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Tere, uus kooliaasta!
Rae valla koolides alustas oma kooliteed 358 koolijütsi ja
septembrinumber on pühendatud haridusteemadele.
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Kaunis Vaida Põhikool saab
veelgi kaunimaks
Iga-aastasel võistlusel „Eesti kaunis kodu” Harjumaal
tänavu esikoha pälvinud
Vaida Põhikool on viimastel aastatel läbinud suure
muutuse. Viimase, kolmanda etapi, ehitustööd on
käimas just praegu, mil uue
ilme saab kooli võimlapoolne osa.
Direktor Piret Halliku sõnul on
nende tööde puhul ilust olulisemgi
vajadus. „Aeg on teinud oma töö. See
on põhjalik rekonstrueerimine – uue
välisfassaadi ja soojustuse paigaldamine, katuse ehitustööd, võimla ventilatsiooniseadme ja -torustiku vahetus,
spordisaali sisetööd, kaasaegse helisüsteemi paigaldus, kinniste akende
asemele tulevad avatavad aknad, lisaks võimla põranda renoveerimine
kuni aluskihini. Spordisaali tulevad istumiseks ka klapptoolid. Kokkuvõttes
saavad nii õpilased kui ka Rae Spordikeskuse lepingulised kliendid hakata
kaasaegset spordisaali kasutama,“ sõnas direktor, keda ei pane muretsema
ka tööde jäämine sügisesse.
„Meil on olemas korralik staadion,
ilusad õuealad, ronila, peatselt lisanduvad veel kaks tasakaalurada ja kolmas klass hakkab käima ujumas. Värviline sügis on mõnus aeg, et sportida
õues ja seda me tegema hakkamegi,“
oli Hallik optimistlik.
Seda, et Vaida koolimaja õuealad on
imeline paik, on märgatud ka laiemalt.
Eelmisel aastal valla kodukaunistamise konkursil ühiskondlike hoonete
seas esikoha pälvinud ning siis edasi
Harjumaa konkursile esitatud koolimaja pere käis augustis vastu võtmas tänukirja presidendilt. Vabariigi
Presidendi algatatud kodukaunistamisliikumine tunnustab kõiki neid,
kes muudavad oma tööga Eestit kaunimaks. Iga-aastasel võistlusel „Eesti

Auhinna võtsid vastu (vasakult) direktor Piret Hallik, majandusjuhataja Tiina Vihul
ja majahoidja Tarja Tuulikki Lehtonen. Direktori sõnul teeb ta oma tööd sedavõrd
suure pühendumisega, et vahel tuleb teda lausa vägisi töölt koju saata.

kaunis kodu” sai tänavu tunnustuse
62 kodu, omavalitsust ja ettevõtet.
Konkursi žüriile suve algul ekskursiooni teinud direktor tõi välja, et otsustajatele jäi silma nii nende kaunis
õunapuuaed, maja ees olev esinduslik
lipuväljak, aga ka terviklik kontseptsioon.
„Koolimaja interjööri puidust detailid ja rohelised ning looduslähedased
toonid moodustavad meie õuealadega
harmoneeruva terviku, mis külalistele väga muljet avaldas,“ oli direktor
uhke. „See kõik on võimalik aga ainult
tänu sellele, et nii lapsed, nende vanemad kui ka Vaida kogukond üldisemalt
oskavad seda kõike hoida ja hinnata.
Lapsed tunnevad, et kool on nende teine kodu ja selle eest tuleb hoolitseda.
Koolijuhina võin ju planeerida ja paberil kujundada, arvestades kooli eripära
ning üldkontseptsiooni, kuid teostamiseks on vaja head meeskonda.“
Ta kinnitas, et Vaida Põhikoolis on
tõesti asjalikud, hoolivad ja hakkajad
õpetajad, töötajad ning õpilased. „Suure panuse on andnud üle-eelmisel aastal kooliperega liitunud Tarja Tuulikki
Lehtonen, kes oma tööd pühendunult

teeb ning iga taime, puu ja põõsa hingeelu tunneb. Kui aga abi vaja, siis agar
Tarja kaasab majandusjuhataja ja töömehe Gert Toime. Meie inimeste heatahtlik suhtumine on imetlusväärne
ja tähelepanuväärne ka seetõttu, et
erinevalt paljudest haridusasutustest
ei pea me ennast piirama aiaga – oleme tõeliselt avatud ja seega kogukonna päris osa,“ lisas ta.
Viimase etapi projekteerimis-, ehitus- ja remonditööde hinnaks koos
käibemaksuga on 362 069,69 eurot.
Tööde teostajaks valiti hanke tulemusel Rae valla kohalik ettevõte Hansaviimistluse OÜ, kellel on lepingu järgselt aega kuni 27. novembrini.
Sellega jõuab möödunud aastal
oma 155. aastapäeva tähistanud Vaida koolis lõpule mitu aastat kestnud
uuestisünd, kuid lõpetades direktori
sõnadega, on see kõik alles algus!

Nii õpilased kui ka
Rae Spordikeskuse
lepingulised kliendid
hakkavad kaasaegset
spordisaali kasutama.
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Põhjapiirkonna üldplaneering ootab tutvuma
Perioodil 01.09–30.09.2019 toimub
põhjapiirkonna üldplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avalikustamine.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu
2016. aasta 15. novembri otsusega nr
171. Pärast algatamist on toimunud
üldplaneeringu
lähteseisukohtade
tutvustus ja eskiislahenduste tutvustused piirkondlikes keskustes. Pärast
eskiislahenduse tutvustust on elanikud saanud esitada oma esimesi
ettepanekuid. Paberkandjal on üldplaneeringuga võimalik tutvuda vallamajas, Peetri Lasteaed-Põhikooli
raamatukogu ruumides või Järveküla
Kooli fuajees. Lisaks on materjalidega
võimalik tutvuda valla kodulehel või
geograafilises infosüsteemis map.rae.
ee. Ettepanekuid oodatakse hiljemalt
30.09.2019 e-postile info@rae.ee või
postiaadressile Aruküla tee 9 Jüri alevik.
Üldplaneeringu ruumilise arengu
peamised eesmärgid:
Eesmärk 1: transpordile suuna-

tud areng. Liikumisvõimaluste ja
kättesaadavuse parandamine ning
mobiilsusvajaduse vähendamine läbi
teenuste ja infrastruktuuri läbimõelduma planeerimise. Selle eesmärk on
suurendada ühistranspordi läbilaskevõimet, vähendades erasõidukite kasutamist ja edendades valla jätkusuutlikku kasvu. Ühistransport ühendab
omavahel mugavalt elamute, äri- ja
vaba aja veetmise alad.
Eesmärk 2: soodustada arengut ühistranspordi ja keskusalade
sõlmpunktides. See tähendab näiteks rongijaama, kergrööbasraudteed
või bussipeatust, mis on ümbritsetud
suure tihedusega segakasutusalaga
ning keskusest eemale jäävaid väiksema tihedusega piirkondi. Tihedamad
alad asuvad tavaliselt keskuse peatusest umbes 500–1000 m kaugusel,
mida peetakse jalakäijatele sobivaks
kõnnikauguseks. Keskustes on võimalik saavutada hea ligipääsetavus, koolide-lasteaedade lähedus ning reaalne
võimalus teenuste tekkimiseks. Tallinnast kuni Jüri alevikuni (Tallinna
ringteeni) on piki Tartu-Tallinna-Võru-Luhamaa mnt ja Vana-Tartu mnt
koridori planeeritud pigem tihedam
linnaline keskkond, mis on tihedam

keskustes ja hajusam nende äärealadel. Sellise pigem keskustesse kontsentreeritud ning olemasolevatesse
liikumiskoridoridesse
koondunud
lahenduse puhul on võimalik tagada
piirkonnale nii vajalik ja täisväärtuslik ühistransport ning teenuste kättesaadavus.
Eesmärk 3: arengu pidurdamine,
loodusliku keskkonna säilitamine
ja arengu teise etappi suunamine
äärealadel. Need on keskustest kõige
kaugemal asuvad suured põllumassiividega alad, mis vajavad säilitamist.
Viimast toetab ka riiklik plaan, mis
näeb ette maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise
ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu, millega defineeritakse täpselt väärtuslik põllumaa
ja selle kaitse- ja kasutustingimused.
Eesmärk on, et need maad on määratud vaid põllumajanduslikuks tegevuseks.
Seadusemuudatuse alusel soovitakse tõkestada väärtuslike põllumaade siht- ja kasutusotstarbe muutmine.
Sellest tulenevalt on lahenduse kujundamisel teise alusuuringuna lähtutud
väärtuslike põllumajandusmaade uuringust.

Bolt laienes Peetrisse
Rohkem kui kaks kuud Tallinnas
tegutsenud Bolti elektritõukerataste rent on laienenud ka Peetri
alevikku.
„Julgesime laieneda kahel põhjusel. Esiteks tuli meile sellekohaseid
palveid Peetri elanikelt ning teiseks
on seal hea kergliiklusteede võrgustik
ja suurepärane ühendus Tallinnaga,“
ütleb Bolti tõukerataste suunajuht
Thomas Tammus.
Igal hommikul tuuakse Peetri Selveri juurde kümmekond tõukeratast,
mida soovijad saavad spetsiaalset rakendust kasutades rentida. Nutitelefonis olev rakendus annab märku, kui
rentija tõukeratta selleks mitte ettenähtud kohta jätab.
Õhtul kella 20–21 paiku korjatakse
Bolti tõukerattad nii Tallinnas kui ka
Peetris kokku ning viiakse lattu laadi-

Peetri kohvikutepäeval avati Küti tee uus lõik. Lindist kihutasid Bolti tõukeratastel
läbi vallavanem Mart Võrklaev, arendaja Tripla Net Capital ja ehitaja esindajad.

ma. Sõita võib igal pool, kuid Tammus
soovitab kasutada kõnni- ja kergliiklusteid.
Tallinnas kuni 400 ja Pärnus saja

tõukerattaga opereeriv Bolt kaalub
võimalust laieneda lähiajal ka Järvekülla.
ANDRES KALVIK
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Meeskonnatööst valla
Kas teadsid, et Rae vald on
tööandjaks rohkem kui
tuhandele inimesele, kellest
enamuse moodustavad just
valla haridusasutuste töötajad? Kui valla 2019. aasta
eelarve märksõnaks oli panustamine inimestesse, siis
lähenev aasta lõpp annab
võimaluse vaadata, milline
see panus on seni olnud.
Pea nädal enne uue õppeaasta algust
kogunes sadakond Rae valla õpetajat
Lõuna-Eestis, et teostada juba ammu
Peetri kooli õpetajate poolt väljapakutud mõte valla õpetajate ühisest
suvekoolist. Koguneti selleks, et koos
õppida, omavahel tutvuda ja tekitada
õpetajate võrgustikke, keda seob soov
oma valdkonnas midagi ühiselt ja paremini teha. Rae vallas tegutseb täna

viis kooli ja kaksteist lasteaeda, milles
töötab õpetajaid kokku ligi 400. Suurim väljakutse valla hariduses on leida
ja hoida häid õpetajaid, kuna iga aastaga kasvab kiiresti lasteaialaste ja õpilaste arv ning ehitame üha uusi koole
ja lasteaedu juurde. Samal ajal õpetajate arv riigis aina kahaneb.
Suvekooli üks mõte oli esile tuua
neid andeid, mis meie õpetajatel olemas on. Esimese päeva töötoad viisid
läbi ainult meie õpetajad ja valla töötajad ning valikus oli 11 väga erineva
sisuga töötuba alates naerujoogast ja
viltimisest, lõpetades vaikuseminutite ning restaureerimisega. Töötoad
said väga positiivse tagasiside osaliseks, kus paljud nägid oma kolleegi
hoopis uuest küljest.
Teine ootus suvekoolile oli tekitada vallaülesed õpikogukonnad – aktiivgrupid, mis koondavad endas erinevate asutuste õpetajaid ning mis
veavad oma valdkonna tegevusi. Üks
selline toimiv töögrupp on vallas koos

tegutsenud juba 6 aastat – Rae valla
noorte ettevõtlikkuse arengukava rakendamise töögrupp on algatanud ja
ellu viinud mitmeid täna toimivaid
üritusi: hariduskonverents, noorte ettevõtlikkuslaager, ettevõtlike tegude
ja inimeste tunnustamine jne.
Suvekooli teisel päeval kaardistasime loodavate õpikogukondade oodatud tegevused, mida õpetajad soovivad vallas ühiselt ellu viia. Me väga
ootame, et loodavad grupid käivituvad
ja initsiatiiv ja eestvedamine toimuks
asutuste endi poolt ja teisi kaasates.
Näiteks digipädevuse maailmakohvikust alguse saanud mõte Rae
valla õpetajate Instagrammist on juba
olemas, sellega on võimalik kõigil tutvuda kasutajanime @raevallaopetajad
alt.
Ka IT-mehed lihvivad
meeskonnatööd
IT-meestele korraldati merel
meeskonnakoolitus, et treenida mees-

VALLAVALITSUS
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allasutustes
konnatööd. Infotehnoloogia alal töötab Rae vallas ja allasutustes kokku
10 inimest, kellest 6 teeb seda koolides. Nende teenindada on päevas
ligikaudu 1000 kasutajat, lisaks üle
60 täna kasutuseloleva infosüsteemi
töös hoidmine ja arendamine. Kõikide
nende tegevust koordineerib valla infotehnoloogia juht Hannes Raimets,
kelle sõnul on koostöö sellel alal väga
oluline. „Kui varem arenesid koolid ja
lasteaiad igaüks omaette ja erineval
kiirusel, siis nüüd proovitakse ikkagi mõelda koos ja see võimaldab meil
teha ka majanduslikult kasulikke otsuseid,“ sõnas ta.
Seejuures ei olegi vahet, kas ITjuht on kooli palgal või vallavalitsuses,
meeskond on üks. Seadmeid, tarkvara
ja teenuseid hangitakse keskselt. „Nii
kiiresti arenevas vallas on suurim väljakutse ressursside jagamine. Kaks
aastat tagasi panime koos abivallavanem Madis Sarikuga plaani paika
ja otsustasime hakata lähenema piir-

konna põhiselt. See tähendab seda, et
näiteks Lagedil ja Vaidas on piirkondlik IT-juht, kes teenindab kõiki selle
piirkonna asutusi – kooli, raamatukogu, lasteaeda ja noortekeskust,“ tutvustas ta struktuuri aluspõhimõtteid.
Sama moodi on tekkimas ka nn Järveküla piirkond, kuhu hiljuti lisandus
kaks lasteaeda ja järgmisel aastal veel
üks kool. Seni olulisemaks projektiks
peab Raimets 2016. aastast käsil olevat
tööd kõikide asutuste üleviimiseks riigi internetile, mis tagab soodsa, turvalise ja kiire ühenduse. „Mõned asutused on veel jäänud. Näiteks Jüris asuv
Taaramäe lasteaed on oodanud oma
optilist kaablit juba ammu, aga ehitus
tehti teoks tänavu koos tervisekeskuse ehitusega: see võimaldas kaabli
uuest ehitusest lihtsasti ka lasteaiani
vedada. Selliseid võimalusi tuleb ette
näha ja planeerida osata. Varem kaabli
ehituseks planeeritud raha eest saab
lasteaed nüüd hoopis seadmeid soetada ja kõik võidavad,“ selgitas Raimets.

