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AVAME PEETRI PARGI
20. SEPTEMBRIL
KELL 12.00!

KUULSA
APTEEKER
MELCHIORI
FILMIVÕTTED
LEHMJA
TAMMIKUS!
KÕIK, KÕIK ON UUS
SEPTEMBRIKUUS!
UUED HUVIRINGID
RAE VALLAS!
RAE VALD ON EESTIMAA KÕIGE SPORTLIKUM VALD!
FOTO: ALLAR KIKKAS
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Head raekad!
Madis Sarik.
FOTO: ERAKOGU

Suvi on selleks korraks läbi, aga ees
on veel loodetavasti soe ja värviline
vananaistesuvi. Loodusele kohaselt
oli august täis erinevaid üritusi ja
maitseid. Rae valla arengukavaga
tegelev juhtgrupp kogunes kolmeks
päevaks Läänemaale, et üheskoos
panna kirja ideed, mis peaksid Rae
valda järgnevate aastate jooksul veel
mõnusamaks ja kvaliteetsemaks
elukeskkonnaks muutma. Kolme
intensiivse päevaga saime paberile
pandud rohkelt mõtteid, mida kolme
kuu jooksul erinevaid koosolekuid
kokku kutsudes poleks ilmselt kirja
saanud. Juba 15. septembril kell 18.00
ootame kõiki raekaid meiega koos
kaasa mõtlema ja arutlema arengukava teemadel.
Mul on hea meel, et viimasel volikogu istungil kinnitati ametisse Rae
valla abivallavanem Tanel Tammela, kes hakkab koordineerima valla
majandusameti valdkonna tegevusi,
tegelema valla vara, rajatiste hoolda-

misega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega.
Rae vald kuulutas välja hanke
„Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku
vahelise ala kergrööbastranspordiga
ühendamise eskiisprojekt”, mis on samuti suur samm edasi parema transpordi suunas. Kes teab, äkki saame
juba kümne aasta pärast Jürist trammiga Ülemistesse. Või võtavad reisijaid juba järgmisel aastal peale isejuhtivad bussid, et meid just vajalikul ajal
õigesse kohta viia. Kõik on võimalik!
Unistada tuleb suurelt!
22.–23. augustil selgitati Eestimaa
südames Paides Eesti sportlikumad
omavalitsused. Juba 45. korda toimuvad võistlused võitis ülekaalukalt Rae
vald. Mul on Rae valla sportlaste ja
meie tulemuse üle ääretult hea meel.
On uhke olla sellise valla vallavanem,
kus sport on nii kõrgel tasemel. Juba
septembrikuus avame Peetri pargi
oma mitmekülgsete sportimisvõimalustega (võrkpalli-, jalgpalliväljak, vä-

lijõusaal, parkuurimispark, skatepark
ja teised atraktsioonid) ja loodame, et
see aitab ka edaspidi meie headele tulemustele kaasa.
Ja loomulikult ei saa mainimata
Roostal toimunud õpetajate suvekooli, mis tõi kokku palju Rae valla haridustöötajaid, kes tõestasid veelkord,
et just meie vallas töötavad kõige entusiastlikumad ja toredamad õpetajad.
Kuigi oleme saanud suvel nautida
taas oma normaalset elu vabaduses,
mis ei sisaldanud maske, siis peame
taas olema ettevaatlikud ja arvestama epideemiast tulenevate ohtudega.
Oleme näinud, et kodukontoris on tore
töötada, aga silmast silma näha on veel
toredam. Väljatöötamisel on vallamaja
vastuvõtu broneerimissüsteem, mille
abil saab hõlpsasti ametnike vastuvõtule registreerida ning võimalusel
seda teha videosilla abil.
Septembrist algab taas uus kooliaasta. Rae vallas avatakse kuues kool,
valmib Kindluse Kooli I etapp. Sügisest alustab kooliteed seal 200 last.
Meie kõik koolid on oma näoga, ühine nimetaja on hea haridus ja kogukonnale avatus. Kasutame õppetöös
haridusinnovatsiooniks väliõpet, mis
võimaldab meil antavat alus-, alg- ja
põhiharidust nimetada rakenduslikuks. Oleme täiendanud Peetri ja
Jüri koolimaju ajutise ruumipuuduse
leevendamiseks
moodulklassidega,
kus on olemas kõik mugavused. Täitsa esimest korda septembris avatav
Kindluse Kool on suurepäraste õppimisvõimalustega. Assaku lasteaed
saab juurde neli rühmaruumi uues
nägusas elementmajas. Kõik valla koolid ja lasteaiad on vaatamata sunnitud
kokkuhoiust algavaks hooajaks korda
tehtud. Kuid, nagu meie vallas kombeks, ei ole need vaid haridusasutused,
tegemist on kogukonna keskustega,
kuhu oleme me kõik oodatud.
Augusti lõpus avasime Rae Sotsiaalkeskuse, kus hakkame tulevikus
pakkuma uudset päevahoiuteenust.
Meeleolukat kooliaasta ja sügise algust!
VALLAVANEM

MADIS SARIK

KULTUUR
SEPTEMBER 2020

SEPTEMBER
˸15.09 Rae valla arengukava avalik
arutelu kell 18.00 (Jüri Gümnaasium)
˸19.09 Peetri Kohviku „Muusikakokteil“ kell 20.00
„Kokteile“ keerutab DJ Tom Lilienthal
˸20.09 Peetri pargi avaüritus
12.00–16.00
Esinevad ansamblid Traffic ja Krunks
More. Vans skatepargi avamine, huvialaringide laat, tänavatoit
˸25.09 KRISTJAN LÜÜS wake-up
comedy „OLLA VÕI OHKIDA?“ kell
19.00 (Rae Kultuurikeskuses)
Laval Kristjan Lüüs
Autorid Mehis Pihla, Birgit Kermes,
Kristjan Lüüs, Karl Kermes
˸26.09 Aili Vabo luuleteose „Tunnete tõmbetuules“ esitlus kell 13.00
(Jüri raamatukogu)
Luuletaja Aili Vaboga vestleb Toomas
Aru. Kohapeal on võimalik raamatut
osta.
Toetab Eesti Kultuurkapital
˸26.09 „TÄHTEDE TURNIIR 10“ juubel kell 10.00 (Rae Kultuurikeskus)

˸28.09 Rakvere Teater „Kõike head,
vana toriseja“ kell 19.00 (Rae Kultuurikeskus)
Pilet 15/17€
Tuomas Kyrö on soomlaste Andrus
Kivirähk, kuid ta ei kirjuta eestlastest,
vaid soomlastest. Vana Toriseja valmistub juba eluajal oma matusteks,
aga nii mõndagi on veel tegemata.
Kõigepealt tuleb koostada endale
muidugi järelehüüe. Kes tunneks
vana Torisejat veel paremini kui tema
ise? Ka hauakivi saab soodsamalt
kätte, kui odavmüükidel juba eluajal
pilk peal hoida. Pärandi jagamine
– kindlasti tuleb see asi ise korda
ajada.
Ja mis kõige tähtsam – vana Toriseja
kohustus on lugeda üles kõik need
vead, mida tema ümbritsevad on elu
jooksul korda saatnud. Tõele au andes tuleb siiski etteruttavalt tunnistada – ka vana Toriseja on elus ühe
korra eksinud. Või siis kaks. Oleneb,
kuidas asjale vaadata.

OKTOOBER
˸01.10 Evald Piho karikatuuride
näituse avamine Vaida raamatukogus kell 17.00
Näitus jääb avatuks novembri alguseni!
Toetab Eesti Kultuurkapital
˸03.10 Harjumaa ansamblite päev
kell 18.00 (Rae Kultuurikeskus)
Ansamblite päeva eesmärk on tutvus-
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tada Harjumaal tegutsevaid bände.
Üritus toimub teist aastat järjest ja
annab publikule hea võimaluse nautida head uut kohalikku muusikat ning
bändimeestele suurepärase võimaluse
tutvuda üksteisega ja tutvustada oma
värskeimat loomingut.
Toetab Eesti Kultuurkapital
˸04.10 Memme-Taadi Klubi kell
14.00 (Rae Kultuurikeskus)
˸08.10 Hiirtest ja inimestest kell
19.00 (Rae Kultuurikeskuse kohvik)
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
˸09.10 Tanker Õlu & Vinüülid kell
19.00
(Tankeri tehasepood)
˸10.10 Eesti Maalikunstnike Liidu
kuraatorinäitus „Poliitikast“ Rae
Kunsti Platsis kell 18.00 (Rae Kultuurikeskus)
Näituse koostaja ja kuraator on
maalikunstnik Tiina Tammetalu (Eesti
Maalikunstnike Liit).
Toetab Eesti Kultuurkapital
Näitus jääb avatuks novembri alguseni!

Rae koolimajas Vaskjalas näeb Evald Piho karikatuure
Evald Piho (14. august 1923, Tallinn
– 25. detsember 1974, Tallinn) oli
Eesti karikaturist ja sporditegelane.
Alates 1957. aastast vabakunstnik ja
1963. aastast Kunstnike Liidu liige.
Tema karikatuure ilmus alates 1944.
aastast väljaannetes Spordileht,Kehakultuur, Õhtuleht ja Pikker. Karikatuurinäitustel osales alates 1958.aastast.Enamuse
oma lustakatest karikatuuridest on Evald
Piho joonistanud Urvaste külas Aigassoo
talus. Näituse pani kokku Toomas Aru.
Näitus liigub Vaskjala külast edasi
Vaida alevikku ja 1. oktoobril kell 17.00
avatakse näitus Vaida raamatukogus.
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tanker.

FOTO: MATS ÕUN
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Näitus „Rahvuslikkuse otsingud“
Rae Kultuurikeskuses

FOTO: PEETER BÖCKLER

9. septembril avatud näitusega „Rahvuslikkuse otsingud“ tähistatakse 25
aasta möödumist TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna esimese õppekava „Talukujundus ja rahvuslik käsitöö“ avamisest.
Viimase ümber on kasvanud rahvuslikke käsitöötraditsioone ja -oskusi
uuriv ning arendav osakond, kus saab
lisaks tekstiiliga seotud käsitöövaldkondadele õppida rahvusliku ehituse
ja metallitöö erialal ning kultuuripärandi loovrakenduste magistrikaval.
Ärkamisajal hoogu saanud rahvuslikkuse otsingud ilmnesid kiiresti ka

materiaalses kultuuris. Ekspositsioon
annab ülevaate meie tänaseid arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja mõjutajatest ning näitab, kuidas rahvusliku
käsitöö osakond tänapäeval pärandit
mõtestab. Esindatud on rahvuslikkuse
otsingud ehituskunstis, metallikunstis, tekstiilis ning pärandtehnoloogias.
Näitusel saab lisaks illustreeritud ajaloolisele ülevaatele näha esemeid, mis
peegeldavad rahvuslikkuse tõlgendusi
tänapäevasel viisil.
Näitus jääb avatuks oktoobri alguseni!

