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• Algab Peetri pargi ehitus
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Rae valla ametlik väljaanne

Elanike rahulolu uuring ootab vastama!
Loe lähemalt u lk 2
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Elanike rahulolu uuring kaardistab
arengukavas seatud eesmärkide täitmist
Vallavanem Madis Sariku
sõnul on kahe aasta jooksul,
mis viimasest uuringust
peagi mööda saab, vallas
palju muutunud. „Kiired
arengud ei ole meie kasvutempo juures muidugi
üllatav ning põhjuseid rõõmustamiseks on mitmeid,“
alustas Sarik.
Viimase uuringu tulemustest jäi
enim kõlama elanike õigustatud mure
tervishoiuvaldkonda
puudutavates
küsimustes. „Peetris on asunud tööle
nii perearst kui ka hambaarst ning Jüris avame juba sel kuul uue kaasaegse
tervisekeskuse – just tervishoiuküsimused olid viimase küsitluse ajal
meie elanike jaoks üks enim muret tekitavam valdkond teise suure teema –
lasteaia kohtade – kõrval,“ sõnas vallavanem. „Vahepeal oleme avanud kaks
uut lasteaeda, mis tõsi, pole kohasoovijate järjekorda täielikult kaotanud,
kuid pakkunud sellele olulist leevendust. Juba praegu käib moodulite näol
lisakohtade loomine Assaku lasteaia
juurde ning alanud on uue Käokella
elamurajooni rajatava lasteaia projekteerimishanke ettevalmistustööd.“
Järgmine valdkond, mis möödunud uuringu põhjal elanikele enim
muret valmistas ja vahepeal jõudsasti
edenenud on, puudutab liikumisvõimalusi ja kergliiklusteid.
„Jõudsasti oleme tegelenud ka teise olulise valukohaga, milleks on erinevad teede- ja transpordiküsimused.
Kindlasti ei ole jäänud kellelgi märkamata, et lisandunud on uusi kergliiklusteid või lõpuni viidud pikaaegseid

projekte. Näiteks on viimaks ühendatud teevõrku Rae küla, tänu millele
on piirkonnas elavate laste koolitee
ohutu. Peetri kandi kergliiklusteede
võrgus sai sügisel „kinni löödud“ ka
viimane auk Järveküla jäätmepunkti
juures, samuti saavad uuel kergliiklusteel liigelda Lagedi inimesed ning
ehituses on Jüri-Lagedi lõik,“ tõi Sarik
välja teedevaldkonda puudutava.
„Üha rohkem proovime betooni ja
asfaldi kõrvalt panustada ka üldisesse
heakorda. Mädajärve ümber on võimalik matkata uhiuuel laudteel (mille pilti nägite lehe esikaanel), Jürisse
rajatakse meie valla esimest koerte jalutusväljakut ning Peetris on algamas
pargi ehitus. Vaida Kool sai konkursil
„Kaunis Kodu“ presidendilt tunnustuse kui kauni heakorraga ühiskondlik
hoone ning uue Kindluse Kooli puhul
pöörame samuti erilist tähelepanu
välialadele, kus märksõnaks saab olema kestlik maailmavaade. Kindlasti ei
saa mööda vaadata ka meie inimeste
ootustest veeta oma vaba aega sisukalt ja tervislikult. Viimati valmis Jüri
kirikumõisa parki uus välikorvpalliplats, väga populaarne on Kurna pargi discgolfi rada, noortele pakub häid
sportimisvõimalusi meie spordikool.“
„Tehtud on palju ja palju on veel
ees. Kuigi iga puuduvat tänavavalgustusposti, millest möödunud uuringu
käigus teada anti, pole me kindlasti
suutnud paigaldada, liigume siiski
täiskäigul edasi. Õige suuna seadmisel
on oluline roll meil kõigil – meie ootustel ja ettepanekutel. Vallavalitsuse
meeskond ootab alati teie tagasisidet,
olgu seda kas nüüd algavale rahulolu-uuringule vastates või erinevatel
kohtumistel tulevikus,“ sõnas vallavanem.

Küsitlusele
oodatakse
vastuseid
märtsikuuni
Elanike rahulolu küsitluse eesmärk on hinnata valla arengukavast tulenevate eesmärkide täitmist.
Rae valla visioon kõlab järgmiselt: „Rae vald on aastaks 2025
kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga säästva arengu
põhimõtteid järgiv tegus kohalik
omavalitsus“. Saamaks aru, kas
ellu viidud arendustegevused on
visiooni täitmisele kaasa aidanud,
küsibki vallavalitsus elanike arvamust.
Küsitlusele saab vastata elektrooniliselt Rae valla veebilehel
www.rae.ee või paberkandjal raamatukogudes Lagedil (Kooli tn
18b), Vaidas (Vana-Vaida tee 7), Jüris (Laste tn 3) ja Peetris (Pargi tee
6). Küsitlus on anonüümne, kuid
kõikide soovijate vahel läheb loosi
5 Rae Spordikeskuse kinkekaarti
väärtusega 50 eurot. Loosimises
osalemiseks tuleb ankeedi lõppu
jätta oma e-posti aadress.
Küsitlusele saab vastata kuni
1. märtsini (k.a).
Uuringut viib Rae vallavalitsuse tellimusel läbi OÜ Cumulus
Consulting.
Küsimuste tekkimisel või
täiendava info saamiseks palume
vastajatel pöörduda meiliaadressil
jaan.urb@cumulus.ee.
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RAE
VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
Iga kuu kolmandal teisipäeval,
algusega kell 17.30,
Rae Kultuurikeskuse saalis, Jüris.
Materjalid avalikustatakse
tutvumiseks infosüsteemis
VOLIS.EE hiljemalt istungile
eelneval neljapäeval.

TULE, KUULA JA MÕTLE KAASA!

Rae vallavolikogu istungid toimuvad
alates 2020. aasta jaanuarist Rae
Kultuurikeskuse suures saalis
See tähendab, et üha kasvav Rae
valla elanikkond saab senisest tunduvalt hõlpsamini tulla ja volikogu
istungist osa saada.
Teatavasti on volikogu istungid
avalikud ja nüüd on nende kohapeal
jälgimiseks ruumi mitukümmend
korda rohkem kui enne. Varasemalt
vallamaja teise korruse saalis toimunud volikogu jälgimiseks oli paar üksikut istekohta külaliste jaoks ning majja sisse pääsemiseks pidi seesolijalt

ukse avamist paluma. Nüüd neid muresid enam ei ole. Kultuurimaja uksed
on avatud. Kultuurimaja saalis saab istuda nii saalis kui rõdul ning kohti on
mitukümmend.
Vähetähtis ei ole seegi, et avaras
saalis volikogu pidamine aitab ka volikogu liikmel avaramalt ja suuremalt
mõelda, mis sobib märgiliselt hästi
kokku pea tuhande elaniku võrra aastas kasvava vallaga. Me peamegi iga
aastaga mõtlema suuremalt, sest me

kasvame iga aastaga üha suuremaks.
Pean väga oluliseks, et inimesed
teaksid, mis Rae vallavolikogus toimub. Panustan sellesse iga volikogu
järel oma blogis ülevaate avaldamisega, aga kutsun üles ka isiklikult kohale
tulema, kuulama ja vaatama. Rae vallavolikogu istungid toimuvad reeglina
iga kuu kolmandal teisipäeval algusega kell 17.30. Olete oodatud!
TÕNIS KÕIV
VOLIKOGU ESIMEES

Algavad Peetri pargi ehitustööd
Kuu lõpus saavad alguse Kungla tee
ja Niinesaare tee vahelisele alale
rajatava pargi ehitustööd. Aasta
lõpus läbi viidud hanke tulemusena
teostab töid Eesti üks suurimaid
ehituskontserne Nordecon AS, kes
samas piirkonnas on hetkel ehitamas ka uut Kindluse Kooli.
AS Nordeconi esindaja ja pargi ehitustööde objektijuht Kristjan Ots sõnas, et kuigi meeskond annab endast
parima, et ehitustööd ümberkaudseid
elanikke ei segaks, siis kindlasti ei jää
need kogukonnale ka päris märkamatuks.
„Anname endast parima, et ehitustööd kohalikke elanikke võimalikult vähe häiriksid. Samas on muidugi

selge, et eks igasugune ehitustegevus
muudab tavapärast rutiini ja võib olla
mingitel ajahetkedel segav või ebamugav,“ sõnas Ots.
„Kuna Peetri parki rajatakse ka uus
tiik ja seetõttu on vajalik transportida
suurem kogus pinnast, siis ilmselt on
kevadel läbi elurajooni rohkem liikvel
ka suuremat ehitustransporti. Seetõttu palume elanikel olla eriti tähelepanelik ja võimalusel pidada ka lastega
vajalikud jutuajamised ehitustööde
tõttu liikuvate masinate erilise jälgimise osas,“ tõi Ots välja.
„Müra osas võib arvata, et kõige
rohkem tekib seda kõvasse pinnasesse
tiigi rajamisel. Loomulikult turvalisuse huvides kogu ala piiratakse, et väl-

tida kõrvaliste isikute ohutsooni sattumist. Palume elanikelt kannatlikku
meelt võimalike ebamugavuste tõttu,
sest juba sügiseks on tasuks selle eest
piirkonnas ainulaadne ja väga kaunis
rajatis.“
Pargi esimese etapi ehitustööde
maksumuseks koos käibemaksuga kujuneb lepingu järgselt 1 495 200 eurot
ja objekti üleandmise viimane tähtaeg
on 31. august.
Pargi ülejäänud alade projekteerimine ning väljaehitamine on Rae valla
eelarvestrateegia kohaselt plaanis läbi
viia aastatel 2022–2023 ning selles osas
on jätkuvalt oodatud kogukonna ideed
ning mõtted, mida seal näha soovitakse.
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Keskkonnateadlik veetarbimine
Vihmavee
kogumiseks
on erinevaid
alternatiive
– mõned on
maalähedasemad, aga
leidub ka
modernsesse
majapidamisse
sobivaid.
FOTO: PUHASTID.EE

Jaanuari lõpus tunnistas
vallavalitsus kehtetuks oma
2014. aasta korralduse, mille
alusel peeti seni tarbija
avalduse alusel eraldi arvestust kastmisvee üle ja seda
sai teatud perioodil tarbida
ilma kanalisatsioonitasuta.
Meie ühiskonnas täna üha rohkem
kanda kinnitava loodussäästliku mõtteviisiga sobib selline ressursisäästlikule käitumisele suunav otsus igati
kokku, kuid Rae Sõnumid küsisid siiski miks.
Valdkonna eest vastutav ja ise taimekasvatamise ning põllupidamisega elu jooksul palju kokku puutunud
abivallavanem Priit Põldmäe toob
esimese argumendina välja just keskkonnateadliku mõtteviisi. „Maapõuesügavusest kivimite, setete lõhedest ja
pooridest maapinnale pumbatav vaba
vesi ei ole ammendamatu ressurss,
seega on põhjavee seisukorra jälgimine ja kaitsmine meie kõigi jaoks olulise tähtsusega.“
„Hindamatu väärtusega põhjavesi
on meie peamine joogiveeallikas, kuid
enne kraanist välja voolamist puhastatakse vesi veepuhastusjaamas, et

tagada selle sobivus joogiveeks. Kastmisveena soovitan südamest kõigil
kasutada aga hoopis vihmavett, mis on
puhas ja pehme ning mõjub taimedele hoopis paremini, kui kemikaalidega
puhastatud joogivesi. Ei ole paremat
vett taimedele, aga tegelikkuses ka
meie nahale ja juustele, kui vihmavesi, mis hoiustatuna on ka soojem, kui
trassist või puurkaevust saadav vesi,“
lisas ta.
Probleemid ilmnesid 2018. aastal
Seda, et joogivett lihtsalt ei ole nii
palju saadaval, kui me kasutada tahaks, tõestas ilmselt 2018. aasta põuane suvi.
See tõi teravalt esile probleemid,
mis on seotud ühisveevärgist toimuva
kastmisvee kasutamisega. Piirkondades, kus on valdavalt eramute, paarismajade ja ridaelamute kliendid, suurenes suveperioodil vee tarbimine valla
vee-ettevõte Elveso andmetel keskmiselt 40%.
AS Elveso VK teenistuse juhataja Andres Aruväli sõnul on joogivee
tarbimine Rae vallas võrreldes 2015.
aastaga kasvanud ligi 50%. „2018 suvel
oli ka päevi, kus veetarbimine oli mõnes piirkonnas tavapärasest 80–100%
suurem. See tekitas meile probleeme
nõuetekohase veevarustuse tagamise