Kommentaar:

M

ulle idee Rae valla haridustöötajate suvekoolist
väga meeldis ja suvekool
ise ületas mu ootuseid.
Meeldis, et esimene päev oli parajalt
asjalik, aga samas saime ka mitmetes
kaasahaaravates tiimitegevustes omavahel tuttavaks. Koolitöötajana andis
suvekool hea alguse koostööks ka lasteaedadega, kellega kokkupuuteid on
varasemalt olnud vähem. Näiteks kooli huviringide üheks väljundiks võiks
olla ka lasteaedades tegevuste läbiviimine või seal esinemised. Seda plaanime Jüri Gümnaasiumis ka varasemast
enam rakendada.
Samuti andis sündmus suurepärase võimaluse genereerida ja jagada
ideid ning kuulda osalejate ootuseid
vallasiseseks koostööks haridusasutuste vahel. Mõningate osalejatega arutasime viimasel päeval, kuidas ka meie
2020 suvekooli panustada saaksime.

ELISA RANNALA
JG NOORTEJUHT

Õpetajate suvekooli teine päev algas rivistusega – vasakult kolmas on haridusvaldkonna eest vastutav abivallavanem Jens
Vendel, kes haridustöötajate rivi lõppu ei näe, neid töötab meie koolides ja lasteaedades sedavõrd palju!
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Kindluse Kool, mis oma
visiooni kohaselt pürgib
kogukonna südameks, on
leidnud omale nii visuaalse
identiteedi, põhiväärtused
kui ka esimesed õpetajad.
Paar nädalat enne kooliaasta algust kuulutas vallavalitsus välja ka ehitushanke,
mille tulemused peaksid
selguma oktoobri lõpuks.
Varakevadel tutvustasime lugejatele direktor Annikat – vahepeal on
entusiastlik direktor koondanud enda
ümber põneva seltskonna inimesi,
kellega koostöös on kool leidnud endale päris oma ja eripalgelise näo.
„Oma tegevustes ja otsustes lähtume kooli neljast põhiväärtusest: valikuvabadus ja vastutus, ettevõtlikkus
ja kestlikkus. Praktilises igapäevases
toimimises elustuvad visioon ja põhiväärtused näiteks kooli plaanitud
mentorsüsteemis. Mentorid on kooli
töötajad, aga ka lapsevanemad ja miks
mitte teised kogukonna liikmed, kellele pakume vastavat koolitust ja juhendamist ning kes omakorda toestavad
lapsi ja noori nende isiklike eesmärkide seadmisel, parimate teekondade
leidmisel eesmärkideni liikumiseks
aga ka iga (kooli)noore elus ettetulevate murede lahendamisel.
Toon näitena ka kestliku maailmavaate arendamist, mida toestab
näiteks koolihoovis peenardel oma
toidupoolise kasvatamine ning kompostimisega tegelemine või siis jalgsi
käimise, matkamise, rattasõidu ja igasuguse liikumise teadlik eelistamine
autosõidule. Soovime, et juba esimesest klassist alates saavad lapsed pakkuda ideid, sealsamas oma valikuid
argumenteerida ning tehtud otsuste
elluviimise eest vastutust võtta. Miks
mitte kevadel tänaste I klassidega
arutleda, milline on väga äge ja meeldejääv I klassi aktus, ning ühiselt otsuseid vastu võttes anda lastele võimalus
oma rolli järgmise sügise aktuse ettevalmistamisel realiseerida.
Soovime nädalaplaanidesse integreerida valikained, mis soodustab
huvipõhist õpet, kus erinevas vanu-

Kindluse Kooli naiskond alustas uut kooliaastat neljaliikmelisena. Vasakult
õpetaja Maris, direktor Annika ja õpetajad Maris ning Kristiina pidamas piknikku koolimaja tulevases asukohas – sel õppeaastal tehakse tööd veel Järveküla
Koolis.

,
ses lapsed pühenduvad neid liitvale
teemale, millest omakorda sünnivad
reaalsed ja praktilised projektid, mida
kogukond saab päriselt juurutada ja
kasutada. See aga annab võimaluse
lapsevanematele ja kogukonna liikmetele koolielus igapäevaselt ja päriselt kaasa lüüa. Tsiteerides meie meeskonna vabatahtlikku Jüri, siis päriselu
ei alga pärast kooli, kool ongi päriselu,“ rääkis Annika, kellele olid abiks
vabatahtlikud nii kogukonna kui ka
haridusspetsialistide hulgast.
„Mul on väga hea meel Kindluse
Kooli algatusmeeskonna liikmete üle,
kelle seas on lisaks meie kolmele sel õppeaastal Järveküla Koolis I klassidega
töötavatele õpetajatele mitmed vabatahtlikud kaasamõtlejad ja -tegutsejad.
Nende puhul on kehtinud mõte „Küsi

ja Sulle antakse” ehk olen oma suhtlusvõrgustikus avatult ja aktiivselt jaganud uue kooli loomisega seotud ideid
ja kutsunud uudishimulikke sel teemal
mõtteid vahetama. Kohtunud olen mitmete inimestega, kelle seast on välja
koorunud nn tuumik, kellega regulaarselt kokku saame ning kes oma vabast
ajast ja entusiasmist kaasa löövad.”
Uurisimegi nendelt, miks nad vabatahtlikuna panustada soovivad ja
mida ise vastu saada loodavad?

Armi Tammela

K

Peetri elanik, lapsevanem

ui minu vanem laps alustas kooliteed värskelt avatud
Peetri Koolis, siis vanemana
oli mulle väga inspireeriv kooli uudne
lähenemine õpetamisse, hindamis-

TERE KOOL!
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süsteemi ja – mis seal salata – kogu
õpetamise metoodika oli väga palju
muutunud sellest ajast kui mina koolis käisin.
Kui kuulsin uue kooli loomisest,
siis tärkas peas mõte, et nüüd üheksa
aastaga on õpetamine ja kooli sisuline
pool veelgi edasi arenenud ja tore kui
minu kolmas laps saaks ajaga kaasas
käia ja saan pakkuda talle võimaluse
haridustee alustamiseks värskes ja
kaasaegses koolis.
Kuna mul lapsevanemana on kogemus kahe lapse kooliteest ja need
on väga erinevad, siis tundsin, et mul
on palju kogemusi, mida jagada ja
palju küsimusi, millele soovin vastuseid saada. Panustan oma aega ja
tõesti teen seda vabatahtlikult. Igast
algatustiimi kohtumisest sünnib uusi

ideesid ja need pole utoopilised, vaid
reaalselt teostatavad ideed ja plaanid,
mis sünnivad vajadusest, kogemustest
ja infost, mida teineteisega jagame.
Vastu saan usu ning lootuse, et pered, kes käivad Kindluse Koolis, saavad
igakülgset tuge kogu koolitee vältel.
Nii siis, kui kõik sujub ladusalt, kui ka
siis, kui elus tuleb ette keerulisemaid
hetki.
Näen, et Kindluse Koolist saab
kogu pere kool, kus õpitakse ja kasvatakse koos hinnates haridust, iga lapse
erakordust, lõimides õppimist igapäevase eluga ja õppides olema sihikindel,
motiveeritud ja eneseteadlik õppija.
Õppija on nii laps kui ka lapsevanem,
kes samuti ise kogu koolitee vältel
peab kohanema, mõistma, toetama
ning õppima oma sihte ja eesmärke
seadma.
Soovitan kõikidele lapsevanematele, kellel kuskil pesitseb mõte, et ma
tahaksin kaasa lüüa, mul on mõtteid,
mul on ideesid ja mul on aega. Usun,
et igas Rae valla koolis ja lasteaias on
ruumi ühele või mitmele lapsevanemate initsiatiivgrupile, et teoks teha
põnevaid ideesid, aidata igapäevaste
probleemide lahendamisel ja toetada
oma õpetajat.
Alustada tasub kasvõi oma lapse
klassist või rühmast. Nii lihtne on nuriseda, kurta ja kommenteerida, aga
palju võimsam on püüda ise midagi
muuta. Tasub katsetada! Vastutasuks
saad suurepärase kogemuse, võimaluse näha, et muutuseid ellu kutsuda polegi nii raske, luua oma mõtetest suuremaid ideesid. Õppida ka seda, et alati
ei ole sinu idee võiduidee, kohata erinevate vaadetega inimesi ja olla läbi
kaasalöömise eeskujuks oma lastele.

Jüri Käosaar

Haridusuuenduse entusiast, Tallinna Ülikooli
kooliarenduse konsultant

U

ue kooli loomine on keeruline ning vastutusrikas protsess. Minu jaoks on selles oma
väikese panuse andmine siiras rõõm
ja nauding, mis võimaldab õppida haridusmaailma sellisest aspektist, mida
tihti ei näe.
Olin neli aastat õpetaja ning selle
aja jooksul tekkis mul arusaam, millist kooli mina sooviksin oma lastele
ja Kindluse Kooli loomine on ideaalne
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võimalus selle nimel ka ise oma panus
anda.
Ma soovin kaasa aidata kooli loomisele, mille iga aspekt järgib kogukonnale olulisi väärtusi ning aitab
kaasa laste arengule.
Usun, et kui lapsed on oma õpingutes tihedalt seotud kogukonnaga (nii
õppe sisu kui ka läbiviidavate projektide osas), siis tahavad nad ka edaspidi
kodukohta panustada. Lisaks enesearengule saan ma luua kooli, kuhu tahan oma lapsi õppima tuua.

Helene Uppin

Haridusteaduste doktorant, keskkonna- ja
kestlikkuse entusiast

M

inu jaoks on väga oluline,
et kõik Eesti lapsed saaksid
tõeliselt hea hariduse, sellise, mis rikastab nende eluteed ja annab neile teadmised, oskused ja hoiakud mitte lihtsalt elus hakkama saada,
vaid elada õnnelikku ja täisväärtuslikku elu teisi ja ennast kahjustamata.
Hetkel doktorantuuris uurin ma seda,
kuidas muuta õppimist õpilasekesksemaks, elulisemaks ja samas ka individuaalsemaks ning seeläbi nõudlikumaks muuseumites, teaduskeskustes
jmt õppides.
Loodus- ja keskkonnaharidus, aga
ka jätkusuutlikkus/kestlikkus üldiselt
on minu jaoks olulised teemad.
Olen palju uurinud, kuidas peaks
kombineerima loodus- ja reaalteadusi, näiteks suhtlemisoskuste, väärtuste jmt osa, et õpilased lihtsalt ei teaks
„kuidas on õige”, vaid oleksid empaatilised ja teadmispõhised ka oma elu
valikutes.
Mind kõnetas väga see, et Annika
(Räim) hakkas vedama just munitsipaalkooli – sellist, kuhu ei ole katseid
või rahakotisõela, sellist, kuhu tulevad
kõik nö ühe küla lapsed.
Mind kõnetas ka see, kuidas Annika (kooli)juhtimisse suhtub ja et
temas on olemas paras tasakaal uuendusmeelsuse, õpilaskesksuse ning
kvaliteedi suhtes nõudlik olemise vahel.
Kuna ma olen hariduses juba üsna
pikalt erinevate mätaste otsas tegutsenud, siis tundsin, et mul on nii
ideid, kontakte kui ka sisemist tungi
just selle kooli loomises kaasa lüüa ja
panustada.
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Põhikooli eksamid kaovad –
Valitsus kiitis heaks haridus- ja teadusminister
Mailis Repsi esitatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu.
Kui riigikogu selle vastu
võtab, ei ole õpilastel enam
põhikooli lõpetamiseks vaja
sooritada lõpueksameid.
ANDRES KALVIK
Eesti keele teadmisi hinnatakse
jätkuvalt eesti keele eksamiga, kuid
see ei ole enam seaduse tasandil põhikooli lõpetamise tingimuseks. Samuti
hakkavad kõik põhikoolilõpetajad tegema põhiseadust ja ühiskonna toimimise põhialuste teadmist hindavat
testi.
„Olen veendunud, et seadusemuudatusega kaasneb positiivne mõju nii
õpilaste kui ka õpetajate motivatsioonile. Lõpueksamite asemel pakub riik
teisi võimalusi anda sisukamat tagasisidet põhikoolis omandatud teadmiste
ja oskuste kohta,“ lausus Reps.
Kool ise otsustab, kas õpilane on
põhihariduse omandanud
Tõsi on, et paljud gümnaasiumid
korraldavad oma sisseastumiskatsed
enne, kui toimuvad eksamid, mistõttu
põhikooli lõpueksamitel ei ole otsustavat tähtsust gümnaasiumisse sisseastumisel. Plaani kohaselt saab edaspidi
iga kool ise otsustada selle üle, kas õpilane on põhihariduse omandanud. Põhikooli lõpetamise eelduseks on jätkuvalt riikliku õppekava läbimine, kuid
selle asemel, et kõik peavad sooritama
samasuguseid eksameid, saavad koolid ise kehtestada põhikooli lõpetamiseks vajalikud nõuded vastavalt kooli
spetsiifikale. Põhikooli jooksul korraldatakse edaspidi regulaarselt teste ka
matemaatikas ja loodusainetes, samuti sotsiaalainetes ja võõrkeeltes. Ministeeriumi hinnangul võimaldab selline
lähenemine paremini jälgida õpilaste