Palju õnne
Johannes Tõrs!
8. augustil tähistas Rae valla aukodanik ning Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi asutaja Johannes Tõrs oma 80.
juubelisünnipäeva. Soovime hr Tõrsile
ka leheveergudel tugevat tervist ning
jõudu heade mõtete teostamisel!

Rae valla
lusikapidu
Rae valla lusikapidu perioodil
01.04.2019–30.09.2019 sündinud uutele
kodanikele toimub 4. oktoobril Järveküla lasteaias.

Rae valla
arengukava avalik
arutelu
Kõik Rae valla elanikud on oodatud jagama oma nägemusi, ideid ja mõtteid,
millisena soovitakse meie valda tulevikus näha. Kas panustada rohkem
rohealadesse, haridusse, kergliiklusteedesse või on hoopis mõni muu nõrk
koht, mida tuleks prioriteediks võtta.
Tule ja anna oma panus meie valla arengusse juba 15. septembril kell
18.00 Jüri Gümnaasiumis.
NB! Osalemine etteregistreerimisega reti.meema@rae.ee

I klassi õpilase ranitsatoetus on 170 eurot
I klassi õpilase ranitsatoetust saab
taotleda kuni 30. septembrini 2020.
Laps ja mõlemad vanemad peavad
olema rahvastikuregistri andmetel
Rae valla elanikud vähemalt kolm
kuud enne toetuse taotluse esitami-

se tähtaega.
Taotluse rahuldamise korral kantakse toetus pangakontole hiljemalt
30. oktoobriks.
Ranitsatoetuse taotlust saab esitada https://iseteenindus.rae.ee/.

Aaviku küla üldkoosolek
Aaviku küla üldkoosolek
toimub 27. septembril kell
18.00 Aaviku külaplatsil.
Täpsem info: Aaviku külavanem Imre Leppik, tel 5645 9943.

KOGUKOND
SEPTEMBER 2020
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Jüri ringtee ääres asuv muistne
asulakoht sai taastatud
Tallinna-Tartu maantee ääres Jüri ringristmiku serval
asuvat muistset asulakohta
teab küllap iga Rae valla
elanik.
KADRI JÄRVELAID
KULTUURISPETSIALIST

Viimasel ajal üsna õnnetus olukorras
olnud puidust kaevuraketis koos kooguga ning infotahvlid said juuli lõpuks
uue ilme ning asulakoht ise juurdepääsu purde näol. Taastamistöid teostati Muinsuskaitseameti valvsa pilgu
all ning tööde teostajaks oli Wood Project OÜ.
Praeguse liiklussõlme alal paiknenud muistne Lehmja küla oli Vaskjala
piirkonna pererikkaim küla. 17. sajan-

di lõpul suurel näljaajal (1695–1697) jäi
see tühjaks, sest elanikud läksid parema elu lootuses linnadesse või asustati ümber naaberküladesse. Nii kadus
küla mõneks ajaks kaardilt. Aastatel
1985–1989 viidi seal piirkonnas läbi
ulatuslikud arheoloogilised kaevamised. Toonast ekspeditsiooni juhtisid
Ain Lavi ja Ardo Niinre.
Ardo Niinre meenutab: „Asula
oli teada teeneka kodu-uurija Oskar
Raudmetsa välitööde ning küla täpsem paigutus arheoloogiliste eeluuringute tulemusena. Viie aasta jooksul
kaevati Jüri ja Kose gümnaasiumite
õpilastest koosnevate õpilasmaleva
rühmade abil välja peaaegu kogu küla.
Ei enne ega ka pärast pole nii mahukaid arheoloogilisi uuringuid Eestis
läbi viidud. Toonane Lehmja küla, mis
tänu Tuleveski mäele oli hästi eksponeeritud vastu lõunapäikest, sai algu-

se juba kiviajal, mille tunnismärgiks
on Oskar Raudmetsa poolt leitud
kivikirve katkend. Intensiivsem küla
areng jätkus I aastatuhandel eKr ja
seda kuni 18. sajandini. Meie silme
ees on praegugi paljud rehehoonete
vundamendid, suvekojad, maakoda ja
muidugi ka kolm raudkividega vooderdatud kaevu, millest üks, kõige kõrgemal olev, on tänaseks taastatud ning
ainuke oma originaalses asukohas
paiknev.“ Väljakaevamistel uuriti läbi
17 000 m2 suurune külaala ning koguti üle 15 000 eseme. Erinevatest ajastutest pärinevad leiud annavad aimu
meie esivanemate muistsest elupaigast ning külaelust.
Ardo Niinre lisab: „Uue elu on saanud sümbol, mis Jüri teedesõlme kaudu mööda tuhisevat autos või bussis
istujat sunnib mõtisklema olnule, aga
ka iseenda ja valla juurtele.“
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Rae
valla
koolid

Andres Kalvik

JÄRVEKÜLA KOOL
arv: 700
• Õpilaste
Õpetajate
arv: 70
•
Suuremad muudatused
Koolitunnid mahuvad sellel aastal
ära oma koolimajja. Rohkem tunde
hakkab olema huvialakooli klassiruumides, kuhu on koondatud väikeklassid. Algkooli majas on koduklassid
vaid 1.–3. klassi õpilastele.
Distantsõppeaeg toob uude kooliaastasse õpetajate tegusa koostöökogemuse, et tullakse toime ka keerukates oludes. Veelgi läbimõeldum on
tehnoloogia ja õpikeskkondade ka-

sutamine. Juunis täpsustasime kogu
meeskonnaga tagasisidestamist ja
hindamise põhimõtteid, täiendasime
ainekavades digipädevuste arendamise põhimõtteid. Hea sisendi andis siin
ka lastevanemate tagasiside.
Ka õpilastel tekkis distantsõppe ajal
parem ülevaade oma õpioskustest ja
saadi hea iseseisva õppimise kogemus.
Vajadus õppida oma aega ja tegevusi
planeerima on kõigil õppetöö osapooltel. Uude õppeaastasse võtame kaasa
klasside jaoks nädalaplaani koostamise
ja kasutamise. See tagab, et koduõppel
või haiguse tõttu isolatsioonis olevad
õpilased on koolis toimuvaga kursis.
Kavandatud on vähemalt üks iseseisva õppe nädal poolaastas, kus õpilane valib ülesannete täitmise koha ja
järjekorra ise. Õpetajad on tegevuskes-

kuste ja personaliseeritud õppe katsetused juba eelmisel õppeaastal üsna
edukalt läbi teinud.
Õpilaste huve ja andeid arvestades on pikapäevarühmade päevakavas
huvitunnid. Igal õpilasel on võimalus
valida poolaastaks kaks huvitundi
erinevatest valdkondadest (näiteks
kunst ja robootika) ja reedeti ollakse
koos klassiõpetajaga, et võtta kokku
nädala õppetegevused. Huviringe on
enam ja mitmekesisemaid ka teisele
ja kolmandale kooliastmele.
Direktor Mare Räisi pöördumine
Sellel õppeaastal pööravad ilmselt
kõik kooliinimesed tähelepanu õppetöö eesmärgistamisele. Iga kontakttund
omab enam kaalu. Mõtestatakse seda,
mis on antud õppeaine õppimise tegelik

HARIDUS
SEPTEMBER 2020
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Vaida kool.

eesmärk meie tänases päevas ja tulevikus. Kevadel kodus omaette õppides ja
õpetades mõisteti, milline väärtus on
koostööl, loovusel ja ühistegemistel.

JÜRI GÜMNAASIUM
arv: 1250
• Õpilaste
Õpetajate
arv: 117
•
Suuremad muudatused
Algaval õppeaastal võib meid ees
oodata rohkem uuendusi, kui esialgu kavandadagi oskame. Valmistume
hoolega distantsõppe ja tavaõppe samaaegseks korraldamiseks ning teame, et erinevate õppevormide paljusus
pakub õpetajatele hulgaliselt väljakutseid. Kevadel analüüsisime koolipe-

re ja lapsevanematega distantsõppe
arenguvõimalusi ning digivaldkond
on see, mis kindlasti ka sel õppeaastal
suurt tähelepanu pälvib. Lepime kokku kindlates digikeskkondades, mida
õppetöös kasutame. Eripalgelistele
oludele vaatamata jätkame ka sel õppeaastal kooli ning õppetöö igakülgset arendamist. Näiteks pakume Jüri
Gümnaasiumis senisest paremat robootikaharidust – tänu HITSA projektile oleme hankinud juurde hulgaliselt
robootikavahendeid. Samuti jätkuvad
1.–9. klassidele KIK-projekti toel keskkonnahariduse teemalised õuesõppeprogrammid.
Suurt tähelepanu pöörame ka sel
aastal kaasavale haridusele ning plaanime selles valdkonnas õpetajate mitmekülgset koolitamist. Samuti täius-

tame kooli mentorsüsteemi, et toetada
paremini alustavaid, aga ka juba kogenud õpetajaid. Arendusi ja kogemuste vahetamist kavandame õpetajate
professionaalsetes õpikogukondades,
kuhu iga meie õpetaja panustab. Kõike seda ikka meie õpilastele paremate
võimaluste loomiseks.
Direktor Liina Altroffi pöördumine
Kui miski on elus kindel, siis see,
et kõik meie ümber on pidevas muutumises. Mul on väga vedanud, et
saan uut kooliaastat alustada nii tugevas ja traditsioonidega, aga uuendusmeelses koolis kui Jüri Gümnaasium. Hindan väga kõike seda, mida
senine meeskond kooli arendamisel
on teinud. Koolide suurim väljakutse
uuel õppeaastal on kiiresti muutuvad w
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Lagedi kool.

v olud. Ootamatustega kohtudes saame
aga alati valida, kas keskenduda ebamugavustele, mis uute olukordadega
kindlasti kaasnevad, või võimalustele,
mis on teadmatuses alati peidus. Loodan, et kasutame ka algaval õppeaastal võimalust igati katsetada ja õppida.
Kindel on aga see, et muutlikel aegadel näeme senisest paremini üksteise
tõelist olemust ning õpime teinetest
rohkem hoidma. Kindlasti ka tõhusamalt koos töötama. Usun, et kodu ja
kool õpivad tegema veelgi sisulisemat
koostööd ja nägema seda, kuidas laste arengu nimel veelgi oskuslikumalt
ühiselt pingutada. Seda, et õppima ei
pea tingimata kõik koos ühes koolimajas, vaid et õppida saab igal pool,
me aga juba teame. Tulemas on põnev
kooliaasta. Soovin kõigile palju uusi
avastusi.

esimesele ühisele õppeaastale vastu
suure õhina, teotahte ja ideedepagasiga.

tat! Palju põnevaid ja tegusaid ettevõtmisi! Hoidkem ennast ja kaaskondlasi
ning püsigem rõõmsad ja terved!

LAGEDI KOOL

LILLEORU PÕHIKOOL

arv: 209
• Õpilaste
Õpetajate
arv: 31
•

arv 1.–4. klassis: 20
• Õpilaste
Õpetajate
arv: 5
•
Suuremad muudatused
Lilleoru Põhikool on Rae vallas tegutsev erakool. Avame koduõppe osakonna. Vanemad saavad valida tavapärase koduõppe ja koordinaatori poolt
juhendatud koduõppe vahel. Pakume
metsa- ja seiklusraja programmi teistele koolidele.