osas ja esines surve kõikumisi,“ selgitas Aruväli.
Kuigi vastavalt arengukavale arendab ka Elveso oma rajatisi, on arengukavas arvestatud vaid olmevee tarbimise suurenemisega, mitte massilise
kastmise lisandumisega veevõrgust.
Ulatusliku kastmise üheks probleemiks on ka see, et torustikud ei suuda vajalikul määral vett läbi lasta ja
rõhk langeb. Suurema läbimõõduga
torustike ehitus pole aga otstarbekas,
kuna see teeb investeeringu kallimaks, mis kajastub siis ka vee hinnas
ning teiseks, kastmisperioodi välisel
ajal seisab vesi liiga kaua torustikus
enne tarbijani jõudmist ja halveneb
vee kvaliteet. „Seega arvestades asjaoluga, et Rae vallas toimub väga kiire
kinnisvaraarendus ja vee-ettevõtjale lisandub pidevalt uusi kliente, siis
järgmistel põuastel aastatel ei pruugi
suvekuudel nõutava veesurve tagamine kõikides piirkondades enam õnnestuda,“ jätkas ta lisades selgituseks, et
igale puurkaevule on Keskkonnaameti poolt ette antud väljapumbatava vee
kogus, mida ei tohi vee-ettevõte samuti ületada.
Kui aga kastmishooaja välisel ajal
veesurvega probleeme on, siis ei tasuks kohe muretseda, et kas nüüd ongi
joogivesi otsas. Probleem võib peituda
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fookuses
ka mujal. „Kui veesüsteemid on korras ja töötavad, siis probleeme ei ole.
Pumplatest väljuva vee rõhk hoitakse
automaatika abil stabiilne. Kui tarbijal on probleem rõhuga, siis valdavalt
on selle põhjuseks tarbija poolt veemõõdusõlme paigaldatud filter, mis on
ummistunud. Filtrit tuleks teatud aja
tagant kontrollida ja vajadusel puhastada või filterelement vahetada.
Viimsi ja Harku jälgedes
Kuigi elanike juurdekasvus on Rae
vald Harjumaal esirinnas, siis sarnaste väljakutseteni jõudsid mitmed
omavalitsused Harjumaal juba enne
meid. Harkus lõppes põhjaveemaardlatest võetava kastmisvee mõõtmine
ja arvestamine just peale 2018. aasta
kuuma suve ja Viimsi jõudis selleni tänavu. Mõlemad vallad on rõhutanud,
et otsuse aluseks on eelkõige elutähtsa
loodusressursi hoidmise ja kaitsmise
ning joogivee säästliku kasutamise
eest seismine. Samuti on oluline suunata elanikke mõistma ja järgima joogivee säästliku kasutamise põhimõtteid ning sestap otsustas ka Rae alates
sellest aastast teistega selle eesmärgi
saavutamiseks ühineda.
Selleks, et keskkonnateadlikke valikuid omaltpoolt soodustada, otsustas
Rae vallavalitsus ühtlasi lisada traditsioonilise „Kauni Kodu“ konkursile
sellest aastat ka eraldi kategooria, milles hinnatakse nutikakaid ja omanäolisi keskkonasäästlike lahendusi.
„Juba möödunud aastal jäid meile
konkursil osalenud aedu külastades
silma iseehitatud ja aia üldilmega
sobituvad kompostrid, mis taas järjest moodi lähevad. Samuti on juba
täna hulk inimesi, kes teadlikult on
lähenenud ka vihmavee kogumisele,
rajanud ilusaid veesilmasid või paigaldanud kogumismahuteid. Just sellist mõttelaadi tahaksime omaltpoolt
veelgi enam soodustada,“ sõnas Põldmäe.
Konkurss „Kaunis Kodu“, mille auhinnafond on aasta-aastalt ka suurenenud, kuulutatakse välja suve hakul
ja siis on konkursi uute tingimustega
võimalik ka lähemalt tutvuda.
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Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud
17. veebruarist kuni 17. aprillini
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmi raames toetatakse
järgmisi valdkondi:
veevarustussüsteemid;
kanalisatsioonisüsteemid;
juurdepääsuteed;
autonoomsed elektrisüsteemid (kui
ei ole liitunud elektrivõrguga).
Eelmisel aastal toetati Rae vallas
3 puurkaevu rajamist, 1 veepuhastussüsteemi paigaldamist ja 4 biopuhasti
rajamist.

•
•
•
•

Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja alaline elukoht on vähemalt 1. jaanuarist 2020 hajaasustusega
piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile
toetust taotletakse;
3. taotlejal ei tohi olla riiklike või
kohalike maksude osas maksuvõlga,
välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.
Maksimaalne toetus programmist
ühele majapidamisele on 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks loe-

Eelmisel aastal
toetati Rae vallas
3 puurkaevu rajamist, 1
veepuhastussüsteemi
paigaldamist ja 4
biopuhasti rajamist.

Maksimaalne
toetus programmist
ühele majapidamisele on
6500 eurot. Programmist
eraldatud toetuseks
loetakse ka viiel
eelneval kalendriaastal
programmist saadud
toetuse summa.
takse ka viiel eelneval kalendriaastal
programmist saadud toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama
vähemalt 33% projekti abikõlbulikest
kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega
esitatakse Rae vallavalitsusele. Töid
tohib alustada alles pärast seda, kui
toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised
ja veenanalüüsid on teatud juhtudel
abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Projekti elluviimine peab olema
lõppenud vähemalt taotlusvoorule
järgneva aasta 31. oktoobriks.
Taotluste esitamise tähtaeg on
17. aprill 2020, taotlus tuleb esitada
Rae vallavalitsusse. Taotlus esitatakse
allkirjastatuna paberil või digitaalselt.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise
täpsed tingimused on leitavad riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 https://www.riigiteataja.ee/
akt/126022018007.
Infot programmi rakendamise
kohta leiate ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm ja
Rae valla kodulehelt https://www.rae.
ee/hajaasutuse-programm.
Rae vallavalitsuse poolne kontaktisik on Ege Kibuspuu (ege.kibuspuu@
rae.ee, 605 6781).
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Uuring kinnitab – Rae vald
Trammi- ja rongiliikluse
arendamine on parim võimalus vähendada inimeste
sõltuvust autodest ning
panustada inimsõbralikuma liikuvuskeskkonna loomisesse, selgub Harjumaa
Omavalitsuste Liidu poolt
tellitud Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi
analüüsist.
ANDRES KALVIK
Rae vallajuhid on aastaid rääkinud
vajadusest pikendada praegu Tallinna
lennujaamani kulgevat trammiliini
Jürini. „Et vallaelu arendada ja muutustega kaasas käia, tuleb leida alternatiivseid liikumisvõimalusi,“ lausus
abivallavanem Priit Põldmäe. „Kui
me mitu aastat tagasi teema tõstatasime, võis see paljudele ulmelisena tunduda. Käesolev uuring aga toetab meie
visiooni ja ka vallaelanike poolt tuleb
järjest enam positiivset vastukaja.“
Kilomeeter maksab 5,4 miljonit
Arvestades seda, et Rae valla elanike arv ületas novembris 20 000 piiri
ja iga-aastaselt lisandub keskmiselt
tuhat uut elanikku, siis see omakorda
suurendab survet transporditaristule ja ühistranspordivõrgule. Praegu
eelistavad Rae valla põhjapiirkonna
elanikud peamise liikumisvahendina
autot, sest olemasolev ühistransport

ei suuda pakkuda konkurentsi, kuna
on aeglasem.
Seniste trendide jätkumisel pole
autokasutuse ja liikluskoormuse kasvust pääsu. See toob aga endaga kaasa
negatiivse mõju elukeskkonna kvaliteedile ja keskkonnale laiemalt. Trammi kui ühe kõige keskkonna- ja ruumisäästlikuma, kuid ka atraktiivsema
ühistranspordiliigi potentsiaali laiem
ärakasutamine võimaldaks ühistranspordi konkurentsivõimet tõsta.
„Omavalitsus ei saa inimesi autost
välja tõsta, meie ülesanne on pakkuda vähemalt sama häid alternatiivseid võimalusi,“ ütles eelmine Rae
vallavanem ning praegune riigikogu
ja Rae vallavolikogu liige Mart Võrklaev, kes lubas omaltpoolt parlamendis riiklikule rahastusele kaasa aidata. „Arvestades Eesti ja Euroopa Liidu
kliimaeesmärke ning vajadust panustada rohelisele energiale, tasub meil
tõsiselt mõelda vesinikul töötavate
trammide soetamisele. See vabastaks
ka pikkade liinide rajamisest ja teeks
ehituse soodsamaks. Euroopa Liidu
kliimapoliitikat silmas pidades võiks
sellisele tehnoloogiale olla ka lihtsam
toetust saada. Rae vallal on võimalus
minna trammiprojektiga ajalukku.“
Projekti käigus viidi läbi võimalike
uute trasside teostatavus- ja tasuvusanalüüs koos sotsiaalmajandusliku
mõjuanalüüsiga. Rae valla puhul võeti
arvesse teiste planeeritavate infrastruktuuriobjektide, nagu näiteks Rail
Baltic või Tallinna väike ringtee, võimalikku mõju.

„Tallinna linnaametnikud on mulle kinnitanud, et neil on suur huvi
pikendada praegu lennujaamas lõppevat trammiliini Rae valda,“ rääkis
Põldmäe. „Tallinnast käib Rae valda
ja vastupidi igapäevaselt palju inimesi tööl. Ülemiste City piirkond areneb
väga kiiresti ja seal on tipptundidel
suured ummikud. Tramm vabastaks
märkimisväärselt maanteid liikluskoormusest. Üks kilomeeter trammiteed maksab hinnanguliselt 5,4 miljonit eurot, kuid mitmetasandiliste
liiklussõlmede ehitamine ja hooldamine on kokkuvõttes veel kulukam.“
Tallinn-Peetri-Järveküla-AssakuJüri
Peamiseks põhjuseks trammitehnoloogia eelistamisel on ühest küljest selle kõrgem sotsiaalmajanduslik
tasuvus, teisest küljest ka lahenduse
kõrgem positiivne mõju linnaruumiliste arengute suunamisele ning linnakeskkonna parendamisele. „Omavalitsuse seisukohast on äärmiselt
oluline ühistransporti toetav maakasutuse suunamine. Peatuste ümbruses
peaks olema kõrge tihedusega asustus.
Äri- ja kaubanduspinnad võiksid jääda 400 ja tihedam elamuarendus 1000
meetri raadiusesse. Järjest rohkem
ettevõtjaid eelistavad arendusi piirkondades, kus kliendid ja töötajad on
isiklikust autost sõltumatud,“ lisas
Võrklaev.
Rae valla puhul toodi välja mitu
võimalikku trassikoridori, arvestades
olemasoleva maakasutuse, rahvastiku
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vajab trammiühendust
paiknemise, peamiste liikumissuundade, olemasolevate ühenduste ning
töökohtade paiknemisega. Kõige kiirem ja odavam oleks ühendus Jüriga,
kui ehitada trammitee paralleelselt
Tartu maanteega, kuid suureks miinuseks on pikk vahemaa elamupiirkondadeni.
„Tuleb leida tasakaal kiiruse ja inimeste elukohtade vahel. Selge on see,
et asumitest peab tramm läbi minema. Praeguseks tööversiooniks on, et
tramm sõidab läbi Peetri, Järveküla ja
Assaku Jürini. Samas ei saa peatuste
arv väga suur olla, sest siis kannatab
kiirus. Ideaalne oleks, kui peatused
oleksid asumite keskusalades,“ selgitas Põldmäe. „Uuringu koostajad
pidanuksid parema tulemuse nimel
tegema põhjalikumat koostööd omavalitsustega. Lähtuti olemasolevatest
näitajatest, kuid trammitee ehitamisel tuleb ette vaadata vähemalt kümme aastat. Rae vald soovinuks tulevikuvaadet pikemalt tutvustada.“
Mõigus vaba ruumi kõige vähem
Uuringu koostajad soovitavad
Peetri ja Assaku piirkonda ehitada
trass võimalikult kiiresti, et vältida
lisanduva elanikkonna süvenevat autostumist ning sellest tulenevat negatiivset mõju Tartu maantee ja kiiresti
areneva Ülemiste piirkonna liikluskoormusele.
Trammitee ehitamine Peetri kooli juurest võib osaliselt väga kitsaste
ruumiolude tõttu osutuda keeruliseks.
Reaalsem on trassi kulgemise variant

otse mööda Tartu maanteed kuni planeeritava Tallinna väikese ringteeni.
Põldmäe sõnul teeb trammide hankimise kallimaks asjaolu, et Tallinnas on
rööpmelaiuseks 1067 mm, Lääne-Euroopas on enamjaolt standardiks 1435
mm.
„Kavas on koostöös Tallinna linnaga teha kevadel ühishange, et leida
eskiisprojektide kaudu trammiteele
kõige mõistlikum trassikoridor. Kõige
keerulisem on Mõigu piirkond, sest
seal on vaba ruumi kõige vähem,“ täpsustas Põldmäe. „Oleme huvitatud terviklikust lahendusest koos peatuste ja
juurdepääsuteedega.“

OLULISED FAKTID

•
•
•
•

Kõige tihedam on liiklus Rae vallas ajavahemikul kell 7–9
Rohkem kui pooltel Rae valla leibkondadest on peres kaks või enam
autot
Kõigest 7 protsenti tööpäevastest
liikumistest tehakse Rae vallas praegu ühistranspordiga
Liikuvusuuringu tulemuste põhjal on võrdselt kolmandik reisidest
kuni 15 minutit või 15–30 minutit
pikad
Tallinna kesklinna jõudmiseks
kulub autoga keskmiselt 26 minutit ning sama vahemaa läbimiseks
ühistranspordiga 44 minutit
Praegu ulatub trammide keskmine kiirus linnas 25–26 km/h. Linna
piiridest väljas võiks see olla kuni 70
km/h

•
•

Ühistransport aitaks
aastas kokku hoida
1,5 miljardit eurot
Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuhi Joel Jesse sõnul kulutavad
maakonna elanikud ja ettevõtjad
orienteeruvalt 1,5 miljardit eurot
aastas sõiduautodega liikumisele.
„Kui suudame meelitada kolmandiku neist kasutama kiiret, mugavat ja
kvaliteetset ühistransporti, siis jääks
neil aastas kätte pool miljardit, mida
nad saaks palju sobivamalt kasutada, kas siis elukvaliteedi parandamiseks või muudeks investeeringuteks,“
märkis Jesse. „Usun, et kui suudame
suurendada ühistranspordi kiiruseid
võrreldavaks sõiduautodega ja tõsta mugavust, saame sõiduautodega
konkureerida. Esimeste sammudena
tasuks kaaluda ühistranspordi prioriteedisüsteemi arendamist, peatuste
ja ümberistumiste mugavuse olulist
tõstmist ning loomulikult rakendada
transpordiliikide ülest ühtset ühistranspordikorraldamist ja ühtset piletisüsteemi.“
Selleks on moodustatud Tallinna-Harjumaa liikuvusnõukoda, mille
eesmärgiks on ühendada pealinna ja
maakonna ühistransport, võttes aluseks rööbastranspordi areng väljapoole Tallinna.
Et kõik uuringus tehtud ettepanekud välja ehitada, tuleks aastaks 2050
investeerida enam kui 1 miljardit eurot.
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Samal päeval vallas
visiidil olnud ja päeva
esimeses pooles ka lasteaeda ning pidupäevale
pühendatud aktust külastanud rahvastikuminister Riina Solman tegi
videopöördumise, milles
tänas omaltpoolt kõiki
annetajaid. „Läbi annetuste kingime abivajajatele lootust ja võimaluse
kauem täisväärtuslikult
elada või koguni terveneda,“ sõnas rahvastikuminister.

