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Siia tuleb Peetri park!
Loe viimastest arengutest seoses rajatava pargi ja
planeeritava tervisekeskusega u lk 8–9
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Kui sügisel algab peres koolitee…
Koolikoha taotlemine esimesse
klassi on avatud 10. veebruarist
kuni 31. märtsini Rae valla haridusteenuste e-keskkonnas ARNO:
https://iseteenindus.rae.ee/
Rae valla koolide esimesse klassi
määratakse esmajärjekorras need lapsed, kelle elukoht on 1. veebruari 2019.
aasta rahvastikuregistri andmetel Rae
vallas. Kui sissekirjutus Rae valda on
hilisem, on võimalik taotlust esitada
alates 10. juunist kooli, kus on vaba õppekoht.
Rahvastikuregistri andmetel on
sügisel Rae valla lapsi esimesse klassi
minemas 357, kellest 221 Peetri, 99 Jüri,
21 Lagedi ja 16 Vaida piirkonnas. Vanemal on võimalik koolikoha taotlemisel
märkida oma eelistus soovitud kooli
osas, mida võimalusel arvestatakse.
Koolikohtade jaotamisel lähtutakse
eelkõige sellest, et õpilased saaksid

Rahvastikuregistri
andmetel on sügisel
Rae valla lapsi esimesse
klassi minemas 357, kellest
221 Peetri, 99 Jüri, 21 Lagedi
ja 16 Vaida piirkonnas.
käia oma kodule lähimal asuvas koolis. Samuti võimaldatakse sama pere
lastel käia samas koolis.
Peetri piirkonna peredel on lisaks
Peetri Lasteaed-Põhikoolile ja Järveküla Koolile võimalus valida juba
koolikoht 2020. aasta sügisel valmivas
Kindluse Koolis. Kolm esimest klassi, mis komplekteeritakse tulevasse
Kindluse Kooli, õpivad ühe õppeaasta
Järveküla Koolis ning suunduvad alates 2020/2021. õppeaastast koos õpetajatega Kindluse Kooli. Infopäev Peetri

piirkonnas kooliteed alustavate laste
peredele toimub 13. veebruaril algusega kell 18.00 Aruheina Lasteaias.
Aprilli lõpuks annab Rae vallavalitsus vanematele tagasiside, millisesse kooli on laps määratud. Peale seda
tuleb esitada 10. juuniks ARNO kaudu
vajaminevad lisadokumendid:
- sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;
- väljavõte õpilase tervisekaardist
selle olemasolul;
- nõustamiskomisjoni otsus selle
olemasolul;
- elektrooniline foto;
- koolivalmiduskaart.
Täpsem informatsioon on Rae vallavalitsuse määruses „Elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ ning koolide sisseastumiskordades.

Infotunnid esimesse klassi astuvate
laste vanematele
Peetri piirkonnas kooli- • Jüri Gümnaasium korraldab kooli • Lagedi Kooli infotund toimub 27.
•teedInfopäev
alustavate laste peredele toimub tulevate laste vanematele infokoos- mail kell 17.00.
13. veebruaril algusega kell 18.00 Aru- oleku 9. mail 2019 algusega 18.00 kooli • Järveküla Kooli avatud uste päev
heina Lasteaias.
aulas.
toimub 7. märtsil kell 17.30–18.30. Vajadusel saab end registreerida lapsevaPeetri
Lasteaed–Põhikoolis
toimub
Vaida
Kool
ootab
kõiki
praeguseid
•
•
esimesse klassi astujate lastevane- ja tulevasi koolipere liikmeid avatud nemate personaalseks nõustamiseks
mate infotund 20. veebruari kell 18.00.
Ootame vanemaid Peetri kooli aulasse.

uste päevale 15.02.2019. Vaata kuulutust lk 5.

kool@järvekyla.edu.ee. Nõustamised
toimuvad 18. veebruaril ja 4. märtsil.

Koolipäevast Järvekülas
MARE RÄIS
DIREKTOR

Järveküla Koolis algab esimesel
klassil koolipäev hommikuringiga.
Hommikuringis toimuvad tegevused, mis on seotud liikluskasvatuse,
koduloo, rahvakalendri tähtpäevadega. Räägitakse oma huvidest,
häälestutakse tundideks ja seotakse klass ühtseks kollektiiviks.
Õppekavas on käelise tegevuse õppe-

aineks kokku liidetud kunst ja käsitöö.
Õpetajal on võimalus tegeleda projektõppega ja korraldada õppimist õppeaineid teineteisega liites. Õppetöösse on
integreeritud digipädevuste õpe.
Lastevanematelt ootame aktiivset kaasalöömist kooli tegevustes. Panustatakse külalistundide andmise ja
õppekäikudel osalemisega. Õpetajad
on korraldanud isadepäevaks töötubasid, kus viimati osales 400 inimest.

Lapsevanemad aitavad meil omakorda korraldada „Teistmoodi õppimise
päeval“ töötubasid, ekskursioone oma
töökohta. Kampaania „Laps tööle kaasa” raames jälgis ja analüüsis vanema
tööd 322 last. Koolipere ühisürituseks
on kevadine rongimatk. Tegutseb lastevanemate laulukoor.
Koolil ei ole koolivormi. Nutitelefonide kasutamiseks sõlmitakse kokkulepped.

VALLAVALITSUS
VEEBRUAR 2019

3

Õppesuundadest
Jüri Gümnaasiumis
Jüri Gümnaasiumi põhikooli osas saab õppida
järgmistes õppesuundades:
spordi- ja muusikaklass,
inglise keele klass ning
üldklass. Teavet kooli õppesuundadest ja -korraldusest
jagatakse infokoosolekul
ning see on kättesaadav
kooli õppekavas, millega tasub enne taotluse esitamist
tutvuda, et teha lapsele
sobiv valik.
Lisaks põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule pakuvad suunaklasside õppeainete õppesisud õpilastele
arenguvõimalusi konkreetsetes valdkondades:
Spordi- ja muusikaklass – õppesuuna eesmärgiks on anda õpilasele
võimalus akadeemiliste teadmistega
samaaegselt arendada oma kehalisi
ja muusikalisi võimeid ning oskusi:
suurem kehalise kasvatuse tundide
arv võimaldab läbi viia ujumistunde
ajavahemikul oktoober–aprill (suusatundide perioodil asenduvad ujumistunnid suusatamisega), 2.–6. klassini
toimuvad pilliõppe rühmatunnid (väi-

•

kekannel ja plokkflööt), I kooliastmes
moodustatakse klassi rahvatantsurühm.
Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel täidab laps praktilised ülesanded, mis lähtuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondadest
Muusika ja Liikumine.
Inglise keele klass – õppesuuna eesmärgiks on anda keelehuviga lapsele
võimalus keeleliste osaoskuste arenguks: suurem raamatute lugemise
maht, inglise keele õpe alates 1. klassist, muusikas lisaks eestikeelsele ka
ingliskeelse lauluvara omandamine,
inimeseõpetuses eesti ja inglise keele
lõiming.
Inglise keele klassi kandideerimisel sooritab laps iseseisva kirjaliku
töö, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkonnast Keel
ja kõne ning eeldab iseseisvat kirjalike
tööjuhiste mõistmist.
Üldklass – lisaks riiklikust õppekavast suuremale eesti keele ja matemaatika nädalatundide arvule pakutakse I kooliastmes läbi malemängu
algkursuse õpilasele keskkonda, milles arenevad tema kontsentreerumis-,
tähelepanu- ja keskendumisvõime
ning loodusõpetuse tundide suurem
arv võimaldab rakendada erinevaid
praktilisi õppeviise: uurimuslik, pro-

•
•

•
•

jekt- ja õuesõpe.
Üldklassid moodustatakse lastevanemate taotluste alusel.
Kandideerimine spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi toimub 13. juunil:
• inglise keele klassi algusega 9.00;
• spordi- ja muusikaklassi algusega 10.30.
Last saab registreerida kandideerimisele kooli veebilehel 1. maist kuni 1.
juunini.
Klasside komplekteerimise põhimõtted:
• ühe klassikomplekti suurus on
maksimaalselt 24 õpilast;
• võimalusel tüdrukute ja poiste
arvu võrdsus;
• kui õppesuuna valijate arv jääb
alla 16, siis on koolil õigus jätta vastav
suund antud aastal avamata;
• kui õppesuuna valijaid on rohkem kui 24, arvestab kool klasside
komplekteerimisel poiste ja tüdrukute arvu tasakaalu ja inglise keele klassi
ning spordi- ja muusikaklassi valikul
kirjalike ja praktiliste ülesannete sooritamise tulemust.
1. klasside nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 25. juunil. Lisainfo telefonil 622 4205 või meiliaadressil klassiopetus@jyri.edu.ee.
RS
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Järveküla Kool külastas
haridusmessi EDUCA
Jaanuarikuu viimasel
reedel jäid Järveküla Kooli
uksed tarkust taga nõudma
tulnud õpilastele suletuks.
Seda muidugi varasema
kokkuleppe alusel peredega
ja põhjusel, et koolipere ka
ise end vahetevahel täiendama peab. Seekord suundus ligi 60-liikmeline seltskond pedagooge, töötajaid,
juhtkonna ja hoolekogu
liikmeid külla põhjanaabritele, kelle juures toimus
regiooni kuulsaim ja sisukaim haridusmess EDUCA.
Elis Kaursonile, Rae küla elanikule, kes ühines väljasõiduga hoolekogu esindajana, avaldas päeva jooksul
nähtu ja kuuldu muljet. „Minul oli
võimalus seda päeva vaadata lapsevanema silmade läbi ja see oli tõesti
põnev kogemus. Leian, et sellised külastused on väga vajalikud nii meie
tublide õpetajate motiveerimiseks aga
ka silmaringi avardamiseks – kõik uudised, mis üldse haridusmaastikul on,
tuuakse sulle seal kandikul ette,“ selgitas Kaurson.
Messil eksponeeritakse kõige värskemaid õpikuid, õppematerjale ja –vahendeid, IT-lahendusi ning kooliinventari. Toimuvad loengud ja arutelud,
mis pakuvad hulganisti inspiratsiooni
ja uusi mõtteid.

Ema või isaga tööle
kaasa minemine,
seal nähtu ja kuuldu
üle arutamine ning
hiljem koolis ka selle
analüüsimine on väga
õpetlik ja põnev.

„Lisaks on ka võimalus, et ennast
teistega võrrelda, kõrvutada. Saime
võimaluse näha, kas meie tase vastab
sellele, mida Põhjamaades pakutakse.
Hea meel on tõdeda, et meil seda asja
enam ei ole – et peaksime vaatama
Skandinaavia koolide poole või võtma
end nende taha sappa. Me saame vaadata neile silma, sest oleme võrdsed
nii pakutava hariduse kvaliteedi kui
ka moodsa õpikeskkonna poolest, mis
Järvekülas kõik olemas on,“ oli hoolekogu esindaja rahul.
Samal ajal, kui õpetajad uusi mõtteid kogusid, ei olnud lastel aga mitte
külmapühad, vaid kool oli ka siin leidnud võimaluse, kuidas rakenda ellu
ühte Järveküla Kooli aluspõhimõtet –
luua ühendus lapse, tema vanemate ja
kooliõpingute vahel. Nimelt liitus kool
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele
tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.
Kuigi suurem kampaania teostub veebruaris, siis tegi koolipere lapsevanematele ettepaneku kasutada selleks just
jaanuarikuu viimast reedet, kui toimus
väljasõit. „Järveküla Kool paneb suurt
rõhku selle, et koolis käimine ei ole vaid
kooli ja õpilase vaheline side. Selleks, et
kõik toimiks, peavad ka lapsevanemad
kaasa lööma. Ema või isaga tööle kaasa minemine, seal nähtu ja kuuldu üle
arutamine ning hiljem koolis ka selle
analüüsimine on väga õpetlik ja põnev.
Veel on meil ka algatus „Teist moodi õppimise päev“, kus lapsevanemate seast
käivad erinevate ametite esindajad
enda tööalaseid kogemusi edasi andmas ja seeläbi ka koolielu rikastamas,“
selgitas Kaurson.
Seda, et Järveküla Kooli lapsevanemad tõesti hoolivad ja tahavad kooli
tegemistes kaasa lüüa, näitas ka suur
osalejate arv – töövarjuks leidis võimaluse minna ühtekokku 360 last ja kooliperel on selle üle suur rõõm!
RS

Üheksa-aastane Karola Kaurson veetis
töövarjupäeva isaga ehitusobjektil.

KOOLIELU
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Lastele ja eakatele muutus puude
taotlemine mugavamaks
Sotsiaalkindlustusamet muutis
puude taotlemise eakatele ja lastele mugavamaks, võttes kasutusele
uue taotlusvormi, mis võrreldes
eelmisega on oluliselt lühem ning
taotlejale lihtsam ja mugavam
täita.
Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Ülle
Leesmaa ütles, et need, kes kunagi on
puuet taotlenud, teavad, kui pika ja
põhjaliku taotlusvormi pidid lapsed ja
eakad täitma. „Taotlusvorm oli 16 lehekülge ja seal oli selliseid küsimusi, mis
ei ole täna enam olulised,“ lisas ta.
Uuest taotlusvormist on välja jäetud kõik sellised küsimused, millele
leiab vastused erinevatest andmebaasidest. „Korraldasime töö nii, et inimene ei pea korduvalt esitama kord juba
riigile või kohalikule omavalitsusele
esitatud andmeid,“ rääkis Leesmaa
ning lisas, et amet viis enne uue vormi kasutuselevõttu läbi ka testimised,
kus osales üle 250 inimese. 85 protsenti neist pooldas uut taotlusvormi.
Puude määramisel hinnatakse ini-

mese toimetulekut sotsiaalses keskkonnas. Uuenenud taotlusvormis peab
taotleja põhjendama vaid oma puude
taotlemise soovi ja kirjeldama peamisi
piiranguid erinevates tegevustes ning
piirangute esinemise sagedust. Info
koos taotleja isikuandmetega mahub
nüüd kahele lehele. Uue taotlusvormi
leiab ameti kodulehelt.
Lastel ja eakatel tuvastatakse puude raskusastet selle järgi, kui paju on
tal vaja kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Mida suurem see on võrreldes
eakaaslastega, seda raskem on puue.
Tööealiste puude taotlemine käib teistel alustel. Neil hindab töövõimet töötukassa, kui inimene soovib samal ajal
taotleda ka puude raskusastet, saab sedagi teha koos töövõime hindamisega
töötukassas.
2018. aastal sai sotsiaalkindlustusamet ühes kuus keskmiselt 533 laste
puude taotlust ja 2268 vanaduspensioniealiste puude taotlust. Tööealiste
inimeste puude taotlusi oli kuus keskmiselt 2268.
Sellest aastast vallavalitsuse tee-

nistuses tööd alustanud erivajadustega inimeste spetsialist Siret Kiik leiab,
et uus taotlusvorm on väga tervitatav.
„Senise „lauluraamatu“ täitmine oli
väga aeganõudev ja kohati keeruline
puude taotlejale. Kindlasti tekib ka
uue vormi puhul selliseid küsimärke,
aga julgustakski inimesi siinkohal
edaspidi puude taotlemisel selliste
murede ilmnemisel minu poole pöörduma,“ lisas ta.
Erivajadustega inimeste spetsialisti ametikoha loomise loost ja sellest
ametikohast lähemalt saab aga lugeda
juba järgmistes Rae Sõnumites.