Suuremad muudatused
Kindluse Kool alustab oma esimest
õppeaastat oma õpilaste ja meeskonnaga päris oma koolimajas.

Suuremad muudatused
Üle kolme aasta alustab sel õppeaastal Lagedi Koolis kaks esimest
klassi, kokku on koolis 11 klassikomplekti ja kaks väikeklassi. Rõõm, et kõik
õpetajate ametikohad on täidetud ja
saame pakkuda õpilastele kvaliteetset õpet. Uut õppeaastat alustame
võimalikult tavapäraselt. Tahame
hoida kõiki oma traditsioone ja minna julgelt kaasa ka uuendustega. Ees
seisab uue arengukava koostamine.
Arendame distantsõppe võimekust
digivahendite, e-õppe materjalide ja
e-õpikeskkondade kasutamise läbi. Esmakordselt on 1. klassi õppekavas digiõpetusetund. Uuel õppeaastal teeme
ettevalmistavaid tegevusi liitumaks
KiVa programmiga. Tahame senisest
enam pöörata tähelepanu õpilaste aktiivsele liikumisele, õuesõppele ja huvitavatele vahetundidele.

Direktor Annika Räime pöördumine
Täname kõiki õpilasi ja peresid, kes
meid usaldavad. Meie meeskond läheb

Direktor Imbi Orava pöördumine
Soovin kõikidele Rae valla õppuritele ja õpetajatele kontaktset kooliaas-

KINDLUSE KOOL
arv: 190
• Õpilaste
Õpetajate
arv: 14
•

Direktor Marika Ivandi pöördumine
Lilleoru Põhikoolis algab tänu õpihimulistele lastele ja toetavatele peredele kolmas õppeaasta. Tavapärasele
kooliprogrammile lisaks õpime tundma ning kasutama tähelepanu- ja keskendumisvõimet, avastama emotsioonide ja mõtete mõju ning vajadusel
neid tegevuse käigus korrigeerima, et
kasutada paremini enda teadlikkuse ja
arukuse potentsiaali. Õpe on lõimitud
ja võimalikult praktiline, rakendame
projekt- ja õuesõpet suurepärase looduse keskel. Kindel aeg on planeeritud
vabamänguks aias, metsatukas, onnis
ning seiklusrajal.
Lilleoru Põhikool rakendab posi-
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Peetri kool.

tiivse pedagoogika põhimõtteid, mille
põhiideeks on iga lapse tugevuste esiletoomine ning seeläbi tema õppimise
ja heaolu toetamine. Igaüht võetakse
ainulaadsena. Lilleoru Põhikooli tugevaks eripäraks on nii laste kui õpetajate teadmised ja praktilised oskused
sellest, kuidas igaüks saab oma tundeseisundeid ise soovitud suunas mõjustada. Rae valla ainukese ja veel üsna
väikese erakoolina saame pakkuda individuaalsemat lähenemist lastele ja
peredele. Samuti peame oluliseks lapse arvamust ja küsimusi. Laps on kuulatud, tema vajadustega arvestatakse.
Vanemate eestvõtmisel vormus meie
ühine suur unistus: Lilleoru Põhikool
on maailmamuutjate kasvulava.

PEETRI KOOL
arv: 842
• Õpilaste
Õpetajate
arv: 82
•
Suuremad muudatused
Ruumipuudus sai lahenduse koolimaja juurde ehitatud mooduli näol ja
sellega saime juurde kuus keeleklassi.
Lõppenud kooliaasta kevad oli eriline
ja erakorraline, kus kogu koolipere
jäi distantsõppele. Teeme septembris
sellest perioodist kokkuvõtte ja analüüsime, mida ja millisel kujul või
viisil tasub rakendada sellel õppeaastal. Mõtteid ja plaane on, aga milliseid

muudatusi saame õppekorralduses
teha, see selgub koostöös õpetajate,
õpilaste ja vanematega. 7. ja 8. klassi
õpilastel oli võimalus valida viie valikaine hulgast endale kõige huvipakkuvam kursus. Loodame, et uus algav
õppeaasta võimaldab õppetööd jätkata
harjumuspärasel moel. Uue õppeaasta
alguse tegevuste korraldamisel lähtume haridus- ja teadusministeeriumi
poolt antud soovitustest ning püüame ise mõistlikult käituda, et vältida
Covid-19 kolde tekkimist meie koolis.
Koos oleme tugevad!
Direktor Luule Niinesalu
pöördumine
Teeme kõik koos õppeaasta huvitavaks ning naudime õppimist ja
koos olemist. Eelmise kooliaasta kevad andis ülevaate, kui palju tuleb veel
tähelepanu pöörata ja harjutada enesejuhtimist. Seada endale siht ja koostada plaan, et jõuda seatud eesmärgini. Neid oskusi ja harjumusi ei ole vaja
ainult distantsõppel olles, vaid nende
kasutamine on oluline ka igapäevaelus. Õppimise kõrval on vajalik ka
koos olemine ja tegutsemine. Oleme
kõik sõbralikud ja märkame, kui keegi vajab abi ja toetust. Panustame kõik
koos koolielu ühistesse ettevõtmistesse ja teeme kooliaasta meeldejäävaks.
Soovin kõigile ilusat ja põnevat kooliaastat. Teeme koostööd, hoolime üksteisest ja püsime terved!

VAIDA PÕHIKOOL
arv: 153
• Õpilaste
Õpetajate
arv: 22
•
Suuremad muudatused
Viimaste aastate jooksul õpilaste
arvu suurenemine, mille on kindlasti
tinginud ka kooli rekonstrueerimistööd, juurdeehitus, kooli väga hea maine ja õppeedukuse kvaliteet. On loodud suurepärane õpi- ja töökeskkond.
Kuna õpilaste arv on suurenenud, siis
on juurde tulnud ka uusi õpetajaid.
Vaida Põhikooli uus õppealajuhataja
on Astrid Randoja, kes omab pikaajalist haridusalast töökogemust nii eelkoolis, põhikoolis kui ka ülikoolis.
Direktor Piret Halliku pöördumine
Vana ja väärikas 157-aastane Vaida Põhikool tervitab uue õppeaasta
alguse puhul õpilasi ja vanemaid,
koostööpartnereid. Kool tänab kõiki
lapsevanemaid ja õpilasi, kes andsid
parima ning tegid kooliga koostööd
distantsõppel olles. Tänu ühistele pingutustele lõpetasid kõik meie
õpilased kooli ja 1. septembril andsid
klassijuhatajad õpilastele üle tunnistused, tunnustused. Me väga soovime
sellel aastal jätkata tavaõpet koolis.
See tähendab kõikide osapoolte vastutustundlikku ja tarka käitumist.
Anname kõik parima, et hoida oma
koolimaja viirusevaba.
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Pillid, pallid, pintslid…
Septembris alustas või jätkas Rae
Huvialakoolis õpinguid taas ligi
900 last. Kevadel karantiini tõttu
kooliruumidesse kasutuna seisma
jäänud pillid, pallid, pintslid on taas
rõõmsalt tegutsemas.

TEA TARUSTE

RAE HUVIALAKOOLI ÕPPE- JA ARENDUSJUHT

Uut õppeaastat alustasime uuenenud
meeskonnaga. Õppejuht Kaidi Merzin
suundus Jüri Gümnaasiumisse lastele
muusikatunde andma – aitäh, Kaidi,
õppejuhina antud panuse eest –, muusikaosakonna õppejuhi kohale asus
Margus Ermast, kes mängib saksofoni ja basskitarri ning loob muusikat.
Uue õppejuhi soov on edendada muusikaosakonna ansamblite ja orkestrite
tööd ning leida neile huvitavaid esinemisvõimalusi.
Aastaid Jüris lauluansambleid juhendanud Külli Ovir andis teatepulga
Kaia Saaremäele, Järveküla filiaali
laulustuudio juhendajale. Aitäh Sulle,

Külli! Sel õppeaastal plaanimegi rohkem tähelepanu pöörata ansamblite
tööle. Lisaks lauluansamblile tegutseb
koolis instrumentaalansambel, käsikellade ansambel; puhkpilliorkestri
kõrvale plaanime luua keelpilliorkestri. Vaida klaveriõpilastel on aga uuel
õppeaastal võimalik pillimängu harjutada uhiuuel Petrofi klaveril, mille saime soetada tänu toetusprogrammile
„Igal lapsel oma pill“. Lagedil asus tööle uus kitarriõpetaja.
Kunstiosakonna põhiõppes Jüris
alustasid tänavu neli aastat kestvat
õppeteed uued noored loojad. Järvekülas avame uue õpperühma – kunsti
üldõpe 4. ja vanemate klasside õpilastele. Kunstiosakonna eelõppes ja
keraamikatundides saavad väikesed
kunstihuvilised käia nii Jüris kui Järvekülas. Keraamikaõpet Järvekülas
pakume ka täiskasvanutele.
Spordiosakond ootab uusi õpilasi
korvpalli ja jalgpalli alustavatesse rühmadesse Jüris, Järvekülas ja Lagedil.

Olukorras, kus kvantitatiivne kasv
pole eelkõige ruumikitsikuse tõttu
võimalik, tegeleme kvaliteedi ja koolitöö sisulise edasiarendusega. Ansambellikku koostööd soovime rakendada
oma osakondade ja filiaalide vahel, aga
ka teiste valla haridusasutustega ühistes tegemistes.
„Oleme tänulikud lapsevanematele, kes koroonakevadel oma lastele
toeks olid ja suurepäraselt hakkama
said. Tänu ärksatele õpetajatele, usinatele lastele ja tublidele lapsevanematele läheme uuele õppeaastale vastu
positiivselt ja enesekindlalt,“ kinnitas
kooli direktor Siiri Laid.
Kooli tegemistega kursisolekuks
jälgi meie kodulehekülge http://huvikool.rae.ee/ ja FB-lehekülge https://
www.facebook.com/raehuvikool/.
Vabadele kohtadele saab taotluse
esitada ARNO kaudu. Õpilase edasijõudmist õppeaines või kodutööde kirjeldusi saab jälgiga Rae Huvialakooli
Stuudiumist.
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Moodulelamud.
FOTO: ERAKOGU

Arhitektuurikool kutsub 1.–6. klassi
õpilasi ruumi uurima
Järveküla Koolis alustab
juba teist õppeaastat
arhitektuurikooli Rae
harukool.
PIRET ANIER

ARHITEKT
ARHITEKTUURIKOOLI RAE HARUKOOLI
KOORDINAATOR JA JUHENDAJA

Sel aastal avame uue rühma 5.–6. klassi
õpilastele ja tuleb juurde uus õpetaja.
Jätkame väikestes rühmades (10–15
last) ruumimaailma avastamisega,
kus teejuhtideks on arhitekt ja sisearhitekt. Arhitektuuri uurime kolmapäeviti. Hooaja avasündmus on 16.
septembril, mis toimub üheaegselt nii
Tallinnas, Tartus kui Rae harukoolis.
1.–2. klassi laste tunnid on mängulised uurimisretked, kus kesksel kohal
on meisterdamine, joonistamine ja
erinevate ruumiolukordade tajumine.