arengut
terve põhihariduse
omandamise käigus.
Kuna valitsuse otsus tuli
augusti keskel, on Rae valla koolides
teemat põgusalt arutatud. Direktorid
kinnitasid Rae Sõnumitele, et eelnõu
menetlemisel hoitakse silma peal ja
alles pärast seda, kui parlament on selle vastu võtnud, otsustatakse edasised
sammud. Esmase info põhjal suhtuvad
koolijuhid muudatusse kriitiliselt.
„Olles töötanud üle kuue aasta
kunagises eksamikeskuses ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse ainespetsialistina,
siis tean, kui palju saime toona eksamite tulemusi analüüsides informatsiooni õppetöö paremaks korraldamiseks,“ ütles Järveküla Kooli direktor
Mare Räis. „Kuna sama asutus tegeles
õpikute kinnitamisega, korraldas koolitusi ja andis välja metoodika käsiraamatuid, arendas õppekavasid, siis oli
meil reaalne võimalus koos ülikoolide
õppejõudude ja aineõpetajate meeskondadega asju paremaks muuta.“
Peetri Põhikooli direktor Luule
Niinesalu on seda meelt, et teadmiste kontroll on vajalik. „Laps, vanemad,
õpetaja ja riik vajab ülevaadet, kui

Järveküla
Kooli
direktor
Mare
Räis.

hästi on õpilane teadmisi omandanud. Meie teeme kaheksandas klassis
komplekseksami matemaatikas ja loodusainetes,“ märkis Niinesalu.
Stress kimbutab kehvema
õppeedukusega õpilasi
Minister Reps sõnas, et eelnõu vastuvõtmise korral muutub põhikoolilõpetajate koormus mõistlikumaks
ja väheneb koolilõpetamisega seotud
stress. Vaida Põhikooli direktor Piret
Hallik väidab, et eksamiperiood on
stressirohke eelkõige neile, kelle õpitulemused on olnud aastaringselt alla
keskmise. „Nende õpilaste seas, kes on
tundides usinalt kaasa töötanud, ei
ole ma pinget ega stressi täheldanud,“
rõhutab erinevates koolides kokku
28 aastat töötanud Hallik. „Pigem on
enne eksameid emotsionaalne ärevus.
Ehk olen pisut vanamoeline, kuid eksamile tulles on ka õpilaste käitumine
ja olek hoopis teistsugune – akadeemiline. Õhkub pisut aukartust, pidulikkust ja rohkem asjalikkust. Iseenesest
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koolijuhid skeptilised
Kas probleemi juur
pole mitte selles, et
iga gümnaasiumiastmega
kool tahab võtta endale
nn parimad õpilased ja
liiga paljud leiavad, et
nad peavad just teatud
koolidesse sisse saama
ning juunis tahaks ju
puhkama ka minna?!

Peetri
Põhikooli
direktor
Luule
Niinesalu.

on see minu meelest hea. Niisamuti
pühenduvad õpilased rohkem just
elus kõige olulisema põhjalikumale
omandamisele ning selleks on tegelikult minu arvates eesti keel ja matemaatika.“
Hallik on seisukohal, et regulaarne testimine tagab õpetajale õpilaste
arengu ja teadmiste kohta parema
üldpildi. Samas tuleb hoolikalt mõelda,
kas ja kuidas õpilasele tagasiside anda.
„Kui tasemetööde eest pannakse hinne ja neid tasemetöid on arvukalt, siis
ilmselgelt osades õpilastes tekitab see
ikkagi pinget,“ arutleb Hallik. „Kui tagasiside on hinnanguvaba, tuues välja
õpilase tugevused ja nõrkused, parenduskohad, siis lähenemine on paindlikum ning stressivabam. Õpilaste arusaam õppimisest ja sellest, kui oluline
on teadmiste omandamine tulevikule
mõeldes, on erinev. Seda eriti teises ja
kolmandas kooliastmes. Õpetajad teevad igas õppeaines regulaarselt kokkuvõtlikke töid. Sellisel juhul peaksid
muutuma ka tagasiside saamiseks ka-

sutatavad
meetodid.
Kui jätkatakse
kontrolltööde
ja tunnikontrollide läbiviimist ning lisanduvad regulaarsed
testid, võib see tekitada ikkagi lisapingeid.“
Korraga üritatakse pääseda viide
kooli
Räis soovitab muuta süsteemi, et
põhikoolilõpetajad ei peaks end sisseastumiskatsetega üle koormama.
Harvad pole näited, kui noor inimene
üritab pääseda viide kooli. Suurt leevendust ei pakkunud koolide ühiskatsed.
„Põhikooli lõpetajad on kevadvaheajal närvipuntrad. Osa teemasid,
mida katsetel nõutakse, pole nad veel
õppinud,“ arvustab Räis. „Käiakse
erinevatel vestlustel ja igaks juhuks
tehakse katseid mitmesse kooli. Närvilised on ka vanemad. Viimaseks veerandiks on kõigil võhm väljas ja motivatsioon pingutada neil, kes pääsesid
gümnaasiumisse, kadunud. Ma ei näe,
et olukord ka pärast seaduse muutmist paraneks. Igasugune riiklik tasemetöö, mis hakkab eksameid asen-

dama, saab olla suhteliselt kooliaasta
lõpus. Ikka tuleb käia paljudel katsetel,
vestlustel ja siis oodata. Oodata vastuseid ja sedagi, kas keegi eestpoolt oma
kohast loobub.“
„Olles gümnaasiumi sisseastumist
korraldanud, siis tean, et nimekirjad
muutuvad tavaliselt augusti lõpuni,“
jätkab Räis. „Ka gümnaasiumi poolelt
vaadates on see närvesööv, sest selle
taga on õpperühmade moodustamine, rahastus... Kas probleemi juur pole
mitte selles, et iga gümnaasiumiastmega kool tahab võtta endale nn parimad õpilased ja liiga paljud leiavad, et
nad peavad just teatud koolidesse sisse saama ning juunis tahaks ju puhkama ka minna?!“
Jüri Gümnaasiumi direktor Maria
Tiro ja Lagedi Kooli juht Imbi Orav
ei soovinud teemat praegu põhjalikumalt kommenteerida, eelistades enne
ära oodata riigikogu otsuse.

Õpilaste arusaam
õppimisest ja sellest,
kui oluline on teadmiste
omandamine tulevikule
mõeldes, on erinev. Seda
eriti teises ja kolmandas
kooliastmes.
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Haridus- ja teadusminister
Mailis Reps ning Rae vallavanem Mart Võrklaev pärast
lepingu allkirjastamist.

Rae riigigümnaasiumi valmimine
Hiljemalt nelja aasta pärast
avab Jüris uksed kauaoodatud Rae riigigümnaasium.
Rae vallavanem Mart Võrklaev kinnitab aga, et praegu
tehakse jõupingutusi selle
nimel, et kool valmiks aasta
varem.
ANDRES KALVIK
„Jüri Gümnaasium on õpilaste arvult
kriitilise piiri lähedal ja aasta pärast
oleme sunnitud paigaldama koolimaja juurde ajutised moodulid. Vastasel
juhul ei mahu õpilased ära,“ selgitab
Võrklaev.
Lepingu kohaselt on riigigümnaasium mõeldud 360-le õpilasele, kuid
Rae valla elanike 6–7-protsendilist aastast juurdekasvu silmas pidades oleks
vaja suuremat hoonet. „Geomedia
analüüs, mis on olemas ka ministeeriumis, soovitas ehitada 540-kohalise
riigigümnaasiumi ja rahvastikuprognoosi hinnates toetab seda ka Rae vald.
Üritame Riigi Kinnisvara AS-iga jõuda
kokkuleppele, et hoone projekteeri-

taks nii, et seda saab tulevikus laiendada,“ räägib Võrklaev.
Jüri Gümnaasium jätkab
põhikoolina
Algselt oli riigigümnaasium kavas
ehitada praeguse kooli kõrvale, kuid
pärast teedevõrgu ja liikluskoormuse
analüüsi otsustati hoone rajada sisuliselt üle tee asuvale Aruküla tee 22
kinnistule.
„Rae riigigümnaasiumis hakkavad
suure tõenäosusega käima ka Kiili,
Kose ja Raasiku lapsed ning loodetavasti tekib nende kohtadega ka korralik bussiühendus. Bussipeatused on
kavandatud ringteele ja sealt on riigigümnaasium lühikese jalutuskäigu
kaugusel,“ täpsustab Võrklaev. „Riik
rahastab ainult õppehoone ehitust,
valla rahadega rajame kooli kõrvale spordisaali, sest olemasolevatesse
võimlatesse ei mahu lapsed ära.“
Kvaliteetset
gümnaasiumiharidust on Jüris antud juba ligi 40 aastat
ning riigigümnaasiumi tulekuga saab
see uue ja veelgi akadeemilisema suuna. Võrklaeva sõnul on õppekeskkonna arendamise kõrval oluline ka Jüri
aleviku keskuse visuaalne pool. Riigi-

gümnaasium laiendab rajatavat keskusala ja annab sellele uue mõõtme.
Haridus- ja teadusminister Mailis
Repsi sõnul tähistab riigigümnaasiumi rajamise leping seda, et koolivõrgu
programmiga kavandatud nelja Harjumaa riigigümnaasiumi asutamises
on kindlas kõneviisis kokku lepitud.
„Mitmekesiste valikutega riigigümnaasiumide rajamine Harjumaal annab noortele veelgi suurema kindluse,
et kvaliteetse gümnaasiumihariduse
saamise võimalused kodupiirkonnas
on tagatud. Rõõmu teeb üha tugevamaks muutuv riigigümnaasiumide
võrgustik, mis on väärtuslik osa meie
haridussüsteemist,“ lisab Reps.
Riigigümnaasiumi valmides jätkab praegune Jüri Gümnaasium põhikoolina. Võrklaev ütleb, et õpetajad
töökoha kaotamise pärast muretsema
ei pea. Vastupidi – õpetajaid on Rae
vallas pidevalt puudu ja riigigümnaasiumi avamisega vajadus nende järele
kasvab.
„Igal kevadel meie tublisid lõpetajaid tänades ei jõua ma ära imestada,
kui intelligentsed ja küpsed on uue
põlvkonna esindajad. See tähendab
aga, et peame pingutama, et pakkuda
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EESTI RIIGIGÜMNAASIUMID
Narva Vanalinna Riigikool
Noarootsi Gümnaasium
Nõo Reaalgümnaasium
Tallinna Muusikakeskkool
Viljandi Gümnaasium
Läänemaa Ühisgümnaasium
Jõgevamaa Gümnaasium
Jõhvi Gümnaasium
Pärnu Koidula Gümnaasium
Tartu Tamme Gümnaasium
Võru Gümnaasium
Põlva Gümnaasium
Hiiumaa Gümnaasium
Valga Gümnaasium
Rapla Gümnaasium
Paide Gümnaasium
Viimsi Gümnaasium
Kohtla-Järve Gümnaasium

neile ka väärikaid väljakutseid ja tingimusi, mida riigigümnaasium oma
filosoofiaga suudab kindlasti teha,“
arutleb Võrklaev.
Rahulikum õhkkond soodustab
õppimist
Jüri Gümnaasiumi direktor Maria
Tiro tervitab lähenemist, mis lahutab
gümnaasiumiastme põhikoolist mitte ainult taseme poolest, aga ka lausa
füüsiliselt. „Võrreldes koolidega, kus
toimub õppetöö 1.–12. klassini, on eraldiseisvates gümnaasiumites märksa
akadeemilisem ja rahulikum õhkkond. Ka füüsiline keskkond luuakse
sellisel puhul konkreetselt vastava
vanusegrupi vajadusi silmas pidades
ja seda ei saa alahinnata. Väljakutseid
pakkuval haridusteel on suur vahe,
milline on õpilast ümbritsev õhkkond,
mis toimub vahetunnis ja tunnivälisel
ajal, milline on see sotsiaalse küpsuse tase, mis teda ümbritseb,“ selgitab
Tiro.
Ühiskonnas väärtustamist vajavate õpetajate jaoks on sellel samuti
omad eelised. „Kindla vanusegrupiga töötamine tähendab õpetaja jaoks
stabiilsemat keskkonda,“ lausub Tiro.
„Ära jääb pidev enese ümberhäälestamine, mis on emotsionaalselt kurnav.
Kõiki tegevusi ja liikumisi on võimalik
planeerida efektiivsemalt ja fokusseeritumalt, sest pädeb sarnane suhtlemisstandard ja õppemeetod, mida on
saab praktiseerida süvendatumalt.“
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Jüri Gümnaasiumisse pürgitakse
üha rohkem väljastpoolt Rae valda
Jüri Gümnaasiumile oli eelmine
õppeaasta edukas ja eriline mitmes
mõttes. Abiturientide lõpuaktusel
jagati välja koguni kümme medalit,
millest kaheksa olid kuldsed.