Uuenenud
taotlusvormis peab
taotleja põhjendama vaid
oma puude taotlemise
soovi ja kirjeldama peamisi
piiranguid erinevates
tegevustes ning piirangute
esinemise sagedust.

AVATUD USTE PÄEV VAIDA PÕHIKOOLIS
15.02.2019.
08.15 – 12.00 JA 17.00 – 18.30

Vana ja väärikas, kuid igati kaasaegne 156-aastane Vaida Põhikool
ootab huvilisi avatud uste päevale.

Külastajad saavad tutvuda koolimajas olevate kaasaegsete õpitingimustega ning kogeda väikese kooli hubast
interjööri. Hommikupoolikul on võimalik külastada õppetunde. Soovi korral on võimalus nautida iga-aastast
meelelahutuslikku üritust „Playbox 2019“, mis algab kell 18.30. Eriti oodatud on tulevased 1.klassi õpilased!
17.00 – 18.30 on võimalus kohtuda juhkonna liikmetega.

Kool on tunnustatud tiitliga „Harjumaa turvaline kool“ ning saavutanud 2018. aastal Rae valla konkursil
„Kaunis Kodu“ asutuste kategoorias I koha.

Rae vald, Vaida alevik, Vana- Vaida tee 15. Kooli koduleht: http://www.vaidakool.ee

Uudistama on oodatud kõik Rae vallas elavad esimest kooliteed alustavad lapsed ja nende vanemad.
Õpilased, kes ei ela Vaida alevikus, saavad kasutada kooli tulemiseks koolibussi või ühistransporti.
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Mõttetalgud Lagedi
Möödunud sügisel arutasime Lagedi aleviku eestseisuse laiendatud koosolekul
planeeringute valdkonna
abivallavanema ettepanekut sõnastada Lagedi kandi
elanike sisend tulevasse
Lagedi kandi üldplaneeringu koostamisse. Pakkumine
võeti üksmeelselt vastu,
otsustati kandi elanike
mõtete sõnastamiseks teha
kõigepealt ideekorje ja seejärel mõttetalgud. Samuti
otsustati sellesse protsessi
kaasata külavanemad ja
nende kaudu kandi külade
elanikud.

Üldplaneeringu ala piiri esmane
ettepanek, mis mõttetalgute raames
sai veidi laiendatud.

REIN KARM

KORRALDUSTOIMKONNA LIIGE

Hea meel on tõdeda, et kogukond
haaras koheselt võimalusest kinni
oma piirkonna arengut silmas pidades. Esmane ideekorje tehti ära interneti vahendusel, seejärel juba avalikul
arutelul. Just viimane andis võimaluse
elanikel kokku tulla, rääkida oma muredest ning otsida lahendusi. Tõdeti, et
täna tehtav töö on meie laste ja lastelaste jaoks. Kõik ei juhtu üle öö, kuid
kõik saab juhtuma arvestades elanike
vajadusi ja ettepanekuid.
Jaanuari teises pooles toimusid
mõttetalgud „Mida võtta, mida jätta“.
Selleks, et mõttetalgud „lappama“ ei
läheks, valis korraldustoimkond eelnevalt igale töörühmale kogukonna
liikmetest välja kolmeliikmelise juhtgrupi, kellel on kohaliku omavalitsuse
temaatikas eelnev kogemus. Neid inimesi meie kogukonnas on: näiteks on
meil kaks tegevarhitekti, on nii volikogu kui ka vallavalitsuse juhtimise kogemusega inimesi, volikogu liikmeid,

on kaks alevikuvanema
kogemusega
inimest. Heameel
on tõdeda, et kogukonna liikmed tulid
korraldustoimkonna
talgutel osalemise kutsele kaasa ning aitasid läbi
töötada ideekorje käigus
saadud ettepanekuid. Nii
saime kolm töörühma mehitada optimaalses suuruses. Suur abi töörühmadele
oli ka see, et igas töörühmas lõi
kaasa professionaal ehk valla arhitekt.
Mõttetalgute sissejuhatavas osas
selgitas valla planeeringute arhitekt
Stina Metsis, et kandi üldplaneering
täpsustab valla kehtivat üldplaneeringut ja sellega saab mittevajaliku sealt

välja jätta ja
uued probleemid
ning võimalikud lahendused sisse kirjutada. Rein
Karm korraldustoimkonnast selgitas, millised on
üldplaneeringu elluviimise
rahastamise võimalused, tutvustas millised objektid on lülitatud valla eelarve strateegiasse
(investeeringute kava eelolevaks neljaks aastaks) ning pakkus välja mõned
teemad, mida töörühmad võiksid arutada. Lõpuks tsiteeris ta visionäär Peeter Böckleri mõtteid tuleviku Lagedi
kohta. On heameel tõdeda, et tema

KAASAMISEST
VEEBRUAR 2019
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kandi planeeringust
visioon leidis töörühmades toetust (vt
Peeter Böckler, „Ajamasinaga Rae vallas“, Mixi kirjastus 2016).
Töörühmade töös kaasa löönud
valla arhitektid sõnastasid väga
lühidalt kõige olulisema alljärgnevalt:
• Stina Metsis, planeeringu
lahenduse ehk maakorralduse
töörühm: pakuti välja, et
kahel pool raudteed
oleva aleviku osa
kiire ja mugava
ühenduse võiks
luua kas Tehase
tänava
pikendusena Kooli tänavale või Kooli
tänav ühendada
Varivere teega. Samuti

peaks
juurde ehitama
uusi kergliiklusteid või nende lõike, kujundamaks
mugava kergliiklusteede võrgustiku
ning ehitama välja kallasraja Muuseumi teest kuni Lagedi mõisani. Leiti, et
uus kogukonna keskuseala võiks paikneda Jaama tänava ja raudtee nurgal,
kust tuleks tagada hea kergliiklusühendus ja uus sild otse kooli juurde.

Heameel on
tõdeda, et
kogukonna liikmed tulid
korraldustoimkonna
talgutel osalemise kutsele
kaasa ning aitasid läbi
töötada ideekorje käigus
saadud ettepanekuid.
Endise Lagedi jaama taguse pargi, mis
täna on võsastunud ja soine ala, peaks
kujundama rohealaks ning endise Lagedi prügimäe ala peaks kujundama
rohe- ja spordialaks, mis ühendada
matkarajaga Lagediga.
• Siim Orav, mõistliku haldusjaotuse töörühm: ettepanek Kopli ja Ülejõe külade tiheasustusalad liita Lagedi
alevikuga ning Leivajõe AÜ ala ja Karla
küla peakraavist põhja poole jääv ala
kuni ringteeni liita ka Lagedi alevikuga. Samuti peaks kaaluma Kostivere
tee äärse ala ning endise Lagedi mõisa ja Ilumäe tee äärsete alade liitmist
Lagedi alevikuga (nagu see on ajalooliselt olnud – R.K.). Peeti vajalikuks teha
uus sissesõit Lagedile Tehase tänava
pikendusena kas raudtee pealt või
alt. Lagedi kahe poole mugavamaks ja
kiiremaks ühendamiseks tuleks raudteest ülesõit kavandada kas Tehase,
Jaama või Kuuse tänava piirkonnast.
Samuti tehti ettepanekud mõnede
uute kergliiklusteede ehitamiseks.
• Kadri Randoja, hariduse ja kultuuri ning külaplatside töörühm: jõuti järeldusele, et uus keskuseala võiks
paikneda Kooli ja Jaama tänavate piirkonnas, kus võiksid asuda perearst, raamatukogu, noortekeskus, spordihoone,
uus lasteaed. Praeguse koolimaja juures võiks olla uus spordihoone, ujula.
Algklassidemaja tuleks praeguse keskusehoone asemele ja staadion peaks
olema täisringiga. Tehti ettepanek
rajada Kingu tänava äärde külaplats
ja mänguväljakuala ning Lagedi kooli

tagahoovi, Põllu tänava äärde ja Ülejõe
külla jõe äärde mänguväljakud ja puhkealad. Tehase tänava ja raudtee vahelisele alale tuleks rajada koerte jalutusplats. Lagedi endise prügila piirkonnas
võiks olla mitmeotstarbeline spordi- ja
vabaaja veetmise ala ning Pirita jõe kallastel virgestusatraktsioonidega liikumisrada.
Lagedi kandi esindajad koostöös
valla spetsialistidega on oma mõtted
kandi arenguks sõnastanud ja loodame, et valla arhitektidel on sellest
kasu Lagedi kandi üldplaneeringu algatamise lähteülesande koostamisel.
Ühtlasi juhime tähelepanu sellele,
et Lagedi kandi elanikel on veel võimalus teha häid ettepanekuid kuni
1. maini 2019. Nimelt on valla kodulehele
üles pandud kaardirakenduse aadressil https://www.rae.ee/en/lagedi, kuhu
saab oma ettepanekuid teha ja jälgida,
milliseid ettepanekuid on sinna lisatud.
Lagedi kandi üldplaneeringu koostamisega alustatakse kas selle aasta lõpupoole või järgmise aasta alguses. Üldplaneeringu kehtestamiseni jõudmiseks tuleb
tööd teha hea mitu aastat. Algab see lähteülesande sõnastamisest, siis mõteteettepanekute analüüsimine, süstematiseerimine, vajalike uuringute tegemine,
kõikvõimalikud kooskõlastused, protestide lahendamine – ehk see on pikk ja
töömahukas protsess, aga kandi elanikega koostöös on algus tehtud.
Töisest õhtupoolikust kokkuvõtet
tehes tänas planeeringute valdkonna abivallavanem Priit Põldmäe kõiki
mõttetalgutel osalenuid ja tunnustas
töörühmade head tööd. Korraldustoimkond tänab omalt poolt külavanemaid, kes osalesid ise või saatsid
oma esindajad mõttetalgutele, aga ka
Lagedi kooliperet, kelle hubane saal
soosis mõttetalguid. Aitäh ka talgutel
osalenud valla arhitektidele!

Üldplaneeringu
kehtestamiseni
jõudmiseks tuleb tööd teha
hea mitu aastat.
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Peetri pargi esimese etapi projekteerimine käib, fotol esmane eskiislahendus. Ehitustööd algavad sellel aastal.

Peetri park ja Peetri
Kätte on jõudnud aeg, kui
Peetri piirkonna elanike
poolt kaua oodatud pargi
ala loomine on jõudnud
esimeste käegakatsutavate
sammudeni. Valminud on
esimene eskiislahendus,
projekteerimine käib ja sel
aastal algab ka esimese etapi ehitus.
Rohkem kui 5-hektarilisel maaalal on aga veel lahendamata küsimusi, mille osas on vald kaasanud elanikud.
Jaanuari lõpus toimus rohke osavõtuga Kungla tänav 36 kinnistu uue
detailplaneeringu
eskiislahenduse
tutvustamine ja väga oodatud on ka
elanike nägemus sellest, milliseks

Peetri piirkond on kiiresti kasvav. Juba täna tunnevad Peetri elanikud 2018. aastal
läbi viidud rahulolu-uuringu järgi puudust kvaliteetsest tervisekeskusest.

võiks tulevikus kujuneda pargi teises
etapis rajatav osa.
Kas ja millal tuleb Peetri park?
Peetri park tuleb, Rae valla eelarvestrateegias aastani 2023 on Peetri
pargi ja keskväljaku rajamiseks ette
nähtud 1,8 miljonit eurot. Töödega on
juba ka alustatud – hetkel käib esime-

ses etapis rajatava osa projekteerimine ja ehitus algab sel aastal. Esimese
etapi valmimine on ette nähtud hiljemalt aastal 2020. Kogu park on valmis
aastal 2022.
Kuhu ja kui suur tuleb Peetri park?
Kogu ala pindala on ca 5 hektarit.
See võtab enda alla järgmised kinnis-

PEETRI PARK
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Tulevikus moodustab ühtse terviku umbes 5 hektari suurune ala.

tervisekeskus
tud: Kungla tee 43 pindalaga 1,8 hektarit, Kungla tee 38 – 1,1 ha ning Kungla
tee 36 – 1,2 ha. Lisanduvad veel Kopli
tee 7 ja 9 ning Suurekivi tee 29 asuvad
väiksemad kinnistud, mille pindala on
kokku ligi 0,9 hektarit.
Millist osa sellest mõjutab Kungla
36 kinnistu detailplaneering?
31.01.2019 toimunud Kungla tee
36 detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustus puudutab osa Kungla tee
36 kinnistust ehk vähem kui 1/5 kogu
Peetri pargi mahust. Antud kinnistul
kehtib 2014. aastal kehtestatud detailplaneering, mille põhjal on tervisekeskuse loomine sinna olnud algusest
peale ettenähtud.
Miks soovitakse muuta aastal 2014.
kehtestanud Peetri külaplatsi ja
lähiala detailplaneeringut?

Rae valla
eelarvestrateegias
aastani 2023 on Peetri pargi
ja keskväljaku rajamiseks
ette nähtud 1,8 miljonit
eurot.

Sellest lähtuvalt jõuti arusaamisele, et kehtiva Peetri külaplatsi ja
lähiala detailplaneeringuga lubatud
ehitusmahuga ei ole võimalik Peetri
piirkonna vajadustele vastavat tervisekeskust tulevikus rajada ning asuti koostama uut detailplaneeringut
Kungla tee 36 kinnistule.