Saab teha paberist, papist, puupulkadest ja ka betoonist pisikesi maju ehk
makette, uurida jooniseid, käia arhitektuurimuuseumis ja mõnes põnevas hoones.
3.–4. klassi õpilastega otsime õppeaasta jooksul vastuseid erinevatele
küsimustele nii meisterdades, katsetades kui ka joonistades. Mis on arhitektuur? Kui väikeses ruumis saame
elada? Missugune on olnud inimese
elupaik erinevatel aegadel? Kuhu läheb solk ja kust tuleb elekter? Kes
elavad veel linnas? Missugune on ise
tehtud istumisalus või tool? Kus loomad elavad unistuste loomaias? Miks
on vaja ehituses kasutada kolmnurki?
5.–6. klassi noortega uurime inimest ja hooneid, ka seda kuidas ruumi
tajutakse, ehitame makettmaju erinevatesse kohtadesse, nii õhku, vette kui
ka maa alla, süveneme linna keerukatesse mustritesse ja käime videote va-

hendusel maailmas ringi. Teeme tuleviku linnatänava maketi ja külastame
mõnda ehitusplatsi.
Arhitektuurikooli kümne tegutsemise aasta jooksul on väljakujunenud
mõned traditsioonid, mis ühendavad
erinevates asukohtades õppivaid noori, juhendajaid ja nende peresid. Need
on ühine avasündmus sügisel ja lõpetamine kevadel, samuti aprilli vaheaja
väljasõit põnevasse kohta. Suvine onnide ehitamine Vabaõhumuuseumis
koostöös Maa-arhitektuuri keskusega on oodatud linnalaager nii Arhitektuurikooli õpilastele kui teistele
10–14-aastastele noortele.
Registreerimine rühmadesse on avatud kodulehel www.arhitektuurikool.ee.
Kõik huvilised on kutsutud kolmapäeval 16. septembril kell 16.00
Järveküla Kooli ruumides toimuvale
Arhitektuurikooli hooaja avasündmusele.
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Huvitegevus Rae Kultuurikeskuses
Sügis hiilib vaikselt lähemale ja taaskord on põhjust
rääkida tubasematest huvitegevustest Rae Kultuurikeskuses, Rae koolimajas
(Vaskjala) ja Rae Huvialakoolis.
Huviringide valikust leiab nii mälumängu, koorilaulu, erinevaid tantsuringe, pilatest, näiteringi, kitarriõpet,

tervisevõimlemist, keelekoolitust kui
ka kangastelgedel kuduma õppimise
võimalusi ja veel palju muud!
Tantsuhuviliste jaoks pakume
mustlastantsu igal teisipäeval alates
6. oktoobrist algusega 20.00, samuti
kõhutantsu/dünaamilisi venitusi,
mida saab õppida samast kuupäevast
ja nädalapäevast algusega 17.45, juhendajaks Liina Remmelg.
Dance Team Royal ootab lapsi
tantsima igal esmaspäeval kell 14.00–

19.00, teisipäeval 14.00–18.00, kolmapäeval 14.00–18.00 ja neljapäeval
14.00–18.00. Treeneriteks tunnustatud
Eve Aunver ja Anabel Aunver. Täiskasvanute seltskonnatantsu saab
tulla harjutama alates 7. septembrist
igal esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval. Segarahvatantsurühm Sukad & Tagid alustab hooaega samuti 7. septembrist ja koos käiakse igal
neljapäeval kell 19.30–22.00, naisrahvatantsurühm Jürid-Marid koguneb
alates 7. septembrist igal esmaspäeval
18.30–20.30. Tantsurühm Lustilised
alustab 10. septembril ja koos käiakse
igal neljapäeval 18.00–19.30.
Laulusõbrad on oodatud Jüri Perekoori harjutamistele alates 1. septembrist, proovid toimuvad teisipäeviti kell 18.30–21.00 Rae Huvialakoolis.
Rae Kammerkoor koguneb alates 3.
septembrist ja proovid toimuvad neljapäeviti kell 18.30–20.30 Peetri koolis.
Mälumänguga saab tegeleda alates 9. septembrist iga kuu teisel kolmapäeval, toimumisaeg 18.30–21.30 ja
ettevõtmist veab Jevgeni Nurmla.
Pilatese trenni on alates 1. septembrist oodatud kõik huvilised, toimumispäevadeks teisipäev ja neljapäev 19.00–20.00.
Eakatele toimub alates septemb-
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JJ-Street Dance Company
alustab uute õpilaste
vastuvõttu Rae vallas

Rae Kultuurikeskuse
keraamikaring.

sügishooajal
rist Memme-Taadi klubi (algus 06.09)
vahemikus 14.00–17.00 ja 22. septembrist saab tervist tugevdada eakate
tervisevõimlemises, trenn toimub
12.00–13.00, juhendajaks Virve Sepp.
Rae Autokool ootab tundidesse
igal neljapäeval kell 17.00–20.00.
Helen Doroni keeltekool alustab
uue tulijana 14. septembril algusega
17.00 Rae Kultuurikeskuses.
Drive it up kitarrikooli tundidesse saab tulla alates oktoobri algusest
ja toimumiskohaks Rae Kultuurikeskus.
14. septembrist jätkab oma tegevust Rae Kultuurikeskuse näitering,
oodatakse kõiki uusi ja vanu huvilisi.
Alates oktoobri algusest saavad huvilised õppida kudumist kangastelgedel ja ring saab toimuma igal laupäeval alates kell 11.00.
Rae valla pasunakoori asutamiskoosolekule on 10. septembril Rae Huvialakooli oodatud kõik Rae valla pasunamehed ja -naised.
Koosolek algab kell 19.00 ja koosoleku eestvedajaks on Kaido Järvsoo.
Tule, taastame traditsiooni!
Info 5569 6928, kaido@pasuna.com.
Detailsemat infot huviringide ja
Rae Kultuurikeskuse sündmuste kohta leiab internetist kultuur.rae.ee.

Tahad leida tantsustiili, mis sulle
sobib? Tule ja õpi päriselt tantsima!
See võib olla sinu aasta! JJ-Street
Dance Companys saad ennast
proovile panna ning avastada uusi
väljakutseid.
JJ-Street Dance Company treenerid Mailiis ja Tauri on samuti Rae
vallast pärit noored, kes on nüüdseks
tantsukooliga seotud olnud üle kümne aasta. Täna annavad nad Rae valla

noortele võimaluse õppida, mis on tänavakultuur ja tänavatants. Meie juures on võimalik õppida tänavatantsustiili hiphop ja waacking.
Lisainfo Peetri ja Järveküla trennide kohta tauri@jjstreet.ee (Urban
Kids, lapsed 7–11), (Hip-Hop, 12+).
Lisainfo Jüri trennide kohta mailiis@jjstreet.ee (Waacking & Hip-Hop,
avatud vanus).
#leiaomastiil
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Kristo Saage.
FOTO: SIIM SEMISKAR

Eesti koondise
kogemusega
Kristo Saage
alustab hooaega
Rae Koss/
Hansaviimistluses
Algavaks hooajaks Eesti
meistrivõistluste esiliigasse tõusnud Rae Koss/
Hansaviimistlus on jõudnud kokkuleppele Eesti
koondise endise mängujuhi
Kristo Saagega. Tegemist on
mõneti üllatava üleminekuga, mis leidis kajastust ka
üleriigilises spordimeedias.
ANDRES KALVIK
Eelmisel hooajal lõi Saage Rakvere Tarva ridades kaasa kõrgeimal tasemel,
kui viskas Eesti-Läti liigas keskmiselt 31,3 minutiga 13,4 punkti ja andis
kolm korvisöötu. Tõe huvides tuleb
märkida, et esialgu on Saage andnud
nõusoleku esindada Rae valla parimat
korvpallimeeskonda Eesti karikavõistlustel. Selles ei ole midagi ebaharilikku, sest 35-aastase ja 185 cm pikkuse
Saage tegemistel hoiavad silma peal
ka meistriliiga klubid.
Eesmärk esiliigasse püsima jääda
„Ei soovinud end esialgu terveks
hooajaks lubada, sest raske on öelda,
kuidas neli korda nädalas pereelule
ja vaimule mõjub,“ selgitab Rakveres
elav Saage, kes suveperioodil viljavedamisega elatist teenib. „Rakvere
Tarvas ei ole mulle pakkumist teinud.

Võtan Rae Kossuga liitumist kui suurt
väljakutset – väiksema klubiga suuri
hammustada pakub alati naudingut.“
Suurt rolli mängis Saage, kes on
muuhulgas leiba teeninud ka BC Kalev/Cramos ja Leedu klubis KK Kaunas,
liitumisel ka Rae Koss/Hansaviimistluse peatreener Siim Raudla – mehed juhivad koos korvpalliteemalist
podcast’i „Mängumehed“.
„Meeskonna kindel eesmärk on
esiliigasse püsima jääda ja seetõttu
vajame kogenud mängujuhti, kes orkestri mängima paneb,“ lausub Raudla. „Esiliigas on keeruline hea mängujuhita hakkama saada, vastaste kaitse
on niivõrd agressiivne. Lisaks on Saage oma suurte kogemustega väljakul
treeneri käepikendus.“
Eesti karikavõistluste avaringis
läheb Rae Koss/Hansaviimistlus vastamisi teises liigas osaleva Reinar Halliku Korvpallikool/Iisakuga. Mängud
peetakse kahest mängust parim (kodus-võõrsil) süsteemis. Rae valla klubi
võõrustab teist kohtumist, mis toimub
Jüri pallihallis …. septembril kell 19.
Edu korral kohtutakse meistriliiga
klubiga Pärnu Sadam. Hooaja avamängus on hea võimalus saada ülevaade ka
teistest uutest mängijatest. Rae Koss
MTÜ juhatuse liige Henri Ausmaa sõnul jätkab meeskonnas kümmekond
pallurit eelmisest hooajast, neile lisandub 6–7 uut mängijat.
„Oleme meeskonna komplekteerinud selliselt, et rahval oleks põhjust

tulla saali kaasa elama,“ täpsustab
Ausmaa. „Tõstame mängude korraldusliku poole uuele tasemele. Kaasame teadustaja ja diskori, loosime
pealtvaatajate vahel välja auhindu
ning võib-olla saab näha ka tantsutüdrukuid.“
Kodumängud reedeti
Ausmaa märgib, et meeskonna
trumbiks peab saama ennastsalgav
kaitsemäng. „Agressiivne kaitse annab võimaluse rünnakul mõned korrad eksida,“ arutleb endine tippmängija. „Treeningutest osavõtt on olnud
hea ja poisid on tahtmist täis end tõestada.“
Esiliigas teeb käesoleval hooajal
kaasa tosin meeskonda üle Eesti. Rae
Koss/Hansaviimistluse kodumängud
hakkavad olema reede õhtuti kell 19.
Uue hooaja eel on täienenud ka Rae
valla noori korvpallureid juhendav
treenerite kollektiiv. Nimelt hakkab
Rae Spordikoolis osalise koormusega
tööle meistriliiga klubi Tallinna Kalev/
TLÜ tagamängija Mario Paiste. Rae SK
kasvandik Georg Alleman hakkab aga
mängima meistriliiga klubis TalTech.

