrgu rajamine, koolile direktori
ja personali leidmine ning kogukonnale kindlustunde tagamine, et kool
saab õigeks ajaks valmis ja et see saab
olema ka väärt kool, kuhu lapsed tuua.
Sellise suure projekti edukas elluviimine eeldab väga paljude inimeste pühendumist ja protsessi olid kaasatud
peaaegu kõik vallavalitsuse töötajad.
Täna teeme seda Kindluse Kooli näol
juba teist korda ja olen kindel, et meie
meeskond saab taas hakkama ja ma
saan rahulikult jääda ootama kutset
avamisele.
Lisaks muidugi ka mitmed uued
lasteaiad, taristu laiendused ja renoveerimised. On uhke tunne minna
ükskõik millisesse meie allasutusse
sirge seljaga, sest kõigis neist on lastele ja personalile tagatud head tingimused.
Betooni valamise kõrval olen aga
palju tähelepanu pööranud ka sisule.
Mind on Eestis laiemalt häirinud see,
et paljudes omavalitsustes on allasutuste juhid poliitilised või kuuluvad
volikogusse. Nii on huvide konflikt
sellesse suuremal või vähemal määral
sisse kirjutatud, sõltumata siis, kas ta
on opositsiooni või koalitsiooni ridades. Ühelt poolt peab allasutuse juht
kuulama vallavanema suuniseid ja
teisalt on ta volikogusse kuuludes vallavanema tööandja. Rae vallas oleme
jõudnud olukorda, kus allasutustel ei

ole poliitilisi juhte ja loodan, et nii see
ka jääb. Enne haldusreformi oli see
levinud, et kui väikestes valdades istusid aktiivsed inimesed mitmel toolil.
Nüüd on omavalitsused suuremad ja
võimekate elanike valik laiem. Tahan
selle teema ka riigikogus tõstatada.
Mis jääb vallavanema töös kripeldama?
Otseselt minust see ei sõltunud,
kuid kahjuks ei ole suudetud käivitada hommikusel ja õhtusel tipptunnil
ettevõtjatele vajalikke bussiühendusi
Tallinna eri piirkondade ning Jüri tehnoparkide vahel. Argipäeva hommikuti tuleb pealinnast Jüri piirkonda tööle tuhandeid inimesi, kes teevad seda
isikliku auto või ettevõtjate poolt korraldatud transpordiga. Korralikud bussiühendused vähendaks ummikuid ja
muudaks inimeste elu lihtsamaks.
Rae vald areneb tohutu kiirusega: elanikkond kasvab, järjest kerkib uusi koolimaju ja lasteaedu ning
ettevõtted ehitavad uusi tootmis- ja
büroohooneid. Miks otsustasite nii
põneval ajal siirduda riigikokku,
kus peate vähemalt nähtavas tulevikus leppima opositsioonis olemisega?
Rae vallas oli põnev, on põnev ja
jääb põnev olema, seitse aastat intensiivset tööd on seda näidanud. Riigikogu valimistel ütlesin oma valijatele, et
soovin end proovile panna järgmisel
tasemel ning seista riigikogus meie
riigi heaolu, kohalike omavalitsuste ja
Rae valla eest. Vallavanemana olen üht
teist suutnud ära teha ja on mille üle
uhkust tunda – Rae vallal on hea maine ja saan püstipäi parlamenti minna.
Igal asjal on algus ja lõpp ning minu
soov on edasi uute väljakutsete poole
liikuda. Kindlasti on väljakutse ja raske see, et kui vallavanema töös olen
ennast tõestanud, siis riigikogus olen
üks 101-st liikmest ning pean end jälle
tõestama hakkama.
Kas pärast erakonnakaaslase
Kalle Pallingu riigikogust lahku- w
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v mist olite koheselt valmis parlamenti siirduma või pidasite pikalt
aru?
Kalle andis oma otsusest varem
teada, kui ta selle avalikult välja ütles.
Kui uudis ametlikuks sai, olin mõttega juba harjunud, kuid pidin enda sees
lõpliku otsuseni jõudma. Samuti tuli
tegeleda sellega, et teatepulk saaks
üle antud sellele inimesele, kelle peale saab olla kindel ning kes kõiki valla
jaoks olulisi käimasolevaid projekte
samal kursil edasi viib.
Kellest saab järgmine vallavanem?
Reformierakond on kandidaadiks
kinnitanud praeguse abivallavanema
Madis Sariku. Volikogu saab oma otsuse teha 15. oktoobril, kui kõik oma kandidaadid esitavad ja toimub hääletus.
Ja kes asub Madis Sarikust vabaks jäävale abivallavanema kohale?
See on uue vallavanema otsus. Madis on koalitsioonile oma mõtteid tutvustanud ja tegemist on meie jaoks
end juba professionaalselt tõestanud
ning tubli kogukonnaliikmega.
Hakkate riigikogus kuuluma
keskkonnakomisjoni. Millise suuna
peaks Eesti võtma energiapoliitikas?
Aus vastus on, et pean end suurte
keskkonnateemadega veel kurssi viima, kuid ootan seda põnevusega. Minu
jaoks valla tasandil seni oluliseks olnud küsimused, nagu autostumise vähendamine alternatiivsete liikumisviiside loomise näol (oleme pea kõik
suuremad asulad suutnud omavahel
kergteedega ühendada) ja toimiv jäätmemajandus (sel aastal avamise Jüri
jäätmejaama), klapivad selle teemaga
hästi. Samas on selge, et valda juhtides
näeb tulemust kiiremini kui riiklikul
tasandil.
Kuidas teha nii, et nii Lasnamäe
kortermaja elanik kui ka Rae valla
eramu omanik eeskujulikult jäätmeid sorteeriks?
Suuresti on see teavitamise ja harimise küsimus. Usun, et antud teemale
on kõige tõhusam läheneda läbi laste.
Kogemus on näidanud, et varajases

nooruses tekkinud harjumustest niisama lihtsalt ei loobuta ja lapsed saavad ka vanemaid õpetada.
Millised on Teie poliitilised ambitsioonid?
Esmalt tahan olla väärikas riigikogu liige ja asjad endale selgeks teha.
Kui peaks juhtuma, et mõistus võidab ja võim vahetub, siis on järgmine
samm tõusta mõne komisjoni juhiks.
Eestis peetakse loomulikuks,
kui inimene töötab terve elu arsti
või õpetajana, kuid poliitikule, kes
pole nn päris tööd teinud, vaadatakse viltu. Miks see nii on?
See sõltub suuresti poliitikust – et
kas ta on midagi ära teinud või hüppab ühest nimekirjast teise. Levinud
arvamusele, et poliitik on muidusööja,
on mõned poliitikud kindlasti põhjust
andnud. Ka ebapopulaarsete otsuste
järel kiputakse poliitikuid siunama,
kuid seejuures unustatakse ära kaugem tulevik. Selge on ka see, et poliitik ei saa kõigile meeldida. Arvestama
peab ka sellega, et kui poliitik teeb
suuremat sorti vea või rahvas väsib
temast, siis on ta eikeegi ja tehtu eest
tänusõnu ei öelda. Olen nõus õiguskantsleri Ülle Madise hiljutise avaldusega, et poliitikutel on kadunud julgus
suuri otsuseid vastu võtta. Risk sattuda rahva pahameele alla on niivõrd
suur, et ratsionaalsem on olla umbmäärane. Kokkuvõttes on see aga veelgi suurem risk kogu ühiskonna jaoks,
sest suured, olulised ja tulevikku vaatavad asjad võivad päevapoliitika ja
hukkamõistu hirmus tegemata jääda.
Olete alates 2015. aastast Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti
delegatsiooni liige. Tegemist on Euroopa Liidule nõuandva organisatsiooniga, mis lähtub eelkõige kohalikust ja regionaalsest vaatest. Mida
on suutnud Eesti omavalitsustegelased Euroopa mastaabis ära teha?
Teemade ring, mida Euroopas käsitletakse, on hästi lai ja esmalt tulebki enda jaoks välja valida valdkonnad,
millele keskenduda. Siiani olen edukalt koostanud kaks raportit, millest
üks puudutas telekommunikatsioonipaketi läbivaatamist ja teine lairibavõrgu arendamist. Kuigi meil siin võib

internetiühendus tunduda inimõigusena, siis mujal Euroopas on piisavalt
piirkondi, kuhu 4G-levi ei ulatu.
Samas olen otsest kasu toonud ka
koduvallale – nimelt õnnestus meil
saada Euroopa Komisjonilt 15 000 euro
suurune toetus väga kiire wifi-leviala rajamiseks avalikku kohta. Teeme
selle tulevase Jüri keskväljaku ja tänase gümnaasiumi ümbrusse, sest
mulle on jäänud mulje, et noortel on
alati internetti vähe. Vanemate poolt
makstud pakett saab ruttu täis ja olen
kuulnud legendi, et kooli wifi-võrgus
olemiseks istutakse õues seina ääres.
Rae vallamajas hakkate nüüd
käima volikogu liikmena. Millised
on Teile südamelähedased teemad?
Vallamajas plaanin loomulikult
hakata käima edaspidigi – valla juhtimine on olnud meeskonnatöö ja see
seltskond inimesi, kellega koos on siin
seda tööd tehtud jäävad mulle alati
oluliseks ning nende käekäik läheb
mulle korda.
Samuti on südamel juba töös olevad projektid- pean sisemiselt küll vabanema vallavanema rollist ja andma
vallajuhtidele võimaluse ise otsuseid
vastu võtta aga kindlasti tahan hea
seista näiteks Peetri pargi rajamise
eest.
Protsessid Kindluse Kooli ja Jüri
Riigigümnaasiumi rajamiseks on käima lükatud ning põletav lasteaiakohtade kriis on möödas. Nüüd on õige aeg
pöörata rohkem tähelepanu avalikule ruumile ja tuleviku lahendustele.
Miks mitte katsetada teatud lõigul isejuhtivat bussi või pakkuda meie noorele elanikkonnale muid innovaatilisi
lahendusi?

Ka ebapopulaarsete
otsuste järel
kiputakse poliitikuid
siunama, kuid seejuures
unustatakse ära kaugem
tulevik. Selge on ka see,
et poliitik ei saa kõigile
meeldida.
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Peetri keskus on valmimas.
FOTO: KERTU LAADOGA

Peetri Keskuse südameks on
värskusele rõhuv toidupood
Novembri lõpus avatavast
Peetri Keskusest leiab mitmeid ettevõtteid, kelle tulekut on Rae valla põhjapiirkonda pikka aega oodatud.
Keskuse ankurrentnikuks
on Võru Tarbijate Ühistu
hallatav Coop toidupood.
ANDRES KALVIK
Võru Tarbijate Ühistu juhataja
Andres Kõiv kinnitab, et 1200 ruutmeetri suuruse poe eeliseks saab olema kohapeal valmistatud toit.
„Saiakesed, grilltooted ja salatid
valmivad kohapeal ning säilitusaineid
neist ei leia,“ lubab Kõiv. „Võru Mak-

simarketi värske köögi osakond on
end sarnasel moel tõestanud.“
Ummamuudu linna mehed korraldavad ka kohviku ja lillepoe tegevust.
„Kohvikus on eesmärk pakkuda soodsa hinnaga maalähedasi maitseid,“
täpsustab Kõiv.
Töötajate otsimine toidu- ja lillepoodi ning kohvikusse käib. Tööd saab
umbes 80 inimest ja Andres Kõivu
sõnul makstakse neile töö eest kaubandussektori konkurentsivõimelist
palka.
Peetri Keskuse arendaja Compakt
Kinnisvara juhatuse liige Maik Teiv
ütleb, et sisuliselt on kogu keskus kaetud rendilepingutega. 8000-ruutmeetrises, kahekorruselises ja 10,2 meetri
kõrguses hoones on saadaval vaid paar
väiksemat pinda.