ANDRES KALVIK
Kevadel anti Eestis 147 gümnaasiumi
lõpetajatele välja kokku 916 medalit,
neist 491 kuldset ja 425 hõbedast. Medalistide arv oli 80 võrra suurem kui
eelmisel aastal. Esikoha pälvis Tartu
Hugo Treffneri Gümnaasium 55 medaliga, Jüri Gümnaasium paiknes
pingereas 27. kohal. Kuldmedali saab
gümnaasiumilõpetaja, kelle kõigi õppeainete kooliastme hinne on väga
hea (5). Hõbemedali saab juhul, kui
väga heade kõrval on kuni kaks head
(4) hinnet.
Inglise keele ja matemaatika
tulemused head
Riigieksamite tulemuste avaldamise järel valmistasid paljudes koolides pettumust eesti keele tulemused.
Nende hulka kuulus ka Jüri Gümnaasium. „Võrreldes inglise keele ja matemaatikaga jäid eesti keeles tulemused
kehvemaks, kuid olid samal tasemel
Eesti keskmisega. Proovikirjandites
said õpilased kõrgemad hinded,“ nendib direktor Maria Tiro. „Võib-olla on
riigieksamite hindajad läinud karmimaks ja võib-olla mõjutas hindeid
asjaolu, et väga palju valiti sarnaseid
teemasid. Head meelt valmistab, et
inglise keele tulemused on riigi keskmisest 13 ning lai matemaatika seitse ja kitsas matemaatika 18 punkti
kõrgem.“ Eelmisel õppeaastal oli Jüri
Gümnaasiumis 1205 õpilast ja palgal
170 töötajat. Mõlemad numbrid tähistavad rekordit. Kuigi ruumi on vähe,
suudetakse suurte jõupingutuste, peamiselt ümberehituste, tulemusel jätkata õppetööd ühes vahetuses.
Uus arengukava väärtustab
rühmatööd ja tagasisidet
Jüri Gümnaasiumis on käivitunud
uus arengukava, mille märksõnadeks

on koostöine õppimine ja õpetamine,
tehnoloogia, majandus, keeled ning
matemaatika. „Et õpilase jaoks midagi muutuks, tuli kõigepealt töötajaid
koolitada,“ selgitab Tiro. „Kaasaegne
õpikäsitlus näeb ette seda, et õpetaja
ei ole üksinda see tark inimene klassi
ees ning õpilased omandavad ja kordavad. Kogu protsess käib koos ja selleks
on välja töötatud vastavad metoodikad: rühmatööd, ümberpööratud klassiruum, õpilaselt õpilasele õpetamine,
vähem kontrolltöid ning vähem otsest
tagasisidestamist. Kontrolltööde asemel saab teha näiteks loovtöid, õpimappe ja plakateid.“
Gümnaasiumikohtade nimel
kasvab konkurents
Head õpitulemused on tõstnud
konkurentsi gümnaasiumisse pääsemiseks. Alanud õppeaastaks kandideeris 96-le kohale 181 õpilast, kellest
46 omandasid põhihariduse väljaspool
Rae valda. Järjest rohkem ümberkaudseid õpilasi valib pealinna kooli asemel Jüri Gümnaasiumi. 10.–12. klassi
õpilaste arv ületab esmakordselt kahesaja piiri. Gümnaasiumiosa kolm
klassi annab võimaluse end arendada
kolmel erineval suunal: reaalkallak,
ettevõtlus ja rahvusvahelised suhted
ning rekreatsioon ja kultuurikorraldus.

•
•
•
•
•

2019/2020.
ÕPPEAASTA
KOOLIVAHEAJAD

I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27.
oktoober 2019. a
II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni
5. jaanuar 2020. a
III vaheaeg 24. veebruar 2020. a kuni
1. märts 2020. a
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill
2020. a kuni 26. aprill 2020. a
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni
2020. a kuni 31. august 2020. a

12

RAE SÕNUMID
SEPTEMBER 2019

Rae Spordikooli
veab eest
maailmatasemel
korvpallikohtunik
Töökohta vahetanud Mikk Sariku asemel on kuu aega Rae
Huvialakooli spordiosakonna õppejuhi ametit pidanud
Rain Peerandi. 35-aastane mees on spordirahvale, eriti korvpallisõpradele, tuttav. Tegemist on Eesti ühe parema korvpallikohtunikuga, keda saab õigust mõistmas näha kõige
tugevamas klubisarjas Euroliigas. Assakul elava Peerandi
üheks eesmärgiks on väärtustada senisest enam kohtunikutööd ka spordikooli õpilaste hulgas.

ANDRES KALVIK
Miks tahtsite saada Rae Huvialakooli spordiosakonna / Rae Spordikooli õppejuhiks?
Otsisin elus uut väljakutset. Olin
eelnevalt töötanud kaks aastat Eesti
Korvpalliliidus kohtunike divisjoni juhina ja ütlen ausalt, et see väsitas mind
ära. Korvpallikohtunikud on suure
surve all ja peamiselt pöördutakse
alaliidu poole, kui midagi on halvasti.
Koolituste kõrvalt tuli igapäevaselt tegeleda negatiivsete juhtumite lahendamisega. Kindlasti avaldas mõju ka
asjaolu, et tegutsen ise aktiivselt kohtunikuna. Korvpalliliidu kontor asub
Saku Suurhallis ja sinna sõitmine oli
minu kodust Assakult ka ummikute
tõttu tülikas. Olen elu aeg olnud läbi ja
lõhki spordiinimene ning kui kuulsin,
et Rae Spordikool otsib uut juhti, siis
otsustasin võimalusest kinni haarata.
Jätkan kohtunikuna tegutsemist.
Olete hinnatud kohtunik rah-

vusvahelisel tasemel. Teenindate
Eesti liigade kõrval ka Euroliiga ja
VTB Ühisliiga kohtumisi. Kuidas
kaht ametit omavahel ühendate?
Oktoobrist jaanuarini võib esineda perioode, kus viibin nädalas kakskolm päeva välismaal. Rahvusvahelistel mängudel peavad kohtunikud päev
varem kohale jõudma. Olen üritanud
sihtkohta jõuda hilise lennuga ja tulla
tagasi varahommikul, et võimalikult
vähe töölt puududa.
On juhtunud ka nii, et nädala keskel käin Euroopas Euroliigat vilistamas ja nädalavahetusel viibin VTB
Ühisliiga raames Venemaa avarustes.
Õnneks saab päris palju tööd teha arvuti ja nutitelefoniga. Minul ei ole
probleemi teha vajadusel tööd õhtul ja
nädalavahetusel.
Olen Venemaa risti-rästi läbi käinud ja viibinud Euroopa suuremates
korvpallilinnades. Tahan aga kummutada arusaama, et kohtunikuna reisimine on vahva tegevus. Üldiselt me
peale lennujaama, hotelli ja mängu-

saali suurt midagi ei näe. Pole lihtsalt
aega käia linna vahel jalutamas.
Kandideerimisel pidite lisaks
CV-le esitama ka motivatsioonikirja.
Rääkige palun plaanidest lähemalt!
Soovin, et spordikooli õpilased
saaksid oma erialal kohtuniku koolituse ja tegutseksid kohalikel võistlustel. Spordikoolis käimine ei tähenda
ainult trenni tegemist. Vähesed sirguvad tipptasemel mängijateks, kuid
enda näitel saan öelda, et suures mängus on võimalik ka teistmoodi osaleda.
Samuti rõhun koostööle ja suhtlusele. Kuna tunnen paljusid treenereid
varasemast ajast, läheb mul kohanemine sellevõrra sujuvamalt.
Rae Spordikoolis tegeletakse
jalg-, korv- ja võrkpalli, lauatennise,
kergejõustiku, male ning üldkehalise ettevalmistusega. Kas seda loetelu on kavas muuta?
Algaval hooajal jätkame vanaviisi. Mu hea tuttav Kristo Raudam, kes
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RAIN PEERANDI CV

Sündinud 27. jaanuaril 1984 Tartus
Haridustee: 2002–2009 Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna treeneri
ja kehalise kasvatuse õpetaja eriala,
1999–2002 Tartu Karlova Gümnaasium,
1990–1999 Tartu Veeriku Kool
Karjäär: 2019 – Rae Spordikooli õppejuht, 2017–2019 Eesti Korvpalliliidu
kohtunike divisjoni juht, 2006–2016
Loo Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja
Saavutused kohtunikuna: 2018
– FIBA EuroCup finaal, 2016 – FIBA
Eurochallenge’i Final Four, alates 2016.
aastast Euroliiga kohtunik
Perekond: abielus, kahe lapse isa
Hobid: sport (suusatamine, triatlon,
rattasõit), reisimine, raamatute lugemine

•
•
••

v Rae Spordikooli õppejuht Rain Peerandi
teenindamas augusti lõpus Jüri spordihoones peetud Eesti ja Iirimaa naiskondade vahel peetud maavõistlusmängu.
FOTO: KERTU LAADOGA

töötab Eesti Golfiliidu peasekretärina,
ütles, et Suurestal on suurepärased
tingimused ja Rae Spordikool võiks
golfiga ka tegelema hakata.
Tulevikus ei saa midagi välistada,
kuid praegu teeme otsuseid lähtudes
eelarvest ja gruppide täituvusest. Peame arvesse võtma ka spordirajatiste
saadavust. Näiteks Jüri spordihoone
on neljal päeval nädalas kooliõpilaste
poolt hõivatud kella neljani. Olukord
ei ole palju parem ka teistes võimlates,
kuid õnneks valmib järgmisel aastal
Kindluse Kool koos spordisaali ja jalgpallihalliga.
Tõmbaksin antud küsimuses paralleeli olümpiamängudega: kas panustada traditsioonilistele aladele
või pakkuda neid alasid, mille vastu
valitseb suur huvi?
Tüdrukute korvpalli ja üldkehalise
ettevalmistuse gruppide täituvusega
on olnud probleeme. Samas ei ole meil
mõtet dubleerida alasid, mida pakuvad spordiklubid. Tuleb leida tasakaal.

Kas Rae Spordikooli eesmärk on
pakkuda treenimisvõimalusi huviala tasemel või on latt kõrgemale
asetatud?
Soovime pakkuda võimalikult kvaliteetseid treeninguid. Väga häid tulemusi on näidanud võrkpallitüdrukud
ja silma on paistnud mõned korvpallipoisid. Andekad noored on edasi liikunud Tallinna tugevamatesse klubidesse ja me ei hoia neid kümne küünega
kinni. Esikohal on lapse areng! Võistlustel käime tulemust tegemas, mitte
niisama osalemas. Head esitused tõstavad laste ja treenerite motivatsiooni. Seetõttu tuleb laste trenni meelitamiseks erinevaid üritusi korraldada.
Need ajad, kus piisab sellest, et treener
läheb kehalise kasvatuse tundi, on
möödas.

püsinud mõne aja samal tasemel ja
võimalik, et see jaanuarist tõuseb.

Õppemaks on päris soodne, kas
seda on kavas tõsta?
Lähiajal hakatakse arutama Rae
valla ja koos sellega ka spordikooli
järgmise aasta eelarvet. Õppemaks on

Soovime huvilistele
pakkuda võimalikult
kvaliteetseid treeninguid.

Millise hinnangu annate Rae valla spordielule üldiselt?
Usun, et Rae vald on ülejäänud
Eestile eeskujuks. Toimuvad Rae valla mängud, omavalitsus toetab laagrites osalemist ja Tallinnas treeningutel käimist. On staadionid, ujulad,
võimlad ja kergliiklusteed. Paari aasta pärast saavad kergejõustiklased ja
jalgpallurid Jürisse täismõõtmetes
staadioni. Samas kriibib hinge, kui suvel Jüri terviserajale jooksma minnes
näen tühja staadionit. Oma lapsepõlvest mäletan, et suviti sai väga palju
õues palli mängida. Eks nutiajastu
teeb oma töö.
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Eesti kuni 14-aastaste meistriks kroonitud Rae SK/Peetri tüdrukud (oranžides särkides) ja hõbeda pälvinud Rae SK/Jüri noored
võrkpallurid (paremal). FOTO: VOLLEY.EE

Rae Spordikooli võrkpallitüdrukud võitsid medaleid
Rae Spordikooli D-vanuseklassi ehk
kuni 14-aastased tüdrukud näitasid
suvel erinevatel võistlustel häid
tulemusi.

ANDRES KALVIK
Võru Spordikooli välisväljakutel
peetud minivõrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalturniiril saavutas Rae
Spordikool koguni kaksikvõidu! 20
klubi konkurentsis pälvis kuldmedali
Ellen Liigi juhendatav Peetri grupp,
hõbedale tuli Raigo Tatriku treenitav
Jüri võistkond.
Parimate mängijate hulka valiti

Merili Kõrvel (Rae SK/Peetri) ja Mirjam Karoliine Kask (Rae SK/Jüri).
„Juba tüdrukuid treenima hakates
oli eesmärgiks võita medal,“ lausus
Liik. „Olen pika treeneritee jooksul
noortega palju medaleid võitnud ja
tahtsin end veelkord tõestada. Meie
kuldmedalist suurem üllatus oli Jüri
võistkonna teine koht. Nad olid tõesti
tublid!“
Ellen Liik käis oma hoolealustega
Budapestis toimunud naiste võrkpalli
Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Eesti koondisele kaasa elamas
ja pidas kohaliku võistkonnaga treeningmängu.