Meeskonna kindel
eesmärk on
esiliigasse püsima jääda ja
seetõttu vajame kogenud
mängujuhti.
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Osalejad andsid Refonda Peetri
Jooksu uuele rajale kõrge hinde
Viiendat korda toimunud Refonda
Peetri Jooks peeti tänavu uuel rajal,
mille osalejad hästi vastu võtsid.
Muudetud trassi suurimaks eeliseks oli see, et võistluskeskuse ja
Peetri Selveri parkla vahet jalutajad
ei seganud jooksjaid.
Võistluse peakorraldaja Mihkel
Reile kinnitas, et niivõrd positiivne
tagasiside annab julgust ka järgmisel
aastal sama rada kasutada.
„Erilist spordihooaega silmas pidades läks Refonda Peetri Jooks väga
hästi korda. Võistlus toimus algselt
paika pandud kuupäeval ja rajal,“ ütles Reile. „Meil on põhjust rahul olla,
sest paljud suured rahvaspordiüritused jäid ära või peeti selle asemel virtuaalvõistlus.“
Huvi Rae valla suurima osavõtjaskonnaga spordiürituse vastu oli suur,
kuid kuna eelregistreerimise perioodil
kehtis tuhande osaleja piirang, telliti
just nii palju auhindu. Hiljem saanuks

FOTOD: PEETRI JOOKS / MAERO PUKK

valitsuse otsuse kohaselt starti lubada
rohkem jooksjaid, kuid niivõrd lühikese aja jooksul ei olnud võimalik meeneid juurde soetada. „Viimastel päevadel oli suur huvi osaleda eelkõige laste
ja noorte poolt,“ lisas Reile.
Rajal valitses tujutõstev õhkkond.
Iga kilomeetri järel oli meeleolupunkt,
mis tähendab, et jooksjad said praktiliselt kogu aeg pingutuse kõrval muusikat nautida. „Minu teada ei ole ühelgi
teisel Eestis korraldataval suurel rahvaspordiüritusel meeleolupunkte nii
tihedalt,“ märkis Reile.
Järgmisel aastal soovitab Reile
jooksjatel ja kaasaelajatel külastada
kindlasti ka laada-ala. „Inimesed võisid mõelda, et laadal müüakse ainult
spordivarustust, kuid tegelikult olid
kohal nii käsitöölised, toitlustajad kui
muu kõikvõimaliku laadakauba pakkujad. Eriti rikkalik oli toiduala,“ lausus ta.
Suurepärase hinnangu andsid Re-

fonda Peetri Jooksule ka Eesti suurima harrastusspordi veebisaidi Marathon100 lugejad – võistlus sai viie
palli skaalal koondhindeks 4,54 (mullu 4,50). Kokku andis oma hinnangu
120 osavõtjat ning neist 111 on valmis
osalema ka järgmisel korral. 2021. aasta 7. augustil peetavale üritusele on
end juba kirja pannud rohkem kui 150
jooksusõpra. Eelregistreeruda soovitab
Reile rahuliku südamega, sest korraldajad annavad osalustasu garantii. See
tähendab, et kui Refonda Peetri Jooks
peaks mingil põhjusel ära jääma, siis
kehtib sama pilet 2022. aasta üritusel.
Refonda Peetri Jooksu 10 km põhidistantsi võitis Ilja Nikolajev ajaga
31.14, teise koha sai Raido Mitt (31.23)
ja kolmanda Morten Saetha (31.39).
Naistest olid kolm paremat Marion
Tibar (36.64), Kadiliis Kuiv (37.18) ja
Irina Bizjajeva (37.44).

ANDRES KALVIK
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Rae vald krooniti Eesti kõige
Paides 22. ja 23. augustil toimunud 45. Eestimaa omavalitsuste suvemängude
üldvõitjaks tuli Rae vald.

Priit Lehismets.

INDREK RAIG

RAE SPORDIKESKUS

54 omavalitsuse seas edestati kindla
vahega nii teiseks jäänud Tartu valda
kui kolmandaks tüürinud Türi valda.
Parimaks linnaks sai Paide, kes oli
üldarvestuses neljas. Kokku enam kui
2000 osalejaga võistlusel osales pea
140 Rae valda esindanud sportlast.
„On uhke olla sellise valla vanem,
kus sport on nii kõrgel tasemel,“ kommenteeris võitu vallavanem Madis
Sarik. „See näitab, et vallas on loodud
mitmekülgsed tingimused spordi harrastamiseks ja investeeringud ennast
juba igati ära tasunud.“
Üheteistkümnel spordialal osa võtnud Rae vald teenis esikohad petangis
(Kadri Arunurm, Roman Olmre, Kalju Olmre, Andrus Tommula), tennises, jalgrattakrossis ja trikitõukerattasõidus. Kolmas oldi orienteerumises
ning kuues discgolfis. Väärtuslik alavõit
saadi ka kergejõustikus, kes medalid
tõid koju Raido Kalbach, Marc Vokk,
Mari Piir, Brit Rammul, Priit Lehismets, Heiki Pruul, Marko Sõna, Kätlin Kruus, Hege Lee Pielberg, Miia
Ott, Miia Heleen Herman, Tony Ats
Tamm, Sten Ütsmüts, Kalle Suurekivi, Hendrik Leppik, Marlen Ambur.
Esmakordselt kavas olnud trikitõukerattasõidus tehti aga Spot of Tallinnas treenivate noorte poolt puhas
töö: nooremas vanuseklassis saadi
suisa kolmikvõit (Tanel Tamm, Alexander Ehte, Ralf Jorro) ja vanemas
klassis said medalid kaela Andreas Ignacio Hinojosa ja Karl Palo.
„Tänan kõiki, kes tulid töö või pere
kõrvalt koduvalda esindama ning samuti lapsevanemaid ja treenereid, kes
suutsid oma noored mobiliseerida,“
ütles Rae valla võistkonna eestvedaja
Indrek Raig Rae Spordikeskusest. Järgmine omavalitsuste jõuproov toimub
6.–7. märtsil 2021 Alutagusel, kui võisteldakse murdmaa- ja mäesuusatamises.

Trikiratturid Tanel Tamm, Alexander Ehte, Ralf Jorro.

Vasakult: Mirjam Piik, Mari Piir, B
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sportlikumaks omavalitsuseks
FOTOD: INDREK RAIG

Brit Rammul.

Naiste 4x100 teatejooksjad Hege-Lee
Pielberg ja Mia
Heleen Herman.

Discolfi meeskond.
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Sügis Rae valla spordikeskuses
Kui aastaringis vahelduvad neli
aastaaega, siis spordikeskuse aasta
võib tinglikult jagada kaheks:
aktiivne hooaeg (september–mai)
ja vähemaktiivne hooaeg (juuli–august).
Aktiivne aeg ühtib koolikalendriga. Juba septembris on Rae valla spordikeskuse spordihoonetesse ja -rajatistele oodata mitut tuhandet last, kes
asuvad täitma kehalise kasvatuse riiklikke õppekavasid ja osalema erinevates spordikooli treeningrühmades.
Rae valla kiiresti kasvav elanike
arv on tublisti kasvatanud ka õpilaste
arvu, kes sügisest istuvad koolipinki
Rae valla kuues koolis. Õpilaste arv on
sedavõrd kasvanud, et koolide juurde
on paigaldatud moodulõppekorpuseid
lisaklasside tekitamiseks. Spordikeskuse tingimused jäävad esialgu, kuni
Kindluse Kooli juurde rajatava spordikompleksi täieliku valmimiseni, samaks.
Õnneks Rae vallas ruumi ja
võimalusi sportimiseks jagub
Jüris asub valla suurim spordikompleks, kus on 4-rajaline ujula, lastebassein, mullivann, saunad, jõusaal,
pallimängusaal, pallihall, rühmatreeningute saal, stuudio/spinningsaal ja
kergejõustiku saal.
Järvekülas on valla suuruselt teine
spordihoone, kus on samuti 4-rajaline
ujula koos lastebasseiniga, pallimängu- ja rühmatreeningute saal ning
kaasaegne jõusaal. Peetris, Lagedil ja
Vaidas on igas oma pallimängusaal
ning Vaidas on lisaks ka väike jõusaal,
kus on olemas kõik vajalik baasjõusaalitreeninguks.
Kõikide spordikomplekside juurde
kuuluvad staadionid pallimängude ja
kergejõustiku harrastamiseks. Lisaks
kehalise kasvatuse tundidele treenivad meie spordikompleksides ka Rae
Huvialakooli spordiosakonna õpilased, kelle arv aasta-aastalt on tublisti
kasvanud. Senini on kõik ära mahtunud ning mahuvad ka algaval sügisel.
Mõnevõrra vähemaks jääb saaliaegasid erasektorile, kuid nende rendisoovidega, mis jõudsid meieni juba

Rae Spordikeskuse jõusaal.
FOTO: ERAKOGU

kevadel, püüame arvestada. Kui ei saa
pakkuda täpselt sama aega, mis eelmisel hooajal, leiame võimalikult hea
alternatiivaja.
Rae valla spordikeskus ise treeninguid läbi ei vii. See tähendab, et spordikeskuse töötajate nimistust treenereid ei leia. Küll aga on spordikeskus
see, kelle poole treener saab pöörduda
nii püsi- kui üksikkülastusaegade broneerimiseks. Samuti on meie majja
oodatud eraisikud, sest jõusaal ja ujula on avalikuks kasutamiseks avatud
peaaegu aastaringselt.
Meie majades saab sportida vägagi
mitmekesiselt. Valikus on pallimängud, reketialad, ujumine, kergejõustik,
võitluskunstid, tantsutrennid, jõusaalitreeningud ja lai spekter muid
rühmatreeninguid. Spetsiifilisemate
spordialade harrastamiseks pakub
võimalusi erasektor.
Lisaks ruumide ja rajatiste rentimisele on Rae valla spordikeskuse korraldada ka tervisespordiürituste sari
„Rae valla mängud“, mis toob kokku
inimesed valla erinevatest nurkadest
ning paneb neid proovile erinevatel
spordialadel harrastajate tasemel.
Mängudel on lisaks kogemuslikule
küljele juures ka võistluslik moment.
Tublimad harrastussportlased pälvivad karikaid spordikeskuselt ja auhindu mängude sponsoritelt.