Vaida lasteaia Pillerpall sünnipäeval
koguti annetusi Rae vähiravifondi
Rae valla vanim lasteaed
Vaida lasteaed Pillerpall sai
26. jaanuaril 45-aastaseks.
Sünnipäeva raames toimus Pillerpalli lasteaias heategevuslik kontsertõhtu, kus koguti annetusi vähiravifondi „Kingitud elu“ juurde loodud
Rae fondi toetuseks.
Rae fond on 2007. aastal Rae valla elanike vähiravi toetuseks loodud
fond. Kontsertõhtut aitas korraldada
ja heategevust koordineerida Rae vald
ning laste ja noorte õppekeskus. Laste
ja noorte õppekeskuse eestvedajad Annika Aas ja Gerli Lehe on tänulikud
kõikidele annetajatele, kelle toetusel
koguti kokku abivajajatele üle 850
euro. „Meil on väga hea meel, et Rae
vald toetas algatatud ideed ning täname südamest kõiki heategevuskontserdil osalejaid, kes panustasid annetusega. Aitame üheskoos abivajajaid.“
Üritusel osales ka „Kingitud elu“ vähiravifondi juht Toivo Tänavsuu, kelle
sõnul on iga algatus abivajajatele oluline – tänu toetajatele saame jätkuvalt
pakkuda abi paljudele vähihaigetele.
Rae fond on avatud kõikidele annetustele: SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi „Kingitud Elu“ arveldusarved,

selgitusse märkida „Rae fond“
Swedbank: EE212200221059073061
SEB pank: EE211010220228917224
LHV pank: EE137700771001442514
Nordea: EE591700017003638161
Vähiravifond toetab Rae vallas
elavat kahe pisipõnni ema
Alles läinud suvel avastati kahe
lapse emal, 38-aastasel Maril maokasvaja. Tema immuunraviks kulub
järgneval neljal kuul ligi 23 500 eurot,
kirjutas vähiravifond „kingitud elu“
esimesel veebruaril avaldatud sotsiaalmeedia postituses. Mari lugu:
„Tundsin 2019. aasta märtsikuus,
kuidas mul tekkis kergesti väsimus ja
energiat nappis. Eneselegi märkamatult olid riided justkui numbri võrra
väiksemaks jäänud ja aegamööda tekkisid ka raskused söömisel. Läksin perearsti juurde, kus kurtsin oma muret,
mispeale määrati mulle refluksiravim.
Kuna olukord läks järjest hullemaks,
palusin korduvalt anda saatekiri gastroskoopiasse, kuid seda ei peetud vajalikuks. Maikuuks olin jõudnud seisu,
kus isegi vedeliku tarbimine oli muutunud problemaatiliseks ja hoolimata
pidevatest kõnedest perearstikeskusesse, soovitati vajadusel pöörduda

EMO-sse, mida ma ka 8. juunil tegin.
EMO-st sain diagnoosi, mis lõi jalad alt. Mul avastati kaugele arenenud
maovähk. Jaanipäeva veetsin juba
haiglas keemiaravi saades ja nii oli see
viimase kuue kuu jooksul kokku seitse
korda, iga ravitsükkel kestis 5 ööpäeva.
Õnneks allus kasvaja ravile ja haigus
on praegusel hetkel kontrolli all. Kuid
vajan elus püsimiseks täiendavat ravi.
Kuna minu keemiaravi lõppes detsembris, pakkus minu raviarst välja
alustada immuunravi, mis võib anda
minu kasvaja eripärast lähtuvalt väga
häid tulemusi. Kahjuks Eestis immuunravi haigekassa poolt aga ei rahastata, mistõttu pöördusin vähiravifondi poole. Tänu vähiravifondile sain
võimaluse hakata saama uudset ravi,
mis annab võimaluse elada kauem
koos oma kahe väikese lapsega.
Ma olen vähiravifondile ja annetajatele südamest tänulik, et ulatasite
mulle oma abikäe olukorras, kus minu
väljavaated edasisele ravile ilma immuunravita oleks sisuliselt olematud.
On raske leida õigeid sõnu, et väljendada seda tänutunnet, mida tähendab
minu jaoks vähiravifondi poolne abi.
Suur-suur AITÄH teile vastutulelikkuse ja helduse eest!”
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Hoides loodust säästad raha
ja tervist
27.01–31.01 toimus Uuesalu lasteaias keskkonnanädal – rääkisime
puhtast õhust, veest, loodusest ja
puhtusest meie ümber ning taaskasutusest.
Nädala juhatas sisse Keskkonnakese külaskäik, kes viis läbi keskkonnasäästlikku eluviisi propageeriva mängulise koolituse, mille käigus selgitati
lastele, miks on kasulik vähem jäätmeid tekitada, kuidas peab jäätmeid
sorteerima ja miks on vajalik pakendijäätmed prügist eraldi koguda. Samuti

said lapsed teada, kuidas pakendijäätmeid taaskasutatakse ja mida nendest
valmistatakse. Koos vaatasime animafilmi „Meie sõbrad pakendikud“, mis
rääkis inimeste ning pakendite sõprusest ja selgitas, miks ja kuidas on vaja
pakendeid sorteerida nii, et pakendid
õnnelikud oleksid. Koolituse lõpuks
mängisime pakendite sorteerimise
mängu.
Teisipäeval arutlesime lastega,
kuidas nende pere ümbritsevat keskkonda säästab ja hoiab ning missugu-

sed on nende pere taaskasutuse kogemused. Vaatasime Eesti Pandipakendi
toodetud õppefilme taara taaskasutusest – pudelite/purkide teekond taaraautomaadist uueks tooteks.
Kolmapäeval mängisid lapsed Beebottidega prügivedamismängu – mängualusele oli õpetajate poolt tehtud
erinevad prügikastid ja -konteinerid.
Lapsed võtsid karbist „prügi“, kinnitasid selle Bee-botile ja juhendasid ta
õige prügikastini.
Jalutuskäigul uurisime lastega,
millised prügikastid meil lasteaia juures on ning kuhu ja mida panna tohib.
Ühiselt „tükeldasime” pappkaste ja
panime need õigesse konteinerisse.
Proovisime ka lastega ise asju taaskasutada. Vanadest T-särkidest punusime värvilised kaltsuvaibad, kasutasime erinevaid pudelikorke pintslite
asemel, munakarpidest valmistasime
lilli ja nägusid, detsembri algusest
oleme lapsevanematega ühiselt kogunud küünlaümbriseid, mille me viime
Kuusankoski kokkuostupunkti.
Nädala lõpuks olime lastega veendunud, et loodust tuleb hoida niisama
hoolikalt nagu head raamatut: lugeda
ja sellest rõõmu tunda ning siis hoolikalt tagasi panna.
UUESALU LASTEAIA ÕPETAJAD

MARIKA ja DAIMA

Grupipilt Keskkonnakesega.

Rae Huvialakool koostab uut arengukava
Rae Huvialakool alustas jaanuaris
oma uue perioodi arengukava koostamist.
Protsessi aitab läbi viia DD StratLab, kel on rohkelt kogemusi just haridusasutuste arengukavade protsessi
juhtimisega. Oleme juba nõu pidanud
oma õpetajatega. 2.–3. jaanuaril toimusid juhtkonna ajurünnak ja töötoad
õpetajaskonnaga. Saatsime välja küsitlusi sadadele huvialakooli õpilastele, lapsevanematele ja koostööpartneritele, et saada asjalikku ja edasiviivat
sisendit.

Arengukava, mis
saab aluseks meie
järgneva viie aasta
tegevusele, plaanitakse
vastu võtta aprillis.

Arengukava, mis saab aluseks meie
järgneva viie aasta tegevusele, plaanime vastu võtta aprillis. „Meie kasv ja
areng on olnud viimastel aastatel väga
kiired, eeskätt puudutab see Peetri piirkonda. Eesmärk on võtta vastu
arengukava, mis ei jääks pelgalt dokumendiks lauasahtlisse või arvutisse,
vaid oleks reaalselt kasutatav,” rääkis
Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid.
Tagasiside, arvamuste, ettepanekute
ja vahvate ideedega võite meie poole
alati pöörduda, kirjutades aadressil
huvikool@jyri.edu.ee.
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Õppima Jüri Gümnaasiumisse!
Esimesse klassi astudes on oluline
tutvuda õppesuundadega, et lapsele sobiv valik teha. Jüri Gümnaasiumi õppekavas on välja töötatud
järgmised õppesuunad: spordi- ja
muusikaklass, inglise keele klass
ning üldklass. Teavet kooli õppesuundadest ja -korraldusest jagatakse infokoosolekul ning see on
kättesaadav kooli õppekavas.
Esimesse klassi tulevate laste vanematele korraldab kool infokoosoleku 7. mail 2020 algusega kell 18 kooli
aulas. Kandideerimine spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi
toimub 11. juunil. Last saab registreerida kandideerimisele kooli veebilehel
1. maist kuni 1. juunini.
Lisaks põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule pakuvad suunaklasside õppeainete õppesisud õpilastele
arenguvõimaluse konkreetsetes valdkondades:
Spordi- ja muusikaklass – õppesuuna eesmärgiks on anda õpilasele
võimalus akadeemiliste teadmistega
samaaegselt arendada oma kehalisi
ja muusikalisi võimeid ning oskusi:

•

Katsed 10. klassidesse
astumiseks
toimuvad 7. aprillil 2020.
Sisseastumiskatsed
koosnevad kolmest testist:
eesti keel, matemaatika
ning võõrkeeled. Katsetele
registreerimiseks avatakse
link kooli kodulehel
17. märtsil 2020.

suurem kehalise kasvatuse tundide
arv annab võimaluse läbi viia ujumistunde ajavahemikul oktoober-aprill
(suusatundide perioodil asenduvad
ujumistunnid suusatamisega), 2.–6.
klassini toimuvad pilliõppe rühmatunnid (väikekannel ja plokkflööt),
I kooliastmes moodustatakse klassi
rahvatantsurühm.
Spordi- ja muusikaklassi kandideerimisel peab laps täitma 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 I klassist, muusikas lisaks eestikeelsele ka
ingliskeelse lauluvara omandamine,
inimeseõpetuses eesti ja inglise keele
lõiming.
Inglise keele klassi kandideerimisel peab laps sooritama kirjaliku töö,
mis lähtub koolieelse lasteasutuse
riikliku õppekava valdkonnast Keel ja
kõne.
Üldklass – lisaks riiklikust õppekavast suuremale eesti keele ja matemaatika nädalatundide mahule pakutakse läbi malemängu algkursuse
õpilasele keskkonda, milles arenevad
tema kontsentreerumis-, tähelepanuja keskendumisvõime ning loodusõpetuse tundide suurem arv võimaldab
rakendada erinevaid praktilisi õppeviise: uurimuslik, projekt- ja õuesõpe.
Üldklassid moodustatakse lastevanemate taotluste alusel.
Kümnendasse klassi astudes saab
valida reaal-, ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete ning rekreatsiooni ja

•

•

kultuurikorralduse õppesuuna vahel.
Õppetöö koolis on korraldatud perioodõppena, tunnid on 75 minuti pikkused.
Pärast igat perioodi toimub arvestuste ja valikkursuste nädal. Olenemata suunast on igal õpilasel võimalus
valida 8 Jüri Gümnaasiumis pakutavat
valikkursust: 10. klassis 3 valikkursust,
11. klassis 3 valikkursust ja 12. klassis 2
valikkursust.
Üldinfo õpilaste
gümnaasiumiastmesse
vastuvõtmiseks
2020/2021. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid
kolme õppesuunaga:
reaalsuund
ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
rekreatsiooni ja kultuurikorralduse
suund
Õpilaste vastuvõtmise tingimusi
ning õpet gümnaasiumiastmes tutvustatakse 9. klasside õpilastele ja
nende vanematele kooli aulas 20. veebruaril 2020 kell 18.
Katsed 10. klassidesse astumiseks
toimuvad 7. aprillil 2020. Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ning võõrkeeled.
Katsetele registreerimiseks avatakse
link kooli kodulehel 17. märtsil 2020.
Sisseastumiskatsete
tulemuste
põhjal koostatakse sooritajate pingerida, mis avalikustatakse koodidega
hiljemalt 20. aprilliks kooli kodulehel.
Vestlused tulevaste klassijuhatajatega toimuvad 10.–12. juunil 2020,
millele registreerimine avatakse kooli
kodulehel 25. mail 2020.
Ettevõtluse ja rahvusvaheliste su-

•
•
•

•
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hete suund – antud õppesuuna lõpetanu tunneb majanduse olulisemaid
põhimõtteid, oskab hinnata Eesti
majanduse arengusuundi ning teab
rahvusvahelise majanduse eesmärke
ning rakendab vastavaid teadmisi igapäevaelus. Suur erinevate võõrkeelte
kursuste arv kindlustab suutlikkuse
jätkata õpinguid võõrkeeles, osaleda
rahvusvahelistes projektides ning kasutada võõrkeeleoskust rahvusvahelises töökeskkonnas.
Reaalsuund – antud õppesuuna lõpetanu suudab kasutada matemaatikat ja loodusaineid erinevates eluvaldkondades ning jätkata õpinguid aladel,
kus reaalainetel on oluline tähtsus;
väärtustab loodusteadusi kui kultuuri
osa, määratleb ja lahendab keskkonnaprobleeme, suhtub vastutustundlikult
elukeskkonda, on motiveeritud tegelema teadusaladega, kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt
ja vastutustundega, hindab tehnoloogiliste rakenduste mõju igapäevaelule,
omab kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega
seotud küsimustes.
Rekreatsioon ja kultuurikorraldus
– rekreatsiooni ja kultuurikorralduse
õppesuuna lõpetanu väärtustab spordi ja kunstide mitmekesisust, tegutseb kultuurimaastikul informeeritult
ning tunneb ennast kultuuritraditsioonide kandjana; peab oluliseks füüsilist aktiivsust, omab algteadmisi nii
ürituste korraldusest, erinevate tegevuste spetsiifikast kui ka loodusest ja
kultuurist. Suunaõpet toetavad sündmuskorralduse ja projektijuhtimise
kursused, mis annavad alusteadmised
spordi või kaunite kunstide suunal
vaba aja veetmise korraldamiseks.