„Kaotasime viis geimi, kuid pole ka
midagi imestada – noored ungarlannad teevad viis korda nädalas trenni.
Ka minu grupis on tublisid tüdrukuid,
kuid iseloomu ja töökust on vaja,“ rääkis korduvalt Eesti aasta võrkpallitreeneri autasu pälvinud Liik.
Rae Spordikooli õpilased jätkasid
edukaid mänge ka rannaliival. Tartus
peetud Eesti meistrivõistlustel võitsid
Lisandra Tatrik ja Mirjam Karoliine
Kask aasta vanemate tüdrukutega
mängides hõbemedali.
Samad tüdrukud saavutasid teise koha ka viiest etapist koosnenud
noorte karikasarja kokkuvõttes.

mängude-, väljasõidu- ning projektipäev. Matkapäeva veetis iga grupp
Lahemaa rahvuspargis rännates mereäärsetel radadel. Sõita sai paadiga,
puhastada kalavõrku ning julgematel
avanes võimalus isegi suplemiseks.
Merkuuri mobiilne töökoda veetis
noorte seltsis loovuspäeva. Iga noor
valmistas algusest lõpuni LED-laualambi. Mängudepäeva puhul käisid
kolmes laagrivahetuses Braingames’i
mängujuhid noortele uusi lauamänge
õpetamas ning kahel laagril õnnestus
veeta päev Nõmme Seikluspargis kõr-

guseid kombates.
Väljasõidupäeva veetsime üheskoos Elistvere Loomapargis, tutvudes
Eesti metsades elavate loomadega. Projektipäeva raames külastas iga grupp
erinevat ettevõtet või organisatsiooni. Külastati Kadarbiku talu, staabi- ja
sidepataljoni, Esko talu ning Peetri
Keskust. Projektipäeva eesmärgiks oli
luua gruppidena miniprojektid, valmisid näiteks nutiorienteerumine,
muusikaviktoriin ning võistlusmäng.
Rae Noortekeskus ootab kõiki juba
2. septembrist noortekeskustesse.

Viie päeva kämp
Augustis toimus Rae vallas tavapärase Viie päeva kämbi asemel viis
laagrivahetust. Rae Noortekeskus
plaanis korraldada neili laagrit, ühe
iga noortekeskuse alevikus, ent Järveküla oli nii populaarne, et avati
ka teine vahetus.

JOHANNA TAU
Viie päeva kämp on Rae valla
8–14-aastastele noortele mõeldud päevane laager. Laagripäevad on kõik erineva temaatikaga: matka-, loovus-,
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Jür i
Järvek üla
Lag edi
Vaida

E-N 13-19
R 12 -18
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Kaunis kodu endale ja
Heakorrakonkurss Kaunis
Kodu selgitas taaskord välja
ilusad aiad ning sel korral
läks võit paariselamule Karla külas Kibuvitsa teel.
Peremees Jaanus Lepik tunneb rõõmu, et neil on paarismajas elades
naabritega alati vedanud. Muru niidetakse kahasse, ruumi jagub kõigile ja
aiakujunduse osas ollakse ühisel nõul.
„Saab ka muidugi teisiti,“ osutab peremees üle aia, kus sarnase lahendusega
paarismaja tagaaeda poolitab keskelt
aiavõrk.
Ka konkursi žüriile erilist muljet avaldanud maa- ja graniitkividega tõstetud ja põllulillede ning kõrrelistega kaunistatud aianurka on
järgmisel aastal plaanis dubleerida
naabrite poolses aianurgas, et tekiks

Esikoha pälvinud
aia kroon, mille ehitamiseks läks peremehel omajagu
rammu ja kannatust. Kivid tuli paika
sättida käsitsi ning
osad sättida lapiti,
et tekiks teerada.

harmooniline peegelpilt. Lisaks võlus
komisjoni kogu aia sümmeetriline
ning läbimõeldud lahendus, kus elevust tekitasid ka muidu meie kliimas
kiratsevad eksootilised taimeliigid,
nagu must ja madal pambus ning kiuline tääkliilia.
Kauni Kodu konkursi võitja saab
maja külge kinnitamiseks tunnustustahvli, 400-eurose kinkekaardi ja kutse
novembris toimuvale valla aastapäevapeole. Kauni Kodu konkursi II koha
elamu asub Järvekülas ja III koha saavutanud aed Karla külas – ning ka neid
ootavad auhinnad.
Tee algust kompostimisega!
Valla heakorrakonkursi komisjonile jäi tänavuaastasest ringkäigust
silma, et pea igasse aianurka on taas
leidnud tee kompostrid, mida aiapidajad ka ise ühe võlusõnana välja too-

vad. Kompostimuld sobib imehästi
nii köögiviljade kasvatamiseks kui ka
toalilledele – pole siis imestada, et Rae
vallas on sedavõrd kaunid aiad!
Kas teadsid, et Sinu pere vähendaks kompostides tekkiva prügi hulka
kolmandiku või lausa poole võrra? See
on üks lihtsamaid viise, kuidas hoida
keskkonda puhtana ning tekitada palju vähem prügi.
Koondasime peamised tähelepanekud, mida on tarvis teada kompostimisega alustamiseks.
1. ALUSTAMINE
Kompostimise alustamiseks tuleb esmalt leida kompostile hea koht.
Vali päikese- ja tuulevarjulisem koht
ning väldi orge või madalamaid kohti,
sest komposti ei tohiks valguda liigset
vihmavett. Eriti hea, kui kompost saab
endale koha valatud pinnasele, aga
siis peab olema mõeldud vee äravoo-
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naabritele
lule (vee äravoolu toru/kalle). Kui oled
otsustanud, et valid kompostimiseks
ehituspoest soetatava plastikust konteineri või kiirkomposteri, siis on kõik
väga lihtne – aseta komposter oma kohale.
Kui oled aga otsustanud ise oma
aianurka kompostikasti meisterdada, mis on kõige loodussõbralikum
viis, siis selleks vajad natuke laudu ja

Kui oled aga
otsustanud ise oma
aianurka kompostikasti
meisterdada, mis on kõige
loodussõbralikum viis,
siis selleks vajad natuke
laudu ja mõningaid
ehitustarvikuid.

Esimest korda andis komisjon välja eriauhinna – Kurna külavanem Aivar Aasamäe aed sai
eripreemia eriti külluslike andide eest. Žürii
koos peremehega noppimas mesimagusaid
vilju aprikoosipuu all.

mõningaid ehitustarvikuid. Kompostikast võiks olla mõõtudega 1,2m x
1,2m x 1,2m, aga võib olla ka suurem.
Väiksem enam mitte, siis ei ole temast
suurt abi.
Kompostikasti kolm külge võivad
olla ehitatud selliselt, et need jäävad
kinni ja neid enam lahti võtta ei ole
vaja. Esimene pool võiks olla kergesti
avatav või ka korruste kaupa avatav –
nõnda on hea kompostile segamise,
materjali lisamise ja komposti väljavõtmise ajal ligi pääseda.
2. ESIMENE KIHT BIOJÄÄTMEID
Nüüd, kui kompostikast on paigas
või valmis ehitatud, tuleb alustada esimese kihi ladumist.
Esimeseks kihiks võiks olla kas
muld või turvas. Järgmisena võib
komposti panna kõik biojäätmed, mis
parasjagu köögis toidu valmistamisest üle jäid: purustatud munakoored,
kartulikoored, õunakoored ja õunasüdamikud, porgandikoored, märga majapidamispaberit, majapidamispaberi
papist rull jne. Päris kõike kompostrisse panna ei tohi. Mida mitte panna
– loe altpoolt!
3. VAHEKIHT
Et tasakaalustada komposti, peab
rohelisele kihile järgnema pruun kiht
(need kaks võivad olla ka segamini
omavahel). Selleks sobivad igasugused
aiast järgi jäävad looduslikud saadused nagu puulehed ja oksaraod. Oksad
tuleks peenestada või vähemalt väiksemaks teha, muidu need ei kõdune
nii kiiresti.
Kui aias ei ole puulehti ega ka oksi,
siis sobib ka igasugune muu puistematerjal – natukene turvast või mulda,
rebitud ajalehti, munakarpe, ehitus- ja
aiapoodides saadaolevaid põhupelleteid, puukoorehaket jne.
4. SEGA
Kui tahad olla väga tubli ja korralik, tuleks paar korda aastas komposti segada. Seda saab teha aiahargiga
komposti korduvalt kompostikonteineris ümber tõstes. Eriti usinad saavad
teha ühe kompostikasti lisaks ja sinna
komposti lihtsalt ümber tõsta.
Kui Sinu majas ole väga palju korte-

•

Ära kindlasti
kompostrisse pane:

umbrohutõrjevahendeid – mulla
kaudu jõuavad inimesele kahjulikud
kemikaalid ka toitu ning sinu organismi
mürgiseid aineid – mulla kaudu
jõuavad mürgid ka toitu ning sinu organismi
kodukeemiat, seal hulgas nõudepesuvahendeid – seal leiduvad inimese
organismile kahjulikud ained jõuavad
mullal kasvavate taimede kaudu ka
inimese organismi
ravimeid – mulla kaudu jõuavad ravimijäägid sinu ja sinu lähedaste organismi
grillahjusütt (kuna see on immutatud mürgiste ainetega)
tolmuimejakotte – seal leiduv prügi
ei sobi kompostimiseks
plastikut kummi
nahka
sigaretikonisid
läikepaberil ajalehti ja ajakirju, sest
need on immutatud keemiliste ainetega
klaasi

•
•
•
•
•
••
••
•

reid, saab ka ilma segamata. Siis tuleb
jälgida, et kompost koosneks enamvähem võrdselt nii puistematerjalist
kui ka niisketest biojäätmetest.
5. MULD ON VALMIS. VÕTA VÄLJA!
Hea kompost on tumepruun ja sõmer materjal, mis sarnaneb kõdusõnnikule, aga lõhnab nagu muld.
Komposti mulda võid kontrollida
ka nii:
Täida klaaspurk 1/3 ulatuses kompostiga ning aseta sinna peale paar
kressi seemet. Seejärel niisuta õrnalt
pinnast ning sulge purk. Kui väikesed
taimed, mis paari päeva pärast sirguma hakkavad, on rohelised ja nende
juured valged, on kompost valmis. Kui
aga taimed on kollased või pruunid,
peab kompost veel mõnda aega valmima.
Kui kompostimuld on kompostrist
välja võetud, saab seda kasutada nii
lillepeenras kui muru väetamiseks.
Komposti mullal kasvanud toit on puhas ja tervislik ning sellel kasvavad
väga lopsakalt ka toalilled.
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Urvaste küla lugu
sai kaante vahele
19. augustil, Eesti iseseisvuse taastamise aastapäeva eelõhtul, esitles
Rae valla aukodanik Vaino Napp
Urvaste küla metsaveersel külaplatsil umbes viiekümne Urvaste küla
inimese ja külalise ees oma järjekordset ajalooraamatut.
Seekord kirjutab ta Urvaste külast
ning talle omase ladusa ülevaatlikkusega katab küla ajaloo alates jääaja
lõpust kuni 2019. aasta augustini. Kui
vanemat ajalugu puudutavad osad põhinevad varem avaldatud käsitlustel,
siis 20. sajand, II maailmasõja järgne
aeg ning eriti kolhoosi- ja sovhoosiaeg Urvastes on jõudnud raamatukaante vahele esmakordselt. Lisaks
tervituskõnedele, tänusõnadele ning
Vaino Napi enda sõnavõtule raamatu
saamisloost esinesid meesansambel
„Kuldne õhtupäike“ Kuuno Kasaku
juhatusel ja Erich Krieger. Raamatuesitluse ametliku osa lõpuks andsid Urvaste külavanem Kuldar Jaosaar ning
eelmised külavanemad Marek Lepp ja
Sulev Aaslaid raamatu igale Urvaste
küla talule. Vaino Napi raamatu „Urvaste Harjumaal“ (Pikavere, 2019) on
välja andnud Mixi Kirjastus. Raamatu
toimetas Agnes Jürgens ja küljendas
Külvi Kivend. Avaldamist toetasid
Harjumaa Omavalitsuste Liit ning Rae
Valla Alevike ja Külavanemate Selts.
TOOMAS HIIO
AJALOOLANE

Küladepäeva võistlustulest
väljus esikohaga Karla küla
meeskond
18. augustil 2019. aastal Rae
valla XVI küladepäeval said
kõik ettenähtud tegevused
tehtud, külasupp söödud ja
küladevahelised võistlusmängud peetud. Kohalolijateks märkisid endid kirjalikult 372 osalejat 27 külast/
alevikust.
KAIA PILVIK

KORRALDUSMEESKONNA LIIGE

Kindlasti jäid paljude nimed kirjapanemata, sest osavõtjate registreerimiseks ettenähtud aeg sai lihtsalt
otsa ja päeva programm oli koostatud
nii, et päikeseloojanguks jõuaks otsad
kokku siduda. See, et senine rändauhind muutus nüüdsest museaaliks ja
sai antud hoiule vallavanema kätte, ei
tähendanud sugugi traditsiooniliste
küladepäevade lõppu.
Lihtsalt kirjade pealekandmiseks
sai olemasolev vaba pind otsa ja nii otsustasid korraldajad anda järgmistele
korraldajatele võimaluse kujundada
uus rändauhind ning välja töötada küladepäeva läbiviimiseks uudsem formaat. Olgu iga tegu oma nägu! Lõppenud küladepäev oli sisukas ja osalejad
said selle muuta just endile sobivaks.
Vanad sõbrad-tuttavad said kokku
ning istusid vestlusringides, lapsed
lustisid teadusteatri suitsupilve ja

paukude kõma, külade esindusvõistkonnad müttasid võistlusplatsil, toitlustusalal jätkus söödavat-joodavat
päeva lõpuni.
Ilm oli korraldajate poolt ilmataadilt tellitud vastav ja nii said kõik
osalejad nautida imeilusat suvelõpu
õhtupoolikut. Kuigi laululinnud olid
oma nokad kinni pannud valmistudes
pikaks rännuteeks lõunasse, siis meeleolumuusika meloodiad bändi ettekandes tagasid sobiva tausta platsil
toimuvale.
Näiteselts Koselt mängis maha
lustaka „Lullatooriumi“ ja oligi käes
valmistuda päikeseloojanguks. Päeva
lõpuni vastu pidanud külavanemad
esitasid üheskoos katkendi 32-salmilisest oratooriumist „Minu küla nägu
ja tegu“ ning siis oligi käes aeg välja
kuulutada küladepäeva võistlusmängude võitja. Selleks osutus seekord
Karla küla kogukond, keda esindasid
küladepäeval lausa nelikümmend liiget. Karla küla vastsele külavanemale
anti üle külaplatsile istutamiseks dekoratiivõunapuu Juhani Puukoolist ja
kotitäis mahetoitu Veski Matilt. Kommivabrik Kalev kandis hoolt, et laste
päev platsil oleks magus ja oma sõbrakäe ulatas korraldajatele ka MaheLeib.
Täname kõiki, kes küladepäeval osalesid või oma võimaluste piires selle õnnestumisele kaasa aitasid.
Projekt sai rahalist toetust kohaliku omaalgatuse programmist ning
tuge Rae Vallalt.