Haldja Hambaravi hakkab pakkuma hambaravi ja Medicum perearstiteenust. Spordisõbrad saavad
külastada 24/7 Fitness jõusaali ja rühmatreeninguid ning treenida Fredi
Vöörmanni Tenniseakadeemias. Loomulikult leiab keskusest apteegi ja
ilusalongi.
Tegevust leidub ka igas vanuses
lastele. Rae vald avab Peetri Noortekeskuse, millele lisanduvad Mamma
Mia Laulustuudio, beebirühmad, kitarrikool ning logopeediline ja õppenõustamine.
„Üldiselt on ehitus kulgenud plaanide kohaselt. Kõige keerulisem on
olnud vastu tulla rentnike soovidele
muuta hoonet nii arhitektuurilises
kui ka kommunikatsioonide osas,“
lausub Teiv.
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Peagi avatavas Peetri Keskuses
perearst ja saab hambaid ravida
17. septembri istungil kiitis
volikogu üksmeelselt (20
poolthäälega kohal olnud
21 volinikust) heaks vallavalitsuse ettepaneku rahaliste kohustuste võtmiseks
eesmärgiga anda ruumide
dotatsiooni Medicum Perearstikeskuse AS-le, kellega
sõlmitakse 5-aastane leping
315 000 euro ulatuses.
See tähendab, et valla toetuse abil
avab Eesti meditsiinimaastikul end
juba tõestanud Medicum uue filiaali
peagi valmivas Peetri Keskuses, kus
hakatakse piirkonna inimestele pakkuma kaua oodatud perearstiteenust.
Eelnõu ühe autori, abivallavanem
Jens Vendeli sõnul on vajadus perearsti järele Peetri piirkonnas olnud
põletav küsimus juba aastaid. „Rae
vallavalitsus on korduvalt pöördunud Sotsiaalministeeriumi poole sooviga lisada Peetri alevik tervise- ja
tööministri määruse „Esmatasandi
tervisekeskuste kaasajastamine“ esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuste nimekirja, mille alusel toetatakse
tervisekeskuste rajamist. Hoolimata
Peetri kandi rahva arvust ja selle kiirest kasvust ei ole ministeerium leidnud vajadust Peetri alevikku tõmbekeskusena määratleda. Seda isegi
vaatamata sellele, et tegu on piirkonnaga, mis ületab märkimisväärselt
meetme nõuetes sätestatud teeninduspiirkonna suurust,“ selgitas Vendel valla seniseid samme.
„Kuna esmatasandi tervishoiu korraldamine on Terviseameti vastutusalas oleme korduvalt kohtunud nende
esindajatega ja üritanud leida lahendusi, et perearstiteenus oleks Peetris
tagatud. Välja on kuulutatud ka nimistu konkursse, kuid seda tulemusteta,
sest puudunud on vajalikud ruumid,“
sõnas Vendel.

Kui vallale aga sai teatavaks Compakt Kinnisvara plaan hakata Peetri keskuses äripindasid looma, anti
arendajale selge suunis, et juba planeerimise käigus tuleks ruumide
mõistes luua eeldused tulevikus seal
tervishoiusteenuste pakkumiseks. Nii
ka läks ja juulis kuulutas vald välja
vähempakkumise ruumide rendi dotatsiooni eraldamiseks. Samaaegselt
kuulutas Terviseamet välja 0-nimistu
konkursi perearsti leidmiseks. Kutse
osalemiseks saadeti kõikidele Eestis tegutsevatele perearstidele, kuid
vastavalt vähempakkumise teatises
esitatud tingimustele esitas ruumide
rendi dotatsiooni saamiseks ainsana
pakkumise Medicum Perearstikeskus
AS, kelle ridadest leidis Terviseamet ka
sobiliku arsti.
End meditsiinimaastikul juba
tõestanud tegija
Kuigi Medicum Perearstikeskusele
on Peetri uus koht, ollakse peremeditsiinis siiski üsna kogenud tegija. Hetkel tegutseb 12 nimistuga esmatasandi
tervisekeskus Lasnamäe Medicumis
(Punane 61), väiksem tervisekeskus
Sadama Medicumis D-terminali läheduses ning mitmed filiaalid väljaspool
Tallinna.
Lisaks peremeditsiinile antakse
arstiabi ka paljudel teistel erialadel
nii Lasnamäel kui Sadama Medicumis.
Keskuse juhataja Tõnis Alliku sõnul
on neil on suur taastusraviosakond,
naistenõuandla, valuravi keskus ja
paljud teised sisemeditsiini ning kirurgilised erialad. Teenuste ringi on
tulevikus plaanis laiendada ka Peetris.
„Peetri perearstikeskusesse plaanime leida igal järgneval aastal juurde
ühe perearsti ning 1–2 pereõde. Loodame, et 3–4 aastaga koguneb kolme perearsti nimistutesse kokku vähemalt
4500 kuni 5000 elanikku, s.o ca pooled
ümbruskonnas elavad inimesed,“ selgitas Allik.
„Nimistutesse on teretulnud kõik

inimesed sõltumata nende vanusest,
soovitatavalt kogu perekonnaga. Meie
eesmärgiks on saada esmatasandi tervisekeskuseks, mille eeltingimuseks
on kolm nimistut ja kokku vähemalt
4500 liiget. See annab meile võimaluse pakkuda ka täiendavaid teenuseid,
nagu ämmaemanda vastuvõtt, füsioterapeudi teenused ning koduõeteenused. Loodame, et see saab teoks kiiremini kui kolme aasta jooksul,“ lisas
ta tuleviku plaanidest rääkides.
Avaldusi nimistuga liitumiseks
saab esitada internetis
Alliku sõnul on kõige suurem rõõm
sellest, et nendega liitus Peetris töö
alustamiseks hetkel peremeditsiini
residentuuri lõpetav doktor Marek Vahar ja olemas on ka pereõe kandidaat.
„Doktor Vahar on juba kogemustega
meedik ning töötanud aastaid radioloogina Ida-Tallinna Keskhaiglas ning
Soome haiglates. Peremeditsiini eriala
valiku kaudu on realiseerumas doktor
Vahari soov tegeleda patsiendi kui tervikuga, mis hõlmab nii diagnostikat
kui ravi,“ tutvustas Allik tööd alustava
arsti tausta.
Doktor Vahari nimistusse saab
avaldusi meili teel juba saata, selle
kohta leiab täpsemat infot Medicumi
kodulehel. Ümberregistreerimine toimub novembri jooksul vahetult enne
Peetri Perearstikeskuse avamist ning
vastuvõttudega alustamist. Keskuse
avamise ja vastuvõttude alguse kuupäevadest lubatakse nende selgumisel teavitada meedia ja sotsiaalmeedia
kaudu.
Hambaraviteenuseid hakkab
pakkuma Haldja Hambaravi
Perearstikeskusega koos alustab
Peetris tööd ka hambaravi, täpsemalt
hakkab teenust pakkuma Haldja Hambaravi OÜ (tegevusloa number L03757).
Ettevõte, mille all töötab hetkel 12 arsti, on asutatud 2009. aastal Märjamaal
ning kandiski algul nime Märjamaa
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ootab ka
Hambaravi OÜ. Teenuse kolimise ja
ümberkorraldustega seoses vahetati
hiljem nime. Juhatuse liikme Madis
Tafenau sõnul sobis Haldja Hambaravi nimi ideaalselt arvestades arstide ja
õdede õrna ning sõbralikku teenindust.
„Haldja Hambaravi on kogu pere
hambaravi. Meie missiooniks on jagada klientidele oma teadmisi ning
avastada tekkinud kahjustused võimalikult varakult. Probleemide korral
leiame koos patsiendiga just temale
sobivaima ravilahenduse – rahulolu
ja särav naeratus innustab meid üha
enam ennast arendama. Meie ravikabinetid on varustatud kaasaegse tehnika ja kvaliteetsete materjalidega,
kollektiiv on rõõmsameelne ja sõbraliku suhtumisega. Täiendame pidevalt
oma teadmisi ning oskusi, osaledes
koolitustel ning hand`s on kursustel,“
rääkis Tafenau.
Haldja Hambaravi pakub teenust
nii lastele kui ta täiskasvanutele, olemas on spetsialistid, kes tegelevad
proteesidega ja paigaldavad implantaate ning tegelevad ka keerukamate
ravijuhtumitega. Tulevikus loodetakse alustada ka ortodontiateenuse pakkumist. Lisaks on teenusepakkuja ka
Haigekassa lepinguline partner, mis
tähendab, et alla 19-aastaste ravikindlustatud isikute hambaravi eest tasub
Haigekassa, täiskasvanud saavad kliinikus kasutada täiskasvanute hambaravihüvitist ja eakad ning pensionärid
proteesihüvitist.
Tafenau sõnul on nende meeskond
uue kliiniku avamise eel väga põnevil ning juba on võimalik broneerida
ka aegu – selleks kutsub ta üles külastama nende kodulehte aadressil
www.hambahaldjas.ee või helistades
Nõmme kliiniku registratuuri telefonil 5887 7718. Broneerides tuleb kindlasti valida kliinik, kuhu soovite tulla
(Peetri, Nõmme, Märjamaa). Lisaks on
väga oodatud ühendust võtma arstid
ja assistendid Rae vallast, kes otsivad
kodulähedast töökohta hambaravis.

Vaade perearstikeskusele
loodavatest ruumidest.
FOTOD: KERTU LAADOGA

Maik Teiv tutvustab
vallavanemale tulevasi
noortekeskuse ruume.

Kas teadsid, mis asub
piimaleti taga?
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Meie aasta õpetajad
3. oktoobril tunnustati Rae kultuurikeskuses toimunud kultuuri- ja haridustöötajate
pidulikul vastuvõtul aasta parimaid õpetajaid, keda õpilased ja kolleegid hindavad
kõrgelt või kes on korda saatnud silmapaistva teo haridusvaldkonnas.
Aasta lasteaiaõpetaja – Monica
Aasav (Võsukese Lasteaed)
Lapsevanem õpetaja Monicast:
„Mina tooksin Monica juures esile
selle, et ta on väga uuendustemeelne. Näiteks mänguasjavaba lasteaia
projekt. Siis on ta õpetamismeetodid
väga lahedad. Kuidas ta on lastele tähed
ja numbrid „mängides“ selgeks õpetanud. Veel tooks välja,
et ta ei karda majast väljas käia, mis on meie lapsi viinud
linna, metsa, teistesse lasteaedadesse jne. Veel on tema hea
külg see, et ta julgeb välja öelda ka, kui midagi halvasti on.“
Aasta huviharidusõpetaja – Tiina
Raud (Rae Huvialakool)
Õpetaja, kes on andnud suure
panuse male populariseerimisse
Rae vallas. Ta on üks olulisi eestvedajaid, kes on aastaid väga heal
tasemel korraldanud Rae Spordikooli
lahtisi meistrivõistlusi males, kus viimati
osales ligi 100 last. Tema õpilased on väga edukalt esinenud
nii Eesti kui rahvusvahelistel võistlustel.
Aasta klassiõpetaja – Heidy Siirak
(Jüri Gümnaasium)
Klassiõpetaja, kes lähtub loovuse arendamise ja koostöö toetamise
põhimõtetest. Heidy Siirak usub, et
kui toimib koostöö õpilaste ja nende
vanematega, siis on võimalik ennetada ja ületada ka kõige keerulisemad probleemid. Heidy Siirak on loov ja innovaatiline õpetaja, kes
tähtsustab tundide mitmekesiseks muutmist.
Aasta põhikooliõpetaja – Maarika
Avloi (Jüri Gümnaasium)
Sihikindel, pühendunud ning
igati oma õpilaste arengut toetav
õpetaja. Samuti on ta suurepärane
ainetundja, kes on õpetajana süsteemne, inspireeriv ja väga põhjalik.
Maarika õpilane on kirjeldanud teda järgmiselt: „Õpetaja õpetab väga hästi ja teda on väga põnev
kuulata. Selle aasta keemiatundides meeldisid mulle erinevad katsed, hapete teema ja perioodilisustabeli õppimine.