•

•
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Vaida Põhikool tähistas kooli 157.
aastapäeva sünnipäevanädalaga
15. jaanuar oli Vaida koolis
hoopis teistsugune koolipäev. Õpilaste silmaringi
arendati ja „teadmiste
pagasit“ täiendati tavapärasest erinevalt.
Direktor Piret Halliku sõnul oli
tegemist projektipäevaga, kus kõik
õpilased said osaleda erinevates töötubades. „Iga õpilane sai valida endale
vähemalt 5 meelepärast töötuba. Töötubade eestvedajad olid õpetajad, töötajad ning Improteater Ruutu10 näitlejad ja üks lapsevanem,“ sõnas Hallik.
Töötubasid oli kokku 15:
Improteater „Improviseerime”
Liikluskasvatus
Püha maa Israel
Viktoriin „100 õpilast arvas...”
Tee joomine Vene kultuuris
Tegevusmaal (kunst)
Taaskehastumine (ajaloohõnguline
töötuba)
Valeuudised
Karaoke ja ühislaulmine
Hiina
Mesindus
Vana aja kool

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– Inglise skoonid
• Küpsetamine
Katsed
elektrokeemiline
joonista•
mine
hirmust võitu saada
• Kuidas
„Aitäh kõikidele töötubade läbi-

viijatele – õpetajad Pille Paidla, Ljudmila Zahhartšuk, Eve Lumi, KristaMari Saagpakk, Anne Martin, Argo
Niinemets, Serle Kirsipuu, Marika
Leitmaa, Eve Möls, Monika Lukkonen, Aire Ratas, Katrin Roots, Peeter Sipelgas ja töötajad Liina Toom,
Evelin Vahter ning lapsevanem Raivo
Korp. Koordineerisid ja ettevalmistusi
projektipäevaks tegid õppealajuhataja Nele Toime ning huvijuht Triinu
Ots,“ lisas Hallik.
Päeva lõpupoole esines kooliperele
pisut väiksemas koosseisus ansambel
Põhja-Tallinn. Õnnesoove tulid edastama vallavalitsuse esindajad eesotsas
vallavanemaga. Peale kontserti suunduti ühtse kooliperena söögisaali, et
maiustada.
Direktori sõnul oli õpilaste ja töötajate tagasiside projektipäevale väga
positiivne. „Kes teab, äkki kujuneb sellest välja uus tava tähistada sünnipäeva just nii, üritades kaasata ka rohkem
lapsevanemaid!“
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Noortevolikogu jõudis esimese määruse
Lausa kolmel korral vallavolikogu ees seisma pidanud
noortevolikogu määrus sai
jaanuaris ametlikult kehtestatud. Edaspidi on meie
tublidel noortel, tänu nende esindajate poolt tehtud
tööle, võimalik taotleda
valla poolt stipendiumi
oma välismaal teostatud
õpingute või selle aja jooksul tekkinud elamiskulude
katmiseks.
Kaheaastase mandaadiga ametisse
määratud noortevolikogu esindajate
sõnul on aktiivsem tegevus toimunudki just viimase aasta jooksul ja
ellu kutsutud määruse enda ette valmistamine sellest on võtnud ligi poole
sellest ajast. Esimest korda seisti volikogu täissaali ees juba novembris, kui
eelnõu saadeti esimesele lugemisele.

Sellele eelnes ja järgnes aga, nagu kord
ja kohus, töö isekeskis ja erinevates
komisjonides, kes kõik eelnõu lihvimisele toeks olid.
Vajadus selle järele sündis noortel
aga puhtalt omast vajadusest ja kogemusest. „Eelnõu sai alguse sellest, kui
minu õde soovis minna vahetusaastale Inglismaale,“ alustas noortevolikogu aseesimees Mariliis Kalinina.
„Projekti maksumus ületas eelarve
võimalusi ning seetõttu tekkis vajadus leida katteallikaid. Kuna Rae vald
on läbi aegade toetanud valla inimeste
ettevõtmisi ja progressiivseid tegevusi, pöördus meie pere Rae valla poole.
Selgus, et hetkel Rae vald ei toeta selliseid ettevõtmisi. Kuna projekt ei puuduta ainult üksikuid ja vallas leidub
palju noori, kes sooviksid osaleda uute
kogemuste hankimisel, siis nägime
head võimalust edendada noorte entusiastlike elu vallas.“
Nooretevolikogu esimehe ja möödunud aastal ettevõtliku noore tiitliga
pärjatud Maria Ignatenko sõnul oli

määruse koostamise protsess ise ootuspärane aga üllatas just selle kaitsmise pool.
„Kujutasin määruse koostamise
osa täpselt nii ette nagu see oli, istume kokku, arutame, mida on vaja kirja
panna ja asume tegutsema. Sootuks
erinev ootustest oli aga määruse kaitsmine volikogu ees.Arvasin, et see tuleb
väga ametlik ja hirmus, aga tegelikult
olid kõik volikogu liikmed väga sõbralikud ja abivalmid. Selle käigus aga õppisin keerulistele küsimustele kiiresti
head vastust leidma ja paremini improviseerima, sest määruse kaitsmisel
esitati teine kord päris omamoodi küsimusi,“ sõnas ta.
Enne uusi valimisi sügisel jõuab
volikogu aktiivne koosseis kindlasti
aga veel mõne märgi maha panna, sest
ideid noortel jagub, kuigi esialgu ollakse nende välja ütlemisel ettevaatlikud.
„Kuna Rae vald on väga progressiivne ja tegeleb aktiivselt noortele
oluliste kaasaegsete teemadega ning
elukeskkond ja täiendusvõimalused

NOORTEKÜLG
VEEBRUAR 2020

Kommentaar
MARI-LIIS KÜÜSMAA

RAE VALLA NOORSOOTÖÖSPETSIALIST

Hea meel on tõdeda, et noortevolikogu liikmed võtsid seesuguse
määruse ettevalmistamise enda südameasjaks ning nüüd on nad jõudnud sellega lõpusirgele. Lisaks määruse ettevalmistamisele said nad
õpetliku kogemuse komisjonides ja
volikogu istungitel osalemisest, kus
nad julgelt eelnõud kaitsesid.
See on suurepärane näide ettevõtlikest noortest, kes nägid puudujääki Rae valla noorte elus ning
võtsid selle muutmise ise käsile.
Tänu sellele on edaspidi tublidel
ja hakkajatel Rae valla noortel, kes
soovivad välismaale õppima minna,
võimalus valla poolt rahalist toetust
taotleda. Au ja kiitus neile ning ootame ka edaspidi häid ideid ja ettepanekuid noortelt endilt.

v Noori nõustas ja aitas eelnõud volikogu
ees kaitsta Rae valla noorsootööspetsialist Mari-Liis Küüsmaa.

kehtestamiseni
muutuvad väga kiiresti, siis oleme
noortega vahetanud erinevaid mõtteid, aga hetkel ei soovi neid välja
tuua, kuna nad on praegu ainult idee
tasandil läbi räägitud,“ sõnas Mariliis
Kalinina.

Salapäraseks otsustas jääda ka
Ignatenko. „Meil on juba tõesti palju keevaid ideid ja mõtteid, aga ma ei
hakka veel reetma mis need on,“ lisas
ta.
Jääme põnevusega ootama!
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Pane tähele!
Stipendiumi taotlusi saab esitada Rae
valla iseteeninduses stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. aprilliks
või 1. oktoobriks. Tänavu, esimesel korral avaneb iseteeninduses taotluse tegemise võimalus hiljemalt 1. märtsiks.
Taotlejaks võib olla 18–19-aastane
noor, võrdset hooldusõigust omavad
vanemad või lapse ainuhooldusõigust
omav lapsevanem või lapse eestkostja, kui nad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud eelmise aasta
31. detsembri seisuga. Stipendiumi
suurus ühele õpilasele on kuni 800
eurot üheks õppepoolaastaks või kuni
1600 eurot õppeaastaks. Stipendiumi
maksmiseks moodustatakse taotluse
esitanutest pingerida järgnevate kriteeriumite alustel:
1) stipendiumi saaja keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õppeaastal, mis taotluse esitamisel peab olema
vähemalt 4,0 viiepallises hindesüsteemis või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
2) osalemine viimasel kahel aastal
üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus ning saavutanud koha esikuuikus ja lõppvoorudes jõudnud esikümne hulka;
3) osalemine aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses.
Stipendiumi taotlemiseks esitab
taotleja vallavalitsusele Rae valla taotluste esitamise iseteeninduskeskkonnas vormikohase taotluse, milles on
märgitud taotleja andmed ja stipendiumi kasutamise sihtotstarve. Taotlus esitatakse stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. aprilliks või
1. oktoobriks.
Taotlusele lisatakse:
1) toetuse saaja CV ja motivatsioonikiri;
2) õpilasvahetust vahendava organisatsiooniga sõlmitud leping;
3) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
4) koopiad dokumentidest või
muud tõendid, mis kinnitavad taotleja
vastavust § 2 lõikes 5 loetletud ühele
või mitmele tingimusele;
5) õppeasutuse soovituskiri.
Määruse terviktekstiga saab tutvuda Rae valla kodulehel noorsootöö
toetuste rubriigis.
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Tomi Rahula ja Tanel Padar annavad ühise kontserdi pärast rohkem
kui kahe aasta pikkust pausi.
FOTO: ERAKOGU

Tanel Padar:
iga päev peaks
olema naistepäev

PERSOON
VEEBRUAR 2020

2001. aasta Eurovisiooni
võitjat ja mitmete kodumaiste auhindadega pärjatud Tanel Padarit saab pika
pausi järel kuulata koduvallas. 7. märtsil annab ta
koos Tomi Rahulaga akustilise naistepäevakontserdi
Rae kultuurikeskuses. Rae
Sõnumid kutsus staarmuusiku kohvikusse, et rääkida
naistest, muusikast, spordist ja kogukonnaelust.
ANDRES KALVIK
Härra Padar, ma ei näinud Teid
Eesti Muusikaauhindade galal. Ega
Te ole ometi tipptasemel muusikategemisest loobunud?
Eesti muusikal läheb sedavõrd hästi, et minust ei tunta puudust. Sel ajal
kui mina iga-aastaselt EMA galal käisin, jagunesid auhinnad kolme-nelja
artisti vahel (muigab). Tõsiselt rääkides – mul ei ilmunud eelmisel aastal
albumit ja seetõttu ei olnud mind ka
üheski kategoorias nominentide hulgas. Tegelikult olin ka sel õhtul hoopis
Helsingis oma blues-bändiga kontserti andmas. Kuid kinnitan, et ma ei ole
tippspordist loobunud ja teen trenni
edasi.
Laupäeval, 7. märtsil annate Rae
kultuurikeskuses naistepäevakontserdi. Kas esitamisele tuleb pigem
romantiline repertuaar?
Kooslus Tanel Padar ja Tomi Rahula esines viimati 2017. aastal. Olime
väga nõutud – andsime paari aasta
jooksul üle saja kontserdi ja kõik olid
välja müüdud. Meid kutsutakse tänase päevani esinema just väiksematesse kohtadesse. See tuli meil omavahel
mõni aeg tagasi jutuks ning otsustasime kokku tulla ja seal moel Rae valla naisi tänada. Meie repertuaaris on
umbes 70 lugu ja valiku tegemine saab
olema paras pähkel. Kuna tegemist on
akustilise kontserdiga, siis ajame tavapärasest rohkem juttu.
Kas tegemist on sel aastal Tanel