2014. aastal kehtestatud planeeringu järgi on võimalik rajada 300 m2 suuruse ehitisaluse pinnaga 2-korruseline
hoone. Selle ajaga võrreldes on Peetri
kandi elanike arv kasvanud – võrreldes
2015. aasta esimese jaanuari seisuga
lausa 49% ja kasv jätkub.
Lisaks on vald vahepeal saanud
olulise kogemuse võrra rikkamaks –
läbi on projekteeritud EL-i rahastusnõuetele vastav ja kaasaegsete tervishoiuteenuste pakkumiseks sobiv Jüri
tervisekeskuse hoone.

Millised on muudatused, mida
soovitakse võrreldes kehtiva
detailplaneeringuga teha?
Vallavalitsuse algne ettepanek oli
uus ehitusmaht planeerida varuga,
et saaks tulevikus vajadusel hakata
pakkuma ka laiemat ringi tervishoiuga seotud teenuseid, sest piirkond on
kiiresti kasvav ning kõiki soove ja vajadusi täna ette näha ei ole võimalik.
Planeeringu algatamisel välja pakutud
idee oli anda Kungla tee 36 krundile
ehitusõigus kuni kahe hoone ehitami- w
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1.DETAILPLANEERINGU
ALGATAMINE JA
ESMASE
ESKIISLAHENDUSE
KOOSTAMINE

2. AVALIK ARUTELU
ehk
ESKIISLAHENDUSE
TUTVUSTUS

3.DETAILPLANEERINGU KOOSTAMINE,
KOOSKÕLASTAMINE JA VASTUVÕTMINE

4.AVALIK
VÄLJAPANEK

5. KEHTESTAMINE

Täna on kogu protsess alles alguses – oleme jõudnud esimese oranži nooleni.

seks ehitisaluse pinnaga kokku kuni
2000 ruutmeetrit.
Kuna aga juba enne eilset eskiislahenduse tutvustust tehti piirkonna
inimeste poolt mitmeid ettepanekuid
mahu vähendamiseks, eesmärgiga
säilitada senine kvaliteetne elukeskkond, pakkus vallavalitsus ka alternatiivse lahenduse, mis võimaldaks rajada tervisekeskuse, kus saab sarnaselt
Jüri alevikku rajatava tervisekeskusega kõik esmased vajalikud tervishoiuteenused tagada, kuid mis arvestaks
senisest enam naabrite soovidega ehitusmahu vähendamise osas.
Seega on valla ettepanek täna kehtiva detailplaneeringuga võrreldes
muuta kahte olulisemat asja – seni ettenähtud 300-ruutmeetrise ehitisaluse pinnaga kahe korruselise hoone
ehituse asemel võimaldada kinnistule tulevikus kuni 1000-ruutmeetrise
ehitisaluse pinnaga kahe korruselise
hoone ehitamist koos normatiividele
vastava parklaga.
Oluline on märkida, et Kungla tee
36 kinnistu sihtotstarve, mis on täna
ühiskondlik ehitiste maa, jääb ka uue
planeeringu järgi samaks ning selles
osas mingeid muudatusi ei tehta. See
omakorda tagab, et ka tulevikus on
võimalik sinna rajada AINULT ühiskondlikuks kasutamiseks ette nähtud
hooneid.
Millal hakatakse Peetris
perearstiteenust pakkuma ja
millal võiks valmida kõne all olev
planeeritav perearstikeskus Kungla
tee 36 kinnistule?
Ettevõte Haldja Hambaravi OÜ on
sõlminud kokkuleppe rentida ca 600
m2 põrandapinda Compakt Kinnisvara poolt rajatavasse Peetri keskushoonesse (Küti tee 4), mis valmib sel sügisel. Koostöös partneriga on ettevõttel
plaan rajada 2 perearstikabinetti ja 5
hambaravikabinetti.
Antud planeeringuga loodavad eeldused Kungla 36 kinnistule tervisekes-

Tulevase Peetri pargi ala.

kuse ehituseks võiks realiseeruda siis,
kui Peetri keskushoones on teenus
hästi käivitunud ja tekib vajadus lisaruumideks, kas perearstile või muudele tervishoiuteenustele. Teine oluline
eeldus on, et vallal on sellise tervisekeskuse rajamiseks endal vahendid,
õnnestub kaasata rahastust Euroopa
fondidest või leida koostööpartner erasektorist.
Sellele eelneb aga minimaalselt
pooleaastane detailplaneeringu koostamise protsess. Seega on konkreetseid kuupäevi vara nimetada ja esialgu jääb Kungla 36 kinnistu vähemalt
mõneks aastaks veel tühjaks ning kaetuks muruga.
Kui tulevikus otsustatakse Peetri
perearstikeskuse ehitamise osas teha
koostööd erasektoriga, siis saab see
toimuma läbi avaliku hoonestusõiguse konkursi ning tingimusel, et sinna
saab tulla ainult elanikke teenindav
tervisekeskus.
Mis on järgmised sammud?
31. jaanuaril toimunud eskiisla-

henduse tutvustuse käigus tõid elanikud välja mitmeid küsimusi, sh
liikluskoormuse, hoone paiknemise
ning parkimiskohtade mahuga seotud
mõtteid. Planeeringu edasine protsess
näeb ette nende ettepanekute läbi vaatamist ning analüüsimist ja vajadusel
vastavasisuliste uuringute tellimist.
Kõik planeeringut puudutavad ettepanekud ja küsimused on aga jätkuvalt
valda oodatud.
Kokkuvõttes on Peetri kandi
elanike jaoks kolm head uudist:
- Peetris pakutakse alates sügisest
Peetri keskuses hambaravi- ja perearstiteenust, mida on kaua oodatud.
- Vald on alustanud tulevikku vaatavalt kaasaegse ja piirkonna vajadusi
arvestava perearstikeskuse detailplaneeringu koostamist.
- Käivitatud on Peetri pargi projekteerimise tööd ja ehitusega on plaan
sel aastal alustada. I etapp pargist valmib hiljemalt 2020 ning kogu park valmib aastaks 2022.
RS
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Kuidas käib kaasamine?
Hoolimata sellest, et tänapäeval
vallajuhtimises ja planeerimistegevuses kasutusel olevad digitaalsed
lahendused, nagu näiteks avalikud
dokumendiregistrid ja kaardirakendused, on info tavainimesele muutnud oluliselt kättesaadavamaks, on
siit-sealt ikka kuulda, et inimesed
ei tunne, et neid oleks kaasatud.
Mis siis ikkagi kaasamine endast
kujutab ja milliste sammude läbi
seda tehakse? Proovime seda selgitada valla põhjapiirkonna üldplaneeringu näitel.
2016. aastal asus Rae vald koostama Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringut. Kõige suurema sihtrühma,
keda üldplaneering kõige otsesemalt
puudutab, moodustab hõlmatava ala
elanikkond ja maaomanikud. 2019.
aasta seisuga on Peetri kandi elanike
arv lähenemas 10 000-le inimesele.
Lisaks puudutab see maaomanikke,
kelle maa ei ole hoonestatud ja nad ei
oma sissekirjutust rahvastikuregistris, ning samuti arendajaid, kes omavad piirkonnas maad ja kes tegelevad
arendustegevusega. Lisaks kaasas Rae
vald üldplaneeringu koostamise protsessi ka erinevaid eksperte, kes aitasid
koostanud alusuuringuid, mis on planeerimisotsuste tegemise protsessi
aluseks.
Seadus käsib ja vald soovib
Üldplaneeringu menetlus toimub
lähtuvalt planeerimisseadusest, mis
reguleerib avalikkuse kaasamist ja
inimeste teavitamise põhimõtteid.
Teisalt on kaasamine ka valla enda
huvides. Nimelt võimaldab valla hinnangul õigel ajal ja juba varajases planeerimise staadiumis läbiviidud kaasamine hilisemas etapis hoida kokku
aega ja ümbertegemise vaeva. Kui mõnele piirkonna probleemile juhitakse
rohkem tähelepanu, on oluline seda
teemat ka rohkem käsitleda ja täpsustada.
Läbi kaasamise protsessi soovib
vallavalistus muuta planeerimist avatumaks ja kasvatada seeläbi ka inimeste usaldust, ilma milleta on spetsialistidel keeruline tööd teha. Kaasamine

üldplaneeringu koostamise protsessis
tähendab samuti seda, et inimesed
saavad rohkem kaasa rääkida oma elukeskkonna paremaks muutmisel, mis
on suures pildis ka planeeringu koostamise üheks eesmärgiks.
Millised on kaasamise viisid?
Põhjapiirkonna
üldplaneeringu
koostamisel on Rae vald kasutanud
kaasamise vormidest info jagamist,
konsulteerimist ja koostööd. Erinevatel ajaetappidel oleme andnud teavet
valla ajalehes Rae Sõnumid, koostanud
küsitlusi, edastanud lähteseisukohad
tutvumiseks ametkondadele ning
naaberomavalitsusele, konsulteerinud ekspertidega ning korraldanud
kolm avalikku arutelu, mille käigus
oleme tutvustanud lähteseisukohti,
alusuuringute tulemusi ning esmase
eskiislahenduse põhimõtteid. Lisaks
on tehtud teavitustööd sotsiaalmeedia
kanaleid kasutades.
Kõige edukam viis on jätkuvalt otsesuhtlus ning avalik arutelu pakub
selleks võimaluse. Avalike arutelude
ja tutvustuste mõte on selgitada valla poolseid mõtteid lahenduse kujundamisel ja tutvustada ideed, mis
on olnud planeerimisotsuste aluseks.
Avalike arutelude toimumise käigus
on suurem võimalus jõuda erinevatel
osapooltel üksteisemõistmiseni, sest
küsimusi saab esitada jooksvalt ning
tavaliselt on kohal ka spetsialistid, kes
saavad asju laiemale kuulajaskonnale
selgitada. Hea on tõdeda, et kodanikud
on põhjapiirkonna ruumilise visiooniga kaasa tulnud ja leidnud, et see
on pigem positiivne ja edasiviiv, kui
liigselt suuri piiranguid seadev. Vald ei
tee otsuseid erahuvist lähtuvalt, vaid
ikka vaadates suuremat pilti ja et valla
üldine areng saaks toimuda keskkonnasõbralikult, elukeskkonda mitmekesistavalt ja üksteist arvestavalt.
Miks kõik ideed töösse ei lähe?
Viimase avaliku tutvustuse käigus palusime valla kodanike ja kõigi
teiste puudutatud isikute arvamusi
põhjaosa üldplaneeringu esmasele
eskiislahendusele. Kokku laekus 55 et-

tepanekut 29-lt ettevõttelt, kodanikult
ja kodanike ühenduselt, millest arvestasime või osaliselt arvestasime 34 ettepanekut. Meile laekus nii kogu valda
käsitlevaid põhjalikke analüüse koos
kaardimaterjalidega kui ka lihtsaid
ettepanekuid enda kinnistut puudutava maakasutuse osas. Kõige rohkem
kajastamist ja ettepanekuid tehti planeeritava kergrööbastranspordi osas.
Oli ka ettepanekuid, mis olid oma
olemuselt vastanduvad, nii et vald
pidi leidma erinevate osapoolte vahel
tasakaalu ja konsensuse, korraldades
täiendavaid kohtumisi ja arutelusid.
Kaasamise puhul on oluline mõista, et see ongi eri osapoolte arvamuste
ära kuulamine ja nende vahel kompromissi otsimine ning kokkulepete
sõlmimine. Vahel võib siiski kohata
pahameelt, et kui ma ei saanud enda
poolt soovitud tulemust, siis mind ei
ole kaasatud. Planeerimise protsessis,
mis on avaliku kokkuleppe otsimine,
ei ole võimalik alati täita 100% kõigi
osapoolte huve, sest huvid on erinevad elanikel, maaomanikel või arendajatel. Kõigile on seadusega aga ettenähtud oma õigused ja kohustused.
Seega tuleb leida läbi kaasamise tasakaalupunkt, üksteise õigusi ning ettepanekuid tuleb austada ja olla valmis
kompromisside sõlmimiseks.
Siiski saame tänaseks öelda, et
põhjapiirkonna
üldplaneeringusse
tehti palju asjalikke ja põhjendatud
ettepanekuid, mida suuremas osas ka
arvestati. Ettepanekutest tulenevalt
on kaardimaterjalide pilt veidi muutunud, kuid üldine visioon on säilinud
sama.
Kõigi tehtud ettepanekute ja valla
poolsete vastustega on võimalik tutvuda valla kodulehel veebiaadressil
http://www.rae.ee/pohjapiirkond. Saabunud aasta esimeses pooles avalikustame ka muudetud kaardimaterjali
koos tekstilise osaga, mille osas ootame järjekordselt aktiivset kaasamõtlemist.
STINA METSIS
PLANEERINGUTE ARHITEKT

KERTU LAADOGA

KOMMUNIKATSIOONIJUHT
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Ellen Liik –
võrkpallile elatud elu
Tänavu 100-aastaseks saav
Eesti võrkpalliajalugu ei
tunne kedagi teist, kelle
elukäik on rohkem kui poole sajandi vältel olnud nii
tihedalt seotud võrkpalliga
kui Ellen Liigil.
ANDRES KALVIK
Rae spordikoolis treenerina töötav Liik
pälvis eelmise aasta lõpus toimunud
EV100 Spordiaasta Tähed auhinnagalal Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri
ja spordi sihtkapitali aastapreemia kui
Eesti võrkpalli pikaajaline edendaja
koondise mängijana, võrkpallitreenerina, õppejõuna ja koolitajana ning
õppematerjalide loojana.
Treenerina üle 50 ja mängijana üle
60 aasta tegutsenud Liik on täiskasvanute hulgas tulnud kokku kümme
korda Eesti meistriks. Kahvatumaid
medaleid ei ole mõtet kokku lugedagi.
Ta on korduvalt pälvinud Eesti aasta
võrkpallitreeneri autasu.
2014. aastal omistati Liigile tähtajatu meistertreeneri kutsekvalifikatsioon. Selle omanikke on Eestis vaid
ühe käe sõrmede jagu. Liik on tegutsenud võrkpalli kutsekvalifikatsiooni komisjoni esimehena, viinud läbi
võrkpallitreenerite tasemekoolitusi,
esinenud lektorina mitmetel koolitustel ja valmistanud õppevideo „Võrkpalli algõpetus“.
Venemaal, Soomes, Belgias, Ungaris, Austrias, Ameerikas, Kanadas ja
Poolas end erialaselt täiendamas käinud Liik on Aleksander Rünga ja Aino
Huimerindi kõrval kolmas inimene,
kes Eestis võrkpalliõpiku on koostanud. Inglise, vene ja soome keelt
valdava naise sulest on ilmunud viis
õppesuunitlusega raamatut, mis on
suunatud treeneritele, kehalise kasvatuse õpetajatele, harrastajatele ning
kõigile võrkpallist huvitatuile.