Aasta gümnaasiumiõpetaja – Inna
Erik (Jüri Gümnaasium)
Õpetaja, kes oma töös lähtub
JG põhiväärtustest, on alati avatud
uutele ideedele ja projektidele, kolleegid tunnustavad teda kui suurepärast suhtlejat, innustajat ning eestvedajat. Kolleegid õpetaja Innast: „Inna
on kohusetundlik õpetaja, kelle eesmärk tunnis on õpilasi
arendada ja motiveerida paremuse poole püüdlema. Õpetajatöö kõrvalt jõuab ta osaleda rahvatantsutrennis, lugeda,
olla klassijuhataja ja kolleege hea sõnaga meeles pidada.“
Aasta klassijuhataja – Helen
Atspool (Lagedi Kool)
Õpilased iseloomustavad:
• Tore, lahke, sõbralik ja abivalmis
klassijuhataja.
• Korraldab klassiga palju erinevaid
koosviibimisi ja õppekäike.
• Probleeme lahendab rahulikult – on
väga kannatlik.
• Väga, väga töökas, andekas ja tark õpetaja.
• Vahel räägib meiega võru keeles.
• Toetav ja usalduslik.
• Tänu temale on klassi sõprussuhted palju paremad.
Aasta noorõpetaja – Anneli LaursooDunaisk (Assaku Lasteaia Aruheina filiaal)
Õpetaja, kes juba esimesel tööaastal panustas lasteaia arengusse,
osales töögruppides ja toimkondades. Näiteks osales nii õuesõppe kui
õppekava töögrupis. Õppekava töögrupis
aitas eest vedada lasteaia ühtse laste arengu hindamise süsteemi loomist, pakkudes ideid ja vedades gruppi eest.
Aasta haridustegu – Peetri Lasteaed-Põhikooli loovainete õppekava „Ideest teostuseni“ 5.–9.
klassidele.
Peetri kooli õpetajate omaalgatuslikest lõiminguprojektidest välja
kasvanud uus ainekava 5.–9. klassi käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse
õpetamiseks, mille keskmes on järjepidevus ja ainete lõimitus. Aine lõppeb 9. klassis lõpuprojektiga, mille tarbeks
rakendavad õpilased eelpool klassides õpitut ja projektiõppena valmib lõputöö ehk ese – seega liigutaksegi aastate
jooksul ideest teostuseni.
Direktor Luule Niinesalu projekti olulisusest: „Uued algatused, nagu seda on meie lõiminguprojektid, on inspireerivad ning toetavad koostöist õppimist ja õpetamist.“
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Järveküla kooli külastas kõrgetasemeline
delegatsioon Tai Kuningriigist
Aasta alguses tutvustas haridus- ja
teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Imbi Henno
OECD vahendusel Eesti õppekava
arendamise ja rakendamise kogemusi Bangkokis.
Kuna Tai riik kavandab muutusi
sealses haridussüsteemis, siis võtsid

nad omakorda Imbi Hennoga ühendust, soovides tulla Eestisse vaatlema
ja õppima Eesti pädevustepõhise õppekava arenduse ja rakendamise kohta.
9–13. septembril külastaski Eestit
Tai Kuningriigi Põhihariduse Komisjonibüroo 15-liikmeline esindajate

Direktor Mare Räis tuvustab koolimaja.

grupp. Peamiselt huvitas neid pädevustepõhise õppekava arendus ja rakendamine Eestis, selle seos riiklike
strateegiatega ning õpetajate ettevalmistus selle rakendamiseks. Praktiline kogemus pädevustepõhise õppekava arendamisest ja rakendamisest
saadi Järveküla kooli külastades.
Delegatsiooni esimees dr Rangsun Wiboonuppatum sõnas, et kõige
rohkem avaldas talle muljet Eesti õpetajate enesekindlus ja meie haridussüsteemi oskus siduda huviharidus ja
akadeemiline õpe ühtseks ning põnevaks tervikuks.
Delegatsiooni saatnud haridus- ja
teadusministeeriumi nõuniku Ulla
Kampi sõnul on Järveküla kool silmapaistev õpetajatevahelise koostöö, ainetevahelise lõimimise, digipädevuste arendamise, andeainete ning LTT
poolest. „Külalised külastasid tunde
ja tutvusid kooli ja KOV-i huvikooliga.
Kooli õpetajaskond ehk Piret Lehiste, Anneli Orav, Ainar Prääm, Siret
Dreyersdorff ja Helen Bool tutvustasid meile, kuidas kujundatakse koolis
erinevaid üldpädevusi,“ rääkis Kamp.

Pillerpalli lapsed tutvuvad golfimänguga
Vaida lasteaia Pillerpall lapsed
veetsid ühe karge kuid päikesepaistelise sügishommiku GolfX Rae
golfiväljakul.
Juba eelmisel õppeaastal tegid
meie lasteaia lapsed tutvust golfimänguga. Seda küll tubastes tingimustes,
kui meie kasutada oli saaligolfi komplekt. Et õigeid oskusi omandada, käisid
meid ka õpetamas treenerid GolfX Rae
golfiväljakult.
Kuna lastele meeldib uusi ja mitte
just igapäevaseid oskusi omandada,
otsustasime ka sel õppeaastal jätkata
golfimänguga tutvuse sobitamist. Nii
ootasidki ühel hommikul naaberkülas asuval golfiväljakul meie lasteaia
koolieelikuid treenerid Hanna-Eliise
ja Carlos.
Vastuvõtjad olid lastele välja mõel-

nud vahvad mängud ja golfimängu põhioskusi õpetavad tegevused. Lapsed
olid õhinal ametis enda oskuste proovile panekuga. Vaja läks nii keskendumisvõimet kui ka kiirust ja osavust.
Lapsed tutvusid ka erinevate golfikeppidega ja said teada, kuidas on seda
õige ja endale ning teistele mängijatele ohutu käes hoida.
Treener Carlose löögist lennutatud
pall kadus laste silmist ja arvati, et see
vist maandus meie lasteaia õuel.
Mängides ja lööke harjutades möödus aeg imekiiresti ja lahkudes lubas
nii mõnigi laps koos ema ja isaga golfi
mängima minna. Täname GolfX Rae
meeskonda lastepärase ja lõbusa vastuvõtu eest!
KÜLLI PÕDRA
VAIDA LASTEAED PILLERPALL ÕPETAJA
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Lapse kõne
arenemisel on
võtmeisikuks
lapsevanem
Erasmus+ programmi toel ja projekti LINKS (Logopedists Interact for
New Knowledge and Skills) raames
arendasid suve lõpul logopeedid
mitmest erinevast Euroopa riigist
ühiselt oma teadmisi varajase sekkumise teemal.
Varajane sekkumine kujutab endast
abi, teenuste ja kogemuste võrgustikku
ennetamaks pikaajalisi probleeme nii
vara kui võimalik. Selle all mõistetakse lapse eakohast arengut takistavate
probleemide väljaselgitamist ja talle
soodsa arengukeskkonna loomist, mille
saavutamiseks tuleb toetada tervet perekonda, kes sageli ei oska ega suuda erivajadusega lapsele piisavalt abi osutada.
Rahvusvahelisel koolitusel, kus
vahetati mõtteid kolleegidega Lätist,
Leedust, Bulgaariast ja Rumeeniast,
osales Eestist 8 logopeedi nii hariduskui ka meditsiinisüsteemist, nende
hulgas Jüris asuva Tõrukese lasteaia
logopeed Katrin Sülla.
Rae Sõnumid palus Katrinil anda
koolitusel kuuldust lähtuvalt mõned
soovitused ja näpunäited lapsevanematele, kes tunnevad muret oma võsukese keelelise arengu pärast.
Pane tähele:
Lapse kõne areneb matkides –
proovi panna last ennast jäljendama
ja jäljenda ka teda (nt mängus). Anna
lapse öeldule positiivset tagasisidet
ja laienda tema ütlust – kui laps ütleb
koera kohta „aua“, kiida teda ja ütle
„Jah, aua. See on koer. Koer haugub.
Koer sööb konti.“ Lapse kõne areneb
koostegevuses täiskasvanuga – nii
palju, kui võimalik, tegutsege lapsega koos. Koostegutsemise ajal rääkige
lapsele kõigest, mida parajasti teete,
näiteks: „Läheme õue. Paneme nüüd
riidesse. Paneme mütsi pähe. Mütsil
on paelad. Paneme need kinni. Jne.“

FOTO: PIXABAY

Lapsevanema kõne peab lapsele arusaadav olema – jälgi, et räägid rahulikus tempos, lihtsate sõnadega ja mitte
üleliia pikkade lausetega. Reegel on
selline: kõnetu lapsega rääkides kasuta ühe-kahesõnalisi lausungeid, üksikuid sõnu ütleva lapsega kahe-kolmesõnalisi lausungeid jne.
Piira ekraaniaega – iga laps, eriti
aga kõnearenguprobleemiga laps, vajab kõige rohkem üks-ühele suhtlust
täiskasvanuga. Ekraanilt tulev multikas või video last rääkima ei õpeta,
kuna suhtlust ei toimu.
Pöördu logopeedi poole nõu saamiseks, kui 2-aastane laps:
ei ole huvitatud täiskasvanuga koos
tegutsemisest, ei vaata suhtlemisel
silma
ei ühenda sõnu omavahel, st ei kasuta järjest paari sõna
ei mõista talle esitatud lihtsaid korraldusi, nagu näiteks: „Too pall!“ või
„Tule siia!“ või „Anna käsi!“
sõnavaras on alla 50 sõna

•
•
•
•

Häälduspuuetest
Lasteaias puutun palju kokku
häälduspuuetega. Häälduse omandamine tundub tavainimesele väga
lihtsa oskusena, mille laps omandab
mängeldes. Tegelikult on hääldamine
keeruline protsess, mille kujunemiseks on vaja head foneemikuulmist ja
kõnemotoorika arengut.
Häälikuid omandatakse kindla
süsteemina. Esimesena omandatakse häälduslikult lihtsamad häälikud,
milleks on tavaliselt täishäälikud

(erandiks võivad olla õ, ö, ü), sulghäälikud p ja t (erand k, mis võib kujuneda
hiljem) ning nasaalid m ja n. Nende
häälikute hääldus peaks olema omandatud 3. eluaastaks. Artikulatoorselt
kõige keerulisemateks häälikuteks on
eesti keeles ahtushäälikud s, r, l, j, v.
3-aastane laps võib teha hääldusvigu,
kuid kõne peaks olema võõrale inimesele suures osas mõistetav. 4-aastaselt
lapselt eeldame juba täpsemat hääldust, s.t võib ilmneda üksikuid raskusi
keerulisemate häälikute (r, õ), pikemate ja tundmatute sõnade ning konsonantühendite hääldamisel. Oodatavalt
peaks eesti lastel kõikide häälikute
õige hääldus olema välja kujunenud
5.–6. eluaastaks.
Millal muret tunda?
Eelkõige siis, kui laps ei saa ennast
piisavalt selgelt väljendada. 3–4-aastaste laste puhul on häälikuseade
pigem ettevalmistavaks tööks artikulatsiooniaparaadi liikuvuse parandamiseks. Selles vanuses lastel puudub sageli motivatsioon oma hääldust
korrigeerida. 5–6-aastased lapsed üldjuhul tajuvad, et nende hääldus erineb
kaaslaste omast ning soovivad ise saavutada normikohast hääldust. Samuti
tunnevad selles vanuses lapsed enamasti huvi häälikute ja tähtede süsteemi vastu. Optimaalne aeg hääldusvigade korrigeerimiseks on enne kooli.
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Mida põnevat saab näha Vormsil?
Toimeka ja sündmusterohke suve
lõpetuseks võtsid Rae valla külavanemad ja külaelu edendajad kätte
ning läksid kohaliku omaalgatuse
programmi vahendite toel tutvuma eluga Eesti suuruselt neljandal
saarel – Vormsil.
Kahte saarel veedetud päeva aitas sisustada Vormsi vallavanem Ene
Sarapuu, tänu kellele saadi ülevaade
saarest, selle elust ja olust. Ligi 400
elanikuga Vormsi saarel tegeletaksegi
peamiselt turismi ja metsamajandusega. Ja seda, et metsa jagub, tõdeti ka
bussisõidu vältel mitmeid kordi, kui
aknast mööda vilksatavad puuderivid
ei tahtnudki lõppeda.
Põnev oli nii külastus vallavalitsusse – igapäevaselt toimetab seal viis
inimest, volikoguliikmeid on kokku
üheksa –, aga ka tutvumine Saxby tuletorniga, mille 27 meetri kõrgusel
plinkiv tuli juhib sissepääsu Väinamere saarestikku ning on ühtlasi oluline
dominant Vormsi kultuurimaastikul.
1864. aastal valminud torn on Eesti
randade vanim Gordoni süsteemi järgi
malmosadest monteeritud tuletorn.
See tähendab, et torn põhineb tehases
valmistatud detailidel, mida on kerge
transportida ja ka monteerida. Torni
lahenduse töötas välja inglasest insener Alexander Gordon, kes oli esmakordselt malmkonstruktsioonist valmisdetailidest torni projekteerinud
1841. aastal Jamaikale Morant Pointi.
Saxby torn on ehitatud samal ajal
Kihnu ja Virtsu tuletornidega ning
nendega ka välimuselt sarnane, seepärast räägib Kihnust pärit legend tuletornide ehitamisest, et maailmas on
neid vaid kolm, üks Kihnus, üks Vormsis ja kolmas merepõhjas, mis olevat
omakorda mereteel olles teadmata kohas kaduma läinud.
Meri mängib saarerahva elus suurt
rolli. Kuna väljasõit langes augustikuu
viimasele laupäevale, kui on tavaks
saanud päikseloojangul mere ääres süttivad lõkked, siis kogunesime
meiegi õhtul mere äärde, et osa saada
muinastuledeööst.
Saare lõkkemeistrid olid oma tööd
hingega teinud, lõke säras kaugele ja