Padari ainsa muusikalise etteastega
Rae vallas?
Praeguse seisuga küll, kuid loodan,
et see ei jää nii. Mind kutsutakse tihti
koolidesse õpilastele rääkima näiteks
sellest, kuidas saada edukaks, kuid
paraku tulevad need palved liiga hilja
ning seetõttu pean paljudest pakkumistest loobuma.
Keskendume nüüd naistele. Eesti naine on maailma parim, sest…
…ta saab Eesti mehega suurepäraselt hakkama. Vaevalt teises rahvuses
naised nii ujedaid mehi suudaks kannatada.
On ju teada-tuntud fakt, et Eesti naisi peetakse Euroopa mastaabis
väga ilusateks, sihvakateks ja arukateks.
Kas naistepäev peaks olema riiklik püha?
Olen alati olnud seisukohal, et iga
päev peaks olema naistepäev. Komplimentide ja lillede eest ei peaks hoolitsema naabrimees, vaid sellega peaks
iga naisemees ise hakkama saama.
Naisi tuleb väärtustada iga päev.
Oskate jagada soovitusi komplimentideks?
Midagi utoopilist ei ole ju Eesti mehele mõtet soovitada. Kõige lihtsam on
lähtuda olemasolevast sõnavarast ja
see usutavalt ette kanda.
Sookvoote pooldate?
Mina olen põhiliselt tegutsenud
muusikavaldkonnas ega ole tähele
pannud suhtumist, et töölõigud on
meeste ja naiste vahel jaotatud. Jah,
ma ei ole kohanud ühtegi naissoost
roadiet (bändi tehnikuna töötav inimene). Meenutades aga lapsepõlve, kui
ema mind ja õde üksinda kasvatas, siis
tema oli vajadusel võimeline ka Žiguli
kummuli keerama, et summutit keevitada. Eesti naine on tugev ja saab
kõigega hakkama.
Saite ligi pool aastat tagasi isaks.
Kui palju on Teie elu seoses sellega
muutunud?
Pere kõrvalt on kõige muuga keeruline tegeleda. Võib naljakalt kõlada,
aga pärast lapse sündi on kõik muud
tegevused langenud number kaheks ja
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allapoole. Number üks on tütar Linda,
tahaks temaga võimalikult palju aega
koos veeta. See on lihtsalt kõige toredam aeg, mis annab energiat ja positiivset emotsiooni. Olen õppinud niisama vedelema ja see on ka tore.
Olete Järvekülas elanud rohkem
kui neli aastat. Mis on hästi ja mida
võiks teha paremini?
Me ju teame, et Rae vald on kõige
kiiremini kasvava elanikkonnaga vald
Eestis. Uusi elanikke tuleb juurde ja
lapsi sünnib kiiremas tempos, kui näiteks lasteaedasid ja koole ehitada jõutakse.
Lastearmeed ja teotahtelisi elanikke silmas pidades näen Rae vallal
suurt potentsiaali.
Lapsevankriga ringi kärutades on
mul aega mõtiskleda ja olen järjest
rohkem hakanud Peetri ja Järveküla
elukeskkonda hindama. Mulle väga
meeldib, et lapsed saavad vabalt ringi
joosta ja vanemad ei pea nendega õues
käima nagu lemmikloomaga. Kaks
aastat tagasi Peetri Jooksu järel esinedes pakkusin laval olles välja, et kohalikud inimesed võiksid üksteist teretada ning seda usku käin kaks-kolm
korda nädalas tervisesporti tehes ka
levitamas.
Millised on Teie muusikalised
eesmärgid aastal 2020?
Käin erinevate bändidega tuuridel. Olen kirjutanud ka uut muusikat.
Kindlasti koostan eriprojekti ka Augustibluusile ja soov on bändidega ka
stuudiosse jõuda. Lisaks esinemistele
loodan, et suvi on täis purjetamist ja
rattasõitu.
Mida toob spordisuvi?
Midagi suurt kavas ei ole. Eile (jaanuari lõpus – A.K.) panin ratta puki
peale, et hakata suveks jalga ette valmistama. Ilmselt keskendun rattasõidule ja osalen mõnel rahvajooksul.
Ironmani triatlonid võtan uuesti kavva siis, kui tütar Linda saab aru, et issi
on midagi pöörast teinud.
Ma tahan, et Linda näeks ja mäletaks seda. See annab mulle ka pikema
ettevalmistusaja. Kestvussporti võib
teha kõrge eani. Mida kogenum sa
oled, seda valutumalt Ironmani läbimine kulgeb.
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VEEBRUAR
˸14.02 Tanker Õlu & Vinüülid 19.00
Tankeri Tehasepood
Plaate keerutab DJ Ahto Külvet (Psühhoteek)
˸17.02 Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld kontserttuur „Risti-rästi“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld suunduvad veebruaris koos tuurile. Ühiselt
antakse 11 kaunist kontserti erinevais
Eesti paigus ja esitatakse nii omaloomingut kui ka teiste artistide tuntud
palasid. Kontsertkava on eestikeelne.
„Oleme Mikuga juba kaks aastat järjest
veebruaris mööda Eestit tuuritanud,
kolmanda korraga saab kodumaa sõna
otseses mõttes risti-rästi läbi käidud.
Kontserdid väiksemates kohtades
on alati väga südantsoojendavad ja
vastuvõtt on olnud ääretult sõbralik,”
sõnab Kalle.
„Seekord jõuame eriti põnevatesse
paikadesse nagu näiteks Tohisoo mõis,
Navi Seltsimaja, Viimsi Rannarahva
Muuseum... Võrreldes eelmiste tuuridega oleme oma kontsertkava värskendanud ning oodata on muhedaid
kontsertõhtuid nii rõõmsameelsete kui
ka mõtlemapanevate palade saatel,”
lubab Mikk.
Pileti hind eelmüügist on 12 €, kontserdi päeval ning kohapeal 15 €
˸19.02 Hiirtest ja inimestest „Kas
sellist Eestit me tahtsime?“ 17.00
Vaida Raamatukogus
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!
˸21.02 Laulvad kirjanikud Rae
vallas 20.00
Peetri kohvik (Küti tee 4, Peetri keskus)
Külla tuleb Jaan Pehk
Toetas Eesti Kultuurkapital
22.02 HITID 1990–2020 22.00
Rae Kultuurikeskuses
Sissepääs alates 21+

Plaate keerutavad DJ Police ja DJ
Classix!
Esinevad Jaan Elgula, Toomas Lunge ja
Inga Lunge
Kogu tulu läheb heategevusele!
Pilet 5,90 €
˸23.02 Film „Sipsik“ 12.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 4/5 €
˸24.02 Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine
Ajakava ja tegevused:
- kell 07.33 lipu heiskamine ja hümni
laulmine Jüris Rae hoolekodu ees.
Tervitus vallajuhtidelt
- kell 12.00 küünalde asetamine
endiste vallajuhtide, kultuuritegelaste
ja Vabadussõjas langenute kalmudele
Jüri surnuaias
- kell 13.00 mälestushetk Jüri kirikuaias. Kaitseliidu rivistus, pärgade
asetamine, kõned
- kell 13.30 pidulik rongkäik läbi
Jüri aleviku Rae kultuurikeskusesse.
Rongkäigus kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred, noorkotkad ning
nendega koos kõik soovijad
- kell 14.00 pakume kultuurikeskuses
eestipäraseid suupisteid
- kell 14.15 EV102 kontsert-aktus
Esineb Tintura
Rae Kunsti Platsis näitus Rae valla fotokonkursi auhinnatud töödest.

MÄRTS
˸01.03 Memme-Taadi Klubi 14.00
Rae Kultuurikeskuses
˸07.03 Tanel Padar
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸10.03-12.03 Ajalookonverents
Jälgi reklaami!
˸11.03 Toomas Kuusingu näituse
avamine Rae Kunsti Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks aprilli alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸13.03 Komöödiateatri etendus:
Pimekohting 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Jäta eelarvamused ja tule Pimekohtingule!
Kes ei ihkaks enda kõrvale seda ainsat
ja õiget! Aga kui elu pole sind veel

unistuste kaasaga kokku viinud, jääb
üle riskida pimekohtinguga. Pimekohting on nagu vene rulett, kus võid
kaotada elu või hoopis võidukas bingomäng, mis teeb sind hoobilt rikkaks.
Iial ei tea, kas kokkulepitud kohas ja
kokkulepitud ajal ootab sind tütar või
ema. Kui asi kapitaalselt kihva keerab, trehvad unistuste printsi asemel
hoopis oma eksabikaasat. Samas võid
komistada jackpotile – sent surmale
võlgu miljonäri näol, kelle varandusele
saad ilma suurema vaevata käpa peale
panna.
Pilet 16/18 €
˸14.03 Laste tantsuvõistlus „Tähtede turniir” 12.00
Rae Kultuurikeskuses
Info https://www.facebook.com/
DanceTeamRoyal/
˸18.03 Laulvad kirjanikud Rae
vallas 18.00
Jüri Raamatukogu
Külla tuleb Aapo Ilves
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸20.03 Tanker Õlu & Vinüülid 19.00
Tankeri Tehasepood
Plaate keerutab DJ Ilmajaam
˸21.03 Harjumaa ansamblite päev
2020!
Jälgi reklaami!
˸25.03 Hiirtest ja inimestest 19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!
˸28.03 HITID 1990–2020 22.00
Rae Kultuurikeskuses
Sissepääs alates 21+
Kogu tulu läheb heategevusele!
Pilet 5,90 €
Jälgi reklaami!
Tulemas veel erinevaid filme ja muud
head ja paremat!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/

KULTUUR
VEEBRUAR 2020
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Tule roki oma bändiga Harjumaa ansamblite
päeva konkursil!
Rae Kultuurikeskus korraldab
21. märtsil algusega kell 18.00
„Harjumaa ansamblite päeva“,
mille eesmärk on tutvustada 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. Iga ansambel
saab võimaluse esitada 3 kuni 5 lugu
omal valikul. Eelmise, 2019. aasta võitjaks tuli ansambel Scarlet Tallinnast.
Parim bänd selgub publiku ja žürii
ühisel otsusel, võitja saab auhinnaks
muusikavideo! Osalema on oodatud
kõik stiilid ja kooslused.
Korraldajad loodavad, et konkurss
aitab populariseerida kultuurimajade
juures bändi tegemist ning selle läbi
mitmekesistada vaba aja veetmise või-

Harjumaa ansablite päeva 2019 võitja Scarlet.

malusi nii harrastajatele kui publikule.
Ansambleid, kes soovivad üritusel
osaleda, palume sellest teada anda hil-

jemalt 10. märtsiks toomas@rae.ee või
telefonil 5551 2898.
Sündmust toetab Eesti Kultuurkapital.

KUNSTIÕPE
TÄISKASVANUTELE

MAALIMINE

NELJAPÄEVITI 18.30-20.00
JÜRI FILIAALIS

KERAAMIKA

KOLMAPÄEVITI 18.30-20.00
JÄRVEKÜLA FILIAALIS
Õpetaja Õnne Päeske

Ühe korra tasu 20 eurot (arve alusel)
Registreerumine: tea.taruste@jyri.edu.ee

18

RAE SÕNUMID
VEEBRUAR 2020

Rae valla mängude viienda
ala, Medicrediti minireketloni võitis Rae Spordikeskus
mullu esikoha pälvinud
Omniva ja Peeter I ees. Eriti
heas hoos olid Rae Spordikeskuse meesmängijad, kes
oma kategoorias ületamatuks jäid.

Rae Spordikeskuse võistkonda esindanud Kirke Kotsar sai minireketlonis
naiste arvestuses 15. koha.
FOTO: OLEG HARTSENKO

Minireketloni osalejad
vallutasid Jüri spordihoone
ANDRES KALVIK
„Meie minireketloni tiimi kokkupanek oli seekord üllatavalt lihtne,
sest kolm noort ja sportlikku töötajat
avaldasid soovi end proovile panna,“
lausus võistkonna eestvedaja Anneli
Seppen. „Pärast meeste etteastet oli
emotsioon võimas ja see omakorda
pani naistele pinge peale, aga nad said
hakkama. Arvestades pisikest kollektiivi, toob iga õnnestunud võistlus
meile suurt rõõmu.“
Rae Spordikeskuse eest tegid kaasa Maarika Mändla, Kirke Kotsar,
Ragnar Veismann, Kaspar Kasemaa
ja Indrek Raig.
Jüri spordihoone müügijuhina
töötav Seppen sai võistluse ajal kuulda
kaasvõistlejate tögamist, et mis neil
viga kodusaalis mängida. „Tegelikult
keegi meie tiimist eelnevalt Jüri pallihallis trenni ei teinud,“ kinnitas Seppen.
„Rae vallas on huvi sulgpalli vastu
väga suur. Enne minireketloni võistlust broneeriti spordihallides kõik
vabad ajad ära ja mõned jäid ka ilma.
Rõõm on näha, et inimesed on niivõrd
sportlikud ja ergutavad üksteist. Tundub, et meie võistkonnale sobib kombinatsioon jaanuarikuu ja pallihall

– eelmisel aastal võitsime siinsamas
sopsuvõistluse.“
Minireketlonis oli naiste individuaalarvestuses parim Liia Juurikas
(Orkla Eesti) ja meestest Kristjan
Pakk (Willenbrock Baltic). Esimest
aastat Rae valla mängudel kaasa lööv
Willenbrock Baltic sai võistkondade
hulgas hinnatava kuuenda koha.
Jüris tõstukite rendi ja müügiga
tegelevas ettevõttes on tugev meestevaheline konkurents, mistõttu tuli
eelnevalt teha valikvõistlus. Naiste
leidmisega oli keerulisem, sest Willenbrock Balticus teenib leiba vaid
kolm õrnema soo esindajat.
„Kuulsime, et Orklas pidi meeste
ja naiste suhet arvestades olema vastupidine seis. Võib-olla peaksime jõud
ühendama?“ arutles Willenbrock Balticu võistkonna liider Madis Luuken
muheledes. „Willenbrock Balticus töötab sportlik kollektiiv. Igaüks saab 33
eurot sporditoetust kuus, mida võib
oma äranägemise järgi kasutada. Rae
valla mängude kokkuvõttes on eesmärk jõuda keskmikke hulka.“
Rae valla mängude peakorraldaja
Indrek Raigi sõnul toetab minireketlon sulgpalli ja lauatennise populaarsuse kasvu. „Minireketlon sobib Rae
valla mängude programmi väga hästi,

sest kõikides valla spordisaalides saab
lauatennist ja sulgpalli harjutada ning
alad on kõikidele jõukohased. Samuti
tervitan Rae valla mängude uustulnukat Saku Metalli, kes pani minireketlonis tiimi välja ja loodetavasti teeb seda
ka järgnevatel aladel,“ lausus Raig.
Üldarvestuses tõusis Rae valla
mängude üldliidriks 2017. aasta võitja
Team Järveküla, kuid Lagedi SporT ja
Pipelife ei jää pikalt maha. Järgmine
ala, Olybet pokker leiab aset 13. veebruaril Olympic Casino Park Tallinn
Hilton hotelli ruumides. Kasiinosse
pääseb alates 21. eluaastast.