Rae Sõnumid käis kuu alguses 74.
sünnipäeva tähistanud Liigil külas, et
grand old lady kireva elu paremad palad
leheveergudele tuua.
Iseõppija jõudis koondisesse
Vändra metsas Pärnumaal Sikana
mõisa maadel nelja õega põllumehe ja
koduperenaise peres sündinud Liigile
oleks pall juba nagu sündides kaasa
antud.
„Mängisin kodus vastu aida seina pallikooli suure hasardiga. Koolis
mängisime pärast tunde rahvastepalli. Olin alati võidu peal väljas,“ meenutab Liik. „Võiera koolis seitsmendas
klassis tegin algust võrkpallimänguga.
Maal sai mängida ainult õues, see oli
seltskondlik vaba aja veetmise vorm.
Hiljem kuulusin kolhoosi naiskonda.
Keegi mulle midagi ei õpetanud. Lihtsalt mängisime.“
8. klassi alustas Liik Vändra keskkoolis, kus õpilastel oli tavaks õpetajate vastu mängida. Pärnus koolidevahelistel võistlustel käies jäi Liik 10.
klassi õpilasena silma noortekoondise
peatreenerile, kes andeka palluri Eestit esindama kutsus. „See oli eriline
kogemus. Läksin Pärnusse sussikott
näpuotsas. Treeningutel hakkasin esimest korda harjutusi tegema, alguses
ei saanud midagi aru. Esimese hooga
mind koondisega üleliidulisele koolinoorte spartakiaadile võistlema ei
kutsutud. Sinna pääsesin keskkooli
viimases klassis, võistlus toimus Volgogradis,“ märgib Liik.
Liigi haridustee jätkus Tartu Riiklikku Ülikooli kehakultuuriteaduskonnas. Aastaga jõudis hoolas harjutaja esindusnaiskonna koosseisu ja
õpingute jooksul võitis nurgaründa-

Soovisin lõpetuseks
veel ühe noortegrupi
tehniliselt korrektselt
mängima õpetada.

jana tegutsenud Liik Eesti meistrivõistlustel igat karva medaleid. „Mul
oli hea kiiruslik jõud ja ülikoolis taheti
minust kuulitõukajat teha,“ toob Liik
välja huvitava nüansi. „Oleksin võinud
ka jooksjana läbi lüüa, kuid võistkonnamäng ja emotsioon olid määravad.“
Füüsiliselt tugev ja palju individuaalset tööd teinud Liik jäi silma Eesti koondise treeneritele. VSÜ Kalev Tallinna LSK-s treenerina tööd alustanud
Liik hakkas Eesti koondisega mööda
suurt Nõukogude Liitu võistlema. Kui
tänapäeval kuuluvad rahvusnaiskonda valdavalt profimängijad, siis toona
esindati riiki põhitöö kõrvalt.
„Käisime terve Nõukogude Liidu
läbi,“ räägib Liik heldimusega. „Enne
turniire laagerdasime kaks nädalat,
kõik oli prii. Tasuks saime talonge.
Nõukogude Liidu meistrivõistluste
esiliigas mängides elasime hotellides
ja sõime restoranides.“
Rahvusnaiskonna esindamine sai
Liigil parimasse sportlaseikka jõudes
28-aastaselt otsa, sest ta suunati käsukorras tööle Tallinna Spordiinternaatkooli võrkpalliõpetajaks ja ühtlasi ka
Eesti noortekoondise treeneriks. „See
oli väga raske ja vastutusrikas periood.
Tuli hästi esineda nii Nõukogude Liidu noorte meistrivõistlustel kui ka
koolinoorte spartakiaadidel. Õnneks
tulime igal aastal Eesti meistrivõistlustel medalile. Suureks motivatsiooniks olid iga-aastased välisreisid Saksamaale ja Ungarisse,“ ütleb Liik.
Unistuste reis USA-sse
Treenerikarjääri huvitavaimaks
perioodiks peab Liik kaht kümnendit
(1989–2009) Tallinna Ülikoolis, kus ta
töötas naiskonna juhendamise kõrvalt ka võrkpallilektorina. Liik viis TLÜ
viis korda Eesti meistriks, kaks korda
karikavõitjaks ja korduvalt tuldi esikolmikusse.
„Esimese hooajaga tõusime esiliigast meistriliigasse ja järgmisel hooajal w
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v võitsime kulla,“ krutib Liik ajaratast.
„Eesti taasiseseisvus ja pärast seda käisime läbi terve maailma. Vapustav reis
oli 1995. aastal (1895 mõtles ameeriklane William Morgan välja võrkpalli ja
ala tähistas 100. juubelit – A.K.) USA-se.
Kutse Salt Lake Citys peetud turniirile
oleks peaaegu kasutamata jäänud. Käisin öösel ülikooli rahvusvaheliste suhete osakonnas helistamas ja asju ajamas. Mobiiltelefone toona veel ei olnud.
Mormoonide külalislahkus oli imeline
ja meid sõidutati läbi kolme kanjoni.
Järgmisel aastal käisime Kanadas ja
nägime Niagara juga. TLÜ naiskonda
kuulusid fantastilised tüdrukud. Suhtleme siiamaani. Paljud mängivad praegu Peetri naiskonnas.“
Nõuab distsipliini
Samaaegselt ülikoolist pensionile minekuga avati Liigi kodu lähedal
Peetri kooli võimla ning kiiresti arenevasse piirkonda tekkis Liigi eestvedamisel ja vallavanema Raivo Uukkivi
toetusel kohalik naiskond. Edu oli kiire tulema – Peetri naised on võitnud
medaleid nii Eesti meistrivõistluste
esiliigas, Tallinna meistrivõistlustel ja
Rahvaliigas. Tegemist on kokkuhoidva
seltskonnaga, kes käib üksteisega läbi
ka perekonniti.
Viimased neli aastat on Liik keskendunud aga Rae spordikoolis noorvõrkpallurite, peamiselt tüdrukute,
treenimisele. „Soovisin lõpetuseks
veel ühe noortegrupi tehniliselt korrektselt mängima õpetada. Tahan
näha, kaugele nad jõuavad. Tulemuste
üle ei saa kurta, kuid treeneritöö noortega ei ole kerge. On erandeid, kuid
suurem osa noori ei tee pühendunult
tööd,“ nendib Liik. „Samas on mul võimalus täielikult treenimisele keskenduda, sest tunnen oma töös spordikooli toetust.“
2012. aastal sai Liik Rae valla aasta
treeneri tiitli ja 2016. aastal tunnistati
ta valla aasta huvihariduse õpetajaks.
Servis 16 korda järjest
Oma esimese Eesti meistrivõistluste medali võitis Liik 1964. aastal,
mullu tuli ta vanuseklassis 65+ Eesti
karikavõitjaks ehk vapper naine on
mängijana metallist autasusid teeninud 54 aastat järjest!
Liik tõi oma auhinnakogu siinkir-

jutaja külaskäigu puhul välja ja see
hulk on aukartustäratav – kokku üle
130 medali!
Uurin motivatsiooni kohta. „Eelmisel aastal oli Eesti Vabariik 100, tänavu
tähistab 100. juubelit Eesti võrkpall. See
paneb pingutama. Saan veel pallile pihta ja trenniseltskond on ka lahe. See on
hea suhtlusvorm,“ sõnab Liik.
Soliidses eas püstitas Liik järjepideva pallingu Eesti mitteametliku
rekordi. Nimelt servis Liik 2016. aasta
Eesti karikavõistlustel 60+ vanuseklassis Rae ja Tallinna naiskonna vahelises võidumängus ilmeksimatult
16 korda järjest, lõpetades erakordsel
moel nii geimi kui ka mängu.
Vaba aeg: bridž ja ökoaed
Üle 40 aasta Peetris elanud Liik
hoiab vaimu teravana sõpradega külakorda bridži mängides. Kevadest
sügiseni möödub vaba aeg suuresti koduaias. Ka näppe mulda pistes on Liik
maksimalist ja tema pingutused ei ole
jäänud märkamata. Aastatuhande alguses pälvis ta peaministrilt tänukirja
aiakonkursi „Kaunis Eesti kodu“ võitmise eest.
„Mul on ökoaed – palju rohelust, lilli ja suhu saab ka midagi pista. Maitserohelisega kevadel algab ja ploomidega sügisel lõpeb. Kaks aprikoosipuud
on ka,“ loetleb Liik.

Magusaim võit ja
valusaim kaotus

K

õige väärtuslikumaks saavutuseks peab Liik 1974. aastal
Kasahstanis Almatõs peetud
üleliidulisel koolinoorte spartakiaadil saavutatud viiendat kohta.
Iga kahe aasta järel toimunud jõuproovil jõudis Eesti tütarlaste koondis
finaali kaheksa parema hulka tänu juhendis tehtud muudatusele. Alagrupis
tekkis „surnud ring“ ja treener Liik,
kes ei olnud uue juhendiga kursis, läks
võistluste staapi nukral ilmel. Mõni
sekund hiljem väljus ta sealt kiljudes,
sest korraldajad olid talle öelnud: „Ana
ne znala“ („Ta ei teadnud“).
„Finaal – see oli tõeline saavutus,“
õhkab Liik. „Viienda koha eest saime
tasuta varustuse. See oli kõrgetasemeline võistlus, sest lisaks liiduvabariikide koondisetele osalesid Moskva ja
Leningradi esindused.“
Valusaima kaotuse sai Liik seitsmekümnendatel Pärnus peetud Eesti
karikavõistluste finaalis. Mängiti vanade reeglitega ja Liigi juhendatav Tallinna Spordiinternaatkool juhtis viiendas
geimis 14:2 ehk ihaldatud võidust lahutas vaid punkt.
„Istusin toolile, panin jala üle põlve
ja ütlesin, et karikas on meie,“ on toonased kibedad sündmused Liigil hästi
meeles. „Algul tegime paar lohakusviga, siis proovisin vahetusega mängu
muuta ning lõpuks läksid mängijad
närvi. Me kaotasime. Ulme!“

VALIMISED
VEEBRUAR 2019
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Valimistel on igal häälel jõud
PRIIT VINKEL

RIIGI VALIMISTEENISTUSE JUHT

Veebruari lõpus ja märtsi alguses
valime uue riigikogu koosseisu.
Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka
kümme päeva, hääletada saab nii
jaoskonnas kui ka juba kümnendat
korda elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub
varakult välja selgitada, kus täpsemalt
kodujaoskond asub. Selle info leiab riigi poolt saadetult valijakaardilt. Vajadusel aitab kaardirakendus aadressil
valimised.rahvastikuregister.ee. Kokku on riigikogu valimistel 12 ringkonda ja valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles seatud tema
ringkonnas.
Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei mõjutaks kõrvalised
tegurid. Toetudes erinevate riikide
kogemustele, kus valimisi on püütud
mõjutada sotsiaalmeedias levivate
valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme
selgitanud küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste
läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega,
et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma
seadmete, veebilehtede ja meiliaad-

•

Rae valla
valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr 1 – Peetri Lasteaed-Põhikool.
Aadress: Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae
vald, Harju maakond.
Eelhääletamine 25.–27.02.2019 kell
12.00–20.00 ja valimispäeval 03.03.2019
kell 9.00–20.00.

•

Valimisjaoskond nr 2 – Rae Kultuurikeskus.
Aadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik,
Rae vald, Harju maakond.

resside turvalisse käsitlemisse. Üldse
on „koostöö“ märksõna, millega annab
palju ära teha – meiega koos aitavad
valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii
jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine
algab 21. veebruaril. E-hääletamine
algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9
ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab aadressil www.valimised.ee.
Valija peab veenduma, et tema arvuti
on korras ning ID-kaardi ja koodide
andmine teiste inimeste kätte ei ole
lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel
juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui

valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.–24. veebruarini saab olenemata elukohast
hääletada maakonnakeskustes. 25.–
27. veebruarini toimub hääletamine
elukohajärgses valimisjaoskonnas,
samuti on igas omavalitsuses avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab
hääletada väljaspool elukohta (Rae
vallas on selleks jaoskond number 2).
Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9–20, siis saab
hääletada vaid oma elukohajärgses
jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg, millal
saab oma hääle kuuldavaks teha.

Eelhääletamine 25.–27.02.2019 kell
12.00–20.00 ja valimispäeval 03.03.2019
kell 9.00–20.00.

12.00–20.00 ja valimispäeval 03.03.2019
kell 9.00–20.00.
Valimisjaoskond nr 5 – Vaida Raamatukogu.
Aadress: Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, Rae vald, Harju maakond.
Eelhääletamine 25.–27.02.2019 kell
12.00–20.00 ja valimispäeval 03.03.2019
kell 9.00–20.00.

•

Valimisjaoskond nr 3 – Lagedi Kool.
Aadress: Kooli tn 18, Lagedi alevik,
Rae vald, Harju maakond.
Eelhääletamine 25.–27.02.2019 kell
12.00–20.00 ja valimispäeval 03.03.2019
kell 9.00–20.00.

•

Valimisjaoskond nr 4 – Jüri Raamatukogu.
Aadress: Laste tn 3, Jüri alevik, Rae
vald, Harju maakond.
Eelhääletamine 25.–27.02.2019 kell

•
•

Valimisjaoskond nr 6 – Järveküla kool.
Aadress: Reti tee 20, Peetri alevik, Rae
vald, Harju maakond.
Eelhääletamine 25.–27.02.2019 kell
12.00–20.00 ja valimispäeval 03.03.2019
kell 9.00–20.00.
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Mida soovivad riigikokku kandideerijad
Rae valla jaoks ära teha?
Märtsis toimuvatel riigikogu valimistel saavad
Rae valda sissekirjutatud
inimesed anda hääle kandidaatidele, kes on üles seatud
Harju- ja Raplamaal.
ANDRES KALVIK
Kiiresti kasvav Rae vald vajab suuri investeeringuid ja piirkonda puudutavad mitmed kavandamisel olevad
üleriigilise tähtsusega taristuobjektid.
Et kohalike elanike huvid oleksid parimal moel kaitstud, ei teeks paha, kui
mõni siinne inimene järgmisse parlamendi koosseisu kuuluks.
Rae Sõnumid võttis ühendust suurimate erakondade esindajatega, kes
valla elus ka täna aktiivselt kaasa räägivad, ja uuris, mida nad kavatsevad
valituks osutudes Rae valla elanike
heaks riigikogus ära teha.