Saxby tuletorni juures.
FOTO ERAKOGU

oli mandriinimestele mere taustal
imeilus vaadata. Mõtisklesime, kes
meres, kes kaugel merel…
Teine päev viis meid Püha Olavi
kirikusse, kus saime osa mitmekeelsest jumalateenistusest. 13. sajandil
ehitatud ja tänaseks saare üheks olulisemaks vaatamisväärsuseks kujunenud kiriku muudab iseäralikuks puuduolev torn – nimelt ripub kirikukell
ukse kohal kõrge katuseharja all.
Teine, saarele iseloomulik tunnus,
mille kohta rohkem teada saime, on
kiriku kalmistul asuvad rõngasristid
– neid on saarel säilinud kogunisti üle
330 ja vanim säilinud rist on 1743. aastast, noorim 1923. aastast ja kõik need
on vormsilaste enda käsitsi valmistatud.
Sageli esineb ristidel külanimesid,
vahel ka talunimesid, kuid peaaegu
alati peremärgid.

Külastasime ka külaplatsil olevat
Egili veskit, mis püstitati just külaseltsi eestvedamisel. Veskit kasutatakse
nii näituse- kui ka käsitöömüügikohana. Kuulasime veski ajalugu ning
soovijad said kodustele osta kaasa
kingitusi. Rälby külamaja juures jätkus külajuttu veel kauemaks. Räägiti
elust, olust, projektide kirjutamistest
ja plaanidest tulevikuks.
Väljasõidul osalejad (üle 40 inimese) tänasid Vormsil meid vastu võtnud
vallavanemat, kes lahkumisel ütles, et
ega ta kõike ära ei rääkinud: „Midagi
peab ka järgmiseks korraks jääma.“
Selle mõnusa tundega võtsime suuna
mandrile tagasi, üks tore saar ja inimesed said lähedasemaks.
Ülesse täheldanud
KAI LASN

RVAKS JUHATUSE LIIGE
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Rae Huvialakool uueneb
Huvialakoolis õppimiseks
on vaja huvi, ent tegemist
on siiski kooliga, kus antakse koduseid töid, pannakse
hindeid ja pistetakse lõpuaktusel pihku tunnistus.
TEA TARUSTE

RAE HUVIALAKOOLI ÕPPEJUH

Rae Huvialakool alustas tänavu
oma 22. õppeaastat, tegutsedes jätkuvalt viies filiaalis: Jüris, Järvekülas,
Peetris, Lagedil ja Vaidas. Tegemist on
Loode-Eesti piirkonna ühe suurima
huvialakooliga, kus töötajaid üle 70 ja
lapsi üle 800, kellest nii mõnigi õpib
mitmel erialal.
Rae Huvialakoolis saab õppida
kunsti-, muusika-, spordi- ja tantsuosakonnas. Õigupoolest on tegemist
otsekui nelja väikese kooliga, mis oma
lõpetajatele annavad erialase hariduse, et neil oleks edaspidi lihtsam
valitud teel õppimist jätkata. Nimetus „huvialakool“ on siinkohal petlik.
„Huvi on kahtlemata vajalik, et pärast kooliskäimist veel trenni minna,
pillimängu harjutada või värvid välja
võtta, ent huviringi tegevusest eristab
meid see, et õppetöö toimub õppekava
alusel, pannakse hindeid, tehakse arvestusi ning laps saab kooli lõpetades
tunnistuse,“ selgitas Rae Huvialakooli
direktor Siiri Laid.
Oskused kogu eluks
Õppetöö Rae Huvialakoolis on
võrreldav üldhariduskooliga: laps on
võtnud vastutuse ja õpib midagi selgeks. Paljud kooli lõpetanud on läinud
kunsti ja muusikat edasi õppima ka
kõrgkoolidesse.
„Meile on oluline anda õpilastele kaasa oskused, mida saab kasutada
ka siis, kui muusikakool läbi saab, kui
õpetaja suunavat mõju ja ettepandud
noote enam pole,“ rääkis Jüri, Lagedi
ja Vaida filiaali õppejuht, muusikaosakonna tööd kureeriv Kaidi Merzin.
Kuidas saata pillil oma laulu või teist

Rae Huvialakoolis õppimine annab rohkelt esinemisvõimalusi. Nii Järvekülas kui
Jüris saab õppida laulmist. Pildil ansambel Helilased.

Rae Huvialakool
on Eesti oludes
ainulaadne just selle
poolest, et ühendatud on
sport, muusika ja kunst.
pillimängijat, kuidas kuuldud viisijuppi oma pillil mängida, kuidas enda
lemmiklugu või omalooming noodikirja saada – need on oskused, mille
arendamisele soovitakse muusikaõppes edaspidi enam tähelepanu pöörata.
Rae Huvialakool on Eesti oludes
ainulaadne just selle poolest, et ühendatud on sport, muusika ja kunst. „Me
püüame täita kogukonna vajadusi ja
meil on, mida kogukonnale pakkuda.
Meie kontsertidele, spordivõistlustele
ja näitustele võivad tulla kõik huvilised. Üritustel osalemine ja ettevalmistus on samuti õppetöö oluline osa ja
väärtuslik kogemus edasiseks eluks,“
märkis direktor. Näiteks toimub 4. detsembril huvialakooli talvekontsert,
kuhu vallarahvas oodatud.
Igal aastal üllatab huvialakool ka
mõne uue eriala või algatusega. Sel õp-

peaastal alustati Järvekülas käsikellamängu õpetamist 1. klassi pilliõpilastele. Uus õppeaine lisati õppekavasse
lapse mitmekülgset arengut silmas
pidades. „Käsikellamäng õpetab kuulama ja edendab koosmängu oskust,
lisaks annab see kiiresti eduelamuse,
mis õppeprotsessi tulemuslikkuseks
on vältimatult vajalik,“ kiitis Laid.
Muusikaosakonna Jüri filiaalis on
sel õppeaastal avatud Aafrika trummide rühmaõpe, mis arendab kehahoiakut, sõrmede-käte tehnikat, ajutööd
ning avardab silmaringi. Conga trummide, bongode, djembede ja muude
põnevate pillide ost sai võimalikuks
tänu edukale koostööprojektile Jüri
Gümnaasiumiga, pillid soetati Varaaida toel, Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel.
Spordiosakond pakub uutele kooliõpilastele mitmekesist valikut treeninguid. 1. klassi õpilased ja ka teised
uued spordihuvilised on oodatud korv, võrk- ja jalgpalli, male, kergejõustiku,
lauatennise treeningrühmadesse. Jüris toimuvad jalg-, korv- ja võrkpalli,
lauatennise ning kergejõustiku treeningud. Järvekülas saab end lisaks kolmele levinumale pallimängule arendada males.
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jätkuvalt
„Meie eesmärk on pakkuda Rae
valla lastele elukoha lähedal võimalusi sportimiseks ning tuua kvaliteetsed
treeningud koos kvalifitseeritud treeneritega koju kätte. Samuti tahame
pakkuda parimaid võistlemis- ja treeningtingimusi neile, kelle eesmärgiks
on võistlussport,“ kinnitas spordiosakonna õppejuht Rain Peerandi.
Areng, kasv ja koostöö
„Kunsti eelõppe vastu on Järvekülas olnud tänavu tohutult suur huvi,
nii et avasime planeeritule lisaks ühe
kunstirühma juurde. Väga populaarne
on ka keraamikaõpe,“ rääkis Järveküla
filiaali õppejuht, kunstiosakonna tööd
kureeriv Tea Taruste.
Pole ka imestada, kuna Järveküla kooli ruumides alustasid õppetööd
Kindluse kooli 1. klassi õpilased, kes
oma maja valmimist peavad veel aastajagu ootama. „Kunst on valdkond,
mida plaanime edaspidi tublisti arendada, tuues juurde erinevaid õppeaineid ja koostöövõimalusi,“ märkis
Taruste. Maali- ja keraamikatundides
osalemist pakub huvialakool ka täiskasvanutele, seda nii Jüris kui Järvekülas.
Valla kiire kasv on viinud hetkel
olukorrani, kus lapsed üldhariduskoolidesse ära ei mahu. Huvikooli tegevust mõjutab see otseselt: jagame
oma ruume Jüri ja Järveküla koolidega ning pingestatud on ka võimlate
kasutus. Just ruumide ristkasutus on
põhjus, miks sel aastal saame õppetööd alustada hilisemal kellaajal. „Ent
jätkame optimistlikult ja usume, et
koostöömeel igal tasandil ja igas suhtlussituatsioonis on see, mis meid kõigist keerukustest välja kannab,“ nentis Laid.
Rae Huvialakool läks alanud õppeaastale vastu uuenenud juhtkonnaga:
õppejuhtidena astusid ametisse Rain
Peerandi ja Tea Taruste, pikalt koduselt puhkuselt naasis õppejuht Kaidi
Merzin. Uudiseid kooli tegemiste kohta saate lugeda koduleheküljelt http://
huvikool.rae.ee/ ja FB-lehtedelt „Rae
huvialakool“ ja „Rae spordikool“.
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Arhitektuurikool laieneb
Rae valda
Arhitektuurikool on ainus ruumivaldkonna huviharidust pakkuv
kool Eestis ja üks väheseid omataolisi ka Põhja-Euroopas ja Baltikumis. Väikesest, kahe grupiga
katsetusest MÄRZi projektiruumis
on tänaseks saanud ligi 100 õpilasega huvikool, millel on Tallinna
kõrval juba kaks harukooli – üks
Tartus ja teine sellest õppeaastast
ka Rae vallas.
Õppetöö Raes algas septembri lõpul Järveküla kooli ruumides. Tunnid
toimuvad teisipäeviti. Kell 14.30 alustavad 1.–2. klassi lapsed ja kell 16.15
algab 3.–4. klassi õpilaste tund. Uue
grupi avamiseks ootame huviliste registreerumist, et toetajate leidmisel
jaanuarist avada rühm 11+ vanusele.
Ühte rühma võtame tavaliselt vastu
kuni 15 õpilast, kõige väiksemaid vaid
10. Kõik ikka selleks, et iga laps saaks
oma mõtteid jagada ja juhendaja jõuab
toetada igaühe meisterdamise oskuse
arengut.
Arhitektuurikooli tunnid on suunatud ruumilise mõtlemise arendamisele ehk teemale, mida tänased
üldhariduskoolide õppekavad vaid
väga põgusalt puudutavad. Pooleteise
tunni jooksul tutvutakse arhitektide
juhendamisel ühe teemaga, arutatakse mõisteid ja küsimusi; ehitatakse,
meisterdatakse, joonistatakse või joonestatakse; uuritakse, kuidas valminud töö teemaga suhestub, milliseid
lahendusi pakub või milliseid küsimusi tekitab. Nooremad leiavad küsimusi, vastuseid ja uusi teadmisi käelise

tegevuse käigus, vanemad lahkavad
uusi teemasid sügavuti ning saavad
praktiliste ülesannete näol tõsisemaid
kogemusi ruumiga tegelevate erialade
igapäevast.
Töötubades ei õpita arhitektiks,
vaid keskendutakse pigem ruumi märkamisele, mõistmisele, tajumisele ja
loomisele. Arhitektuurikoolis on igal
lapsel tähtis roll, sest tema mõtted ja
ruumikogemus on ainulaadsed. Need
saab alati välja öelda ja lisaks avastada kuidas kaaslased maailma näevad.
Oleme individualistid, aga õpime ka
koostööd.
Lapsi ja noori juhendavad arhitektuurikoolis ruumivaldkonna spetsialistid. Kokku on aastate jooksul kooliga haakunud 30 erinevat arhitekti,
sisearhitekti, maastikuarhitekti, disainerit ja urbanisti. Rae harukooli juhendaja on arhitekt Piret Anier, kelle
sõnutsi on tal plaanis nooremate õpilastega uurida ruumi ja inimest, loodust ja ehitatud keskkondi, igas tunnis
saab meisterdada ja kevadel teha oma
fantaasiamaailma, kuhu panna liiklema mõned pisikesed robotid.
„3.–4. klassi õpilastega uurime lähemalt nii onne kui ka pilvelõhkujaid,
plaane ja arhitekte, ehitame makette
ja ka skulptuuri. Viimase loomiseks
kutsume appi külalise ja kevadeks
teeme oma linna. Õppeaasta jooksul
külastame kindlasti ka mõnda vanaaja ehitist ja käime ka ehitusplatsil,“
rääkis juhendaja plaanidest.
Vaata tunniplaani ja registreeri
gruppi: www.arhitektuurikool.ee

Esimesel tunnil uurisime, millised vajadused olid ürgaja inimestel ja kus nad elasid.
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Jüri Gümnaasiumist osales talgutel 187 õpilast.