Rae valla spordikeskuse tegemistega on kõige operatiivsem kursis olla,
kui märgid Rae valla spordikeskuse
enda jaoks Facebookis meeldivaks.
Tunniplaanide osas saab järge hoida meie kodulehel, alalõigus „Tunniplaan“. Enne ujuma tulekut tasub
tunniplaan alati üle vaadata. Õpilaste
treeningud täidavad teatud aegadel
kogu ujula ning üksikkülastaja peab
leidma aja, kui rajad on taas vabad üksikkülastajatele.
Sellel hooajal pühendame tavapärasega võrreldes rohkem tähelepanu
ujula- ja treeninghügieeni propageerimisele ja järgimisele. Jõusaali- ja rühmatreeningutes osalejatelt eeldame
treeningrätikute kasutamist, treeningpindade desinfitseerimist enne ja peale
harjutuste sooritamist ning soovitatavalt ka treeningkinnaste kasutamist.
Ujulakülastajate puhul jälgime, et enne
vette minekut oleks käidud riieteta
duši all, juuksed oleksid nõuetekohaselt kinnitatud või pea kaetud ujumismütsiga. Alahinnata ei tohiks ka enne
ujuma minekut WC külastamist.
Treeningusse tuleku esimeseks põhimõtteks aga on ja jääb: trenni tule
tervena! Haigena püsi kodus.
Head algavat aktiivset hooaega Rae
valla spordikeskuses!
JANA MARIA KALLAS
RAE SPORDIKESKUS
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Rae Run jooksusari
kogub tuure

FOTO: EESTI TENNISE LIIT /
IGOR PISSAREV

Peetri noored tennises võidukad
Peetri lasteaed-põhikooli 8. klassi õpilased Katarina Brit Esken ja Petrik
Tamtik võitsid tennise Eesti noorte
meistrivõistlustel kahepeale kokku 5
medalit. Möödunud õppeaastast suurema osa Hispaanias David Ferreri
akadeemias veetnud 8.a klassi poiss
Petrik võitis U14 vanuseklassis hõbemedalid nii üksik- kui paarismängus. Tallinnas US Tenniseakadeemias
treeniv 8.e klassi õpilane Katarina
Brit võitis pronksmedalid U14 üksik-

mängus, paarismängus ja segapaarismängus.
Uut kooliaastat alustavad nii Katarina Brit kui ka Petrik aga mitte
Peetris, vaid Soomes Nastolas, kus 31.
augustil taaskäivitub Tennis Europe
Junior Tour – rahvusvaheline noorte
tennisekarussell. Pärast Soome turniiri ootavad ees kodused rahvusvahelised turniirid: Viljandis U14 Airok Open
ning Tallinnas U16 Tallink Junior
Open ja U14 Tallinn Open.

IV Rae Run suvejooks tõi rajale
269 jooksjat. Lapsi 191, hulgaliselt
rohkem kui kevadine jooks. Osales
üle 70 täiskasvanu ja üks noorte
teatejooksutiim.
Laste kõige nooremas U6 vanuserühmas võitsid Kimbra Sööt ja
Romet Kaljur, U8 vanuses Karmel
Bõmberg ja Ats Saar. U10 vanuses olid
kiireimad Adeele Lehismets ja Hugo
Hampartsoumjan, U12 vanuses aga
Sofia Supun ja Ron Marcus Laurik.
Põhijooksu U14 vanuses võitsid
Kristin Paas ja Andrus Lepikult, U16
vanuses Kaisa-Maria Oll ja Risto Pernits, U18 vanuses Ralph Rupert Nigul
ja Isabel Sarap. Täiskasvanute hulgas
võitsid Bert Tippi ja Maris Terno, veteranide nooremas vanuses Mirjam
Vint ja Aaro Tiiksaar ning veteranide
vanemas vanuses Hene Karumaa ja
Jaanus Pedak.
Täname toetajaid: Rae vald, Audi,
Selver, Veski Mati, Tere, Tamrex, Aiatäht, Nivea, XS Mänguasjad, Kalev, Eesti Kultuurkapital.

04.10 Jüri Terviserajal
11.00 Lastejooksud 350 m
14.00 Põhijooks ja
teatejooks 5,8 km

Registreerimine
www.upsport.ee
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Fiiberoptiline sidekaabel.
FOTO: ELEKTRILEVI

Kiire internet saab peagi uueks
normaalsuseks
Tervet maailma ja Eestit
tabanud koroonakriis ja
selle erineva rangusastmega kogunemis- ja liikumiskeelud näitavad ilmekalt,
et meie ellu on tulnud uus
normaalsus.
Igal majapidamisel peab igapäevatoimingute mugavaks teostamiseks
tagataskus olema kvaliteetne fiiberoptiline interneti püsiühendus. See aitab
ka kõige keerulisematel aegadel meid
ümbritseva uudisruumiga kursis olla,
tagab vajadusel muredevaba kaugõppe, töö tegijate jaoks samaväärse või
isegi parema interneti püsiühenduse
kui kontoris. Ja muidugi aitab suhelda
töökaaslaste, lähedaste ning sõpradega.

Elektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineutraalse interneti- ja televõrgu ehitamist, mis
lahendab väljaspool suuri linnu olevate majapidamiste internetiühenduse
puudumist või parendab märkimisväärselt seniseid võimalusi.
Meil on hea meel teada anda, et
projekteerimine võrgu väljaehitamiseks Rae vallas Vaskjala ja Karla
külas on valmis saanud ja nüüdsest
on võimalik sealsetel elanikel sõlmida liitumislepinguid. Kõik vajalikud
toimingud saab iseseisvalt ära teha
Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.
ee/kiireinternet.
Piirkonnas loome kiire internetiga
liitumise võimekuse 140 kodule ja ettevõttele.
Eramajade jaoks toome trassi väljaehitamisel sidekaabli üldjuhul maja

või kinnistu piirile kas õhuliini või
maa-aluse kaabliga. Riigitoetusega
aadressidele pakume esimesel kahel
kuul kestval liitumisperioodil täiesti
tasuta kaabli tuppa toomist. Sidetaristuga liitumise kogukuluks on sel juhul ühekordne liitumistasu 199 eurot.
Liitumislepingu sõlmimisel kuvatakse teile ka eeldatav tööde valmimise
tähtaeg.
Elektrilevi sidevõrguga liitunud
kliendi jaoks on hilisem operaatori valik vaba ehk teenusepakkujaks saavad
olla nii Telia,Tele2, Elisa või mõni teine
turuosaline. Kiire internet jõuab teieni
pärast operaatoriga lepingu sõlmimist
ning vajalike tehniliste toimingute
teostamist.
MAIT RAHI
ELEKTRILEVI UUTE TEENUSTE
PROJEKTIJUHT
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NOBE ja Eventus Ehitus ehitavad Pakendikeskusele
5,3 miljonit maksva logistikakeskuse
Pakendikeskuse uus logistikakeskus
valmib 2021. aasta kevadel Rae valda
aadressile Suur-Sõjamäe 37a. Ehitatava
hoone suletud brutopind on 10 845,3
ruutmeetrit. Kompleksi tuleb lisaks
kesklaole ka kauplus, kontoriruumid
ja 5 välja üüritavat stock-office’i boksi, mille klientidele saab pakkuda ka
kaupade ladustamist kesklaos. Kinnistu asub logistiliselt väga heas kohas,
Tallinna ja Rae valla piiril lennujaama kõrval, Muuga sadama ja Tallinna
ringtee läheduses. Samuti on oluline,
et krunt võimaldab tulevikus logistikakeskust oluliselt laiendada. Et Rae
vald areneb kiiresti ja elanikke tuleb
juurde, on võimalik pakkuda uusi töökohti kodu lähedal.
Lauri Maaring, Pakendikeskuse
nõukogu esimees: „Mahud on aastaaastalt kasvanud ja meid on kimbutanud ruumipuudus. Efektiivsuse ja
hoogsalt kasvavast e-kaubandusest
tingitud kiiremate tarnete huvides
otsustasime rajada oma logistikakeskuse.”
Mait Rõõmusaar, NOBE juhatuse
esimees: „Sõlmides ehituslepingu uue
logistikakeskuse rajamiseks on huvitav meenutada, et mõlema ettevõtte
algusaastatel ehitasime me ka esimese Pakendikeskuse kasutuses olnud
laohoone. Tänaseks on nii NOBE kui
ka Pakendikeskus kasvanud oma valdkonnas tuntud tegijateks. Hoolitseme

koos Eventus Ehitusega, et hoone valmiks tähtajaks kvaliteedis järeleandmisi tegemata.“
Rõõmusaare sõnul täitus NOBEl
äsja 20 tegutsemisaastat, mille kestel
lisaks sadadele objektidele on rajatud
ka palju häid suhteid.
Lauri Kaska, Eventus Ehituse juhataja: „Meile teeb rõõmu mitmete
uute objektide käivitumine hiljutise
kriisi kiuste. See on märk, et ettevõtjad julgevad vajalikesse objektidesse
investeerida ja kokkuvõttes toob see
majandusse uut hingamist.“ Kaska
lisab, et ootab huviga ka koostööd
NOBEga. „See on Eventus Ehituse ja
NOBE kolmas koostööobjekt, loogiline jätk varem koos ehitatud Smarteni
ja Omniva logistikakeskustele.“
Lauri Maaringu sõnul on ajalooliselt huvitav teada seda, et logistikakeskuse krundile oli planeeritud Dvigateli raviprofülaktooriumi elutsoon
ehk rahvakeeles viinaravila koos kahe
ühiselamuga 600 patsiendile. Dvigateli käest läks krunt 1992. aastal firmale
Enelin Mood, seejärel soovis hindudele kuuluv firma sinna rajada ärilinnakut ja hiljuti omandas selle Pakendikeskus.
AS Pakendikeskus on Eesti suurimaid pakkematerjalide ja -masinate
müüjaid. Ettevõtte 2019. aasta müügikäive oli 17,5 miljonit eurot. Suurimad
kliendid on Rimi, Maxima, Ensto En-

•

sek, Selver, Prisma Peremarket, Scanfil,
Henkel. Pakendikeskuse müügiesindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus
ja Jõhvis. Pakendikeskus tähistab sel
aastal oma 25. tegevusaastat.
Eventus Ehitus OÜ on 2005. aastal
asutatud ettevõte, mille põhitegevus on ehituse peatöövõtt ja ehituse
projektijuhtimine. Ettevõtte referentsiportfelli kuuluvad lao- ja tootmishooned, spordirajatised, büroo- ja
kaubandushooned, aga ka korter- ja
ridaelamud.
Nordeconi kontserni kuuluv NOBE
brändi all tegutsev Nordecon Betoon
OÜ on aastast 2000 ehituse peatöövõtu ja betoonitöödega tegelev ettevõte,
mis pakub ehituse täisteenust projekteerimisest hoone valmimiseni. NOBE
inseneride käe all valmivad keerukad
insenerehitised, büroo- ja tootmishooned ning elumajad nii Eestis, Soomes
kui ka Rootsis. NOBE annab tööd ligi
150 inimesele.
Samuti oli oluliseks argumendiks
krundi suurus, vajadusel saame tulevikus logistikakeskust oluliselt laiendada.
Rae vald on kiiresti arenev, elanikke tuleb juurde, saame pakkuda loodavaid uusi töökohti kodu lähedal.
Lisaks ratsionaalsetele argumentidele oli ka emotsionaalne pool – olin
ise pikka aega Rae valla elanik.
LAURI MAARING

•

•
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Priit Põldmäe perega
filmivõtetel.
FOTO: ERAKOGU

Filmivõtetel osales ka
Rae abivallavanem Priit
Põldmäe perega
Kuidas said infot filmivõtetest ja
kuidas õnnestus taustarollidesse
kvalifitseeruda?
Lugesin põneva keskaja filmi tegemisest näoraamatust ja kui pakuti välja et üheks filmimiskohaks on Lehmja
tammik, siis saatsin kohe oma soovi
osaleda teele. Paari nädala pärast tuli
vastus, et mind on välja valitud kaupmehe rolli ja paluti uurida, kas mu
pere saab samuti osaleda. Juba nädala
pärast olime linnas kostüümiproovis
ja pärast sobivate riiete leidmist oli
hasart sees ning kujutasime end naerdes juba keskaega.