REFORMIERAKOND
MART VÕRKLAEV
RAE VALLAVANEM

Kuus ja pool aastat meie kiiresti
areneva valla juhtimist on andnud
mulle laia teemade ringi ja hulganisti kogemusi, mida riigikogusse saades sooviksin Eesti regionaalpoliitika
arengu heaks tööle rakendada.
Üheks selliseks teemaks on riigi
tugi suuremahuliste transpordiprojektide elluviimisel, nagu seda on
trammiühenduste loomine Harjumaal. Rae vallas teeme juba eeltööd,
tegeleme trassikoridori valiku ning
analüüsidega, ja see liin peaks olema
kindlasti trammivõrgu linnast välja
viimisel esimene.
Kiirete, kaasaegsete ja turvaliste
transpordiühenduste arendamine riigis peab olema prioriteediks ka seetõttu, et just sellest sõltub maapiirkondade jätkusuutlikkus. Täna näeme,
et töökohad on koondunud valdavalt
suurematesse linnadesse ja nende
ümbrusesse. Inimestele, kes elavad
maal, tuleb aga tagada võimalused

samuti mugavalt tööl käimiseks. See
leevendab vajadust töö pärast kolida,
nende piirkondade tühjaks jäämist
ning Tallinna ja lähivaldade liiga kiire
kasvu probleeme, millega me Raes viimastel aastatel oleme pidanud tegelema. Ühe lahendusena pean vajalikuks
Rail Balticu väljaehitamist koos regionaalsete reisirongipeatustega ja seal
läbimõeldud moel reisirongiliikluse
käivitamist. Olen seisukohal, et ühistranspordis tuleb otsuseid langetada
üle kohalike omavalitsuste ja maakondade piiride.
Teine oluline teema Rae valla seisukohast on haridusreformi jätkumine ja riigigümnaasiumite rajamine.
Olukorras, kus õpetajate põud üha
süveneb, on läbimõeldud haridusvõrk
kvaliteetse
gümnaasiumihariduse
pakkumiseks oluline eeldus. Parimate
õpetajate ja moodsa õpikeskkonnaga
riigigümnaasiumi rajamine Rae valada oleks suureks eeliseks nii meie
kui ka naabervalla noortele. Kahjuks
on Rae vallas pärast eelmist valitsuse
vahetust jäänud venima riigigümnaasiumi rajamine, seda hoolimata juba
2016. aastal allkirjastatud koostööleppest, ja minu tahe on sellele taas hoog
sisse lükata.
Kindlasti jätkan tööd ka Rae vallavolikogu liikmena, sest siinsed teemad
jäävad mulle alati südamelähedaseks.

liku ja stabiilse elu kodumaal. Samuti
olen selle poolt, et Eestis oleks vähem
konflikte, mis on seotud rahvusvaheliste, sotsiaalsete, omavalitsuste ja riikidevaheliste küsimustega. Soovin, et
Eesti elanikud oleks rohkem kaasatud
riigi juhtimisse. Olen huvitatud Eesti
elu paremaks muutmisest. Pean end
tugevaks läbirääkijaks, austan inimesi ning olen õiglane kõigi suhtes. Olen
valmis seisma elanike huvide eest küsimustes, mis puudutavad tööelu, tervise- ja sotsiaalvaldkondi.
Rae valla huvides näen ühistranspordivõrgu ja tasuta sõidu arendamist, üleminekutoetuste maksmist
põllumeestele ning noortele peredele
võimalust soetada kodu omafinantseeringuta. Tänapäeval on tööandjad
huvitatud kvalifitseeritud tööjõust,
kuid nad ei soovi investeerida töötajate arengusse. Töötaja ei soovi aga end
täiendades kaotada töötasus. Näen
siin arengut toetada töötajaid ja tööandjaid läbi Töötukassa.
Leian, et peab seisma Eesti tuleviku eest läbi noorte perede toetuste:
lasteaiakohad, kvaliteetne haridus ja
sportimisvõimaluste kättesaadavuse
suurendamine. Kindlasti seisan vanemate põlvkondade eest, kui inimesed
vajavad omastehooldust või kohta
hooldekodus. Igas vanuses inimesel
on õigus Eestis normaalselt elada.

KESKERAKOND

ISAMAA

OLEG TŠUBAROV

PRIIT PÕLDMÄE

Oma töös puutun igapäevaselt
kokku konfliktide lahendamiste ja läbirääkimistega. Näen, kuidas Eesti elanike arvamust ignoreeritakse. Minu
eesmärk on seista Eesti elanike eest,
et neil oleks turvaline ja kindel elada.
Arvan, et iga inimene on suuteline
oma arvamust edastama. Selleks peab
neile võimaluse andma. Olen valmis
kuulama Eesti elanikke ning valmis
enne õiglase otsuse tegemist leidma
lahenduse, mis tooks kõikidele rahu-

Olen 20 aastat Rae vallavalitsuses
ja volikogus töötanud ning mul on
hea ülevaade sellest, mida siinsed elanikud soovivad ja millist tuge riigilt
vajab omavalitsus oma edukaks arenguks. Rae valla elanikkond ja nende
ootused elukeskkonna osas on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Paljude
ootuste täideviimiseks aga jääb vallal
üksinda jõudu puudu.
Üheks selliseks teemaks on erinevad transpordiküsimused. Senine
olukord, kus kõik omavalitsused seisavad vaid enda huvide eest, ei paku ini-

EESTI RAUDTEELASTE AMETIÜHINGU
JUHATUSE ESIMEES, RAE VALLAVOLIKOGU
LIIGE

RAE ABIVALLAVANEM
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mestele, kelle liikumised kulgevad üle
mitme omavalitsuse piiri, rahuldavaid
lahendusi. Tallinnas valitseb olukord,
kus ühel trassil liiguvad nii linnaliinid, maakonnaliinid kui ka eravedajad.
Vedajad on sunnitud võistlema sõitjate pärast ja taristu ägab koormuse all.
Usun, et arvestades liinivõrgu korrastamisel haldusüksuste piiride asemel inimeste reaalsete vajadustega,
jõuaksime lahendusteni, mis oleksid
toimivad, mugavad ja säästlikumad.
Esimeseks selliseks näiteks võiks olla
Tallinna ja Rae koostöös tööd alustav
trammiliin, mille väljaehitamine on
minu südameasjaks.
Teine mulle oluline teema puudutab meie rahvastikku. Rae vald on
eriline ja meie areng vajaks märkamist ka riigi poolt. Riigikogus aga ei
ole kahjuks inimest, kes oleks põhjalikult kursis meie murede ja rõõmudega
ning oskaks nendest lähtuvalt vaadata meie rahvastiku arengut laiemalt.
Leian, et meie valla roll Eesti ühiskonnas järjest suureneb. Koos elanike
arvu kasvuga oleme järjest atraktiivsem ettevõtjatele, kuid meie erilisus
seisneb esmalt suures laste hulgas.
Valla eelarvet silmas pidades tähendab
see aga märkimisväärset kulu ja riiklikus maksupoliitikas tuleks seda arvesse võtta. Mõistame ju kõik, et lapsed ja
nendesse tehtud investeeringud ei ole
olulised vaid meie vallale, vaid kogu
riigi ja meie rahvuse püsima jäämisele
tervikuna. Leian, et Rae taolised omavalitsused vajaksid lisatuge ning just
nimelt meie Rae valla tublid pered, kes
täidavad maa lastega, on need, kelle
huve soovin ka riigikogus esindada.

EESTI KONSERVATIIVNE
RAHVAERAKOND
MEELIS ROSENFELD

RAE VALLAVOLIKOGU LIIGE, ETTEVÕTJA

„Eesti inimesed pole kunagi nii
hästi elanud kui praegu“ – see on
mantra, mida oleme kuulnud korduvalt juhtivpoliitikute suust. Arvestades, et Statistikaameti andmetel elab
meil ca veerand kogu rahvastikust alla
vaesuspiiri, töötasud on ühed madalamad, kuid ostukorv üks kallimaid
Euroopas, maksupoliitika pärsib ettevõtlust ning poliitiline korruptsioon
ja õiguskindlusetus vohab, siis selline

kiidulaul on täiesti arusaamatu. See
näitab vaid üht – meie poliitiline eliit
on stagneerunud ja rahvast kaugenenud.
Kodanikuna ma ei ole nõus sellega, kuhu oleme oma riigiga jõudnud.
See ei ole perspektiiv, mille eest oldi
25 aastat tagasi valmis „kartulikoori“
sööma. Ma ei ole nõus meie valitsuste
orjameelsusega, kes ei tee ega ole teinud sisuliselt midagi, et omariiklust ja
oma rahvast säilitada. Ma ei ole nõus
sellega, et meie inimesed põgenevad
palgavaesuse tõttu välismaale. Ma ei
ole nõus sellega, et meie töötavaid inimesi asendatakse odavtööjõuga. Ma
ei ole nõus ametnike omavoliga. Ja
üleüldse, ma ei ole nõus enam taluma
rahvast kaugenenud poliitikuid. Need
valitsused ja poliitiline eliit, mis meid
on siia toonud, ei saa meid edasi viia.
Aitab tiksumisest! Eestile on vaja
uut hingamist! Restart’i ei saa pakkuda stagneerunud kartellierakonnad.
Seda on suuteline pakkuma üksnes
EKRE. Kui mõni erakond räägib, et neil
on Eestile saladuslik pikk plaan, siis
EKRE plaan on oluliselt vähem saladuslikum ja lihtsam – jõukas Eesti riik
ja kodanik.
Kui teised tegelevad peenhäälestusega, siis EKRE-l on ainsana ambitsioonikas programmiline plaan, mis
keskendub kõikidele olulistele Eesti
eluvaldkondadele. See on plaan, mis
tagab meie inimeste turvalisuse, jõukuse ja heaolu. See plaan tagab kodanikele õiglase, ausa ja vaba riigi. See
plaan seisab rahvuslike huvide ja Eesti
riigi suveräänsuse eest. See plaan toetab ettevõtluse arengut, pakub majandusele julget kasvu ning kõigile elanikele inimväärset elu.
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siumi. Lapsepõlves olen töötanud peenarde rohijana: töö, mida tänapäeval
paljud noored ei mõista. Seejärel olen
end proovile pannud õpipoisi, palgatöötaja ja ettevõtjana. Diplomeeritud
insenerina tean, et üks pluss üks on
kaks ning suudan kahe jalaga maa
peal olla. Üleriigiliselt pean väga tähtsaks hariduse ja oskuste omandamist
ning nende rakendamist reaalses elus.
Igaüks peaks oma liistude juurde jääma ehk õpitud erialal tuleb ka tööle
hakata.
Elan Tallinnas, kuid viibin palju
Vaidas elava isa juures ja olen vallaeluga hästi kursis. Rae vallas tuleks
kõikides tegemistes lähtuda inimeste
heaolust, sest iga inimene loeb. Siinkohal teen ettepaneku liita Peetri alevik
Tallinna linnaga. See juhtub lähemate
aastate jooksul niikuinii. Praegu on
kujunenud olukord, kus Rae valla materiaalne ja vaimne ressurss on suunatud Peetrisse ja seetõttu jagub teistele
piirkondadele vähe tähelepanu. Vabanevat ressurssi saaks otstarbekamalt
kasutada nelja ülejäänud aleviku ja 27
küla arendamiseks. Näiteks Vaida kooliruume võiks lisaks õppetööle rakendada senisest rohkem ka kogukonnaelu huvides.
Mulle meeldib kümme sammu
ette vaadata. Pooldan trammiühenduse pikendamist, kuid mitte Jürini,
vaid Vaidani ja miks mitte ka Lagedini.
Trammiühendus peaks olema muust
liiklusest sõltumatu, et inimene
jõuaks alati ettenähtud ajal sihtkohta. Eeskuju tuleks võtta Jaapani, kus
on vähe vaba maad, kogemustest ja
tõsiselt tuleks kaaluda ka monorelssraudtee kasutamist, mis viiks ühistranspordi nn õhku.
Linnastumine mulle ei meeldi.
Eesti riik peaks olema isemajandav
ehk kui keegi meile abi ei anna, siis
peame suutma ise ennast ära toitma.
Praegu me selleks suutelised ei ole.

Tähistasin 2017. aastal oma 50. sünnipäeva ja külalised soovitasid, et sellises vanuses tuleks Eesti Vabariigile
ka midagi tagasi anda. Otsustasin, et
aeg on küps kogutud teadmisi riigi hüvanguks rakendada.
Olen õppinud Vaida põhikoolis ja
lõpetanud toonase Tallinna 1. keskkooli, praeguse Gustav Adolfi Gümnaa-

Kiiresti kasvav
Rae vald vajab
suuri investeeringuid ja
piirkonda puudutavad
mitmed kavandamisel
olevad üleriigilise
tähtsusega taristuobjektid.

SOTSIAALDEMOKRAATLIK
ERAKOND
AIN BÖCKLER
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Jüri Gümnaasiumi noored käisid
Erasmuse projekti raames Bulgaarias
Inglise keele õpetaja Marlene
Timmi ja hispaania keele õpetaja
Laura-Liis Pärna valvsa pilgu all
käisid 6 Jüri Gümnaasiumi noort
sügisel Eramuse projekti raames
Bulgaarias. Noortel avanes pea nädalase õppereisi raames võimalus
praktiseerida oma võõrkeele oskusi
ja harjutada meeskonnatööd rahvusvahelises seltskonnas. Ülevaate
reisist kirjutasid Rae Sõnumitele
oma kaaslaste nimel 11. c klassi
õpilane Hanna Naudi ja 10. b klassi
õpilane Vladimir Todurov.
„Seekord osalesid Erasmuse projektis 5 riiki. Nendeks olid Prantsusmaa, Bulgaaria, Saksamaa, Horvaatia
ja Eesti. Kuna kõik olid välisriikidest,
andis see meile võimaluse ennast
proovile panna ja suhelda inglise keeles võõrastega, kes hiljem said väga lähedasteks.