Noored korjasid kokku
10 liitrit suitsukonisid
Kas teadsid, et umbes
kuuest triljonist igal aastal
suitsetatud sigaretist jõuab
4,5 triljonit sigaretifiltrit
loodusesse? Tselluloos-atsetaatkiududest valmistatud
sigaretifilter, mis ei lagune
bioloogiliselt, on ühtlasi
tänapäeval hinnatud üheks
suurimaks prügiprobleemiks.
Omaaegsest „Teeme ära!“ kampaaniast välja kasvanud ja möödunud aastal esimest korda asetleidnud ülemaailmne Maailmakoristuspäev ehk World
Cleanup Day tõi tänavu Eestis kodust
välja prügi korjama hinnanguliselt
22 000 inimest ja prügi suurusjärk, mis
loodusest, tänavatelt ja teeveergudelt
koguti, on vähemalt 270 000 liitrit.
„Sellise koguse prügi mahutami-

seks on vaja 1928 tavalist koduõues
olevat prügikonteinerit. Kõik leitud
konid mahuksid 3600 pooleliitrisesse
moosipurki. Suur osa sellest prügist on
korjanud lapsed ja noored. See on märgilise tähtsusega,” sõnab Eesti maailmakoristuse juht Mart Normet.
Seda, et noored on keskkonnateemade osas üha teadlikumad ja tahavad anda oma panuse, tõdesid ka
meie koolide õpetajad, kes noortega
väljas käisid. „Maailmakoristustalgud
Peetris ja Järvekülas olid väga edukad.
Olime väljas ligi 300 õpilase ja õpetajaga. Koristasime Vana-Tartu maantee
äärt, Reti teel, Spoti ümbruses, Küti
teel, Peetri pargis, Kuldala pargis, kooli
ümbruses, Häälinurme teel ja nende
teede kanti jäävatel aladel. Saime kokku 1300 l prahti (selle seas ka paar suuremat mööblitükki), erilises fookuses
oli sel aastal pisiprügi, s.h suitsukonid,
neid saime kokku 10 liitrit,“ tõi välja
Peetri kooli õpetaja Estelle Tikerpalu.

Jüri Gümnaasiumi õpilased andsid
taaskord oma panuse, et hoida puhtana aleviku süda ja uhkus – Lehmja
tammik –, kuid koristamist vajasid
ka mitmed teised objektid nagu kiriku ja surnuaia vaheline ala, Kirikupark, kooli staadioni tagune ala ja
terviserada. „Meie õpilased on hästi
keskkonnateadlikud: teavad olukorda maailmas, oskavad ning – peamine! – tahavad sorteerida prügi. Samuti
ei loobi nad ise kergekäeliselt midagi
maha,“ kiitis noori Riina Muug, kes
on Jüri Gümnaasiumi loodusainete
õpetaja põhikoolis.
„Kui varasemat aega praegusega
võrrelda, siis muutus on ikka olemas
– õpetajana pole põhikooli õpilasele
enam vaja keskkonnateadlikkuse õpetamist alustada A ja O-st. Õpilaste silmaring on laiem ja teadlikkus kõrgem.
Mõni aktiivsem oskab isegi õpetajale
„silmad ette anda“ – nii et pole noored
hukas midagi!“ lisas Muug.
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Lehmja tammikus algavad peagi
hooldus- ja korrastustööd
Jüri alevikus asuv kohalike elanike seas väga armastatud Lehmja
tammik on riikliku kaitse all alates
1960. aastast. Lehmja tammiku
kaitseala peamiseks loodusväärtuseks on tammik koos sealsete koosluste ja liikidega. Kaitseala valitseja
on Keskkonnaamet.
Lehmja tammiku kaitseväärtuste
säilimiseks ja kaitse korraldamiseks
tellis Rae vallavalitsus 2018. aastal
Lehmja tammiku hoolduskava aastateks 2019–2028.
Lehmja tammiku kaitse-eesmärk
on esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu säilitamine
koos puhkemajandusliku kasutamise
suunamisega. Kaitseala ülesanneteks
(kaitse-eesmärkideks) on:
Elujõulise tammikukoosluse heaperemehelik hoidmine
Vanade tammede säilitamine
Puhkemajanduse
loodussõbralik
arendamine

•
•
•

•
•

Ohustatud liikide ja elustiku mitmekesisuse kaitse
Loodushariduse edendamine
Hetkel on puistu üsna heas seisus,
kui arvestada liigilist ja vanuselist
mitmekesisust ning noorte tammede
arvukat järelkasvu.
Selleks, et puistu oleks terve ja elujõuline, on vaja vähemalt iga 5 aasta
järel lasta eksperdil hinnata puistu
seisundit ning vajadusel eemaldada haiged või haigust kandvad puud.
2018. aasta välitööde käigus oli näha
päris hulgaliselt saare „katkust“ nakatatud saarepuid. Sellised haiged puud
tuleb võimalikult kiiresti maha raiuda, et vältida haiguse levimist.
2018. aasta lõpus valmis Rae vallavalitsuse tellimusel „Lehmja tammiku hoolduskava aastateks 2019–2028“,
hoolduskavaga saab tutvuda valla kodulehel.
Vastavalt hoolduskavale toimuvad
käesoleval sügisel järgnevad Lehmja

tammiku hooldustööd:
Haigete saarepuude raiumine.
„Väikses“ tammikus noorte saarepuude rühma hõrendamine.
Peamiste liikumisradade ja teede
äärtes võsa kasvu piiramine. Pealetungivast võsast teeäärete puhastamine
mõlemale poole, suuremate teede äärest kuni 20 m, väiksemate radade äärest umbes 5 m laiune ala.
Võsa eemaldamine vaadete avamiseks suurematele ja huvitavama tüvega puudele ning kivikülvidele. Oluline
on tammede alt eemaldada sarapuud,
sest need „söövad“ tammede alumised
oksad ära.
Mahakukkunud puude koristamine.
Tööd viiakse läbi käsitsi ja masinaid ei kasutata.
Samuti paigaldatakse Lehmja tammikusse juurde 2 prügikasti.
Tööde teostajaks on FIE Mart Hiio
ja töid rahastab 9374 euroga SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

•
•
•
•
•

Mida hakata peale haljastusjäätmetega?
Õige pea on käes lehtede langemise
aeg ja nii mõneski majapidamises
tekib küsimus, mida peale hakata
aias tekkivate haljastusjäätmetega.
Aprillikuu Rae Sõnumites teavitasime, et alates sügisest vallavalitsuse
poolt enam lehtede ja okste kogumise ringe ei korraldata.
Aga mida ikkagi teha lehtede ja
okstega? Anname mõned soovitused:
1. Tee komposti
Lehekomposti valmistamine on
lihtne ega nõua erilisi teadmisi ega
kulutusi. Ühe lihtsaima võimalusena
piisab vaid lehtede kogumisest õhuaukudega varustatud kilekottidesse ning
jätta need aastaks kuni kaheks õuenurka seisma, kus hakkab toimuma
komposteerumise protsess. Veelgi parem oleks aianurka paigutada aga päris, ise puidust valmistatud või poest
soetatud kompostkast. Valminud
kompostmulda saab kasutada koos
lastega näiteks kevadistel istutustöö-

del või kui pannakse pottidesse lilli või
maitsetaimi kasvama.
2. Vii Jüri jäätmejaama
Jüri jäätmejaam asub Jüri alevikus, aadressil Traavi tänav 5. Jaam on
avatud E, L, P 09:00–15:00, N, R 14:00–
20:00. Soovitatav on korraga viia mitte
üle 4 koti.
3. Vii Järveküla jäätmepunkti
Järveküla jäätmepunkt asub aadressil Turu tee 25. Jäätmepunkt on
avatud E, N, R kell 12:00–20:00 ja L,
P 09:00–18:00 helistades aial oleval
numbril. Pane tähele, et haljastusjäätmed tuleb konteinerisse pannes kottidest välja valada.
4. Kutsu Eesti Keskkonnateenused
AS järgi
Eesti Keskkonnateenused AS on
valmis pakkuma Rae valla elanikele soodushinnaga haljastusjäätmete
vedu. Veo teostamise periood on 21.–27.
oktoober.
Haljastusjäätmed saab ära anda

läbipaistvates kuni 200-liitristes kottides ja tellimus Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditeenindusse peab
olema edastatud hiljemalt 18. oktoobriks. Tellimuse saab esitada e-postile
tallinn@keskkonnateenused.ee, tel
640 0800. Tellimuse esitamiseks on
vajalik edastada kliendi- või lepingunumber, kottide arv ja asukoht. Kotid
peavad olema kättesaadaval alates 21.
oktoobrist.
Ühe kuni 200 l suuruse koti käitlusmaksumuseks on 3,30 eurot, mis
sisaldab käibemaksu. Soodushind kehtib ainult kuni 18. oktoobrini tulnud
tellimustele, mille vedu teostatakse
perioodil 21.–27. oktoober.
Lisaks tasuks meeles pidada, et
tiheasustusaladel on keelatud haljastusjäätmete põletamine (lehed, oksad
muru jms). Põhjuseks on see, et põletamisel tekib suitsu ja tossu, mis mõjub häirivalt naabritele. Hoiame üksteist ja loodust!
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Rae valla noortefestival

Danceact. FOTO: CAROL SANDERKOFF

JJ-street andis õhtu jooksul mitu vinget esinemist. FOTO: CAROL SANDERKOFF

Danceacti imeilusad tantsijad.
FOTO: CAROL SANDERKOFF

Huvihariduse pakkujate juures sai osa võtta
erinevatest ülesannetest.
FOTO: CAROL SANDERKOFF

Õhtu jooksul jagati nii suuremaid kui ka väiksemaid
auhindu.
FOTO: CAROL SANDERKOFF
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2019 piltides

Noorte lemmik ROM!
FOTO: CAROL SANDERKOFF

FOTO LAURA MIA MIKK

Instagrami loosi võitja magusa
auhinnaga. FOTO: CAROL SANDERKOFF

Liis Lemsalu tõi lava ette tõelise massi. FOTO LAURA MIA MIKK

100 esimest noort said Rae Noortekeskuselt
ägedad kinkekotid. FOTO: CAROL SANDERKOFF