Karla külavanem: lööge kaasa!
Värske külavanemana oli see minul
esmakordne võimalus kutsuda Karla
küla rahvast kokku saama. Olen äärmiselt tänulik, et nii paljud inimesed seda
tegid – suur-suur tänu teile kõigile! Siinkohal kasutan ka võimalust ja kutsun
kõiki Karla küla elanikke ja sõpru ühinema meie toimetamisi kajastava Facebooki grupiga: Karla küla (Rae vald).
Võit ei olnud kindlasti meie eesmärk,
vaid pigem ootamatu üllatus. Uhkusega
võtame väljakutse vastu ning anname

endast parima, et Rae valla küladepäev
saaks järgmine aasta soovitud uue hingamise. Täpsemaid mõtteid veel avaldada ei soovi, kuid korraldatud üritus tuleb
kindlasti meie küla nägu – lasterohke ja
sportlik!
Seniks kutsun kõiki Rae valla elanikke üles veelgi aktiivsemalt osa võtma
oma kogukonna toimetamistest ja üritustest!
MARET KOOR
KARLA KÜLAVANEM

KOGUKOND
SEPTEMBER 2019
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Külavanemate regilaul
Sõnad: TOOMAS TILK

Rae Kultuurikeskuse kogukonnatöö spetsialist

Aaviku
Mine kah metsa, metsal on vägi
Aavikul on Tammemägi
Aruvalla
Lilleorus tšakrad valla
Võimas koht see Aruvalla
Järveküla
Ülemiste nurgas ruumi küllalt
Tulge külla Järvekülla
Kadaka
Jõulu ajal ei viitsi kuusega jamada
Kadaka toob tuppa hoopis kadaka!
Karla
Ei taha istuda, ära paku tooli
Karla küla täis on krapsakaid noori
Kautjala
Võta maha kork ja välja meil vala
Tooste hõikab rõõmsalt terve Kautjala
Kopli
Kopli küla rahu allikas
Mitte nagu nimekaim Tallinnas
Kurna
Külas elu käib sest siin hea vaib on
Meil on mõis ja Kurna Aivar
Lehmja
Lehmjas suu saab magusaks
Kommivabrik avitab!
Limu
Rahvas tuleb kokku ja saab kinu
Vohh kus vägev kant on Limu!
Pajupea
Ridi-ridi-rii mängib pajupill
Pajupeas on elu lill!
Patika
Laula nii et maja kajab
Patikat teab Taani ajast

Pildiküla
Loodus maalib ilupilte
Pildiküla autodel ilukilpe
Rae
Ära enam niida ega sae
Kui on pidu siis kohal Rae
Salu
Ei me kooguta ega palu
Uhke rahvas elab Salus
Seli
Müdiseb maa sa laula nüüd veli
Kohale on jõudnud Seli
Soodevahe
Läänes Lennujaam, lõunas Rae raba
lahe
Soodevahe tervitab nende vahelt
Suuresta
Kõik see rahvas hoolega kuulatab
Mida on kaasa öelda Suurestal!
Suursoo
Hullata ja vallatleda kui on soov
Õige koht on selleks Suursoo
Tuulevälja
Kohe saab lusti ja korralikult nalja
Tuulevälja teeb siin kõigile välja
Urvaste
Pole nutvaid naisi ega ühtki kurba
meest
Õide on puhkenud Urvaste
Uuesalu
Oli ainult üks, üks vana talu
Nüüd on uus küla nimeks Uuesalu
Vaidasoo
Jõhvikaid ja kuremarju, maasikaid ja
koort
Magusaimad marjad on peidus Vaidasool
Vaskjala

Pikad koivad, lühikesed, villasokid jalas
ülevalla säärejooksud leiab Vaskjalast
Veneküla
Nimi meest ei riku, ega riku küla
Kõik on puha eestlased meie Venekülas
Veskitaguse
Kui sul meeldib golf ja jõepeal sõitvad
alused
Astu sõber julgelt läbi Veskitaguselt
Ülejõe
Kirik keset küla, meil on keset küla
kraav
Aastal 3000 toob Ülejõele praam
ALEVID
Jüri, Vaida, Assaku, Lagedi ja Peetri.
Jüri
Mida Mari ei ütle seda Jüri ei tea
Üle alevi on kuulda kuidas Jüri kaotas
pea
Vaida
Kus viga näed laita, seal tule ja aita
Abivalmis inimesed kogunevad Vaita
Assaku
Ah, mis te nüüd, las need teised ässaku
Viisakus on voorus ütleb rahvas Assakul
Lagedi
Kahtlemist ja kõhklemist tuleb ette
sageli
Kui on vaja kindlalt teada aitab hädast
Lagedi
Peetri
Matsid mokk maha, siit tuleb Peetri
Talinasse meilt minna ainult paar
meetrit
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Rae Kultuurikeskuses leiab huvitegevust
kui ka vanematele
Seoses vaikselt hiiliva sügisega on
taaskord põhjust rääkida tubasematest huvitegevustest Rae Kultuurikeskuses ja Rae koolimajas (Vaskjala). Huviringide valikust leiab nii
mälumängu, koorilaulu, erinevaid
tantsuringe, Pilatest, näiteringi, ukuleleõpet kui ka kangastelgedel kuduma õppimise võimalusi.
Tantsuhuviliste jaoks pakume
mustlastantsu igal teisipäeval alates
17. septembrist algusega 20:00, samuti
kõhutantsu saab õppida samast kuupäevast ja nädalapäevast algusega
17:45.
Dance Team Royal ootab lapsi
tantsima igal esmaspäeval kell 14:00–
19:00, kolmapäeval 14:00–18:00 ja reedel 14:00–18:00. Treeneriteks tunnus-

tatud Eve Aunver ja Anabel Aunver.
Täiskasvanute seltskonnatantsu
saab tulla harjutama alates 16. septembrist ja igal esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval.
Segarahvatantsurühm Sukad &
Tagid alustab hooaega 26. septembrist ja koos käiakse igal neljapäeval
kell 19:30–21:30, naisrahvatantsurühm
Jürid-Marid koguneb alates 16. septembrist igal esmaspäeval 18:30–20:00.
Tantsurühm Lustilised alustab 26.
septembril ja koos käiakse igal neljapäeval 18:00–19:30.
Lisaks ootab oma ridadesse tervisespordihuvilisi Body Aeroobika x
Step Aeroobika x Kõhutrimm, treeningud algavad 3. septembrist kaks
korda nädalas teisipäeval ja neljapäe-

val algusega kell 19:00.
Mälumänguga saab tegeleda iga
kuu teisel kolmapäeval, toimumisaeg
18:00–21:00 ja ettevõtmist veab Jevgeni Nurmla.
Pilatese trenni on alates 3. septembrist oodatud kõik huvilised, toimumispäevadeks teisipäev ja neljapäev 19:00–20:00.
Vinyasa Flow jooga treeningud
alustavad 3. septembrist ja toimuvad
teisipäeviti kella 19:00–20:00.
Rae Autokool ootab tundidesse
igal neljapäeval kell 17:00–20:00.
Beebikooli on oodatud beebid ja
mudilased koos emmede-issidega alates 5. septembrist, igal neljapäeval kell
10:00–12:30.
7. oktoobrist jätkab oma tegevust

JÜRI KIHELKONNA
MEEPÄEV

Rae valla koorid
kutsuvad
lauluhuvilisi
ühinema!
Rae Kammerkoor teeb proovi esmaspäeviti kell 18:00–20:30 Peetri Lasteaed-Põhikoolis. Uuri lisaks Facebookis @raekammerkoor või kirjuta otse
alice.pehk@muusikateraapiakeskus.
ee.
Patika Külakoor käib koos teisipäeviti kell 19–21 Vaida koolimajas. Uuri
lisaks veebist www.kautjalapatika.ee,
Facebookis @PKKuudised või helista
otse telefonil 507 2956.
Jüri Perekoori proovid toimuvad
alates 17. septembrist teisipäeviti kell
18:00–21:00 Rae Huvialakoolis. Tule
kohale ja uuri lisaks Facebookist @
Jyri.Perekoor.

15. SEPTEMBRIL
RAE KULTUURIKESKUSES
SISSEPÄÄS PRII, TULE ISE
JA VÕTA SÕBER KAASA!

Kohapeal: mee ja talukaupade laat,
loengud mee kvaliteedist, mesilasperede
biloogiast ja apiteraapiast. Nõu annavad omaala
spetsialistid, tasuta mesindusalane kirjandus!
Lisaks võimalus bussiga väljasõit
Hindreku talu mesilasse!
LISAINFO KORRALDAJALT:
MTÜ Alustame Algusest
tel. 5029006 – Marianne

TOETAJAD JA PARTNERID:
Kohaliku Omaalgatuse
Programm
Rae Kultuurikeskus
Hindreku talu mesila
Jüri Kihelkonna
Mesindusselts

KULTUUR
SEPTEMBER 2019

nii noortele
Rae Kultuurikeskuse näitering, oodatakse kõiki uusi ja vanu huvilisi.
Loominguline kolmapäev jätkab
Rae koolimajas alates oktoobrist, näiteks on võimalik tegeleda graafikaga,
analoog- või digifotograafiaga või ka
teiste tehnikatega, sõltuvalt kohapeal
olemas olevatest vahenditest ja osalejate huvist.
Alates 28. septembrist saavad huvilised õppida kudumist kangastelgedel
ja ring saab toimuma igal laupäeval
alates kell 11:00. Samuti teeb alates oktoobrist otsa lahti ukulele ansambel,
mõlemad viimati mainitud huviringid
toimuvad Rae koolimajas.
Detailsemat infot huviringide ja
Rae Kultuurikeskuse sündmuste kohta leiab internetist kultuur.rae.ee.

SEPTEMBER
˸12.09 Rakvere Teater „Kaks tosinat
tulipunast roosi“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Armastab, ei armasta, armastab...
Lavastaja Giorgio Bongiovanni on
Itaalia näitleja ja lavastaja, kes on andnud commedia dell’arte meistriklasse
mitmel pool maailmas. Ta on töötanud
nii filmis kui teatris, nii sõna- kui muusikateatris. Tema eelmine töö Eestis oli
lavastus „Mirandolina” VAT Teatris.
Piletid kohapeal ja piletilevis!
˸14.09 Harjumaa motohooaja
pidulik lõpetamine 18.00
Jälgi reklaami!
˸15.09 Jüri kihelkonna meepäev
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸26.09 Rae valla noored kunstnikud Ott Kattel, Robert Puumeister,
Nora Pleiss ja Alicia Jemets avavad
näituse 18.00
Scandagra põllumajanduspood, Kesk
tee 3, Jüri alevik.
˸27.09 Mats Õun näituse „BestBefore 55“ avamine Rae Kunsti Platsis
19.00
Näitus jääb avatuks oktoobri lõpuni
OKTOOBER
˸30.09–06.10 Rae Kultuurikeskuse
avatud nädal!
Tule tutvu meie tegemiste ja võimalustega! Osale tasuta näidistreeningutes!