Medicredit minireketlon

•

1. Rae Spordikeskus 232 punkti,
2. Omniva 222, 3. Peeter I 203,
4. Team Järveküla 176, 5. Tiim Vaida
175, 6. Willenbrock Baltic 171.
Kokkuvõttes.
Üldarvestus:
1. Team Järveküla 246,3, 2. Lagedi
SporT 235,7, 3. Pipelife 231,5, 4. Tiim
Vaida 226,5, 5. Omniva 210,6, 6. Karla küla 210.
Külad: 1. Team Järveküla 246,3,
2. Tiim Vaida 226,5, 3. Karla küla
210
Ettevõtted: 1. Pipelife 231,5,
2. Omniva 210,6, 3. ABB 198

•
•
•
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Rae Koss korvpallimeeskond pääses Eesti
omavalitsuste talimängude finaalturniirile meeste
korvpallis
Rae Koss korvpallimeeskond kindlustas Rae vallale koha 36. Eesti omavalitsuste talimängude finaalturniiril
meeste korvpallis.
Laupäeval, 18.jaanuaril Jüri spordihoones toimunud alagrupiturniiril
võitis Rae valla meeskond 3 mängu
(Märjamaa, Viru-Nigula ja Türi) ning
kaotati mäng lisaajal Jõhvi vallale 1
punktiga. Jõhvi vald kogus 3 võitu, Rae
vald 3 võitu, Märjamaa vald 2 võitu, Viru-Nigula vald 2 võitu ning Türi vald
jäi võiduta. Edasipääsu B-alagrupist
tagasid Jõhvi vald ja Rae vald.

Eesti omavalitsuste
talimängude
finaalturniir toimub
29. veebruaril ja 1. märtsil
Rakvere spordihallis.

Finaalturniiril on oodata tihedat
heitlust
Teistest alagruppidest pääsesid finaalturniirile Kose vald, Väike-Maarja
vald, Jõgeva vald, Toila vald, Lüganuse

vald, Antsla vald, Hiiu vald, Vinni vald,
Viljandi vald ja Alutaguse vald. Lisaks
neile olid finaalturniirikoha kindlustanud eelmise aasta finaalturniiri 4
edukamat meeskonda: Kambja vald,
Rakvere linn, Põlva vald ja Kohila vald.
Rae valla meeskonna eelmise aasta tulemus oli 6. koht.
Eelturniiril astuakse üles tugevas
koosseisus
Rae Koss mängis eelturniiril järgmises koosseisus: Ragnar Veismann,
Georg Allemann, Tambet Pärismaa,
Romet Ruse, Marek Einama, Kristjan Evart, Roland Prii, Joonas Vaino
ja Risto Puur. Võistkonda juhendasid
peatreener Siim Raudla ja treener
Mikk Sarik ning võistkonna esindaja
Henri Ausmaa.

18. VEEBRUARIL 2020 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 18. veebruaril 2020 kell 18.00! Soojendusujumised algavad kell 17.00
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Peetri perearstikeskusesse tuleb
ämmaemanda vastuvõtt ja füsioteraapia
Peetri perearstikeskus on
olnud avatud juba kuu
aega ning paljudele aleviku
perekondadele on teenused
muutunud ligipääsetavaks
kodu lähedal.
ANDRES KALVIK
Nimistu on avatud kõikidele soovijatele Peetrist ja lähipiirkondade elanikele. Avaldusi on laekunud arvukalt
ning nimistu on kasvanud ca 700-liikmeliseks. „Nendel, kes on veel otsust
kaalumas, tuleb kiirustada, sest paari
kuu jooksul saavutab nimistu optimaalse mahu, 1600-1700 liiget,“ lisas
Medicum Perearstikeskus AS-i juhatuse liige Tõnis Allik.
Nimistusse saamiseks peab iga
inimese, sealhulgas ka lapse kohta, tegema eraldi taotluse. Kodulehelt saab
alla laadida taotluse vormi, mis tuleb
täita ja allkirjastada ning saata aad-

ressile perearstikeskus@medicum.ee.
Avalduste blankette saab ka perearstikeskusest kohapeal. Iga avalduse esitaja saab mõne aja pärast teate vastuvõtmise kohta, kuid nimistu vahetus
toimub kalendrikuu vahetumisega
ning on siis ka Terviseameti perearsti
nimistute registris ning muudes isikuandmeid näitavates portaalides inimesele nähtav.
Praegu on Peetri perearstikeskuses
avatud doktor Marek Vahari vastuvõtt ning pereõdede Medeja Kardava
ja Liis Goldbergi vastuvõtud, kuhu
saab registreeruda telefonil 600 7374.
Doktor Vahar lõpetas peremeditsiini
residentuuri eelmisel aastal ning on
varasemalt töötanud radioloogina nii
Tallinna kui Helsingi suurtes haiglates.
„Peremeditsiini erialal tööle asumisega täitus kogemustega arsti soov
olla oma töös patsientidega rohkem
kontaktis. Ka mõlemad pereõed on
varasemalt töötanud teistes Tallinna

perearstipraksistes,“ täpsustas Allik.
„Doktor Vahar on töötanud nii asendusperearstina kui ka hooldus- ja järelravi valdkonnas.“
Ka ravikindlustuseta elanikud või
teistes nimistutes registreeritud elanikud saavad soovi korral vastuvõtule, kuid siis on see tasuline. Erandiks
on erakorralise terviseprobleemiga
pöördumine, mille puhul on vastuvõtt
tasuta. Kohapeal teostatakse ka vaktsineerimisi, võetakse vereproove laboratoorseks analüüsiks (E, K, R), tehakse
vajadusel EKG- või ultraheliuuringuid.
Muid diagnostilisi uuringud saab teha
perearsti saatekirja alusel teistes raviasutustes.
„Lähiajal alustame ühel-kahel päeval nädalas ämmaemanda vastuvõtu
ja füsioteraapiaga,“ ütles Allik. „Otsime oma meeskonda veel ühte perearsti, et pakkuda võimalust rohkematele
Peetri elanikele valida kohalik perearstipraksis. Ruumi on keskuses kolmele nimistule.“
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Perearsti nõuandetelefonilt saab
isikustatud nõustamist
Alates 2020. aasta algusest saavad
inimesed perearsti nõuandetelefonilt isikustatud nõustamist. Nõuandetelefoni arstil on inimese loal
võimalik näha helistaja terviseandmeid, et seeläbi täpsemat nõu anda.
Haigekassa esmatasandi teenuste
osakonna juht Külli Friedemann selgitab, et sellest aastat näeb kõnele vastanud arst helistaja nõusolekul tema
terviseandmeid, nagu näiteks põetud
haiguseid, määratud ravimeid ja tehtud analüüse. „Samuti saab nõuandev
arst edastada kogu nõustamise info
digiloosse, et ka inimese perearst oleks
kursis tema patsiendile muret teinud
terviseseisundiga,“ ütles Friedemann.
Perearsti nõuandetelefoni eestvedaja Klarika Kallikorm-Rannametsa

sõnul kasutas jaanuari esimesel nädalal isikustatud nõustamise teenust
ca 100 inimest. „Tehniliselt on teenus
hästi sujunud ja inimesed on selle kenasti vastu võtnud. Hetkel on isikustatud konsultatsiooni soovitud peamiselt hooajaliste viirushaigustega
seoses – kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja muu taoline,“ lisas ta.
Nõuandetelefoni teenuse uuendusi on veelgi. Kui varasemalt sai tervisenõu ainult eesti- ja venekeeles, siis sellest aastast osutatakse ka ingliskeelset
nõustamist iga päev kell 15.00–17.00.
Siseministeeriumi kodakondsusja rändepoliitika osakonnajuhataja
asetäitja Martin Tuliti sõnul on tegemist olulise teenuse täiendusega,
sest ingliskeelset tervisenõu vajavad

T

ervisemurede kohta saab nõu
küsida helistades lauatelefonile +372 634 6630 või lühinumbrile 1220.

Kõne hind:
Helistades numbrile +372 634 6630
tasub helistaja kõne eest telefonioperaatori hinnakirja alusel. Helistades lühinumbrile 1220, tasub helistaja kõne
eest oma telefonioperaatori kehtestatud lühinumbri tavatariifi alusel kuni
0,30 €/min.

Eestis elavad uussisserändajad, kes
on Eestisse tulnud tööle, õppima või
perekondlikel põhjustel, igapäevaselt.
„Ingliskeelse nõustamise võimaldamine uussisserändajatele aitab lahendada lihtsamaid tervisemuresid kiiremini ning seeläbi vähendada survet
erakorralise meditsiini osakondadele,“ tõdes Tulit.
Perearsti nõuandetelefonilt saab
professionaalselt meditsiinilist nõu
24 tundi ööpäevas. Nõuandetelefon on
eelkõige mõeldud selleks, et anda soovitusi lihtsamate terviseprobleemide
korral ning juhiseid esmaseks abiks.
Nõuandetelefoni eestvedaja sõnul
on oluline meeles pidada, et raskete
seisundite ja pikale veninud haiguste
ravi ei saa teha telefoni teel, selleks
tuleb pöörduda oma pere- või eriarsti
poole, kes hindab olukorda, teeb vajadusel analüüsid ning määrab ravi.

Kutsume Teid osalema üle-eestilises uuringus

„Eesti üle 35-aastaste täiskasvanute suutervise seisukorra kaardistamine”
Uuringuga liitudes on Teil võimalik saada:
• tasuta hammaste ja suuõõne läbivaatus;
• soovitused ja nõuanded Teie hammaste ja suutervise osas (raviprotseduure uuringu ajal ei tehta);
• hambasõbralik kingitus
Olete eriti oodatud, kui Teie viimasest hambaarsti külastusest on möödas mitmeid aastaid või olete seda rahapuudusel edasi
lükanud. Osalejatele tänutäheks hambasõbralik kingitus!

Läbivaatused toimuvad:
Aruküla tee 25, Jüri, Jüri Tervisekeskuse I korrus
Rae Hambaravi, telefon 508 9963

Kuusalu tee 33, Kuusalu, Kuusalu Tervisekeskus
Rae Hambaravi, telefon 508 9963

Uuringut teostavad Eesti Haigekassa tellimusel Eesti Hambaarstide Liit ja Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut koostöös Rae Hambaravi OÜ-ga
Uuringus osalemine on vabatahtlik, uuringust või mõnest selle osast võib alati loobuda.
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Hambaravihüvitist kasutas mullu üle veerand
miljoni inimese
2019. aastal tasus haigekassa
263 650 täiskasvanud inimese hambaravihüvitise eest üle 13,4 miljoni
euro. Sagedasem hambaarstide
külastatavus, hea ennetustöö ja
hambaravihüvitis on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja alustada
vajadusel raviga.
Haigekassa andmetel kasutas
40-eurost
hambaravihüvitist
üle
145 000 inimese. 85-eurost hüvitist, mis
on mõeldud suurenenud hambaravivajadusega inimestele, kasutasid kõige
aktiivsemalt pensionärid (üle 108 000
inimese) ja rasedad (8200 inimest).
Hambaarstivisiitide kui ka hüvitist kasutanud inimeste arv kasvab iga
aastaga. Kui 2018. aastal kasutas täiskasvanute hambaravihüvitist 223 600
inimest, siis mullu kasutas hüvitist
40 000 inimest rohkem.
Haigekassa esmatasandi valdkonna juhi Külli Friedemanni sõnul näitab hüvitise kasutajate kasv
selgelt toetuse vajalikkust. „Hüvitise
eesmärk on võimaldada inimestel vä-

hemalt kord aastas hambaarsti juures
käia,“ räägib Friedemann.
„Sotsiaalministeeriumi analüüs
näitas, et uue hambaravihüvitise süsteemi jõustumisest on oluliselt vähenenud nende inimeste arv, kes on vaatamata ravi vajadusele jätnud arstile
minemata rahapuudusel. Vähenenud
on ka ebavõrdsus hambaravi kättesaadavuses, kuna hüvitis on aidanud arsti
juurde neid, kes on selleks abi kõige
enam vajanud,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi osakonna
nõunik Kaija Kasekamp. Ta lisas, et
hüvitise taastamine praegusel kujul
on olnud samm õiges suunas.
Nii sotsiaalministeerium kui ka
haigekassa peavad vajalikuks hüvitist
tõsta ja vähendada inimeste omaosalust. „Sotsiaalministeerium on teinud valitsusele ettepanekud hüvitise
piirmäära edaspidi veelgi tõsta ning
omaosalusmäära vähendada,” kinnitas Kasekamp. Kõik ravikindlustusega
täiskasvanud saavad kord aastas kasutada hüvitist haigekassaga lepingu

sõlminud hambaarsti juures. Täiskasvanute hambaravihüvitist pakuvad
üle 330 hambaravikabineti üle Eesti.
Kõik hambaravipartnerid leiab haigekassa kaardilt. Hambaarsti juurde
minnes tasub lapsed ka kaasa võtta,
sest neile on hambaravi tasuta ja hea
suutervis saab alguse just lapseeas!