Kuulus apteeker Melchior
seikles Lehmja tammikus
Kirjanik Indrek Hargla
seitsmest raamatust koosnevast “Apteeker Melchiori”
keskaegsete krimipõnevusromaanide sarjast toodetakse mängufilmide triloogia.
RETI MEEMA
Juulikuus algasid režissöör Elmo Nüganeni juhtimisel võtted triloogia esimese mängufilmi “Apteeker Melchior”
tegemiseks.
Uurisime võttepaikade koordinaatorilt Hannes Paldrokilt, kuidas valiti
ühe võttepaigana välja just Rae vallas
asuv Lehmja tammik.
Kuidas jõudsite selleni, et üks
filmivõttekoht võiks olla Rae vallas
asuv Lehmja tammik?
Üks põhjus, miks Lehmja tammik
valituks osutus, on see, et tegu on
Harjumaa kõige autentsemalt säilinud tammikuga ja ürgselt väga kauni
paigaga terves Eestis. Boonuseks oli
loomulikult ka asjaolu, et asukoht on

logistiliselt hea ja Tallinnale lähedal.

Mis sinu roll/ülesanded antud
filmis olid? Kust said vastavad kostüümid? Kas peret pidi kaua ära rääkima?
Meie roll oli osaleda erinevates
taustatseenides, mis toimusid laadal.
Mingi pilt kogu tegevusest oli Elmo
Nüganenil olemas, aga paljud asjad
loodi kohapeal. Prooviti läbi mitmed
kohad ja kui leiti mingi tühjem koht
kaadris või mingi lisategevus, mis sinna juurde sobiks, siis kohe proovitigi
läbi.

Kuidas jäite võttepaigaga rahule?

Jäime võttekohaga väga rahule.
Meie jaoks on tegu väga mitmekülgse
võttepaigaga, kus saime lahendatud
palju rohkem stseene, kui esialgu lootagi oskasime. Täname väga Rae vallavalitsust, Jüri Gümnaasiumit ja Jüri
hooldekodu nende vastutulelikkuse
ja koostöövalmiduse eest. Kõik mured
said alati sujuvalt lahendatud. Samuti
soovime välja tuua kohalikud elanikud nende mõistva suhtumise eest,
sest filmivõtetega kaasneb alati ka
teatud ebamugavus kohalike elanike
jaoks. Rae vallal on, mille üle uhkust
tunda! Loodame, et selle kõik korvab
filmis nähtud tuttavad ja kallid kohad.
Kas teate, kui palju oli filmis
taustanäitlejatena kasutatud Rae
valla kohalikke inimesi?
Castingutel oli kokku ca sada taustanäitlejat, seal hulgas oli mitmeid inimesi ka Rae vallast.

Kas oled varem ka näitlemisega
tegelenud?
Olen osalenud harrastusnäitlejana
kohalikus näiteringis ja mõned korrad
on kutsutud ka telesaadetesse.
Mis vahe oli sel korral osaleda,
mil võttepaik oli Sinu oma koduvald?
Tammikus oli põnev juba seetõttu,
et olen väikse poisina kogu tammiku
läbi kolanud ja kõik paigad on tuttavad. Usun, et sain seetõttu tegijatele ka
abiks olla. Teine elamus oli ikkagi rännak tagasi keskaega, sest korraldajatel
oli õnnestunud luua ikka väga tõetruu
keskkond keskajast kogu riiete, grimmi ja rekvisiitidega. Lisaks muutis
sõbralik ja lustlik seltskond selle päeva põnevaks ja lõbus rännak tagasi
keskaega jääb ilmselt kauaks meile
kõigile positiivselt meelde. Aitäh korraldajatele ja jääme põnevusega ootama filmi valmimist.
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Rae valla õpetajate suvekool paneb
kastist välja mõtlema
Teist aastat toimunud Rae valla
haridustöötajate suvekool tõi
Roostale 160 koolide ja lasteaedade
õpetajat, mida on poolesaja võrra
rohkem kui mullu. Kahe päeva
jooksul räägiti pikemalt Rae valla
hariduse ja noorsootöö arengukava
uuendamisest, hangiti uusi oskusi
töötubades, kus õpetati nii viltimist, Vinyasa joogat kui ka animatsiooni loomist, ning vahetati
kogemusi õpikogukondades.
Suvekooli esimesel päeva põnevam
osa oli üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine erinevates töötubades,
mille viisid juba teist aastat läbi ainult
meie oma koolide, lasteaedade ja valla
töötajad. „Meil on vallasiseselt niivõrd
palju andekaid inimesi, kes rõõmuga
oma oskusi teistega jagavad. Seeläbi
saavad osalejad ka üksteisega tuttavaks
ning mõnikord üllatuvad ka oma kolleegid, mida kõike meie töökaaslased
ei oska,“ selgitab Rae vallavalitsuse hariduse peaspetsialist Marju Randlepp.
Õpikogukondades jagatakse
kogemusi
Mõlemal korral suvekoolist osa
võtnud Võsukese lasteaia õpetaja Monica Aasavi sõnul annab üritus positiivse eelhäälestuse algavale tööpe-

rioodile. „Mulle on jäänud mulje, et
Rae valla lasteaiad keskenduvad liiga
palju omavahel võistlemisele. Senisest
enam tuleks teha koostööd ja vahetada kogemusi,“ arutleb Aasav. „Vähestes
omavalitsustes on nii palju uusi lasteaedu ja noori peresid. Peame olukorda
ära kasutama.“
Suurt tähelepanu pöörati ka õpikogukondade arendamisele, millele
esimese suvekooli raames alus pandi.
Õpikogukonda koonduvad vabatahtlikult teemast huvitatud õpetajad, kes
üksteist toetades ja üksteiselt õppides jagavad parimaid praktikaid ning
arendavad valla kogukonnas seda
valdkonda. Õpikogukondade eestvedajad on valla haridustöötajad. Seekord
koondus suvekoolis üheksa õpikogukonda: suhtlemine, HEV, ettevõtlikkus, RAE-MATIK, mentorlus, kultuur,
kodulugu, alustavad õpetajad ja lugude kaudu õpetamine.
Õpikogukond RAE-MATIK koondab endas õpetajaid, keda huvitab
matemaatika, loodusteadused, tehnoloogia ja kunstiõpetus. Grupp on
kümneliikmeline ja üheskoos on
mõtteid vahetatud kolm korda. Eestvedaja Siret Dreyersdorff ütleb, et
nende eesmärk on jagada kogemusi,
koos avastada ja üksteiselt õppida.

Suurt tähelepanu
pöörati ka
õpikogukondade
arendamisele.

„Õpikogukonna käivitamisel lähtusime sellest, et ei ole vajadust üksinda jalgratast leiutada, kui on alus pandud tugevale ja toimivale kogukonna
koostööle. Kaardistasime üksteise
tegevused ja tugevused ning otsustasime, et teeme esialgu üheskoos veebipõhise ülesannete kogumiku, mis
oleks tulevikus kõigile kättesaadav,“
märgib Järveküla Kooli arendusjuhina
töötav Siret Dreyersdorff.
„Ülesanded on eelkõige suunatud
andekamatele õpilastele, kes soovivad
lisaks tunnis õpitule MATIK ainetes
sügavuti minna,“ jätkab Dreyersdorff.
„Kogumik oleks mõeldud nii erinevate kooliastmete õpilastele kui ka
lasteaialastele. Teine fookus on suunatud Rae valla lasteaedadevahelise
teaduskonverentsi korraldamisele ja
kolmandaks soovime korraldada kahe
kooli koostöös inseneeria eriala tutvustavat päeva.“
ANDRES KALVIK

FOTOD: KAI LASN
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Järveküla Lõovälja kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 18.08.2020 korraldusega nr 1066. Planeeritav ala asub
Järveküla keskosas Kindluse tee ja
Lõo tee ristumisel, varem planeeritud väikeelamute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on
planeeritud Lõo teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on moodustada neli elamumaa kinnistut (ühepereelamu
ehituseks) ja üks ridaelamumaa kinnistu, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne
elamumaa juhtotstarve.

•

Rae küla Jaanisalu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 18.08.2020 korraldusega nr 1067. Planeeritav ala asub
Rae külas, Raeküla tee ääres, olemasolevate elamukruntide vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Jaanivälja teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,7 ha.
Rae küla Jaanisalu kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada kolm elamumaa sihtotstarbelist krunti, üks
transpordimaa
sihtotstarbeline
kinnistu ja üks üldkasutatav maa,
määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust
29.09.2020–11.10.2020 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 11.10.2020:

•

Venekülas Veneküla tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 17.02.2019 korraldusega nr 1674 ning vastu võetud 04.08.2020 korraldusega nr 1024
Planeeritav ala asub Venekülas avalikult kasutatava Veneküla tee ja
Pirita jõe vahelisel alal. Juurdepääs
moodustatavatele elamumaa kruntidele on ettenähtud Veneküla teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,7 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolev
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa sihtotstarbega
kinnistuks, seada kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462
kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
osaliselt perspektiivne elamumaa
ja osaliselt perspektiivne haljasala ja parkmetsamaa. Planeeringuga
kavandatav ehitustegevus jääb üldplaneeringu järgi määratud perspektiivse elamumaa alale.

Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Suuresta küla Kevade kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 04.08.2020 korraldusega nr 1023. Planeeritav ala asub
Suuresta külas Golfi tee ääres, 11201
Vaida-Pajupea tee ja Golfi tee ristmiku läheduses, olemasolevate põllumaade piirkonnas. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada maatulundusmaast välja üks elamumaa sihtotstarbega kinnistu ning ülejäänud
osas säilitada katastriüksuse senine
maatulundusmaa sihtotstarve, määrata elamumaale ehitusõigus ning
hoonestustingimused,
lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa, maatulundusmaa koosseisu kuuluval alal suures
osas perspektiivne elamumaa, vähemal määral aga haljasala ja parkmetsamaa.

•

Vaidasoo küla Metsoja kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 04.08.2020 korraldusega nr 1023. Planeeritav ala asub
Vaidasoo külas avalikult kasutatava
Kuusiku tee ääres. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse Kuusiku teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolev
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa sihtotstarbega
kinnistuks, seada kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused,
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Ülemiste-Jüri trammiliini
eskiisi hange on samm
parema transpordi suunas
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462
kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
elamumaa.
Detailplaneeringuga
tagatakse olemasoleva infrastruktuuri maksimaalne ära kasutamine
ja jätkatakse olemasolevat krundistruktuuri.