Bulgaarias olles saime palju uusi
kogemusi ja teadmisi. Iga riik pidi
tegema tutvustava esitluse enda kodukohast ja traditsioonidest. See andis meile ülevaate, kuidas elatakse
välisriikides ja mis neile oluline on.
Lisaks pidime sooritama ka erinevaid
ülesandeid – selleks moodustati grupid, kus koos pidid töötama õpilased
erinevatest riikidest. See andis meile
võimaluse suhelda palju erinevate
inimestega.
Reisi jooksul toimus ka kaks väljasõitu: esimene väljasõit oli Sofias,
Bulgaaria pealinnas, kus käisime
muuseumis ja kirikus. Lisaks tutvustati meile linna ajalugu. Reisi viimasel
päeval käisime riigi keskosas asuvas
Troyani linnas. Seal tutvusime loodusega ja külastasime koopaid, külastasime kõige värvilisemat restorani ja
muuseume. Tee peal saime kuulda põnevaid fakte linna ajaloost.

Kokkuvõttes oli reis huvitav ja
õpetlik. Saime uusi teadmisi Bulgaaria
ajaloost, rahvatantsust, (mida me ise
ka õppisime) ja rahvustoitudest, mida
proovisime ka ise küpsetada. Soovitame võtta igal ühel taolistest projektidest osa, kuna see kogemus, mälestused ja teadmised, mis sealt saab, on
hindamatud. Nüüd jääme pikisilmi
ootama maikuud, kui Prantsusmaa,
Saksamaa, Horvaatia ja Bulgaaria õpilased ka meie juurde külla tulevad.“

Bulgaarias olles
saime palju uusi
kogemusi ja teadmisi.
Iga riik pidi tegema
tutvustava esitluse
enda kodukohast ja
traditsioonidest.

NOORED
VEEBRUAR 2019

Noortekeskus
külastas
sotsiaalkeskust
22. jaanuaril külastas Rae Noortekeskuse pere Jüris asuvat Rae Sotsiaalkeskust. Üheksakesi, kambas ka kaks Lagedi Noortekeskuse noort neidu ning
valla noorsootööspetsialist, tutvusime
sotsiaalkeskuse võimalustega. Rae
Sotsiaalkeskuse vahva pere tutvustas
maja, selle erinevaid võimalusi ning
elanikke.
Tüdrukud jagasid maja elanikele Vaida Noortekeskuse noorte poolt
meisterdatud soojade sõnumitega
käsitöökaarte ning kaasa oli ka küpsetatud suur kook, millega Rae Sotsiaalkeskuse elanikud peale õhtusööki
maiustada said.
Saanud eelnevalt info asukate
ristsõnade lahendamise hobi kohta,
ei saanud me kaasa võtmata jätta ka
suurt hulka ristsõnu.
Arutasime hooldajatega ka võimalusi edaspidi koostööd jätkata ning
lahkusime tundega, et meid oodatakse
tagasi.
HELEN SISKA

HEATEGEVUSLIK KONTSERT

„SÜDAME HÄÄL“

„
„

„

OLETE
OODATUD!

RAE NOORTEKESKUSETE
LÄHIAJA TEGEMISED
˸Järveküla Noortekeskus
11.02 kell 15.00 Lauamänguõhtu
13.–14.02 Kogu päeva vältel valentinipäeva kaartide meisterdamine
14.02 kell 14.00–16.00 Noortekaga
koos Spot of Tallinnasse akrobaatikaalale hüppama
21.02 kell 14.00–16.00 Noortekaga
koos Spot of Tallinnasse skeidialale
sõitma
22.02 kell 16.00 Muusikaviktoriin vol2
(vihje: eesti muusika, NB! muusikaviktoriini sarja peauhind: 2 Intsikurmu
festivali noortepassi)
25.02 kell 13.00 EV101 Kuldvillak ja
eesti filmide maraton
26.02 kell 11.30 ERRi telemaja külastus
(NB! eelregistreeri noortekas)
27.02 kell 14.00–15.00 Teeme ise
huulepalsameid (NB! eelregistreeri
noortekas)
28.02 kell 14.00–16.00 Noortekaga
koos Spot of Tallinnasse akrobaatikaalale hüppama
01.03 kell 12.30 Tallinna lennujaama
külastus (NB! eelregistreeri noortekas)
05.03 kell 14.00 Vastlapäeva (lume)
ukakas õues
07.03 kell 14.00–16.00 Noortekaga
koos Spot of Tallinnasse skeidialale
sõitma
˸Vaida Noortekeskus
08.02 Kalendrite valmistamise töötuba
(valmivad imeilusad seinakalendrid)
13.02 Sõbrapäeva tähistamine (valmistame kaarte, kaunistame ruume,
maiustame ja teeme muid sõbralikke
tegevusi)
14.02 Väljasõit sõbrapäeva kontserdile
(esinevad „Öed“ ja DJ Tammela, lisainfo kuulutusel ja noortekeskusest)
19.02 Lumelinnaku ehitamine kooli
taga (noortekeskus jagab sooja teed ja
küpsist)
21.02 Väljasõit Spot of Tallinnasse
(tõukerattaala – vajadusel kaasa võtta
3 eurot tõukeratta ja kiivri laenutuseks,
vajalik eelregistreerimine noortekeskuses)
08.03 Tähistame naistepäeva (toimub
Vaida kooli ruumides, üllatuskülaline)
˸Lagedi Noortekeskus
05.02 kell 15.00 Filmiõhtu
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12.02 kell 15.15 Väljasõit 13+: Warriors
Den
14.02 kell 19.00 Sõbrapäevapidu Kiilis
25.02 kell 14.00 Lõuenditele maalimine
26.02 kell 14.00 Muusikaviktoriin
27.02 kell 14.00 Kahoot!
28.02 kell 12.00 Väljasõit: Balsnack
01.03 kell 16.00 Filmiõhtu 13+
06.03 kell 15.00 Noorte omaalgatuslik
võistlus
˸Jüri Noortekeskus
VEEBRUARI TEGEVUSKAVA
11.02 (alates 15.00) 13+ päev
12.02 kell 15.00 Kahoot (2018. aasta
laulud)
14.02 Sõbrapäeva tähistamine (sõbralikud võistlused, näomaalingute
tegemine)
18.02 Noortekeskus suletud
19.02 Lumelinnaku tegemine (koostöös kooliga)
20.02 kell 15.00 Lima tegemine
22.02 Kahoot EV100

VAHEAEG:
25.02 kell 14.00 Tassikookide küpsetamine
26.02 Lauamängude päev
27.02 kell 15.00 Kuldvillak
28.02 Noorteka chill
01.03 Filmimaraton
MÄRTS:
05.03 Vastlapäeva tähistamine
07.03 Tüdrukute klubi (kellaaeg selgumisel)
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Rae malev panustab koostööle piirkonna ettevõtetega
Jaanuari lõpus võõrustas vallavanem Mart Võrklaev meie ettevõtjaid, kellest mõned juba mitmendat
aastat löövad kaasa Rae õpilasmalevas tööandjana. Traditsiooniks
kujunenud tänubrantš andis võimaluse lisaks tänamisele ka kuulata
tööandjate tagasisidet ja teha plaane juba järgmiseks malevasuveks,
mis ei ole enam mägede taga.
Kui suures pildis on ettevõtjad malevlaste agarusega rahul, tõdesid nad,
et iga aasta satub sekka ka mõni looderdaja, kes on end kohale vedanud
ilmselt ema-isa sunnil, mitte enda
motivatsioonist. Küll aga leiti, et eelmine aasta, kui malevasse saamisele
eelnes vestlus ja päris kandideerimisprotsessi laadne eeltöö, oli olukord
juba päris hea.
Noorsootöö spetsialist Mari-Liis
Küüsmaa kinnitas, et sarnast kogemust soovitakse noortele pakkuda ka

sel aastal, sest eks olegi see ju samuti
osaks tulevikus tõeliseks tööotsimiseks ettevalmistumisel. Kõige olulisem on aga ettevõtjate perspektiivist
see, et malevlaste võtmisega ei kaasne
neile mingit paberimajandust – kõik
see saab tehtud valla poolt.
Ettevõtjaid, kes noortele vanuses
13–18 tööd saaks pakkuda võiks olla
aga rohkemgi. 2019. aastal toimub Rae
õpilasmalev perioodidel 17–28 juuni ja
29 juuli–9 august. Kõikidel organisat-

sioonidel, kes kogukonna arengusse
ja meie noortesse sooviks panustada,
palume ühendust võtta noorsootöö
spetsialist Mari-Liis Küüsmaaga, kes
saab võimalusi panustamiseks juba lähemalt tutvustada.
Täname aga veelkord teid, kellega
koos oleme seni tegutsenud: Hilding
Anders Baltic AS, Balti Autoosad AS,
Puumerkki, Rudus AS, Nefab, Ahtol AS,
Orkla Eesti AS, Balti Veski AS, Pipelife
ja Rõuge vallavalitsus!

Järjekordne mainekas ettevõte tõi oma teenused meie valda
8. jaanuaril tutvusime Koplipere
teel end sisse seadnud Saksamaa
autovaruosade tootja MAPCO Eesti
esindusega. Möödunud aasta alguses rajas Mapco Autotechnik GmbH
Rae valda oma regionaalse lao,
mille kaudu teenindatakse eeskätt
kohalikku turgu, aga ka kõiki naaberriike, peamised ekspordipartnerid on Soome, Läti ja Venemaa.
Mapco toodete näol on tegemist
kõrge kvaliteediga autovaruosadega
kõikidele automarkidele alates Alfa
Romeost kuni Volvoni. Tooteid on

arendatud Mapco kaubamärgi all üle
40 aasta. Ettevõte on pärit Berliini lähedalt Brückist ja omab seal ühe suurima tööandja tiitlit ning tihedaid sidemeid kohaliku omavalitsusega.
Mapco omanik ja juhatuse esimees
Detlev Seeliger märkis, et Mapco
jaoks on lähedase kontakti hoidmine ja hea koostöö oma valla inimeste
ning vallavalitsusega elementaarne.
„Kui meil on vaja töötajaid, siis esmalt
soovime pöörduda ikka oma valla inimeste poole, kui soovime tarbida teenuseid või soetada kaupasid, siis ikka

esmalt oma valla kaupmeestelt, reklaamid ja pakkumised suuname valla
abil alati esmalt oma elanikele ja ettevõtetele, kui auto teeb muret, siis meie
personal ja insenerid tulevad appi
nüüd ka siin Koplipere teel,“ lisas ta.
Veel tõi Seeliger välja, et Rae vald
valiti ettevõttele asukohaks just seetõttu, et asume geograafilises mõttes
suurepärases kohas. „Siit saab mõne
minutiga kesklinna, lennujaama, sadamasse, rääkimata olulistest maanteesõlmedest ja ühendustest naaberriikidega,“ selgitas Seeliger.

Kiire internet jõudis Rae vallas 2018. aastal 1500 aadressini
2018. aastal käivitus täistuuridel
Telia Eesti interneti püsivõrgu
rajamise ja uuendamise programm,
mille tulemusena jõudis kiire ja
tänapäevane internetiühendus Rae
vallas ligi 1500 aadressini.
Kokku arendas ja parendas Telia
internetivõrke Rae vallas 7 erinevas
asukohas, sh Peetri alevikus, Jüri alevikus, Assaku alevikus, Lagedi alevi-

kus, Järvekülas, Patika külas ja Uuesalu külas. 2018 aasta kõige mahukamad
arendusprojektid toimusid Peetri ja
Jüri alevikes.
Arendustööde tulemusena jõudis
kuni 1 Gbit/s kiirusega internetiühendus enam kui 1300 aadressini ning
kuni 200 Mbit/s kiirusega ühendus
120 aadressini. Telia tulevikuinterneti
arendamise programm jätkub Rae val-

las ka 2019. aastal ning erinevate projektide käigus plaanib ettevõte rajada
kiire internetiühenduse veel enam kui
3500 kodule. Selle aasta mahukaimad
projektid leiavad aset Järvekülas ja
Uuesalu külas.
Täpsemat infot arenduste kohta
saab iga Rae valla elanik kontrollida
Telia tulevikuinterneti veebilehelt
www.telia.ee/tulevikuinternet.
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Peetri Lasteaed/
Põhikooli esindanud Silver Palu oli
kvalifikatsioonis
täpne kolm meetrit
kolmepunktijoonest
tagapool.
FOTO: ARDO SÄKS

Sops on parem kui korvpall
Rae valla mängude kuues
ala – Orkla sops – võeti
osalejate poolt hästi vastu.
Suurt füüsilist koormust
sops ei pakkunud, kuid lihtne formaat, kus kõik „said
käe valgeks“, tundus kohaletulnutele meeldivat.
ANDRES KALVIK
Jüri spordihoones peetud sopsuvõistlus algas kahe kvalifikatsiooniga,
mille tulemuste alusel liigitati võistlejad tugevusgruppidesse. Individuaalsoorituste – pärast igat tabamust tuli
meetri võrra tahapoole liikuda – tulemusel kujunes võistkondlik punktisumma.
Silver Palu tabas kõige kaugemalt
Naistest tegi parima tulemuse
Oksana Miil (Omniva) ja meestest
Jüri Lepik (Rimi). Võistkondlikult
pälvis võidu esmakordselt sel hooajal
esikolmikusse jõudnud ja kodusaali
eelist kasutada saanud Rae Spordikeskus. Järgnesid Omniva ja Pipelife.