21

˸02.10 Viljandi Lasteteater Reky
„Jussikese seitse sõpra“ 11.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 8€
˸06.10 Memme-Taadi klubi 14.00
Külla tuleb psühholoog!
HELGI HILBORN
Ootame sügisnäitusele ja degusteerimisele huvitavaid aiasaadusi ja neist
valmistatud hoidiseid!
˸11.10 TANKER Õlu & Vinüülid
19.00
Vinüüle keerutab DJ BERG
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Tasuta!
˸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!
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!
Tulemas veel erinevaid filme, teatrit
jms!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/
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Rae valla
lahtistel
rannavollevõistlustel
kaitsesid tiitlit
Kais-Tiisaar
25. augustil peeti Rae Keegli rannavolleväljakutel kolmandad Rae
valla lahtised meistrivõistlused
rannavolles. Naiste esikolmik sai
paika seekord selline:
1. Kädi Böckler – Marta Nelis
2. Mari Loorman – Reet Alas
3. Annemar Neiland – Merli Suu
Meestegrupi mängud olid aga kõik
äärmiselt tihedad ning lõpuks kujunes esikolmik:
1. Kaarel Kais – Rein Tiisaar
2. Nils Rühka – Karmo Saviauk
3. Martin Lauri – Mikk Lellsaar
Harrastajate klassides olid parimad naised Matilde-Marie Loorits
– Kristi Raudlepp ja parimad mehed
Kristo Fedoritš – Kevin Helimets.
Naiste eliitgrupi võitja Marta Nelis
sõnul oli tegu väga meeldiva suvelõputurniiriga: „Meil on väga hea meel,
et saime rannavollehooaja lõpetada
võidukalt. Turniiri algul kartsime, et
nii vara hommikul ei saa me ennast
käima, aga tänu heale servile lõppes
meie jaoks turniir edukalt. Täname
korraldajaid!“
Meeste võitja Kaarel Kais koges
väikese ohkega, et tegemist oli raske
turniiriga: „Lõpuks siiski kogemused
maksid, kuid noored mängisid väga
hästi. Hea meel, et vorm veel kõrges
eas kannatab hästi mängida, ei tea
kaua see veel kestab!“

Martin Peiker.
FOTO: SIIM PEETRIS

Järveküla poiss tuli nädalase
vahega nii Eesti kui ka Läti
meistriks
Juuli lõpus ja augusti alguses toimusid Lätis mitmed süstaslaalomi
võistlused. 28. juulil toimunud
Eesti meistrivõistlustel tuli Martin
Peiker juunioride Eesti meistriks.
Eelneval päeval, Valmiera sünnipäeva puhul, peetud paralleelslaalomi võistlusel võitis Martin (9 a)
kuni kümneaastaste poiste hulgas
esikoha.
Martini õde, Marie Peiker, saavutas kuni 12-aastaste tüdrukute (endast
kuni 5 aastat vanemate) hulgas kolmanda koha ja nende treener, Tarmo
Peiker, tuli üldarvestuses kolmandaks
ja enda vanuseklassi esimeseks. Eesti
meistrivõistlustel võitis Tarmo Peiker
kümnendat aastat järjest esikoha.
Nädal hiljem, 4. augustil, toimusid Valmieras Läti juunioride meistrivõistlused. Kuni 10-aastaste poiste
arvestuses võitis Martin lätlaste ja leedukatega konkureerides esikoha, edestades seejuures mitmeid U12 ja U14

poisse. Päev varem, laupäeval, toimunud Aldis Klavinsi mälestusvõistlustel
saavutas ta samuti esikoha. Mõlema
päeva võit oli ülekaalukas (ta oli oma
vanusegrupis ainus, kes suutis läbida
kõik võistlustrassi väravad). Kahe nädala jooksul võitis Martin esikoha neljal võistlusel.
Võistluste toimumispaik, Valmiera, on Balti riikide süstaslaalomi Meka,
kus Koiva jõele on süstaslaalomi treeninguteks ja võistlusteks loodud spetsiaalne tehiskärestik. Sarnast kärestikku ehitatakse praegu endise Sindi
paisu asemele.
Süstaslaalom on olümpiaala, milles võisteldakse jõele (või kanalile)
märgitud raja võimalikult kiires ja
veatus läbimises. Rada tähistatakse
vee kohale riputatavate postide, mida
nimetatakse väravateks, abil, mis tuleb läbida etteantud järjekorras, ilma
väravaposte puutumata.

Rae valla noor võitis MM-il pronksmedali
Egiptuse linnas Sharm El Sheikhis
toimusid 28. juulist kuni 4. augustini
2019 noorte maailmameistrivõistlused lestaujumises. Eesti oli esindatud
11-liikmelise koondisega, kellest kaks
sportlast – Ann Ly Maiki Parts ja Johanna Johanson – elavad ja treenivad
Rae vallas.
Sharm El Sheikhis võisteldi kee-

rulistes tingimustes. Ujumisvõistlus
toimus avatud basseinis ja õhutemperatuur oli üle 40 kraadi. Vaatamata
sellele suutis Ann Ly Maiki Parts vastu pidada pingele ja näitas 100 meetri akvalangiujumises suurepärast
tulemust saavutades neidude seas
kolmanda koha. „See oli raske ja keeruline, aga väga lahe ja suurepärane,

olen väga õnnelik tulemuse üle. Mul
on olnud keeruline hooaeg, kuid nüüd
olen väga rahul, sest saavutasin oma
eesmärgi,” sõnas Maiki.
Kokku teenis Eesti kaks pronksmedalit. Teine pronksmedal võideti 4 x 50
segateateujumises, kus ujusid Aleksei
Popov, Aleksandra Vassiljeva, Lia
Tsugunova ja Daniel Zmogin.

SPORT
SEPTEMBER 2019
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X Peetri Lastejooks ja IV Peetri
Noortejooks tõi starti ligi 800 osalejat
17. augustil toimusid Peetri
Kooli staadionil traditsioonilised X Peetri Lastejooks
ja IV Peetri Noortejooks,
kus kõik osalejad saavad
kirja aja. Eesti üks esimesi
võistlusi, kus lastel võetakse
elektriaega ja kõik tulemused on protokollides näha.
„Tore oli näha võistluse eelsetel
õhtutel lapsi koos vanematega starte
harjutamas ja prooviringe jooksmas,
et võistlusteks paremini valmis olla,”
kommenteeris võistluse üks korraldajatest Urmas Põldre.
Kõige enam – 257 last – oli vanuses
1–3 aastat, kelle hulgas üle 50 lapse, kes
olid alla 2-aastased. Kui paljud imestavad, kas nii noored lapsed on suutelised läbima 250 meetrit, siis vanematega koos ning maskottide Roosa Poni
ja Selveri Tibu innustamisel kindlasti.
Olles läbi aegade näinud nii noori lapsi, teavad korraldajad, et järgmisel aastal on neil hästi meeles, mida staadionil tehakse ja kuidas kiiremini joosta.
Areng on muljetavaldav!
Sellel aastal avastasime väga noor-

te laste hulgas ka mitmeid väga noori
jooksutalente, kes jooksid viimase 10
aasta omavanuste TOP10-sse. Seitsmene Kiara Sööt ajaga 47,20 oli viimase
10 aasta selle vanusegrupi kõige kiireim tüdruk.
4–5-aastaste tüdrukute hulgast tuli
Theresa Adusoo 10 aasta edetabeli
teiseks ajaga 57,25. Seitsmene Mattias
Küttim tuli ajaga 47,15 edetabelis oma
vanusegrupis kolmandaks.
Viiene Art Aleksander Tatter tuli
4–5-aastaste poiste hulgas 6. kohale
ajaga 58,49 ning omavanuste seitsmendaks jooksis kolmene Lumi-Lee
Sell ajaga 1.22,85.
Seitsmene Elina Kivi jooksis end
edetabelis 8. kohale tulemusega 51,45
ja sama vana Damir Nazarov ajaga
58,94 kaheksandaks.
Peetri Lastejooks on olnud läbi aastate heaks kasvulavaks noorsportlastele ja täname südamest kõiki vanemaid, kes lapsed jooksma on toonud.
Kõik jooksjad olid väga tublid ja julgustame kõiki lapsi sügisel treeningutes jätkama, et spordipisikust saaks
elustiil!
Peetri Noortejooksule kogunesid
juba spordiga sinasõbraks saanud noored, kelle jaoks 2–6 staadioniringi läbi-

mine oli meeldiv pingutus. Kokku oli
osalejaid 162, kellest enim U10 vanuseklassi 8–9-aastaseid jooksjaid. Tore on
näha jooksmas paljusid eelmiste aastate lastejooksude osalejaid.
Tüdrukute U10 vanusegrupis olid
kiireimad Sofia Suprun, Emili Kaul ja
Friida Aavik ning poiste U10 vanuses
Ramon Ridalaan, Nikita Auelbajev ja
Kirill Seibak.
U12 vanusegrupis olid tüdrukutest
kolm kiireimat Arabella Võsu, Karoli
Kivi ja Johanna Koppen ning poistest Romet Ridalaan, Andreas Volt
ja Trevor Värva. U14 vanuse kolm
parimat olid tüdrukutest Mei Margaret Tatter, Kletter Klaar ja Evelin
Tanis, poistest Markus Klais, Kristofer Köster ja Joonas Koppen. U16
vanuses tüdrukutest Liisbet Soone,
Maria Kazakova ja Taile Must ning
poistest Eke Tooming, Alex Ivanov ja
Kevin Kormak. U18 Kärt Sihver, Emilia Mursalova ja Daria Svetlova ning
noormeestest Ralf Rupert Nigul ja
Robin Soone.
Täname kõiki võistluste abilisi ja
toetajaid: Selver, Orkla, Nivea, Veski
Mati, Tere, Tamrex, Benu, XS Mänguasjad, Audi, Rae vald, Eesti Kultuurkapital, Leader!

6–7-aastaste tüdrukute esimese jooksu start, kus seitsmene Kiara Sööt saavutas 10 aasta parima tulemuse.
FOTO: MANFRED NAARITS
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Rae valla mängude hooaeg
toob kolm uut ala
Sellest, et Rae valla mängude uus hooaeg algab 29. septembril Vaskjala veehoidlas
kanuuralliga, kirjutasime
Rae Sõnumite eelmises
numbris. Nüüd on valminud kogu kalender (vaata
lehe tagakaant).
ANDRES KALVIK
Lisaks kanuurallile on Rae valla
mängudel esmakordselt kavas Jüri
terviserajal või Tallinna lennujaama
perimeetril toimuv tõukerattaralli
ning rannavolle, mis peetakse Peetri alevikus Rae Keegli välisväljakutel.
Huvi suvise ala vastu on suur, sest augusti lõpus samas kohas peetud Rae
valla lahtistest meistrivõistlustest
võttis osa ligi sada mängijat.
Vasakukäelised hinnas
„Kolm uut ala toob parasjagu värskendust,“ selgitab Rae valla mängude
peakorraldaja. „Eesti võrkpallikoondiste edu taustal kasvab ala populaarsus ka Rae vallas ja Rae Keegli kolme
väljakuga kompleks on turniiri korraldamiseks suurepärane koht. Järjest
rohkem inimesi kasutab liikumiseks
elektrilisi tõukerattaid. Sportimiseks
mõeldud tõukeratastel on suur esi- ja
väiksem tagaratas. Korraldame võistlust koostöös Eesti Tõukerattaliiduga
ja kindlasti leidub eelnevalt võistlusi,
kus soovijad saavad harjutamas käia.“
Kalendrist langesid välja epeevehklemine, rogain ja sops, kuid ka
mitmendat aastat kavas olevaid alasid
ootavad uuendused. Teise alana 6. ok-

Väljaspool Rae valla
piire toimub pokker,
mis peetakse väga heade
tingimuste poolest tuntud
Hiltoni hotellis.

Rae valla mängudel kaks viimast hooaega võitnud Karla küla liikmed võidukarikaga
juubeldamas. FOTO: ARDO SÄKS

toobril peetavas petankis võetakse kasutusele Šveitsi süsteem, mis kindlustab kõikidele osalejatele võrdse arvu
mänge. Võistkondlik rogain asendub
paarisrogainiga, mis peaks muutma
võistluse tasavägisemaks.
Samal päeval peetavas keeglis ja
dartsis lähevad hinda vasakukäelised
mängijad, sest uue korra kohaselt tehakse pooled visked parema ning pooled vasaku käega. Väljaspool Rae valla
piire toimub pokker, mis peetakse
väga heade tingimuste poolest tuntud
Hiltoni hotellis.
Üldvõitjad soosivad muudatusi
Raig utsitab eelkõige ettevõtteid ja
külasid osa võtma. „Rae valla külade
päev näitas, et sportmängudest võetakse usinalt osa. Rae valla mängude
raames saab tasuta uusi alasid proovida ja sportlikult vaba aega veeta,“ lausub Raig. „Ei maksa peljata, et sportlik
tase liiga kõrge on. Samuti ei pea osalema kõikidel aladel, vaid võib meelepärasemad välja valida.“
Eelmisel hooajal viimase alaga
napilt teist aastat järjest üldvõitjaks kerkinud Karla küla esindaja

Nele Marrandi ütleb, et kuna paljud
võistkonnaliikmed võtavad osa ekstreemspordisarjast Xdream, siis on
kanuusõit ja tõukerattaralli neile tuttav. „Kui eelmisel hooajal pani epeevehklemine kulme kergitama, siis
nüüd sellist ala kavas ei ole,“ võrdleb
Marrandi. „Suhtume uutesse aladesse
ja muudatustesse positiivselt. Vasaku
käega keegli ja dartsi viskamine peaks
meile sobima, sest võistkonnas on
mitu vasakukäelist. Rannavolles me
ilmselt esiotsa ei jõua ja läheme lihtsalt mängu nautima.“

TEADAANDED
SEPTEMBER 2019
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Jüri alevik Hundi tn 6 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 13.08.2019 korraldusega
nr 988. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Hundi, Rebase ja Metsa tänavate
vahelises elamute piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale elamumaale
jääb toimima Hundi tänavalt, planeeritavale elamumaa krundile nähakse
juurdepääs ette Metsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4
ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestamata elamumaa kinnistu kaheks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute
maa-ala.

•

Peetri aleviku Kopli tee 25 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.08.2019 korraldusega nr 1034. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus, Küti ja kopli teede vahelisel
olemasoleval elamupiirkonnas. Juur-

depääs planeeritavale alale nähakse
ette olemasolevalt Kopli ja Küti teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
elamumaast välja kaks elamumaa,
üldkasutatava maa 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 elamumaa juhtotstarve.