Külastajate kõhud täitsid kümmekond erinevat toitlustajat.
FOTO: LAURA MIA MIKK
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Üle Eesti tuntust kogunud noorte arenguprogramm
SPIN alustab tööd Rae vallas tööd
1. oktoobril kirjutasid Rae vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet,
jalgpalliklubi Nõmme Kalju ja MTÜ
SPIN alla koostöölepingule, millega
avati Rae vallas SPIN-programm.
Tegemist on noortele suunatud
arenguprogrammiga, mis hakkab
pakkuma 10–13-aastastele noortele
tasuta jalgpallitrenne ja erinevate
eluks vajalike oskuste õpet läbi
sportliku tegevuse.
Programmi mudel on Eestis ainulaadne, sidudes sportliku tegevuse
mitteformaalse haridusega. Grupp
koguneb kolm korda nädalas. Noori
juhendavad tipptasemel jalgpallitreenerid ning noorsootöö taustaga abitreenerid, kelle ülesandeks on toetada
osalejate igakülgset individuaalset
arengut. Kaks kolmandikku tegevustest moodustavad jalgpallitrennid,
kolmandiku spetsiaalselt programmi
jaoks loodud eluoskuste töötoad. Rae
grupi juures alustavad SPIN-programmi treeneritena tööd Erik Kesa jalgpalliklubist Nõmme Kalju ja Vivian
Poolak.
Sport pole programmis eesmärk,
vaid vahend, mille abil erinevaid erinevatesse olukordadesse ülekantavaid
oskusi õpetada. Eriti suurt rõhku pannakse SPINis näiteks võistkonnatöö,
enesekontrolli, emotsioonide juhtimise, konfliktide lahendamise ja eesmärkide seadmise õpetamisele. Kõike seda
õpitakse igal nädalal spetsiaalsetes
töötubades läbi mänguliste olukordade, kinnistatakse aga läbi praktiliste
olukordade jalgpallimurul. Neid oskusi saavad noored rakendada elus
kõikjal, mistõttu on programmi laiem
eesmärk noorte individuaalse arengu
kõrval kogukondade turvalisuse suurendamine ning haridussüsteemi toetamine.
Üheks märksõnaks on vaheldus
ning selle nimel saavad programmi
ülesehitusse panustada ka noored ise.
Vastavalt grupi huvidele tutvutakse
muuhulgas teiste spordialade, tuntud
sportlaste ning erinevate põnevate
tuntud inimestega. SPINi noored on
muuhulgas külastanud Eesti koondi-

SPIN-programmis
käsitletavad teemad:

••
••
••
••
••
••

Eesmärkide seadmine
Suhtlemisoskus
Kuulamisoskus
Emotsioonide juhtimine
Konfliktide ennetamine ja lahendamine
Eneseväljendamine
Võistkonnatöö
Positiivne suhtumine
Enesekindlus
Liidriks olemise oskus
Stressiga toimetulek
Ja palju muud

SPIN-programmi trennid
toimuvad:
Jüri Spordihoone (Laste 3)
T 15:00–16:30
K 15:00–16:30
R 15:00–16:30

se mänge ning muid põnevaid üritusi, hooaja jooksul käsitletakse lisaks
sotsiaalsetele oskustele veel paljusid
huvitavaid ning harivaid teemasid
tervislikust toitumisest koolikiusamiseni.
SPIN-programm tegutseb Eestis
alates 2015. aastast. Kui toona alustati
Tallinnas Põhja-Tallinna ja Lasnamäe
linnaosades kümne noortegrupiga,
siis tänaseks on programm laienenud
paljudesse Eesti paikadesse. Lisaks
Tallinnale tegutsetakse Tartus, Viimsis, Kohtla-Järvel ja Narvas. Sel sügisel
on uued grupid alustanud tööd Keilas,
Pärnus ja pealinna Nõmme linnaosas.
Viimases tegutsev Eesti valitsev meisterklubi Kalju toetab programmi tööd
ka Rae vallas.
Programmi senised ligi viie aasta
jooksul saavutatud tulemused on julgustavad – programmis aasta jooksul
osalenute seas paraneb käitumishinne keskmiselt 7% ja õppeedukus 9%.
Lisaks paranevad märgatavalt programmis osalejate enesekontroll, enesehinnang, enesetõhusus ning prosotsiaalsed hoiakud. Üle 90% osalevatest
noortest on ka ise igal hooajal kogutud
tagasiside põhjal hinnanud SPINi kas
väga heaks või heaks.
Mõõdetavale mõjule lisaks on kogunenud kümneid lugusid koolidest

ja vanematelt selle kohta, kuidas programm on noortele tuge pakkunud –
aidanud püstitada uusi eesmärke ja
õppida nende nimel pingutama, kujundanud tervislikumaid elu- ja viisakamaid suhtluskombeid ning palju
muud.
Edu taga seisavad ennekõike noorte jaoks põnev programmi ülesehitus
ning tugev kogukonnatöö. Programmi panustavad mitmed partnerid,
kes noortega eri põhjustel ja viisidel
kokku puutuvad – kohalikest omavalitsustest ja koolidest Eesti Jalgpalli
Liidu, tippklubide ning Politsei- ja
Piirivalveametini. Viimasel on SPINis
suur roll – programmi regulaarselt külastavad politseinikud jagavad noortele soovitusi nii ohutu käitumise kui
vajadusel abi otsimise kohta. Samuti
on võtmetähtsusega koolide panus
– just nemad motiveerivad osalema
noori, kellele SPINi pakutavat tuge
ning lisamotivatsiooni arenguks eriti
vaja oleks.
Tänu sellele on SPIN-programmi
tunnustatud Euroopa Komisjoni ja
kahekordselt Euroopa jalgpalli katuseorganisatsiooni UEFA poolt ühe
Euroopa silmapaistvama noortealgatusena, Tallinna linna poolt kategoorias „Suured teod Tallinna noortele”
ning Vabaühenduste Liidu poolt aasta
vabaühendusena. Mullu pälvis SPIN
tunnustuse ühena viiest Euroopa parimast kogukonnaprogrammist.
Rae vallas alustab tööd 10–13-aastastele poistele ja tüdrukutele mõeldud grupp. Juba detsembri keskpaigas
ootab aktiivseid osalejaid ees võimalus osaleda SPINi suurel talveturniiril, kuhu kogunevad sajad noored üle
Eesti. Programm on osalejatele tasuta
ning eelnev jalgpallioskus pole oluline.
Lisainfot programmi kohta leiab
veebilehelt www.spinprogramm.ee.
Rae vallas rahastab SPIN-programmi Rae vallavalitsus. Üle Eesti toetavad programmi toimimist Euroopa
Sotsiaalfond, Siseministeerium, Briti
Nõukogu, UEFA Lastefond ning Heateo
Mõjufond.
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Kanuurallil
tõi edu hea
tiimitöö
Rae valla uue hooaja avaala – Tanker kanuuralli – võitis
suhteliselt kindlalt Karla küla. Stardisaginas esines mõningasi kokkupuuteid teiste kanuudega, kuid juba teises
kurvis haaras Karla küla kolmik liidripositsiooni, mida
allavoolu kulgenud teine vahetus hoidis.
ANDRES KALVIK
Hoopis põnevam oli Vaskjala veehoidlas heitlus kahe ülejäänud poodiumikoha nimel – Tiim Vaida möödus lõpu
eel Rae külast. Karla küla eest võistlesid Kadri Soe, Timo Vares, Sander
Ivarinen, Maret Koor, Jarko Jael Jõesaar ja Robert Tammoja.
Eelmise hooaja üldvõitja Karla küla
kuulus enne starti favoriitide hulka,
sest mitmed nende liikmed olid varasemalt kanuuvõistlustel osalenud.
Kokkusõitmine on väga tähtis. Võtame
kasvõi meie sõudmise paarisaerulise
neljapaadi. Mehed on küll füüsiliselt
tugevad, kuid paat ei ole sel aastal lii-

kunud loodetud moel,“ arutleb Vares.
„Osalesin päev varem samas kohas
toimunud võistlusel Kiilujälg ja käed
olid väsinud, kuid kannatamine mulle
meeldibki. Arvan, et kanuuralli võiks
ka järgmisel aastal programmi kuuluda.“
Rae valla mängude peakorraldaja
Indrek Raigi sõnul kulges esmakordselt programmi kuulunud kanuusõit
suuremate viperusteta. „Osalejad olid
silmnähtavalt elevil, sest paljud istusid esmakordselt kanuusse, et sellega
aja peale võidu sõita. Kindlasti said
enamik märjaks, kuid õnneks oli vesi
soe,“ muheleb Raig, kes kiitis eriti esimest korda Rae valla mängudel osale-

Robert Tammoja, Maret Koor ja Jarko
Jael Jõessar tüürisid Karla küla Rae valla mängude kanuurallil kindla esikohani.
FOTO: OLEG HARTSENKO

ma tulnud võistkondi: Järveküla lasteaeda, Peeter I ja Willenbrocki.
Rae valla mängude teine ala – petank – toimus pühapäeval. Uuesti
tullakse kokku 23. novembril, kui Rae
Keeglis pannakse end proovile keeglis
ja nooleviskes.

III Rae Run sügisjooks tõi rajale ligi 400 osalejat
Seekordne Rae Run sügisjooksu
päev näitas tõelist Eestimaa sügisilma, kus hommikul esimeste
lastejooksudega alanud vihmasabin
meid küll märjaks kastis, aga juba
varsti üle jäi ning tegi taas ruumi
kaunile teravale sügispäikesele.
Olenemata vihmasest päeva algusest oli III Rae Run sügisjooks kõige
osalejaterikkam läbi sarja ajaloo.
350 m pikkusel lastejooksudistantsil osales 190 last, põhijooksus, mis
viis 5,8 km pikkusele terviserajale, 160
võistlejat.
Üllatuslikult populaarseks osutusid teatejooksud, kus osales 13 tiimi. Teatejooksudes olid esindatud nii

noortetiimid, naistetiimid, meestetiimid kui ka segatiimid ja nende võistlus toimus samal ajal põhijooksuga.
Esimest korda ajaloos lõpetaski põhijooksu esimesena Rapla jooksuklubi
teatetiim, mille kohta jooksu meesteklassi võitja Mardo Lundver kommenteeris: „Läks vaja nelja meest, et
mind üle joosta!”
Kõige nooremate U14 vanuseklassis olid võitjad Kristin Paas Jürist ja
Risto Kalju Nõmmelt, U16 vanuseklassis Kaisa Maria Oll spordiklubist
ProRunner ja Gregor Rasva Kiilist.
U18 vanuseklassis võidutsesid Rae
valla noored, kes õpivad Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Mariliis Kalinina

ja Kristian Otlot. Põhiklassis Mardo
Lundver Raplast ja Maris Terno Jürist.
Veteranide nooremas vanuseklassis olid kiireimad Mirjam Vint ja Aaro
Tiiksaar ning vanemas vanuseklassis
Liliana Torn ja Raido Raspel.
Teatejooksude naistetiimidest võitis JK Must Puudel, noortetiimidest
noored ujujad Keila Swimclub 2 tiimist ning segateate Kvartett team.
Täname kõiki vabatahtlikke abilisi
ja toetajaid: Audi, Tamrex, Orkla, Tere,
Nivea, Freesport, Vuhin, Marketingi Instituut, Rae Spordikeskus, Veski
Mati, Leader.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
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˸20.10 ÜLE HELI 2019 FESTIVAL
„Müsteerium Vaskjalas“ 18.00
Rae Koolimajas Vaskjala külas
Lieven Martens Moana (be, ex Dolphins From The Future), Gatekeeper
(ee) „Inertia” Põhja-Eesti esitlus, Taavi
Suisalu „Etüüdid mustas” (ee), Flight
Crash Investigation (ee), etc
* Buss väljub kell 17:00 Rahvusraamatukogu eest, tagasi ca kell 23:00
˸23.10 Komöödiateatri etendus
„Igaühel neli nägu“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
„Igaühel neli nägu“ on Erki Aule
kirjutatud ja lavastatud naljakava,
mille tegelasteks on kaks abielupaari,
keda mängivad Tarvo Krall, Henrik
Normann, Kaili Närep ja Eva Püssa.
Vaimukates lühilugudes näeme eesti
elu kogu oma ilus ja valus – nii kodus,
poes, tööl kui mujalgi, aga ikka läbi
huumoriprisma.
Mehed ja naised, raha ja armastus,
unistused ja tegelikkus – need on ainult mõned teemad, millega meie neli
tegelast kokku puutuvad.
Ükskõik, millise näoga me neid ei
vaata, saame naerda ka enda üle ja
teha näo, et tegelikult naerame ikka
teiste üle.
Pilet 15/17€
˸24.10 „Hiirtest ja inimestest“
19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus!
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!
˸26.10 TANKER Open mic/Vaba
Lava 19.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Tasuta!
˸30.10 Karikaturist Evald Piho
näituse avamine Rae Kunsti Platsis
19.00
Näitus jääb avatuks novembri lõpuni!
Toetab Eesti Kultuurkapital!