Kõige kaugemalt tabas korvi Peetri
Lasteaed/Põhikooli esindanud Silver
Palu, kes oli kvalifikatsioonis täpne
kolm meetrit kolmepunktijoonest
tagapool. Miil ja Lepik tõestasid järjekordselt, et ütlusel „Jumalast antud
vise ei kao“ on tõepõhi all.Tallinna Ülikooli meistriliiga naiskonnas mängujuhina tegutsenud ja praegu Omnivas
piirkonnajuhi abina leiba teeniv Miil
lõpetas tippkorvpalliga mitu aastat
tagasi ja pole pärast seda pallitrenni
teinud. Ääremängija positsioonil end
mugavalt tundev Lepik valas kõvasti
higi noorteklassis ja käib praegu kord
nädalas oma lõbuks mängimas.
Mõlemad kinnitasid, et sopsuvõistlus sobib Rae valla mängude programmi paremini kui traditsiooniline
korvpall, mis nõuab erioskusi ja kõik
võistkonnad ei pruugi vähemalt viit
korvpalli oskavat inimest leida.
„Sops toob rohkem inimesi kokku
ja õnne suure osakaalu tõttu on paljudel võiduvõimalus,“ ütles Rimis regioonijuhina töötav Lepik.
Omniva suurendas edu
„Tegemist on alaga, kuhu saab
kaasata palju inimesi. Seekord oli 164

RAE VALLA MÄNGUD

•

Orkla sops: 1. Rae Spordikeskus
224 punkti, 2. Omniva 215, 3. Pipelife 200, 4. Rae veteranid I 200, 5.
Rimi 197, 6. Team Järveküla 197
Kokkuvõttes: 1. Omniva 312,7,
2. Rae veteranid 283,4, 3. Aruheina
264,6, 4. Team Järveküla 257,2, 5.
Karla küla 255,3, 6. Rae Spordikeskus 247,9
Ettevõtted: 1. Omniva 312,7, 2.
Rae Spordikeskus 247,9, 3. ABB 243,7
Külad: 1. Team Järveküla 257,2, 2.
Karla küla 255,3, 3. Patika 236,2

•
•
•

osalejat,“ lisas Rae valla mängude peakorraldaja Indrek Raig. „Ühe inimese
sooritust silmas pidades on tegemist
lühikese alaga. Nahka märjaks keegi ei
saa, kuid samas on see ala jõukohane
igaühele.“
Rae valla mängude kokkuvõttes
kindlustas liidripositsiooni Omniva, kellele järgnevad Rae veteranid ja
Aruheina. Üldvõitu kaitsev Karla küla
paikneb viiendal tabelireal.
Rae valla mängude järgmine ala
– Rimi mälumäng – toimub 1. märtsil
Rae Kultuurikeskuses algusega kell 17.
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VEEBRUAR
˸15.02 Harjumaa ansamblite päev
19.00
Rae Kultuurikeskuses
Rae Kultuurikeskus korraldab tänavu 15. veebruaril 2019. a kell 19.00
esimest korda „Harjumaa ansamblite
päeva“, mille eesmärk on tutvustada
Harjumaal tegutsevaid muusikaga tegelevaid inimesi. Iga ansambel esitab
kuni 3–5 lugu omal valikul. Rahvas
valib üritusel oma lemmiku, kelle
saadame stuudiosse Round Sound ja
salvestame ühe loo!
Õhtu lõppeb peoga, kus astub üles
rahvabändil osalenud DOLORES!
Toetab Eesti Kultuurkapital!
Pilet 5 €
˸16.02 Etendus „AVAMEELSELT ABIELUST ehk peatükid, mis me omal
ajal vahele jätsime“
Rae Kultuurikeskuses
Lavastus on valminud erinevate abielupaaride intervjuude põhjal.
Kuidas küll mõni paar on 70 aastat abielus olnud? Kas nad ei tülitse kunagi?
Mida inimesed teevad, et nende abielu
koos püsib?
Lavastaja ja dramaturg: Erki Aule
Laval: Margus Tabor (Tallinna Linnateater), Janek Joost, Külli Reinumägi, Pirjo
Levandi
Pilet 14/16 €
˸22.02 Seebimulli show 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Kloun Alexi seebimullishow pakub
unustamatut elamust nii väikestele kui
ka suurtele vaatajatele.
Pilet eelmüügist 5 € ja kohapeal 7 €
˸24.02 Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Rae vallas
Ajakava ja tegevused:
- kell 07.33 lipu heiskamine ja hümni
laulmine Jüris Rae hoolekodu ees
- kell 13.00 küünalde asetamine Jüri
surnuaias
- kell 14.00 mälestushetk Jüri kirikuaias
ja Kaitseliidu rivistus
- kell 14.30 pidulik rongkäik läbi Jüri
aleviku Rae Kultuurikeskusesse
- u kell 15.00 EV101 kontsert-aktus
Esinevad Jaan Sööt ja segarahvatantsurühm Sukad&tagi ja naisrahvatantsurühm Jüri Marid.
Rae Kunsti Platsis näitus Rae valla fotokonkursi auhinnatud töödest.
- Kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses film
„Tõde ja õigus“ (piletiga 4/5 €)

˸25.02 „Tõde ja õigus“ film Rae
vallas 18.00
Peetri Koolis kell 18.00
Vaida Koolis kell 18.00
Järveküla Koolis kell 18.00
Lagedi Koolis kell 18.00
Lootusest ja teotahtest pakatav Andres tuleb koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu ostetud soisele talukohale
uut elu rajama. Vargamäe Mäe talust
peab saama koht, mis perekonna eest
hoolitseb. Majapidamine nõuab palju
tööd ja järjekindlust – algab elukestev
võitlus nii looduse ja saatuse kui ka
kiusliku naabrimehe Pearu poolt mängitavate vingerpussidega. Kui elukaar
jagab Andresele enam kannatusi kui
kauaoodatud tulemusi, hakkab mees
üha meeleheitlikumalt otsima tõde
ja õigust nii kohtust, kõrtsist kui ka
piiblist, tuues oma otsinguil ohvriks
perekonna, lähikondlased ja iseenda.
Osades: Priit Loog, Priit Võigemast,
Maiken Schmidt, Simeoni Sundja,
Ester Kuntu
Film valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Kategooria: Mängufilm | Žanr: Draama
Režissöör: Tanel Toom
Tootja: Hea Film ehk Estonian Theatrical Distribution OÜ
165 min
Pilet 4/5 €

MÄRTS
˸03.03 Etendus „Kuupaiste sonaat“
19.00
Rae koolimajas (Vaskjala külas)
Draama kahes vaatuses
Autor: Liia Kikas
Lavastaja: Robert Kikas
Täispilet 10 €
*Sooduspilet 8 €
*Sooduspilet kehtib pensionäridele,
õpilastele ja üliõpilastele.
Piletid saadaval kohapeal (sularahas)
ning juba nädala pärast Piletilevi müügipunktides.
˸08.03 Rae valla kooride ühiskontsert 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸10.03 Memme-Taadi klubi 14.00
Jälgi reklaami!
˸15.03 Rae valla koolidevaheline
moeshow „Tagasiminemine“ 18.00
Rae Kultuurikeskuses

Kas minna edasi või minna tagasi?
Minna tagasi ajas, elus või olus?
Sel aastal läheme tagasi. Läheme
tagasi minnes. Tagasiminemine. Ajas,
elus ja olus.
Rae valla koolidevaheline moeshow
tuleb taas. Sel korral 15. märtsil Rae
Kultuurikeskuses.
˸18.03 Viljandi laste- ja noorteteater REKY etendus „Buratino“ 11.00
„Buratino” Aleksei Tolstoi raamatu
„Kuldvõtmeke” järgi.
Armas ja südamlik lugu papa Carlo
valmistatud nukk Buratino seiklusest,
kes kooli minnes satub maailmakuulsa
teatrijuhi Carabas Barabasi nukuteatrisse. Teatris kohtub ta nukkude Malviina, Artemoni ja Pierrot’ga, kes aitavad
tal kurja nukuteatrijuhi Carabassi eest
põgeneda. Teel kohtub Buratino röövlite kass Basilio ja Rebase Alice’iga, kes
ta Lollidemaale meelitavad.
Pilet 8 €
Piletite broneerimine
telefonil 514 0046
˸25.03 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Märtsiküüditamisele pühendatud
näitus!
Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni
Toetas Eesti Kultuurkapital

TÄHTIS!
Jälgi sündmuste reklaami
http://kultuur.rae.ee/

JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

9. veebruar
12.00 Muinasjututund
Külas Miku-Manni lasteteater etendusega „Lamba samba“
20. veebruar
18.00 Lugemiskohvik
Loeme ja arutleme teemal „Armastusromaanid“
2. märts
12.00 Meisterdamine 3D-pliiatsitega
6–11-aastastele lastele
Osalemissoov kindlasti eelnevalt
registreerida jyri.rk@jyri.edu.ee

SÜNDMUSED

LAGEDI KANDI
VASTLAPÄEVATRALL

VEEBRUAR 2019

LAGEDI KOOLI STAADIONIL
02.MÄRTS 2019
KELL 11:00
TULE KOOS PERE JA SÕPADEGA

21. VEEBRUARIL 2019 ALGUS KELL 18.00 JÜRI UJULAS

UJUMISTEATEVÕISTLUS
KOOL VS. VILISTLASED
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri Gümnaasiumi praegused õpilased ja töötajad. Auhinnaks medal
ja rändkarikas!

Ujumisvõistluse juhend:
Kuna võistlus toimub vabariigi aastapäeva tähistamise raames, siis võistkonna suurus on 24 inimest.
Vanus, sugu või amet ei ole oluline. Ühe etapi pikkus on 50 meetrit.
 Kooli võistkonna komplekteerib spordijuht.
 Osalev vilistlane registreerib end 10. veebruariks aadressile: http://vilistlane.ee/ujumine
Kohtumiseni 21. veebruaril 2019 kell 18.00! Soojendusujumised algavad kell 17.00
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Rae küla Rae tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 36. Planeeritav ala asub
Rae külas, Rae tee ääres, olemasoleva
elamu krundi ja metsamaa vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele
elamumaa kruntidele nähakse ette
Rae teelt (11113 Assaku-Jüri teelt).
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,4 ha.
Rae küla Rae tee 4 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on jagada elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa
krundiks, määrata ehitusõigus ning
hoonestustingimused,
lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Rae tee (riigimaantee nr 11113
Assaku-Jüri teelt) tee kaitsevööndit
10 meetrile kinnistu piirist (vastavalt ehitusseaduse § 71 lõikele 2 võib
maantee omanik kaitsevööndi laiust
põhjendatud juhul vähendada). Olemasolev ehitusjoon on 10 m kinnistu
piirist.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

•

Aaviku küla Ühistu tee 8 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 172. Planeeritav ala asub Aaviku
küla keskosas, metsaga ümbritsetud
alal, olemasolevate ja planeeritavate
eramute piirkonnas. Juurdepääsud
planeeritavale alale on planeeritud
Ühistu teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,5 ha.
Detailplaneeringu
koostamise

eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagada kaheks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks
ja üheks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused,
juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390
kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala
ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarbeks on väikeelamute maaala.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 18.02.2019–
03.03.2019 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja
ettepanekuid detailplaneeringute
osas esitada hiljemalt 03.03.2019:

•

Aaviku küla Vana-Aaviku tee 11a ja
Erose kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.09.2017 korraldusega
nr 1302 ning vastu võetud 29.02.2019
korraldusega nr 173. Planeeritav ala
asub Aaviku küla keskosas Vana-Aaviku tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette Vana-Aaviku teelt algavalt olemasolevalt pinnasteelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevad elamumaa sihtotstarbelised kinnistud
kolmeks elamumaa krundiks, seada
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasu-

tuse juhtotstarveteks on perspektiivne väikeelamute maa-ala.

•

Peetri aleviku Peetri tee 21a, 21b
ja 21c kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 15.08.2017 korraldusega
nr 1084 ning vastu võetud 29.02.2019
korraldusega nr 174. Planeeritav ala
asub Peetri alevikus Mõigu tee ja Peetri tee vahelisel elamute alal. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
Peetri tee 21 kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 17.11.2011 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 897
kehtestatud Peetri küla Peetri tee 27 ja
27a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu alusel moodustatud elamumaa
sihtotstarbega kinnistute piire ning
ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Jüri aleviku Metsa tn 3 kinnistu
detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 08.01.2019 korraldusega nr 39. Planeeritav ala asub Jüri
alevikus Metsa tänava otsas, AS Elveso
ja Kirikukopli pargi vahetus naabruses, väljakujunenud väikeelamu ala ja
nõukogude perioodil rajatud tööstusala vahelisel alal. Juurdepääs alale on
tagatud olemasolevalt Metsa tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast kinnistust välja üks äri- ja elamumaa kinnistu ning üks transpordimaa krunt,
määrata ehitusõigus ning hoonestus-

TEATED
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Rae valla eelarvest makstavate toetuste ja kuluhüvitiste
piirmäärad 2019. aastal peredele

tingimused, lahendada juurdepääsud
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 kavandatud
restruktureeritava tootmise ja ladude
arenguala (A-2), kus tootmisettevõtted
ning ladude alad on ette nähtud restruktureerida äri- ja kaubandus teenindusfunktsiooniga alaks. Kaubandusja teenindusettevõtete ning kontorite
maal on kõrvalsihtotstarbena lubatud
elamumaa sihtotstarve 50% või üldkasutatavate ehitistemaa sihtotstarve
50%.

•

Järveküla Tohvre-Kivi, TohvrePõllu, Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 29.02.2019 korraldusega nr 175. Planeeritav ala asub
Järveküla, Liiva tee ja Kindluse tee
ristmikul. Juurdepääs detailplaneeringualale planeerida Liiva ja Kindluse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 23 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa kruntideks ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa,
ärimaa, ühiskondlike ehitiste maa
ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda aadressil http://gis.rae.ee/.

Rae vald kehtestas tänavused piirmäärad perede toetamiseks:
1. Koduse mudilase toetus – 150 eurot lapse kohta kuus.
2. I klassi õpilase ranitsatoetus –
170 eurot.
3. Laste- ja noortelaagrites osalevate noorte kuluhüvitis kuni 100 eurot
lapse kohta aastas, kuid mitte rohkem
kui 50% laagrimaksumusest.
4. Noorte spordi- ja huvitegevuse

kuluhüvitis kuni 180 eurot lapse kohta
aastas, kuid mitte rohkem kui 50% tasutud treening- ja/või õppetasust. Nelja ja enama lapselise pere lapse hüvitis
on kuni 225 eurot lapse kohta aastas,
kuid mitte rohkem kui 75% tasutud
treening- ja/või õppetasust.
5. Ühekordne toetus lapse sünni
puhul – 320 eurot.
6. Koolilõuna kuluhüvitis – 0,40 eurot lapse kohta päevas.