•

Urvaste küla Uus-Varbamäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 04.08.2020 korraldusega nr 1022. Planeeritav ala asub
Urvaste külas avalikult kasutatava
Varbamäe tee ääres. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse Varbamäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks olemasolevale elamumaale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462
kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi asub maaüksus rohevõrgustikus. Rohevõrgustiku alal
toimub elamuehituse planeerimine
vastavalt hajaasustuse põhimõttele.
Vastavalt üldplaneeringule tuleb rohevõrgustikus ehitustegevuse planeerimisel lähtuda olemasolevast
infrastruktuurist.
Uus-Varbamäe
on olemasolev elamumaa kinnistu,
mis asub avalikult kasutatava tee
ääres ning vahetus läheduses asub
olemasolev elamu ning elektrivarustus.

• Pajupea küla Kaareotsa kinnistu

ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 04.08.2020 korraldusega nr 1021. Planeeritav ala asub
Pajupea külas avalikult kasutatavalt
Kaare tee ääres. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse
Kaare teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa
sihtotstarve, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462
kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale alale on määratud osaliselt elamumaa
juhtotstarve hajaasustuses, osaliselt
perspektiivne kalmistumaa ning
osaliselt juhtotstarbeta maa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu
põhilahenduse detailplaneeringuga
muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline
või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritav ala asub osaliselt
rohevõrgustiku äärealal. Planeeringu käigus rohevõrgustikust 90% säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei
määrata. Ühe uue elamumaa krundi
moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda http://
map.rae.ee/.

Rae vald kuulutas välja hanke „Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala kergrööbastranspordiga ühendamise eskiisprojekt”.
Väljakuulutatud riigihanke eesmärk on leida parim teostatav asukoht trammi trassile Ülemistest kuni
Jürini, mis suurendaks oluliselt ühistranspordi kasutamist Rae vallas ja
vähendaks igapäevast pendelrännet
autoga liiklemisel.
Töö käigus tuleb analüüsida erinevaid marsruute, hinnata nende teostatavust, leida peatuste asukohad ja
võrrelda võimalust kogu trassi tehniliseks teostamiseks. Esitada tuleb ka
trassi ja depoo väljaehitamise hinnanguline maksumus.
„Meie eesmärk on pakkuda ühistranspordivõrgustiku parendamisega
lahendusi autoliikluse pendelrände
vähendamiseks ja liikluslahenduste
parendamiseks. Rae vald näeb trammivõrgustikku ühistranspordi süsteemi „selgroona”. Rae vald on ainuke
Eesti omavalitsus, kellel on Tallinna
kesklinnaga ühine piir. Tramm on kõige tõhusam linnatranspordiliik, mille
kasutuselevõtt on muutnud inimeste
liikumisharjumusi ka teistes sarnastes valdades Euroopas. Planeeritav lahendus suurendaks märkimisväärselt
ühistranspordi kiirust ja mugavust
meie elanikele, aga ka nendele, kes
meie valda tööle käivad,“ on vallavanem Madis Sarik uue lahenduse vajalikkuses kindel.
„Projekti maksumus on kahtlemata kulukas, aga pikas perspektiivis on
tegemist vajaliku sammuga terve Eesti jaoks. Kõrgetest kuludest lähtuvalt
oleme trassi loomise jaganud etappidesse. Esimeses etapis on oluline
ühenduse tagamine Peetri alevikuga,
kus elanike ja töökohtade kontsentratsioon on kõige suurem,“ tutvustas
projekti üks eestvedaja ja Rae abivallavanem Priit Põldmäe tulevikuplaane.
Trammitee eskiisi koostamiseks
on avaldatud riigihange „Tallinna Lennujaama ja Jüri aleviku vahelise ala
kergrööbastranspordiga ühendamise
eskiisprojekt“.
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KÕIK ELEKTRITÖÖD
+372 5810 0431
alekter@alekter.ee
www.alekter.ee
ALEKTER OÜ

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

Mob: 53 78 4619
info.arborgreen@gmail.com

HARJUMAA MESINDUSPÄEV
12.september 9.30-16.00
Rae Kultuurikeskus
(Jüri alevik, Aruküla tee 9)

Erinevad mesindusloengud - osavõ� tasuta.
Soovitav eelregistreerimine
info telefonil 5029006.
Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Ees�
riikliku mesindusprogrammi 2020-2022 raames

25.-26. september

Lä�maa talud ja
mulkide laat Pollis.
Buss väljub Jürist
Rohkem infot telefonil 5029006
või www.maaelureisid.ee

Aastast 2002

Info ja tellimine

51 36 999

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
PUITBRIKETT
ÜMAR
PUITBRIKETT
PELLET

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK
KÜTTEMATERJALE!

Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

REKLAAM
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TELLI PITSA
ette või kaasa!

J Ü R I

Tel 5 255 655

Aruküla tee 29, Jüri alevik
Avatud iga päev kell 11–21
www.pizzakiosk.ee

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Oleme avatud:
E–R 8.00–17.00
L 9.00–14.00
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Inglise keel

LASTELE

3. elukuust kuni 19. eluaastani
Helen Doron English Peetri Huvikool
www.helendoron.ee

peetri@helendoron.ee

55 85 028

REKLAAM
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Koduaiad kauniks!
 Aednikuteenus
 Muruumbrohtude tõrje
 Taimekaitse
 Kalmukujundus ja –hooldus
 Haljastusplaanide koostamine

Kurereha OÜ
Tel 56 917 275
kurereha@gmail.com
www.facebook.com/kurereha

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Heakorrateenused
oma ala asjatundjatelt:

Kaevetööd
Niitmistööd
Heakorratööd
Aednikuteenused

Küsi pakkumist juba täna
Tel: +372 555 83 483
info@rkmteam.ee
www.rkmteam.ee
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Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee
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Tee oma
tähtpäevast
meeldejääv
sündmus!
Rae Golf ootab Sind!
raegolf.ee
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SOOVID MÜÜA
KINNISVARA?
Anna Danilova
maakler

+372 5308 0742
anna.danilova@pindi.ee

Kogenud maakler müüb
kinnisvara parima
võimaliku hinnaga!
Vahendustasu 1,9%
(minimaalne lepingutasu 500 €).

www.pindi.ee

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

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

•
•

Ostan hea hinnaga garaažiboksi Künka
teel Assakul. Tel 509 7668.

Pakun kaubikautoga veoteenust.
Helista ja küsi lisa: Ivar Einloo,
tel 5332 9885.

•

Müüme Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti (130 €/960 kg) ja pelletit
(190 €/975 kg). Tasuta transport. Võimalik
tellida ka väikeseid koguseid.
Info: tel 5559 7572.

•

Ostan garaažiboksi Jüris või selle
lähiümbruses. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel 5451 1053.

•

Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid,
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja
lihtsalt kasutult seisvaid. Kohapeal kiire
vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671.
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas.
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata
lisaks www.seisevauto.ee.

•

Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa: tel 5399 3595.

•

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com.

•

Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Lisainfo
toomas@ideaalkliima.ee või tel 5622 0993.
Asume Rae vallas.

•

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

•

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 5221 151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.

•

Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
igor@inkteenused.ee.

•

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Päästeteenistuse
teated

01. august Likvideeriti avarii tagajärjed Assaku alevikus
02. august Tulekahju Kautjala külas

04. august Abitus seisundis loom
Suuresta külas
07. august Likvideeriti oht Tartu
maanteel Aruvallas
08. august Tulekahju Patika külas
Puraviku teel
09. august Likvideeriti avarii
tagajärjed Tartu maanteel Aruvallas.
Tulekahi Peetri alevikus Uusmaa teel
24. august Likvideeriti avarii tagajärjed Patika külas Tringil
27. august Tulekahju Peetri alevikus Krati teel

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu …
Mälestame head naabrit ja
pikaaegset külaseltsi liiget

RÜNNO
JAOSAART

30.12.1937–15.08.2020

Südamlik kaastunne Edale ja
Getterile, kalli isa ja vanaisa
lahkumise puhul.
Aruvalla küla

AUGUSTIS LAHKUNUD
RÜNNO JAOSAAR
RAIMOND KARDIN
LEMMI KASKA

KUULUTUSED
SEPTEMBER 2020

Augustis
registreeritud
sünnid
HENDRIK VARM
ARTUR OJASTE
ANDRI RÄTSEPP
ARMAND KOLPAKOV
OLIVER TSURKAN
ADRIEN HALJASTE
RALF RAUDLA
JAAGUP SONG
EREK HARALD HOLLAND
DARKO BIRNBAUM
HART JOHANN PÕLLUMÄE
CHRISTIAN KERO
RIKARD JARON ROOSTE
TOBIAS TOOMLA
MARCOS SANDER
GAITE MÄNNIK
HUGO TAMP
ARTUR JEŽOV
MARTHA-ADELE RÄÄK
EMILYA-VICTORIA ROSS
LOLA JOANNA KINK
KIARA ARNUS
LOORE MIA MATTEUS
BRITA HOKKONEN
MIA TAMLEHT
MARTA LÕHMUS
LAURA-LIISA VAHER
STELLA KAZAKOV
MERIMEL UDAM
ELIISA RAIDE
AMANDA AUVÄÄRT
BRIT KRIISA

35

Septembrikuu sünnipäevad
TAALI TOOM

94

AADU MESILA

81

KALJU NURJA

92

ENNO REBANE

80

MEIDA MÄEVÄLI

90

GALINA DRAGUN

80

MIHKEL-EDUARD LAUREND

89

MAIE KRESSEL

80

ILME HIO

89

UUNO VAHL

80

ANTONINA ODINTSOVA

88

SIIVI FREY

75

ALFRED PANT

88

VARJE MALSROOS

75

ALEKSANDR STRIGIN

88

VIKTOR KRIESENTHAL

75

PEEP KASESALU

87

TIIT AAVOJA

75

HANS-VAMBOLA RIISMAA

87

VIKTOR SOOVER

75

LEMBIT UIBOPUU

87

BORISS KODANIK

75

ANNA KOCH

85

ENE SIKK

75

ÜLO SÕBER

84

TÕNU MARGUS

75

LJUBOV GORJUNOVA

84

LUIGE AAVOJA

75

MILVI OJA

84

RIINA SULG

70

JELIZAVETA PARTS

84

JÜRI JAAKSON

70

SVETLANA GOLUBENKO

83

LUULE PIHLAK

70

VLADIMIR DUNAEVSKY

83

TIIT VERNIK

70

ILDA GRITSAI

82

MERIKE PREISMANN

65

TAIMI SOOSAAR

82

RIHO KUUB

65

SOFIA PETRAKOVSKAYA

82

VALENTINA DEGTJARJOVA

65

MATI KIVISTIK

81

ILMAR TOROP

65

TIIU KALDMÄE

81

IAVIS MOSKALENKO

65

AIN IHER

81

ORMI VALDEK

65

TALVI ROOSAAR

81

RAIN REMMEL

65

MARE-ANN VIINA

81

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Peatoimetaja: Reti Meema, 5650 3357
Teostus: Meediapilt OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 9000
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