˸02.–03.11 XIII International
Oriental Dance Festival in Estonia
Rae Kultuurikeskuses
Programm!
http://orientaldance.ee/et/rahvusvaheline-idamaise-tantsu-festival/2019festivali-programm
03.11 Memme-Taadi klubi
Jälgi reklaami!
˸08.11 Rakvere Teatri etendus
„Nagu Peeglis“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Draama purunenud paradiisist
Sellest pidi tulema perekonnaidüll,
puhkusesaare paradiis. Suplused meres, paadisõidud, ühised õhtusöögid ja
jutuajamised maamajas. Puhkus, mis
oleks läbi ja lõhki täiuslik. Ootamatult
hakkab aga ilus perepilt murenema ja
eemalt paistavad kardetud tormipilved. Süveneva haiguse käes vaevleva
Karini lähedased üritavad iga hinna
eest hoida noort naist reaalsuses, teda
toetada ja armastada, kuid paralleelmaailm ja nägemused ei küsi ilmumiseks luba.
See ebaharilik perekond – vaimsete
probleemide all vaevlev naine, tema
arstist mees, naise kirjanikust isa ja
kasvuraskustes noorem vend – teeb
kõik selleks, et kokku jääda.
Pilet 15/17€
˸10.11 „Romad: millenniumi kestev
teekond“ 18.00
Mustlased on kirglikud inimesed ning
nende rahvatants ja -muusika toob
esile kirkaid emotsioone. Mustlaste
pikk teekond Indiast Euroopasse, mis
algas aastatuhat tagasi, on rikastatud
paljude maade motiividega, mida nad
läbisid, luues unikaalse heli ja pillimängu viisi.
Suurepärane võimalus tutvuda
mustlaste kultuuridega on külastada
mustlastantsu ansambli AL SOLi koostatud folklooriprogrammi „Romad:
millenniumi kestev teekond“ 2019.
aasta kontsertreisil! Kontsertreis on
saanud Eesti Integratsiooni Sihtasutuse toetuse.
Rahvuslik showprogramm „Romad:
millenniumi kestev teekond“ on
koostatud koostöös silmapaistva

laulja Rafael Sharafetdinoviga (Moskva Gnesinski Muusikainstituut) ja
kitarrivirtuoosiga Slava Bortsov (Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia).
Showprogrammi „Romad: millenniumi
kestev teekond“ esinemisrühmast õhkub mustlasmuusikat ja -tantsu ning
nende soov on oma kirge publikuga
jagada!
˸15.11 TANKER Õlu & Vinüülid
20.00–01.00
Jälgi reklaami!
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Tasuta!
˸21.11 „Hiirtest ja inimestest“
19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus!
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!

JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

26. oktoober
12.00 Muinasjututund
Peetri raamatukoguhoidjad etendavad
loo „Kummaline öine lugu raamatute
kodus“.

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

19. oktoober
12.00 Muinasjutuhommik
Etendus „Väga väike tükk väga väikestest, aga olulistest asjadest“ Peetri
raamatukoguhoidjate esituses.
29.oktoober
18.00 Lugemiskohvik
Teemaks „Suvel ma lugesin…“.

KULTUUR
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FOTO: KRISTIINA VÄLIMÄE

Kultuurihooajale ühiselt vastu!
Rae Kultuurikeskus teeb algaval
hooajal järjest rohkem koostööd
valla eraettevõtetega. Lisaks kevadel alanud peosarjaga Tanker Õlu
ja Vinüülid ja Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Seltsiga koostöös
korraldatud üritustega avanes
26. septembril noorte kunstnike
näitus „Perimeeter”.

Näituse korraldamise initsiatiiv
tekkis koostöös Jüris tegutseva ettevõttega Scandagra ja väljapanek eksponeeritakse nende Jüris Kesk tee 3
asuvas kaupluses ning näitus jääb
avatuks kuni aasta lõpuni. Näitusel
on esindatud Ott Katteli, Robert Puumeisteri, Alicia Jemetsi ja Nora Pelšsi
tööd.

Suuresta küla koosolek
19.10.2019 kell 11.00
Vaida raamatukogu
saalis

Siinkohal esitaksime üleskutse
kõigile valla ettevõtjatele – kui teil on
mõtteid erinevate kultuurisündmuste, kontsertide või muude taoliste ürituste korraldamiseks enda ettevõtte
ruumides või Kultuurikeskuse sündmuste toetamise osas, siis palume julgelt ühendust võtta kultuur@rae.ee
või telefonil 605 6759.

Päevakorras:
1. Selle aasta tegemised ja plaanid järgmiseks aastaks.
2. Abivallavanem Priit Põldmäe räägib meie valla
heakorrast ja jäätmekäitlusest Rae vallas.
Lisainfo: külavanem Sirly Poolma, tel 5392 8540
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:
Peetri aleviku Nurkse kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega
nr 1063. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Uusmaa tee ääres, olemasolevate kortermajade vahel. Juurdepääs
planeeritavale alale nähakse ette olemasolevalt Uusmaa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
kinnistust välja kaks elamumaa ja
üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistud, määrata ehitusõigust
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 juhtotstarve.
Rae küla Viskarivälja ja Vana-Viskari kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega
nr 1099. Planeeritav ala asub Rae küla
lääneosas, riigimaanteede Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Raeküla tee ristmiku lähedal, olemasolevate ja kavandavate äri- ja tootmismaa kinnistute
piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Raeküla teelt (11334
Raeküla tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,8
ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on kinnistutest välja jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne äri- ja toot-

•

•

mismaa.
Pildiküla Põrguvälja tee 1 ja 3 ning
Vana-Pildi kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 1100. Planeeritav ala asub Pildiküla ja Lehmja küla piiril, Põrguvälja
tehnopargis, riigimaantee nr 11330
Järveküla-Jüri tee ääres, olemasolevate ja kavandavate äri- ja tootmismaa
kinnistute piirkonnas. Juurdepääs
planeeritavale alale nähakse ette Põrguvälja teelt (11330 Järveküla-Jüri tee)
ning detailplaneeringuga kavandatavalt teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 12,7 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistute vahelisi piire vastavalt väljakujunenud olukorrale, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud olemasolev ja perspektiivne
ärimaa.
Vaskjala küla Ageriku kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega
nr 1144. Planeeritav ala asub Vaskjala
küla ja Pajupea küla piiril, avalikult
kasutatava Pajupea tee ääres, olemasolevate ja kavandavate elamumaa kinnistute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Pajupea
ning Talle teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 4,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust välja jagada
elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on

•

•

määratud perspektiivne elamumaa.
Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega nr 1180. Planeeritav ala asub Ülejõe
küla ja Lagedi aleviku piiril, Jaama
tänava (11301 Lagedi tee) ääres, kus
nähakse ette ka juurdepääs planeeritavale alale. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaast välja äri- ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud,
määrata ehitusõigust 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 keskusmaa juhtotstarve.
Suuresta küla Suuregolfi kinnistu
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega
nr 1182. Planeeritav ala asub Suuresta
ja Veskitaguse küla piiril, Golfi tee ääres, olemasolevate golfikeskuse territooriumil. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Golfi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 73,3 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada kinnistu väiksemateks katastriüksusteks, määrata
moodustatavatele kinnistutele kaassihtotstarbed, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused olemasolevaid
golfiväljakuid teenindavate hoonete
rajamiseks, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus. Olemasolevaid golfiväljakuid ei planeerita
laiendada.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud olemasolev ärimaa.

•

•

Detailplaneeringute
kehtestamisest:
Peetri aleviku Järvepõllu ja Uus-

•

TEADAANDED
OKTOOBER 2019

maa tee 19 kinnistute ning lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 10.09.2019 korraldusega nr 1101. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus, Vana-Tartu maantee,
Uusmaa tee, Peetri tee ja Kodu tee vahelisel ala. Planeeritav ala on hetkel
haritav maa, kuid see piirneb olemasolevate ja väljakujunenud elamualadega. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Vana-Tartu maanteelt,
Uusmaa, Peetri ja Kodu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,5 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Järvepõllu kinnistust
jagada välja kuusteist elamumaa, üks
ärimaa, üks üldkasutatava maa ja kaks
transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele Järvepõllu
ja Uusmaa tee 19 kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.
Assaku aleviku Villemi ja Piibelehe kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega nr 1181. Planeeritav ala asub Assaku aleviku keskosas, Veski ja Ööbiku
tee nurgas, olemasolevate ja varem
planeeritud väikeelamute piirkonnas.
Juurdepääs planeeritavale alale on
planeeritud Ööbiku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute senine
sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks, moodustada kuus elamumaa krunti kuhu rajada ridaelamuid
ning neid teenindavateks üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa.

•

•

Vaida aleviku Rukkilille tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 17.09.2019 korraldusega nr 1143. Planeeritav ala asub Vaida aleviku keskosas, Rukkilille tänava
ja 11155 Vaida tee ristumise vahetus
läheduses, olemasolevate eramute ja
korterelamute piirkonnas. Juurdepääs
planeeritavale alale on planeeritud
Rukkilille tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 100% ärimaa sihtotstarbega kinnistu muuta 50% elamumaa ja
50% ärimaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, moodustada Rukkilille tänava
laienduseks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning määrata
ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud ärimaa juhtotstarve. Planeeritav ala paikneb väljakujunenud elamualade vahel,
mis on ka üldplaneeringu järgi määratud juhtotstarbega elamumaad. 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. Planeeritaval
alal ärimaa sihtotstarve säilitatakse
ning üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrgusepiirangut ei ületata.
Olemasolevate elamualade vahele
täiendavalt osaliselt elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamist ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks
või ulatuslikuks muutmiseks.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
https://map.rae.ee

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
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(KeHJS) § 35 lõike 6 alusel. Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 10. septembri 2019 korraldusega nr 1099 Rae
küla Viskarivälja ja Vana-Viskari kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
koostamise ja jätnud algatamata sama
korraldusega kõnealuse dokumendi
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on kinnistutest välja jagada äri- ja tootmismaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,8 ha. KSH jäeti algatamata, sest
detailplaneeringu kontekstis ei ole
ette näha planeeringuga kaasnevaid
negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi
nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus,
jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu
inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine
detailplaneeringu koostamisel ei ole
vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõige 1 punkti 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.
Oma seisukohad on andnud Keskkonnaamet ja Maanteeamet, kelle seisukohtadest tulenevalt on korraldust
ning korralduse lisasid 1 ja 2 vastavalt
täiendatud.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus. Koostaja on Optimal Projekt OÜ
(e-post info@opt.ee; aadress Keemia
tn 4, Tallinn, 10615 Harjumaa).
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Rae Vallavalitsuses. Digitaalselt on dokument kättesaadav
www.rae.ee.
Avaldaja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa;
telefon 605 6750; e-post info@rae.ee.
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

Broneeri aeg kodulehel www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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OKTOOBER 2019

27

28

RAE SÕNUMID
OKTOOBER 2019

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

WWW.FORSTEN.EE

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.

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

• OHTLIKE PUUDE RAIE
• PUUDE JA PÕÕSASTE HOOLDUS
• VÕSARAIE
• HEKKIDE LÕIKUS
• VILJAPUUDE LÕIKUS
• KÄNDUDE FREESIMINE

Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

Mob: 566 24 858 / 53 78 4619
info.arborgreen@gmail.com

Arkop OÜ müüb

PAGARIÄRI JA KOHVIK

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

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

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

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

REKLAAM
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VEIKOPP OÜ
Liiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt
– toome kohale ja kui vaja
– paneme paika.
Pakume:

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

• transporditeenust (14,5t veokid 6x4
küljepeale kallutamise võimalusega ja
kraanaga portekallur 6t).
• treilervedu (max 18t)
• kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
(ratasekskavaator, roomikekskavaator 17t või 3t
ja Bobcat, lisaseadmed roxon ja postiaugupuur)
• tõsteteenust (teleskooplaadur 17m)
• anname rendile minilaaduri Bobcat,
pinnasetihendaja 250kg, mururulli jm tööriistu.
• niidame muru (kogujaga murutraktor)

Helista 5342 5009
– aitame jõu ja nõuga!

www.veikopp.ee
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BRONEERI KOHE AEG
www.a-ülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

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

Selle reklaami esitamisel sõiduauto korralise tehnoülevaatuse soodushind kehtib kuni 31.12.2019

SOOdUSHINd!