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks
toetuste maksmise piirmäärad 2019. aastal
1. Matusetoetus – 300 eurot (vahendid eraldatakse läbi toetusfondi).
2. Asenduskodu lapse/noore sünnipäevatoetus 30 eurot, koolilõputoetus
32 eurot ja jõulutoetus 100 eurot.
3.Asenduskodust elluastumise toetus – 320 eurot.
4. Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus – 50 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul).
5. Pensionäri või puudega inimese
ravimi- või hambaravitoetus – 80 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul).
6. Vähekindlustatud pere lapse
koolitoetus – 100 eurot.
7. Toetus vanemliku hoolitsuseta
jäänud lapse ülalpidamis- või koolituskulude osaliseks tasumiseks – õp-

peasutuse poolt esitatud arve alusel.
8. Toetus puudega inimese küttekulude eest osaliseks tasumiseks – 32
eurot (üks kord eelarveaasta jooksul).
9. Toidutoetus kinnipidamisasutustest vabanenud isikule – 20 eurot.
10. Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 20 eurot.
11. Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäevatoetus
– 100 eurot (makstakse välja maikuus).
12. Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse pere jõulutoetus – 100 eurot
(makstakse välja detsembrikuus).
13. Eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot.
14. Tšernobõli veterani toetus – 100
eurot (makstakse välja aprillikuus).

Alates 01.06.2018 makstakse Rae vallas hooldajatoetust
puudega isiku hooldajale järgmistes suurustes:
Rae vald toetab ka puudega isiku
hooldajaid:
• sügava puudega isiku hooldajale
30 eurot kuus
• raske puudega isiku hooldajale 20

eurot kuus
• keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus
Taotluse saab esitada Rae vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile.
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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
VEEBRUAR 2019

27

• Lõpetame maksukaose!
• Riigigümnaasium Rae valda!
• Tramm Rae valda!

EEL- JA E-HÄÄLETAMINE
21.–27. VEEBRUAR
VALIMISPÄEV 3. MÄRTS

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

REKLAAM
VEEBRUAR 2019

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

WWW.FORSTEN.EE

Oleme avatud:
E - R 8.30 - 17.00

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

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

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

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

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee
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PRIIT ALAMÄE
Kui Eesti 200 mais oma manifestiga välja tuli, siis meie peamine
lubadus oli rääkida Eesti pärismuredest. Suurtest asjadest, mille
lahendamine või mittelahendamine meie hinnangul kujundab
meie riigi nägu järgmise kahekümne ja viiekümne aasta jooksul.
Meie segregeeritud haridussüsteem, tööturg ja geograafiline paiknemine. Meie demograafiline probleem ja pikaajaliselt ülejõu käiv
riigikorraldus. Meie majanduse sõltuvus välisest kapitalist ja järgmise
majanduskriisi võimalikkuse eiramine. See, et meie koolide riigieksamite tulemuste ülemise ja alumise otsa vahel on mäekõrgune vahe.
Ettevõtjana on minu jaoks kõige olulisemad teemad majandus ja ja
riigireform. Meie töötegijate arv kahaneb järgmise 20 aasta jooksul
üle 10% ja kui me oma majanduses ei suuda järgmist arenguhüpet
teha, siis me ei suuda enam ka oma riiki ja sotsiaalsüsteemi üleval
pidada. Meie nägemus on Peakontorite Maa - tugevad rahvuslikul
kapitalil põhinevad globaalsed ettevõtted, kelle kaude töötavad Eesti
majanduse ja riigi heaks ka inimesed väljaspool Eestit. Me peame
riigina hakkama ettevõtjaid taas usaldama ja see peaks välja paistma
igast seadusest, määrusest ja ametniku otsusest.
Eesti on väga väike, kuid me juhime seda nagu suurt ja keerulist
Saksa riiki. Tehnoloogia annab meile võimaluse riiki reformida,
pöörata see rohkem näoga inimese poole, vähendada halduskoormust nii ettevõtjatele kui kodanikele ja tuua valitsemiskulud alla.
Selleks tuleb ära teha riigireform ja Tiigrihüpe 2.0.
Poliitika ei tohiks seisneda ainult maksudena kogutava raha ümberjagamises. Me ei lähe kaasa võistlusega „kes lubab kõige rohkem
homme raha kätte“, sest see on vale. Poliitikute ülesanne peaks
olema järgmistest valimistest kaugemale vaatamine. Selleks ongi
Eesti 200 loodud.

836
Priit
Alamäe

841
Jüri
Lehtmets

837
Ando
Kiviberg

842
Leino
Mägi

838
Monika
Salu

843
Joel
Jesse

PIKK PLAAN
EESTILE

839
Taavi
Toom

844
Hilje
Savolainen

846
Sandra
Järv

840
Terje
Bachmann

845
Marko
Nummet

847
Toomas
Tepomes

Eesti 200 –
Positiivne alternatiiv
Erakond Eesti 200 sündis poliitikas
mitteosalevate inimeste tunnetusest,
et tänased poliitikud juhivad Eestit ühe
valimistsükli vaates. Eesti 200 eesmärk on
edendada Eesti elu kavandades pikaajalisi
poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning
turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis
elavatele inimestele. Eesti 200 tahab tuua
poliitikasse inimesed nagu sina.
E200 programm (eesti200.ee/programm)
kirjeldab hariduses, teaduses, majanduses, transpordis ja teistes eluvaldkondades
pikka plaani aastani 2035 ja selleks konkreetseid tegevusi järgmise nelja aasta
jooksul. Päris tegevused ilma kõlavate
loosungite ja tühjade lubadusteta.
Rae valla inimesed saavad valida
17 tippspetsialisti hulgast, kellele Eesti
elu edendamiseks anda oma hääl:

848
Nadežda
Grentšnevkina

849
Hillar
Joon

850
Arko
Okk

851
Raivo
Mererand

852
Jaak
Raie

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

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

Tule Peetri Selverisse tööle

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

Hüvitame
osaliselt
transpordikulu!
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Sisuturundus
Olen lõpetanud Vaida 8-kl kooli,
Tallinna 1. keskkooli (tänane Gustav
Adolfi Gümnaasium) ja Eesti Põllumajandusülikooli tehnikainsenerina.
Oman kogemusi palgatöötaja ja
ettevõtjana.
Olen oma tegemistes inimene,
kes mõtleb reaalselt ning püsib kahe
jalaga maa peal.
Hääletades valimistel minu poolt,
annad võimaluse viia riigikogusse
insenerlikku taiplikkust, kogemusi ja
mõtteid, mis kajastuksid loodavates
seadustes.
Olen meeskonnainimene. Senini
arutame klassikaaslastega erinevaid
teemasid ning loomulikult ma arvestan ka nende arvamusi ja mõtteid.
Ma pean õigeks, et kõik seadused kalkuleeritakse enne vastu võtmist läbi. Tuleb arvestada, et meie inimesed ei ole
mängukannid, kelle peal katsetada seaduste ja otsuste sobivust ning toimimist. Seadusi tuleb teha meeskonnaga, mitte
üksikisiku otsustamise tasandil või kellegi isiklikke vajadusi ühiskondlikest vajadustest kõrgemaks pidades.

AIN BÖCKLER			
Vali number: 526			

Tel: 5355 4755
e-post: ain.bockler@sotsid.ee

REKLAAM
VEEBRUAR 2019
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GLOBAL MARINE SUPPLY OÜ
HoReCa segmendi- ja laevade varustaja
otsib enda laomeeskonda:

RÕÕMSAMEELSEID,
MÕTLEVAID JA KIIREID
KOMPLEKTEERIJAID.
Pakume töökohta kodu lähedal asume Jüris, Tiigi tänav 14 ja
head töötasu.
Ootame CV-d e-mailile
info.tallinn@globalmar.ee
Lisainfo tel. 5814 7427
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Reakuulutused

•

Erinevad ehitustööd: plaatimine,
fassaadid, saunad, terrassid,
müüritööd, vannitoad. Töökogemus
20 a. Helista ja küsi, 5562 3285.

• Pakume Eestis toodetud
kvaliteetset puitbriketti ja pelletit.
Müüme ka väikseid koguseid.
Info 5559 7572.

•

Klaverihäälestuse teenus
kutsetunnistusega häälestajalt.
Vaata lisainfot ja küsi pakkumist:
www.juhanungru.ee.

töölepinguga tööd juuksurile.
Lisainfo telefonil 513 7898.

•

AS Eesti Keskkonnateenused
võtab tööle C-kategooria autojuhte.
Helistada telefonil 502 6216.

•

Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto
või mahtuniversaali. Võib vajada
pisemat remonti võib olla ka
ülevaatuseta.
Tel 5819 0200,
Ilusvalgus@gmail.com.

•
•

kaotuse puhul.

Ehituse 20 elanikud

•

Sügav kaastunne Luulele
kalli

ABIKAASA

•

kaotuse puhul

Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde
järjekorrad lühikesed ja hinnad
soodsad. Küsi hinnapakkumist.
5620 6899, www.epopaigaldus.ee.

•

• Ilusalong Muskuslill Jüris, pakub

Avaldame kaastunnet ôpetaja
Svetlana Metsla’le kalli

HEINO
VALGEMÄE

Ostan rinnamärke, vanu
postkaarte ja fotosid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga
seotud kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

Hoonete soojustamine
puistevillaga. Konsultatsioon objektil
tasuta. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.

Sõbrad ja tuttavad

Avaldame kaastunnet ôpetaja
Südamlik kaastunne meie heale
naabrile Luulele kalli abikaasa

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi
või garderoobi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.

•

surma puhul

Lapsevanemad Naerupallide
rühmast.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info tel 504 5215,
info@est-land.ee.

Otsime puhastusteenindajat Jüri
spordihoonesse graafiku alusel,
tööaeg 21:30–01:30. Rohkem lisainfo
korral helistage 5671 2225, Sveta.

01.04.2000-25.01.2019

EMA

•

•

SVEN KARL
HÕBEMÄGI

kaotuse puhul.

Torutööd, küte, vesi,
kanal, vannitubade ehitus ja
renoveerimine, siseruumide
üldehitustööd. Tel. 5649 1815.

Vihmaveesüsteemide, lumetõkete,
katuseluukide, korstnamütside ja
käigusildade paigaldus. Hinnad
mõistlikud! Kodukate OÜ,
tel 5560 9894, info@kodukate.ee.

Avaldame kaastunnet emale,
õele, vendadele ja vanaemale

Taaramäe lasteaia 2018 aastal
lõpetanud Õunakese rühma
lapsed oma vanematega

•

Politseiteated

23.01 Maidu teel, Järvekülas murti sisse
ehitussoojakusse.

••
•
••
•
••
••

•••
Päästeteenistuse teated

1.01 tulekahju Juuliku tee 3
tulekahju Vaela külas
2.01 koristati teele kukkunud puud Jüris,
Põrguväljal ja Uuesalus
5.01 tulekahju Järvekülas
15.01 abistati kiirabi Vesiroosi teel
16.01 likvideeriti liiklusavarii tagajärjed
Rae külas
21.01 Jüris oli gaasileke
Urvastes põles elumaja
25.01 järelevalveta lõke Assakul
28.01 likvideeriti liiklusavarii tagajärjed
Mõigus

Südamlik kaastunne Karin
Geimonenile
kalli abikaasa

VIKTOR
GEIMONENI
kaotuse puhul

Töökaaslased Lasteaiast Tõruke

JAANUARIS LAHKUNUD
HANNES HARJAKS
TIIA VÖLCKER
TAIMI KARASK

KUULUTUSED
VEEBRUAR 2019

Jaanuaris
registreeritud
sünnid
SAMUEL SAMI PEKSEN
MATTIAS GOROŠKO
SÖREN SAVIK
MARK MURATOV
RENET VESKER
ROBEN RAIDMA
LARGO SKATŠKOV
ROLAND RAUDLA
LENNART KULLAMAA
HUKO JOHANNES KALDA
ROBERT TSURKAN
MIKO SIRELPUU
RON RUUBEN RAIDSALU
KEVIN ELLI
TOBIAS PIHLAKAS
ALEKSANDR FALIUSHIN
STEVEN MATVEI
KRISTON KÄGU
MIRTEL SAAR
ELENOR JEGOROV
MARTA LEOSK
ARINA BANKOVSKIY
IRIS VIIDE
LUMILEE MEIER
LOORE VOOLAID
LENNA MARTSIK
ISABELLA ARM
VALERIA FALIUSHINA
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Veebruarikuu sünnipäevad
VALENTINA PLATONOVA

80

94

HELBE ABILINE

80

ERNA TÄNAV

92

LJUDMILLA STRIGINA

80

LEILI PRIIMÄGI

90

MARET PIHOTALO

80

ELLEN ALLIK

88

JAAK AASPALU

75

TAAVET KUURBERG

88

MARIA ZADOROŽNAJA

75

ROBERT KALLA

87

TIIU VÄINSAAR

75

ALEKSANDRA ASTAŠOVA

87

ANNE-AMANDA NAHKOR

75

EINO PELLJA

86

HELLE KESA

75

RAUL KRUUK

85

ELMO JÜRGENSON

70

VALVE ROOSAAR

85

ZINAIDA BELOUSOVA

70

PILLE KÕRGE

85

LEIDA TALI

70

GEORG JAROV

84

HELVE VESKI

70

HELDUR TAMM

84

ERVIN LEPIK

70

LEE MANDRE

83

VEERA KUSTMAN

70

KALJU SEPP

83

TAISJA MULLO

70

MILVI FJODOROVA

82

ALLAN SOON

70

NEIDA LÕHMUS

82

MARE KURM

65

ARNE LIPS

82

ÜLLE TALL

65

ELLE-MAIE URMET

82

IGOR EDASI

65

DINA KLAOS

81

AGU ANMANN

65

LIDIA MASIKAS

81

BORIS PETROV

65

EMILIE HEINSOO

102

IVAN KUNCHEV

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

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

Kell 07:33
Lipu heiskamine
ja hümni laulmine Jüris,
Rae hoolekodu ees
Kell 13
Küünalde asetamine
Jüri surnuaias
Kell 14
Jüri kirikuaias
Mälestushetk ja
Kaitseliidu
rivistus
Kell 14:30
Pidulik rongkäik Jüri kirkuaiast
Rae kultuurikeskusesse
Kell 15
Kontsert Rae
kultuurikeskuses

Jaan Sööt

Rahvatantsurühm
Sukad & Tagi

Rahvatantsurühm
Jürid Marid

24. veebruar 2019

Rae Kunsti Platsis näitus
Rae valla fotokonkursi
auhinnatud töödest.
Kell 19
Mängufilm
„Tõde ja õigus“
Rae kultuurikeskuses
(piletiga)