•

Pane tähele!

Ravikindlustatud täiskasvanutele
kehtib 40-eurone hambaravihüvitis.
Rasedad, alla üheaastase lapse emad,
pensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ning suurenenud
ravivajadusega inimesed saavad aastas
85 eurot hüvitist.
Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele, nagu näiteks juureravi, tuimestus, hamba eemaldamine,
täidise paigaldamine, röntgen jmt.
Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel.
Hüvitise suurust ja jääki saab kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee teenuse alt „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

•
•

Vaida hambaravi kolib Jüri Tervisekeskusesse
Üle viie aasta Vaidas, valla kõige
lõunapoolsemas alevikus oma
teenuseid pakkunud Vaida Hambakliinik sama nime all rohkem
patsiente vastu ei võta. Õnneks ei
lõpeta aastate jooksul korraliku
kliendibaasi kogunud raviteenuseosutaja oma tegevust aga täielikult, vaid kolib lihtsalt uue nime all
uude kohta.
„Kolime järk-järgult, lõpetame
pooleli olevad tööd ära ning püüame
teavitada uuest asukohast kõiki meie
patsiente. Hetkel on meil viimased
patsiendid kirjas märtsikuus ja peale
seda kolime Vaida hambaravi kabineti Jürisse,“ teavitas ettevõtte omanik
Erik Puusta. „Oleme Rae vallas teenust pakkunud tänaseks pea 5 aastat.
Patsientide tagasiside on positiivne,
eks seda näitab pidev patsientide kasv.
Meie juures käib patsiente üle Rae val-

la, Tallinnast ja mõni ka Tartust.“
Uus kodu Jüri Tervisekeskus
„Edaspidi Green Dental Hambaravi
nime all pakuvad teenuseid aga juba
teada-tuntud arstid,“ sõnas Puusta.
„Jüri Tervisekeskuses hakkavad tööle
samad arstid nagu Vaidas. Üks on spetsialiseerunud plaatproteesidele, büüglitele, sildadele ja kroonidele. Teine on
tugev raviarst.“
„Lisaks on meil seal suuremad
ruumid, panoraamröntgen ehk saame
oma patsientidele pakkuda veel paremat ravi. Lisaks tuleme lähemale ka
oma Peetri ja Jüri patsientidele. Patsiente paneme kirja alates 10. veebruarist,“ lisas juhataja.
Green Dental Hambaravil on olemas leping haigekassaga nii laste- ja
täiskasvanute raviks ning hambaproteeside jaoks.

JÜRI TERVISEKESKUS E–R 9:00–17:00
Keskväljak 1, Jüri
L ja P suletud
HAMBAPROTEESITÖÖD, KAASAARVATUD
TEHISKROONID JA SILLAD
LASTE HAMMASTE RAVI
RAVI JA PROFÜLAKTIKA
JUURERAVI
KIRURGIA
HAMBAHAIGUSTE ENNETUS
HAMMASTE PANORAAMRÖNTGEN
HAMMASTE VALGENDAMINE JA SOODAPESU
HAMBAKAUNISTUSE PAIGALDAMINE
SUUHÜGIEENI KONSULTATSIOON

Teenust pakub: Vaida Hambakliinik OÜ
Tegevusloa nr. L04038
Kontakt: +372 5348 9134

WWW.greendental.ee
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Kaasaegne lao- ja tootmispind koduvallas
Lühike leping ning keskkonnasõbralik töökeskkond!

SISUTURUNDUS

Seni on laopindade pakkumine
olnud üsna kaootiline – kas üürida
lühiajaliselt miniladu või sõlmida mitmeaastane leping suure
äripinna kasutamiseks. Nõudlus
väiksemate ja paindlike lepingutingimustega pindade järele on suur.
Alustavaid või miniettevõtteid on
palju. Tõusnud on ka ootused kvaliteedile ja töökeskkonnale.
Jüri tehnopargis, kohe Tartu
maantee ääres, on valminud uus laoja tootmispindade projekt, mis mõeldud nii väikese ja keskmise suurusega
ettevõtetele kui ka hobiprojektidega
tegelejatele.
Hea asukoht, kaasaegsed
tingimused
„Tallinnas ja selle lähiümbruses
on sarnaseid projekte vähe,” selgitab
Ladu32 arendava ettevõtte Fi Arendused OÜ esindaja Margus Haud. „Meil
on valmimas üks suur hoonekompleks, kus 16 üüripinda alates 93 ruutmeetrist kuni 320 ruutmeetrini. Kõik
pinnad on kõrgete 7-meetriste lagedega. On palju avarust ja ruumi ka suurematele ideedele.“
Suured manööverdusplatsid ja
palju parkimist
Hoone juurde kuulub 76 parkimiskohta ja laadimisuste ees on 15 m manööverdamisruumi.
Ruume ilmestavad ehedad materjalid – seintel katmata betoon, laes
puidust talad. Rõhku on pandud nii
kvaliteedile kui mugavusele. Püsiva
töökeskkonna loomiseks on kõigil
Ladu32 suurematel pindadel ka eraldi
sissepääsuga kontor, riietus- ja duširuum.
Väiksematel üüripindadel on sees
WC. Seega on mõõduka suurusega
lao- ja tootmispinnal olemas kõik
mugavused töö tegemiseks. „Kõikidel
ruumidel on suured uksed ja kõrged
laed – saad kaubikuga sisse sõita või 7
meetri kõrgused riiulid sisse ehitada,”
kommenteerib Haud.
Töökeskkonda soodustavad veel ka
vahekorruste lisamise võimalus, ma-

dalad kõrvalkulud, tehnika- ja autopesula ning vooluvõimsus kuni 200 A.
Sõlmi leping pooleks aastaks
Ladu32 fikseeritud üürihinnad on
keskmisest soodsamad ning projekti
veebilehel välja toodud.
Üüritingimused on paindlikud ja
alustada saab kuuekuise lepinguga.
Nii on üürniku riskid madalamad ja
stardikulud väiksemad.
Äritegevuse kasvades on võimalik
samas hoones suurem pind üürida.
Samuti on võimalik ka äritegevuse
lõpetamisel või koomale tõmbamisel
üürileping vaid mõnekuulise etteteatamisajaga lõpetada.
Sobib nii tislerile kui ka hobidega
tegelemiseks
Ladu32 sobib näiteks neile, kes on
oma hobide või väikse äri laopinnana
kasutanud väikeladusid, kuid on nüüd
sealt välja kasvanud. Või hoopis alustavale ettevõttele, kel mahud väiksed
ja vajadus suurema pinna järele hetkel veel puudub. Piisav vooluvõimsus
lubab püsti panna ka väiksemat sorti
tootmise.
„Lühike üüriperiood sobib ka neile,
kes oma projektiga ajutiselt tegelevad,
näiteks hobiauto remont või mootorrataste talvine hoiustamine ja ümberehitus,” pakub Margus Haud.
Energostar Eesti OÜ: Meile oli oluline avar manööverdusala, kuna meile tule-

vad suured veosed Euroopast.
Primary Commerce OÜ: Plaanime
siin sõpruskonnaga hoida ja siluda meie
hobitehnikat. Kena hoone, hea asukoht.
Olime juba mõnda aega hoidnud silma peal
erinevatel arendustel, kuid päris sobivat (ca
100–300 ruutmeetrit pinda ja asukoht Tartu maantee ääres) ei olnud turul pakkuda.
SRC AS: Äri laienemisest tingitud
ruumikitsikuses on FI projekt meile suurepärane lahendus ajutise vahelao laiendamiseks. Eriti sobisid nende paindlikud
lepingutingimused.
Keskkonnasõbralik –
puit, päikesepaneelid ja
elektriautolaadijad
Moodsa lahendusena on hoone
talad puidust, katus kaetud päikesepaneelidega. Maja ette on paigaldatud
elektriautode laadijad. Lisaks on üürnikel võimalik endale ka eraldi laadija
tellida. See on tulevik!
Ladu32 arendajal on üle 25 aasta
kinnisvaraarenduse kogemust, mille
vältel on loodud rohkem kui 20 000
ruutmeetrit lao- ja tootmispindu. Kui
varem on nad arendanud kindlale
kliendile spetsiaalselt loodud lao- või
tootmishooneid, siis Ladu32 on uutmoodi ärimudel, kus üks suur hoone
on jagatud mitmeks väiksemaks üüripinnaks.
Vaata rohkem infot ja üürihindu
Ladu32 kodulehelt.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:
Karla küla Pärna tee 18 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega
nr 91. Planeeritav ala asub Karla külas
Assaku-Jüri tee vahetus läheduses,
Pärna tee ja Kurve tee ristumiskohas,
elamute piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale hoonestusele jääb toimima Kurve teelt, planeeritavatele elamumaa krundile nähakse juurdepääs
ette Pärna teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Suure-Tõnikse ning
Kurve pereelamute kvartali I etapp
detailplaneeringu positsioon 22: moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist katastriüksust, määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute
maa-ala.
Kurna küla Õlleköögi tee 2 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega
nr 93. Planeeritav ala asub Kurna külas
Tallinna ringtee ja Õlleköögi tee vahel,
olemasolevate elamute vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale ärimaa krundile nähakse ette Õlleköögi
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks määrata ärimaa sihtotstarve
ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud
ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
ärimaa.
Rae küla Raki tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega

•

•

•

nr 92. Planeeritav ala asub Rae külas,
Rae tee läheduses, olemasolevate elamu kruntide ja metsamaa vahelisel
alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Raki
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
Rae küla Raki tee 5 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on muuta Rae küla Järve tee 2 maatükk
II, Puhangu-Raki maatükk II, Kroosi
4, Rae tee 12 ja Tammiksalu kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu
positsiooni 29, moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega katastriüksust
ja üks transpordimaa sihtotstarbega
katastriüksus, määrata ehitusõigus
ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa.
Järveküla Männimetsa tee 45 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega
nr 173. Planeeritav ala asub Järvekülas,
Männimetsa tee ääres, olemasolevate
elamu kruntide ja metsamaa vahelisel
alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
Järveküla Männimetsa tee 45 kinnistu detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on muuta 10.03.2009 Rae
Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM Lao kinnistu
ja lähiala detailplaneeringut positsiooni 22 ehitusõiguse osas, suurendada ehitisealust pindala ning anda
ehitusõigus teisele abihoonele. Määrata hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa.
Kurna küla Põlluvälja kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae

•

•

Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 175. Planeeritav ala asub Kurna
küla lääneosas, riigiteede nr 11115 Kurna-Tuhala tee ja nr 11 Tallinna ringtee
vahelisel alal, perspektiivses äri- ja
kaubandushoonete piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette Kurna-Tuhala teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 21 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Põlluvälja kinnistust
jagada välja ärimaa, üldkasutatava
maa ja transpordimaa sihtotstarbega
kinnistud ning määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused äri-, kaubandus- ja laopindade rajamiseks, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
ärimaa.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 25.02.2020–
09.03.2020 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja
ettepanekuid detailplaneeringute
osas esitada hiljemalt 09.03.2020:
Veskitaguse küla Metsaääre tee,
Metsaääre tee 2, 2a, 3, 3a, Kikka ja
Kikkaputke kinnistute ja lähiala
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega
nr 1670 ning vastu võetud 04.02.2020
korraldusega nr 171.
Planeeritav ala asub Veskitaguse
küla põhja osas, avalikult kasutatava
Veskitaguse tee ääres ning Veskitaguse teelt on ette nähtud juurdepääs
moodustatavale elamumaa kruntidele. Planeeringuala suurus on ligikaudu
10,6 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Kikka kinnistule juurdepääsu tagamine, Rae Vallavolikogu
poolt 14.09.2010 otsusega nr 153 kehtestatud detailplaneeringu Unismäe,
Jõeääre ja Metsaääre kinnistute muutmine positsioonidel 3, 3a, 4, 4a ja 10.
Metsaääre tee 2a ja 3a kinnistutest
eraldatakse elamumaa krundid kehtes-

•
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tatud planeeringust elamu ehituseks
sobivamasse asukohta ning varasema
planeeringuga kavandatud elamumaa
ja transpordimaa kinnistud liidetakse
maatulundusmaa kinnistutega.
Eesmärk on seada elamumaa
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, mille kohaselt on tegemist rohevõrgustiku alaga,
kuhu on lubatud elamuehitus vastavalt
hajaasustuse põhimõtetele. Vastavalt
planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,
üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline
või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritaval alal rohevõrgustik 90%
ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse
ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe
lisanduva elamumaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 02.03.2020–
15.03.2020 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja
ettepanekuid detailplaneeringute
osas esitada hiljemalt 15.03.2020:
Peetri aleviku Kungla tee 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae

•

Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega
nr 1627 ning vastu võetud 04.02.2020
korraldusega nr 176. Planeeritav ala
asub Peetri alevikus Niinesaare tee
(Niinesaare tee L3 kinnistu, registriosa
14310802) ja perspektiivse Kungla tee
(Kungla tee T3 kinnistu, registriosa
14313002) ääres. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette perspektiivselt Kungla teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal Rae vallas Peetri alevikus asuva Kungla tee 36
kinnistu varasemalt Rae Vallavalitsuse
27.03.2012 korraldusega nr 298 kehtestatud Peetri aleviku Peetri külaplatsi ja
lähiala detailplaneeringuga ette nähtud
ehitusõigust, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus, et rajada kinnistule
piirkonda teenindav tervisekeskus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud
ühiskondlike ehitiste maa.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:
Jüri aleviku Hundi tn 6 kinnistu
detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 04.02.2020 korraldusega nr 174. Planeeritav ala asub Jüri
alevikus Hundi, Rebase ja Metsa tänavate vahelises elamute piirkonnas.
Juurdepääsud planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Hundi ja
Metsa tänavatelt. Planeeringuala suu-

•
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rus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestamata elamumaa kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata
ehitusõigus ning hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute
maa-ala.
Aaviku küla Ühistu tee 8 kinnistu
detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 04.02.2019 korraldusega
nr 172 Planeeritav ala: asub Aaviku küla
keskosas, metsaga ümbritsetud alal, olemasolevate ja planeeritavate eramute
piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette
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 valla Jüri aleviku
ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.