•

Järveküla Kindlusepealse kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.08.2019 korraldusega
nr 1035. Planeeritav ala asub Järvekülas, Kindluse, Liiva ja Vana-Järveküla teede vahelisel olemasoleval ning
perspektiivsel väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette olemasolevalt Vibu ja Rohuvälja teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 3,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaast välja elamumaa,
üldkasutatava maa ja neid teenindavad transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning hal-

••
••
••
•
•

Päästeteenistuse teated

13. juuni Tulekahju Rae külas
02. august Tulekahju Suursoo külas
04. august Tulekahju Soodevahe külas
Jüris Mõisa teel abistati kiirabi
05. august Assakul Turu tn 7 tulekahju
06. august Soodevahe külas Linnu teel
abistati kiirabi
07. august Soodevahe külas koristati
reostus
10. august Koristati keemiline reostus Jüris
Kesk tee 13

jastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

•

Peetri alevik Sauki kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.08.2019 korraldusega nr 1036. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus, Läike tee tehnopargis väljakujunenud äride piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
olemasolevalt Helgi ja Radari teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
3,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaast välja ärimaa sihtotstarbelised kinnistud, millele on
lubatud määrata osaline tootmismaa
kaassihtotstarve. Moodustada Tallinna väikese ringtee ning kavandavate
ärimaa kruntide tarbeks transpordimaa krundid, 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 ärimaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

•
•
•
•
•
•
•

11. august Lehmja külas Gaasi tee 1 tulekahju
14. august Likvideeriti avarii tagajärjed Rae
külas
23. august Kustutati lõke Peetri alevikus
Veesaare tee 3
25. august Kustutati tulekahju Aaviku tee
25
26. august Likvideeriti avarii tagajärjed
Tartu mnt 20 km-l
27. august Vaidas Rukkilille 13 abistati
kiirabi
30. august Lehmjas Kõrtsi tee 7 abitu loom
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

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

REKLAAM
SEPTEMBER 2019

KVALITEETSED KERE- JA VÄRVITÖÖD. KÕIGILE
AUTOMARKIDELE. UNITED MOTORSI PEETRI KESKUSES.
Milleks minna mujale, kui valla kõrgeima kvaliteediga kere- ja värvitööd on lausa käeulatuses.
Õppinud mehed ja maailmatasemel tipptehnoloogia on Sinu käsutuses – tule ja veendu ise!
Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega.
Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee
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Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

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

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

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

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

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

WWW.FORSTEN.EE

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

REKLAAM
SEPTEMBER 2019

Arkop OÜ müüb
KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee
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BRONEERI KOHE AEG
www.a-ülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

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

Selle reklaami esitamisel sõiduauto korralise tehnoülevaatuse soodushind kehtib kuni 31.12.2019

SOOdUSHINd!

32€

(tavahind 42€)

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

tel. 5866 5695

Kodu
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda
SAADA HINNAPÄRING

projektibüroo.ee

+372 513 7017

E-R 9.00-19.00

L 9.00-15.00

nr
1
kasutuslubade
taotleja Eestis

REKLAAM
SEPTEMBER 2019

INGLISE KEEL
LASTELE JA NOORTELE
3. elukuust kuni 19. eluaastani
Helen Doron English Peetri Huvikool
www.helendoron.ee
peetri@helendoron.ee  55 85 028
HelenDoronEnglishPeetri

More than ENGLISH.
Values for LIFE.
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– kõik vajalik NÜÜD ÜLEMISTES
sinu lemmikloomale ühest kohast
24h kiirabi Tallinnas. Helista 15222
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LOOMAKLIINIK
KAUPLUS
JA E-POOD

PetCity loomakliinikus töötavad spetsialistid ja meil on kaasaegne
aparatuur, mis aitab läbi viia erinevaid ravi- ja hooldusprotseduure.

PetCity suurim lemmikutele pühendunud keskus- hiigelsuure valikuga
kauplus, kaasaegne loomakliinik, grooming -hooldussalong, hotell ning
treeningsaal. Kauplusest leiab endale meelepärast nii koera, kassi,
linnu, väikelooma, kalade ning isegi hobuse omanik. Hästi käituvad
lemmikloomad on PetCitys alati oodatud. E-poest tellides tasuta tarne
pakiautomaati või kauplusesse.

KINDLUSTUS

GROOMING

PetCity kindlustus toob loomaomanikule südamerahu. Kindlustuse
sõlmimise peab olema lemmikloom vähemalt 4 kuud vana.
Kindlustada ei saa üle 8-aastaseid loomi. Kindlustada on võimalik
nii segaverelisi kui tõupuhtaid lemmikuid summas 100-2500
€. PetCity kindlustus tagab lemmiklooma ravi kõigis PetCity
loomakliinikutes Eestis, Lätis ja Leedus.

Meie mugavas grooming -hooldussalongis töötavad toimekad oma
ala spetsialistid, kes lõikavad meeleldi sinu koera või kassi küüsi,
pesevad ta puhtaks, trimmivad, pügavad või eemaldavad ta lahtise
karva. PetCity grooming-hooldussalongis on võimalik kasutada ka
soodsat isepesu võimalust.

HOTELL
PetCity hotell on parim variant sinu lemmikule, kui sinu parim sõber ei
mahu puhkuse ajal kohvrisse kaasa. Hotell pakub päeva-, ööpäeva- ja
nädalahoidu. Hotellis on olemas ka kaamera, mille läbi saab omanik
TREENING
enda lemmikut iga kell jälgida. Jalutusringid aga on meil pikad!
PetCity Hill’s treeningsaal on kaasaegsete võimalustega avar sisesaal
PetCity Tallinnas Rannamõisa lemmikloomakeskuses. PetCity Hill’s
treeningsaalis on võimalik läbi viia erinevaid koerte treeninguid,
koerakasvatajate kokkutulekuid, lemmiku sünnipäeva jpm.

TALLINN • TARTU • PÄRNU • PÕLVA • RAPLA • RAKVERE

BRONEERI AEG:
www.petcity.ee

REKLAAM
SEPTEMBER 2019
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VEIKOPP OÜ
Liiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt
– toome kohale ja kui vaja
– paneme paika.
Pakume:
• 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

TULE LIITU MEIE MEESKONNAGA!
Suurim logistikateenuse pakkuja otsib
rõõmsameelseid, entusiastlikke, mõtlevaid ja kiireid

KOMPLEKTEERIJAID,
kelle ülesandeks on kauba komplekteerimine tellimuslehtede alusel.
PAKUME SULLE:
väljaõpet, moodsaid töötingimusi, võimalust teenida head töötasu,
soodustusi erinevates spordiklubides ja ujulates üle Eesti ning
loomulikult vahvaid ühisüritusi.
Töö toimub vahetustega.
Töötamise kohaks on Smarteni laod Harjumaal.
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST:
küsi lisa aadressil personal@smarten.ee või telefonil 6135800
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Reakuulutused

•
•
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•

Liuguksed ja riidekapid.Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.Tel
5221 151, www.nagusul.ee, Facebook: Nagusul OÜ.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid
koguseid. Info 5559 7572.
Klaverihäälestus teenus kutsetunnistusega
häälestajalt. Vaata lisainfot- ja küsi pakkumist:
www.juhanungru.ee.
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,
www.epopaigaldus.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii.Tel 502 9075; e-kiri
liuguksed@kallion.net.
Pikaajaline kogemus õhksoojuspumpade
paigaldusel, hooldusel ja projekteerimisel.Tasuta
konsultatsioon! Uuri lisa
toomas@ideaalkliima.ee või telefonil 5622 0993.
Asume Rae vallas.
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk,
kivi, eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine.
Tänavakivide puhastus.Tel 5624 1509,Andres.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohale veoga liiv,
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon.Tel 509 2936.
Müüa kuivad ja märjad, lõhutud küttepuud.
Tasuta transport Tallinnas ja Harjumaal.Täpsed
kogused, tähtajad lühikesed.Tel 5648 4838.
Korstnapitside ehitus ja remonttöö.
Moodulkorstna müük ja paigaldus.Tel 5557 9399.
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
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal
valtsimismasinaga- puuduvad liitekohad.
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Lisainfo
tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.
Pere ostab Rae vallas või lähiümbruses
sõidukorras sõiduauto või mahtuniversaali.
Võib vajada pisemat remonti võib olla ka
ülevaatuseta.Tel 5819 0200,
Ilusvalgus@gmail.com.
Otsime Novembris 2017 sündinud tublile
poisile lapsehoidjat. Hoidmise vajadus max 4
tundi päevas, 12 tundi nädalas ja hoiukoht asub
Assakul.Tel 507 7227.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud
tööde kohta akt.Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.

•
•
•

Ostan garaažiboksi Jüris või selle
lähiümbruses. Kõik pakkumised on teretulnud.
Tel 5451 1053.
Mahla pressimisteenus ja mahlamüük
Harjumaal Kose vallas. Lisainfo 5621 9762.
Ostan Jüris 1-2toalise korteri ja garaažiboksi.
Tel 5564 5464.

Avaldame sügavat kaastunnet
perekonnale ja lähedastele

MIHHAIL RÜNTi

•

Rae valla Spordikeskus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMA

kaotuse puhul.
KÜ Kasemäe 7 majarahvas

•
•
•

Avaldame kaastunnet Maive
Skatškovile perega
kalli

surma puhul.

Mälestuste päiksekullas jääd Sa
ikka meiega...
Südamlik kaastunne Raigole,
Lilile ja Ukule
kalli abikaasa ja ema

REEDA
LEHISPUU
kaotuse puhul.

Kaie, Signe, Ülle, Kadri,
Kristi, Jaana, Kati, Elisa,
Kaia ja Priit, Liina ja Tarmo,
Anneli ja Priit

Avaldame kaastunnet
Eha Puks´ile kalli

ABIKAASA
kaotuse puhul.

Lasteaed Taaramäe kollektiiv
ja Pärna rühma pere

Südamlik kaastunne Riinale
kalli isa

EINARD OTS
kaotuse puhul

Töökaaslased Lasteaiast
Tõruke

Südamlik kaastunne tütrele ja
lähedastele

EINARD OTSA
surma puhul

Südamlik kaastunne
lähedastele
armsa ema, abikaasa ja tütre

KÜ Tammiku 19 elanikud.

REEDA
LEHISPUU

Avaldame kaastunnet Leo
Volmersonile perega
kalli

(08.01.1981-07.08.2019)

kaotuse puhul.

Naabrid Kibuvitsa põik 4/2

Maga vaikselt, puhka rahus,
me südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas jääd Sa
ikka meiega.

REEDA
LEHISPUU
Südamlik kaastunne Raigole
abikaasa ja Ukule ning Lilile
ema kaotuse puhul.
Vahtravõsud Võsukese
lasteaiast

VENNA

kaotuse puhul.
Töökaaslased Vaida lasteaiast
Pillerpall

AUGUSTIS LAHKUNUD
EINARD OTS
MATI MARLEY
MIHHAIL RÜNT
JAAN VOLMERSON
EUGENIJA RODNIKOVA
NINA NAUMOVS`KA
TAISIA SMIRNOVA
REEDA LEHISPUU

KUULUTUSED
SEPTEMBER 2019

Augustis
registreeritud
sünnid
HUGO SEBASTIAN HEIN
RAGNAR SIMBERG
AIRON LOORITS
HAROLD TAAL
LUKAS NORVANG
AARON SILD
JESPER KUNINGAS
FREDERIC-MARCEL SILDRE
JASPER SAARMETS
GREGOR BELDJAJEV
HANS MALTIS
SIIM MATTIAS VELTMAN
JOOSEP REMMELKOOR
HUGO ROOSVE
METE STEFAN KÖSE
JEGOR GONTŠAROV
THOR RENTIK
ARON PRÄÄM
RONAN KÜKET
NICO OLMBERG
MIRON OSTAPTŠUK
MARISTELLA KEZIAH ANCHETA TIIK
NORA-LIISA SAIDLA
KAROLINA HANNANOVA
ROOSI MARLEEN KUTBERG
LENNA RAUDSEPP
ROSANNA RAUDKEP
JOANNA JOANDI
JOHANNA KÄÄR
ESTELLE OLIVIA SAAVALAINEN
JOHANNA KARU
EMMA ALAMAA
LENNA TALVISTE
STELLA KARRI
CRYSTAL JÜRNA
NORA-LIISA VALDMANN
IIDA-MARIA SOOMAA
EMILY HINDREUS
ALIISE AAS
RENATE SOBOLS
IRIS NELLIS
EHA ELIISE PAE
ELOORA VEELMA
RUTA SELJAMAA
NORA JOANNA SOIDLA
KAROLIINE LAUD

35

Septembrikuu sünnipäevad
AINO RÄNNE
TAALI TOOM
KALJU NURJA
MEIDA MÄEVÄLI
ARMILDE VILBU
ILME HIO
MIHKEL-EDUARD LAUREND
ANTONINA ODINTSOVA
ALFRED PANT
ALEKSANDR STRIGIN
PEEP KASESALU
HANS-VAMBOLA RIISMAA
LEMBIT UIBOPUU
ANNA KOCH
ÜLO SÕBER
LJUBOV GORJUNOVA
MILVI OJA
JELIZAVETA PARTS
SVETLANA GOLUBENKO
ILDA GRITSAI
TAIMI SOOSAAR
SOFIA PETRAKOVSKAYA
MATI KIVISTIK
TIIU KALDMÄE
AIN IHER
TALVI ROOSAAR
MARE-ANN VIINA

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Toimetus: sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Teostus: Meediapilt OÜ
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AADU MESILA
KALEV NEIVELT
HILLAR KASPER
ELLE-MALL KAKK
TÕNU PAIST
REIN SUVI
ÜLLE TARIKAS
KAZIM ALI IBRAHIMI
ÕIE TALI
HELMI PIIRISTE
REIN MIKSON
UNO KASEVÄLI
MILVI PÕLDMÄE
VILLEM TEEDLA
ILVE HENDRIKSON
PILVI PAUGUS
SIRJE RANDMER
PEEP VÄLJASTE
SVETLANA BERDJUGINA
REIN SOE
VALENTIN POLESHCHUK
REIN VILLIKO
EHA LJÄKIN
VLADIMIR IVANOV
PEETER PARTS
TIIT HEINAMÄGI
URVE VÕRKLAEV
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Hillar Kasper
75
Õnnitleme kallist isa-vanaisa juubeli puhul!
Lapsed ja lapselapsed

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.