32€

(tavahind 42€)

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

tel. 5866 5695

E-R 9.00-19.00

L 9.00-15.00

TULE
UJUMISTRENNI!
Järveküla ujula www.orca.ee

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

BALTI
JAAMA
TURG
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5886 0011
personal@vty.ee

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti.
Meil töötab täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile
saame olla parim kauplusekett, kus sisseostude
tegemine on meeldiv ja sujuv.

KAS ON NII,
ET KES EI TÖÖTA
SEE EI SÖÖ?

Tule Peetri Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
LETITEENINDJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
INFOTEENINDAJAKS
TEENINDUSJUHIKS
ÖISEKS KAUBAPAIGUTAJAKS
Töökuulutusi saad täpsemalt vaadata kodulehelt
www.selver.ee. Meie tööka kollektiiviga liitumiseks saada
enda CV personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista
telefonil 667 3785 või 5343 5337,
personalispetsialist Kristi Aasa.

Vastuse saad Tallinna Kaubamaja Toidumaailmast.

TULE TEENINDAJAKS-KONSULTANDIKS!
SIND OOTAVAD

SINU ROLL ON

•
•
•
•
•
•
•

tõeliselt toredad kolleegid ja juhid;
väga paindlik (ka osaline) tööaeg;
töö maailmas, mis just Sind köidab;
väga head kliendid;
koolitused ja võimalus õppida uusi teadmisi;
aus ja soe töökultuur ning usalduslik õhkkond;
erinevad tiimisündmused ja
spordisoodustused;
• palju võimalusi ettevõtte sees areneda ja end
teostada;
• võimalus muuta inimeste argipäeva ja
maailma õnnelikumaks.

• pakkuda igale Kaubamaja kliendile parimat
teenindust;
• hoida korras müügisaali;
• õppida tundma põnevaid tooteid;
• luua müügisaalis meeldiv õhkkond;
• panna meie kliendid naeratama.

TÖÖ SOBIB SULLE, KUI

Lisaküsimustega võta meiega ühendust
telefonil 667 3110.

• oled töökas, sõbralik ning väärtustad
koostööd;
• huvitud tõeliselt hea teeninduse pakkumisest;
• soovid, et tööl oleks hea ja huvitav.

TÖÖ GRAAFIKU ALUSEL, 0,5-1 KOORMUSEGA.
Ootame Sinu CV-d aadressil
personal@kaubamaja.ee.

REKLAAM
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JJ-Street alustab Rae vallas kuuendat hooaega
Tahaksid õppida tantsida, aga veel ei oska? Otsid
trenni, kust leiad uusi sõpru ja toetavaid treenereid?
Tänavatantsutreeningud JJ-Street Peetriküla,
Järveküla, Lagedi ja Jüri filiaalides ootavad uusi
huvilisi nii septembris kui oktoobris.
Igal aastal on tantsijad ettevõtnud põnevaid
trenniväliseid tegemisi. Koos on korraldatud
heategevuslikku jõulukontserti, tõmmatud
tossud jalga Peetri Jooksule ning
aidatud korraldada Rae valla noortefestivali. Loomulikult jagub kogu
aastaks säravaid esinemisi.
Rae vallas saab liituda hip-hop treeningutega
alates 6-aastastest vanusegruppidest nii
Peetrikülas, Järvekülas, Jüris kui Lagedil.
Treenerid Viiu Roosi ja Eva Vihtol õpetavad
ägedad tantsusaammud selgeks kõigile huvilistele.

TÄNAVATANTS OLÜMPIALE

LIITU TREENINGUTEGA
www.jjs treet.ee
@jjstreetcompany
Lisainfo: viiu@jjstreet.ee

1.09.2019 avame
Uuesalus sushi kohviku
Sushi&Vein. Lorem ipsum

HOOLDUSKAMPAANIA!
01.10.-30.11.2019

TOO OMA STIHL
MOOTORSEADE
AIATÄHTE HOOLDUSESSE JA SAAD:

SEADMED – 10%
LISAVARUSTUS – 15%
TÖÖRAHA VAID 16.- EUROT!
TASUTA KULUOSAD!

(KÜTUSE- JA ÕHUFILTER, SÜÜTEKÜÜNAL)

PEETRI: Tuleviku tee 10, tel: 5558 5709
SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee

Otsime
kohusetundlikke
ja särasilmseid
ettekandjaid-klienditeenindajaid.
Suureks plussiks tuleb eelnev töökogemus, vene või
inglise keele valdamine ning positiivsus!
Vanus alates 18 eluaastast.
Meie omalt poolt lubame häid töötingimusi,
paindlikku töögraafikut ja meeltmööda töötasu.

Kandideerimisel palun lisada cv koos
fotoga. sushivein@mail.ee

34

RAE SÕNUMID
OKTOOBER 2019

•
Võimlemisklubi

Rentida: tekstiliipesur Kärcher puzzi
8/1, survepesur, aurupuhasti Vaporetto.
Süvapuhasta kõiki tekstiile (diivanid,
vaibad, autoistmed, madratsid jms).
Tel +372 5340 4575 , siim.vaide@gmail.com.
Müüa lõhutud küttepuud
kohaletoomisega (raamis). Lepp,
sanglepp, metsakuiv okaspuu. Hinnad al
44 eur/rm. Tel 509 9598,
www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com.
AS Eesti Keskkonnateenused võtab
tööle Jüri jäätmejaama operaatori.
Helistada telefonil 5887 9739.
Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Uuri lisa
toomas@ideaalkliima.ee või telefonil
5622 0993. Asume Rae vallas.
Ostan 1–2-toalise korteri Jüris. Võib olla
remonti vajav. Korteri vabastamisega pole
kiire. Tel 528 3855.

•
•
•

Reakuulutused

•
•

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info 5559 7572.
Kokkuost: ostame sõidukeid ja
töömasinaid, võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Ei
pea olema arvel, ülevaatuse ega
kindlustusega. Paku kõike, see kuulutus
ei vanane. Tel 5457 5055.
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,
ww.epopaigaldus.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075; e-kiri
liuguksed@kallion.net.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.
Teostame kaevetöid
miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info tel 504 5215,
info@est-land.ee.
LANGETAME ja HOOLDAME PUID just
Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse!
Meid saab kätte 5626 3857,
www.puumehed.ee.
Ostan garaažiboksi Jüris või selle
lähiümbruses. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel 5451 1053.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel +372 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 5221 151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel 5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal
valtsimismasinaga – puuduvad
liitekohad. Vihmaveerennid OÜ,
tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee.
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.
Majade ehitus, korterite remont.
Üldehitustööd. Vundamenditööd.
Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee
või +372 5821 6554.
Ostan teie kasutult seisva sõiduauto!
Pakkuda võib igas seisukorras ning
hinnaklassis masinaid. Puksiiri võimalus,
kohene vormistamine ning tasu
sularahas. Tel 5552 2223.
Üldehitustööd: kipsi- ja müüritööd,
vundamendid, terrassid, saunad,
plaatimine, puitfassaadid, sisetööd (v.a
maalritööd). Kogemus 20 a.
Helista 5562 3285 või kirjuta
info.danluks@gmail.com.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

••
•
•
•
•
•

Päästeteenistuse teated

01. september Kurna külas põles auto
11. september Aaviku külas abistati
kiirabi
16. september Jüri alevikus abistati
kiirabi
Ülejõe külas saeti liinidele kukkunud
puu
Likvideeriti avarii tagajärjed Kurna
külas
17. september Kurnas abitus seisundis
loom
20 september Kurekivi teel põles auto

Kallis Helen,
oleme Sinuga, kui jätad
hüvasti oma kalli abikaasa

MARGUS
PIHLAKAGA
Inna, Anni, Raili, Karita,
Helen, Mai, Kädi-Liis, Elke

SEPTEMBRIS LAHKUNUD
MARGUS PIHLAKAS
ANNA TIMOFEEVA
JELENA MAGUS
HELJU-ELISABET
SAKARIAS
ANTONINA
MARTÕNENKOVA
VIVIKA VESKI

KUULUTUSED
OKTOOBER 2019

Septembris
registreeritud
sünnid
MORRIS MATSI
KARL MARKUS LUIGE
RON PURGE
MATTIAS NEITOV
BASTIAN NURK
JAKOB LOOG
ARON TEPPONAINEN
KARL EISATARE
CHRISTOFER MORGUNOV
TREVON TUGEVUS
PAUL SAAR
ANDRE ANSIP
RUNE LUIK
STEVEN SUITSEV
KONRAD KIKKAS
JETE-RICA SAMM
BIANKA PEKRI
LINDA PADAR
MEERI OJAVEE
SASKIA PIHELGAS
SÄDELI MÄGI
HANNA SUU
KLARA TURAN
ROMI PÄRNIK
IRIS KARU
ADEELE-ROSANNA KLAAS
BRETE LAUREEN VIITAK
ELLI ANDRA ARUMAA
MERELI REIMERS
JETTE-LIIS EVART
LAURA TAMM
MARIEN VEIMANN
CLARA KREEK
HÕBE HALLIK
DELIISE TÕUGJAS
SÄRABEL SALUMETS
DELLA PETOLAI
ANNABELL AVASTE
LENNA-LINDA VÕHOVANETS
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Oktoobrikuu sünnipäevad
AGATHE-LUDMILLA POOL

95

PAUL MÜRKHAIN

80

ELVI NAGEL

95

LIIVI SEPP

80

ENNA TIKKER

93

HEINO-VELLO KARO

80

LEA VESKE

91

IRA SAPPINEN

80

LEIDA KINSIVEER

89

AVO VIIL

80

SAIMA LILLEFRIEDE SÕLG

89

JÜRI SAREVET

80

IVAN RÄTTEL

88

PEETER BÖCKLER

80

VALENTINA GRAMATOVITŠ

88

TAMARA LOHU

75

KAIE HIMMELREICH

86

VIIVE SARAPUU

75

HELMI ELKEN

86

URVE EVARD

75

JELIZAVETA SOITU

85

SERGEY TROFIMOV

70

LEMMI KASKA

84

SVETLANA VAHTER

70

IRINA KOSTJUTŠENKO

84

GENNADI GENSKI

70

TAISJA TAMM

83

VELLO MÄGI

70

ERNA PARBO

83

MILVI KARM

70

LUULE SINEP

83

RIINE MAASTIK

70

ALEXANDER EGOROV

83

EDVARD SAARMA

70

VALENTINA SEMJONOVA

82

RAIVO SIRELI

70

ELVI UUK

82

VILMA PETERSON

70

MARIA EESTLEOL

82

ARVO KRUUSMAN

65

UKO ESNAR

82

LIIA TERK

65

ANNE VESKI

81

JAAN PAJUPUU

65

HELGI KÄMARA

81

SIRJE KÖÖP

65

LIIDIA JEGOROVA

81

ÜLO TULIKAS

65

ELVIRA LUUR

81

VICTOR PISKUNOV

65

ARVI PUGI

81

UNO PUSTRÖM

65

HEINO MAUER

80

IRINA KASKA

65

EDE TIMMUSK

80

IRENE PUKK

65

RIINA NEIVELT

80

KALLE TEESALU

65

HELE AASLAID

80

HEIKI KRUSEL

65

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

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

HEA ELANIK,
REGISTREERI

END KODUVALDA!
Rae valla elanikuna on sul õigus saada
erinevaid pere- ja sotsiaaltoetusi,
soodustusi, teenuseid ning
maamaksuvabastust.
LOE LÄHEMALT: WWW.RAE.EE/KODUVALD

JÄLGI MEID KA SOTSIAALMEEDIAS:
@RaeVallavalitsus

@Rae_Vald