•

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
map.rae.ee.
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Green Room
FIRMAPEOD JA TOITLUSTUS
SÜNNIPÄEVAD
POISSMEESTE- JA TÜDRUKUTE ÕHTUD
PEIED

Võta meiega ühendust ja teeme sulle
personaalse pakkumise!

INFO@ITAALIAPITSA.EE, 5699 3366, VEETORNI 9, JÜRI ALEVIK

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

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

REKLAAM
VEEBRUAR 2020

BRONEERI KOHE AEG
www.a-ülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

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

Selle reklaami esitamisel sõiduauto korralise tehnoülevaatuse soodushind kehtib kuni 31.12.2019

SOOdUSHINd!

32€

(tavahind 42€)

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

tel. 5866 5695
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E-R 9.00-19.00

L 9.00-15.00
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www.kaevetood.eu

info@kaevetood.eu
5903 9257
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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

Kogemus aastast 1995

Anna Danilova
maakler

+372 5308 0742
anna.danilova@pindi.ee

TAHAD MÜÜA KINNISVARA?
Sina puhka, meie
teeme tööd!
Vahendustasu 1,9%
(minimaalne
lepingutasu
500 €).
Pakkumine kehtib
kuni 31.03.2020.

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

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

www.pindi.ee

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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TASUTA
PROOVITUNNID

UUED
KURSUSED
JUBA
VEEBRUARIS

Inglise keel
LASTELE

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

peetri@helendoron.ee

55 85 028

HelenDoronEnglishPeetri

SAEVAHETUSKUU
SAEVAHETUSKUU
ON KÄES!
VAIKNE, KERGE JA VÕIMAS
AKUSAAG STIHL GTA 26
AKU 10,8v Lithium-Ion
JUHTPLAAT X 10cm 1,1mm
SAEKETT 1/4 PM3
AKULAADIJA AL 1 LED

149€ 179€

Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
199€

169€
199€
169€

+TASUTA
SAEKETT

Kubatuur
38cm³
219€
199€
Võimsus 1,5kW
Kubatuur
38cm³
Kaal
Kubatuur 4,7kg
38cm³
Võimsus 1,5kW
Võimsus 1,5kW
Kaal
4,7kg
Kaal
4,7kg

*KÕIK SAEKETID JA JUHTPLAADID -10%!!!
AUTODELE,
MURUTRAKTORITELE

Mootorsaag Husqvarna 440 II

YUASA AKUD* -10%
*tavahinnaga tooted sooduses kuni 29.02.2020

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

AIATÄHT SAKU: Tehnika 7 (Saku keskel E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval)
AIATÄHT TALLINN: Tuleviku tee 10, Peetri (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres)
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
TALLINN Tel: 5558 5709 SAKU Tel: 5324 4296 E-post: info@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

449€

399€

+TASUTA
SAEKETT

Kubatuur 40,9cm³
Võimsus 1,8kW
Kaal
4,4kg

Männiku tee 104, Tallinn, Estonia 11216
+372 675 5408 / info@vlt.ee / www.vlt.ee

REKLAAM
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.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

Katuste remont
ja hooldus
 puidutööd


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

peetri_lilled

peetricoopkonsum

Küti tee 4

REKLAAM
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tÄhelepanu,
tÄhelepanu!!!
Kaasaegsed lao- ja tootmispinnad

ladu32.ee

��S �Õ�T�S �A
K��LE E�ST?

Jüri Tehnopark

HINNAD ALATES

5,5 €/m2
ERINEVAD PINNAD

raskekahurivägi on valmis
Teie eest lahingusse minema!

93-320 m

2

LÜHIKESED LEPINGUD
KAASAEGNE TÖÖKESKKOND
PÄIKESEPANEELID KATUSEL

K�� so��i�
n�������mat� j�
v��j� ��h���n�
os� s�ad�
t�ht��n��u�es�
i������u� ��u� v�� os��ed�
���v��� ��i�u��� ��l��i�� , ����
k��r�ld�j�n�, ��i� ����� ja�k�
võt� ���n�us�
K��r�l�u�K��p���ig�.
Mi� m��� ja�k� �� ��ü��
�e���u�, �� ���� ja�k� ��ha�
rõ��.
Ait��� p���m�� v��m������
m���!

Täpsem info: www.korralduskompanii.ee
Jälgi meid ka Facebookis
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Lagedi Kooli lasteaed ootab
alates aprillist enda kollektiivi
rõõmsameelset, loovat ja
mängulist

ÕPETAJAT

Reakuulutused

•

Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel: 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta. Tel.
5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, meil:
mehitus@gmail.com.
Müüa maitsev Eesti toidukartul Laura,
30 kg kotis. Hind 13 € kott, ostes korraga 3
või rohkem, 10 € kott. Rae vallas transport
tasuta. Lisaks müüa 40 L ja 60 L võrgus
küttepuud lepp/kask. Tel 5343 0025.
Teen kodude ja ühistute üldruumide
hoolduskoristust ja suurpuhastust.
Hoian teie reisi ajal lilled kastetuna ja
lemmikloomad toidetuna. Helista mulle
– 5399 3595.
Valgusti laes vajab vahetust või uus
paigaldamist, seinakontakt ei tööta,
lüliti streigib ja üldse probleemid
elektripaigaldises: helista ning sisetööde
elektrik tase 4 tuleb appi ning leiame
lahenduse. Hinnad mõistlikud, ka
puhkepäevadel. Telefon 506 0010.
Korteriühistu Jüris otsib
muruniitmisteenust pakkuvat isikut või
ettevõtet. Hooldatav murupind ca 1700
m2. Soovi korral on muruniiduk meie
poolt. Kui on huvi, helista numbril
5665 4397 ning räägime täpsemalt.
Vannitubade ja korterite remont ning
viimistlus. Pakkumised: tel 525 7443,
e-post info@remontjaviimistlus.ee,
koduleht www.remontjaviimistlus.ee.
Otsime Peetri Spordiklubisse
puhastusteenindajat, kontakt on
5671 2225, Svetlana Bulavinova.
Otsime Peetri Tennisekeskusesse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Päästeteenistuse teated

06. jaanuar Tulekahju Järvekülas Nõo
tee 3
09. jaanuar Kadaka külas Kooli tn 75
põles korsten
12. jaanuar Koristati teele kukkunud
puud Jüri-Vaida tee 6,5 km-l
16. jaanuar Järvekülas koristati teelt
allaaetud kits
23. jaanuar Assakul Karja tee 3 päästeti
kass elektriposti otsast
26. jaanuar Jüris Aruküla tee 29 põles
auto
27. jaanuar Rae külas Loopera teel puu
teel

puhastusteenindajat, kontakt on
5671 2225, Svetlana Bulavinova.
Pakun tööd tragile (soovitavalt autoga)
naisterahvast pensionärile Peetris 2
korda nädalas ca 2 tundi. Tel 520 5700.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Müüa lõhutud küttepuud (kuivad
ja märjad; lepp, kask, kuusk) koos
transpordiga. Tel 5648 4838.
Autode kokkuost: ostame kõiki autosid,
sõidukeid, aparaate ja töömasinaid. Võib
pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid
masinaid, ei pea olema arvel, ülevaatust
ega kindlustust. Pakkuda võib kõike,
kuulutus ei vanane. Tel 5621 3000.
Reis Sankt-Peterburgi algusega Jürist,
14.–17. mai. Telefon 502 9006. Reisikava
www.rosenreisid.ee.
Reis Liivimaa Toiduteele, 27.–29. märts.
Telefon 502 9006. Reisikava
www.rosenreisid.ee.
Kohaliku Omaalgatuse Programm
rahastas Peetri Seltsi projekte „Peetri
Seltsi veskihoonesse kööginurga
rajamine” 1997,98 eurot programmi
meetme 2 raames (kevad 2019); „Noored
turvaliselt liiklema 2. etapp” 2000 eurot
programmi meetme 1 raames (sügis
2019); „Peetri Seltsi veskihoonesse
WC ja veevärgi rajamine” 2000 eurot
programmi meetme 2 raames (sügis 2019).
Projektide omaosalusega toetas Rae Valla
Alevike- ja Külavanemate Selts.

•
•
•
•
•
•
•

Kandiderimiseks palun saada
hiljemalt 16. veebruariks 2020
meile oma CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad
aadressile
laoppejuht@lagedi.edu.ee.
Küsimuste korral võta meiega
ühendust telefonil 5596 4898.

ARVI PROMANNi
mälestab
Jüri Jahimeeste Selts ja
avaldab kaastunnet
lahkunu omastele.
Mälestame kauaaegset endist
töökaaslast

TIIU SOMMERIT
Avaldame kaastunnet
abikaasale ja
lastele peredega.
Vaida Lasteaed Pillerpall

Südamlik kaastunne
Leho Sommerile abikaasa

TIIU SOMMERI
surma puhul.
KÜ Peetrike

JAANUARIS LAHKUNUD
ANTS SUUREKIVI
ARVI PROMANN
REIN LUHAJÄRV
RIHO REINHOLD
EDUARD TERUKE
ANDRES RJABOV
MONIKA KÄRNER
TIIU SOMMER

KUULUTUSED
VEEBRUAR 2020

Jaanuaris
registreeritud
sünnid
OSCAR-ANDREAS OPSETH
JAKOB UISK
DANIEL HENRI MAKSIMOV
MARTTI VEERPALU
JASPER VÄRAT
JACK REINSARE
RONALD MARGUS
OLIVER KELDER
KAREL PENDER
ANDREI GORJATSOV
SANDER SÕRRA
TOBIAS ÜTSMÜTS
HANNES BERNHARDT
ANDRES IVANOV
HENRY SEPP
SÄDE HIRV
LENNA MIKIVER
KEILI MARII TOOMSALU
ULJANA BAIKOVA
EIA METSALLIK
ILLE LEE UIBO
MIILA LAAS
ALEKSANDRA KONSA
RIANA MUTTIK
ROMINA MUTTIK
NATALIE LEEN LUME
ROSANNA KROOSMANN
RIANNA MARDISOO
MAIA KING
MIIA ARULEPP
AMELIA-MARIA LUHARI

35

Veebruarikuu sünnipäevad
EMILIE HEINSOO

103

IVAN KUNCHEV

ELLEN LIIK

75

95

JUHAN SIKKA

75

ERNA TÄNAV

93

MARET NEIMAR

75

ELLEN ALLIK

89

MARE JAAVE

75

TAAVET KUURBERG

89

ELVIRA PLUKŠ

70

ALEKSANDRA ASTAŠOVA

88

MALLE MÕLLER

70

EINO PELLJA

87

SERGEI KAZUTKIN

70

RAUL KRUUK

86

VALENTINA KRUUSTÜK

70

VALVE ROOSAAR

86

LILLI KINK

70

PILLE KÕRGE

86

KALJU MÜRKHEIN

70

GEORG JAROV

85

VIKTOR KASKA

70

HELDUR TAMM

85

JÜRI NIGLAS

70

LEE MANDRE

84

HEKI ALT

70

KALJU SEPP

84

JEVGENI SOLOVJOV

70

MILVI FJODOROVA

83

ENN REBANE

70

NEIDA LÕHMUS

83

KAIDI SIRAK

65

ELLE-MAIE URMET

83

TARMO LUIK

65

DINA KLAOS

82

SVETLANA LUKJANOVA

65

LIDIA MASIKAS

82

JÜRI SILMAN

65

VALENTINA PLATONOVA

81

KALJU VAINO

65

HELBE ABILINE

81

AIN MALM

65

LJUDMILLA STRIGINA

81

EVE SIMM

65

MARET PIHOTALO

81

SIRJE AUA

65

HELGA SOOMETS

80

JAAN DELLO

65

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

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

24. veebruar
2020
Kell 07:33
Lipu heiskamine
ja hümni laulmine Jüris
Rae hoolekodu ees.
Tervitus vallajuhtidelt.
Kell 12:00
Küünalde asetamine endiste
vallajuhtide, kultuuritegelaste
ja Vabadussõjas langenute
kalmudele Jüri surnuaias.
Kell 13:00
Mälestushetk Jüri kirikuaias.
Kaitseliidu rivistus, pärgade
asetamine, kõned.

Kell 13:30
Pidulik rongkäik
läbi Jüri aleviku Rae
kultuurikeskusesse.
Rongkäigus kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad, kodutütred,
noorkotkad ning nendega
koos kõik soovijad.
Kell 14:00
Pakume kultuurikeskuses
eestipäraseid suupisteid.
Kell 14:15
EV102 kontsert-aktus.
Esineb Tintura.

Rae Kunsti Platsis näitus Rae valla fotokonkursi auhinnatud töödest.

