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Eesti kõige vanem puu on umbes 690-aastane Tammelauri tamm Võrumaal, kuid Rae valla kõige
vanemaks puuks on ligikaudu 300-aastane kadakas Suursoo külas. Eakas puu pakub nii silmailu
möödakäijale kui kodutunnet sipelgatele, kes esimesi päiksekiiri nautides jämeda kadaka ümbruses
ringi sibavad.
Väärikas eas puu võetakse kohaliku tasandi looduskaitsealuseks objektiks. Lähemalt loe lk 5.



vallavalitsus
Lagedi põhikool saab uue näo ja
spordistaadioni
Rae vallavalitsus otsib hanke korras ehitajat Lagedi põhikooli
renoveerimiseks ja laiendamiseks.
Kavas on rekonstrueerida koolimaja hoone ning sellele juurde
ehitada spordisaal ja 80-kohaline lasteaed. Lisaks ehitusele soovib
vald muuta funktsionaalsemaks kooli spordistaadioni. Eesmärk
on ehitada korralikud jooksu- ja suusarajad, rajada murukattega
jalgpalliväljak ning noortele mägirattarajad.
Renoveeritud kool koos spordikompleksiga on plaanis avada
tuleva aasta 1. septembril.

Tutvu Rae valla arengukava
eelnõuga
Rae vallavalitsus avalikustab tutvumiseks Rae arengukava eelnõu „Rae valla arengukava 2025, Rae valla tegevuskava aastateks
2011–2015“. Arengukava eelnõuga saab tutvuda aadressil
http://www.rae.ee/files/RAE_AK_18marts_final.pdf.
Samuti on arengukava eelnõuga võimalik tutvuda Rae vallamajas. Eelnõuga tutvuda ja ettepanekuid saab teha 25. aprillini.
Volikogu arutab Rae valla arengukava aprilli istungil.

Valik tegevusi, mida näeb ette Rae valla arengukava lähematel aastatel

• terviserajad Jürisse ning Pirita-Ülemiste kanali äärde (2012–
2015),
• kombiväljakud kõigisse valla kantidesse (talvel hoki, jääpall,
suvel korvpall vms, projekteerimine 2012),
• Vaskjala ja Lagedi ujumiskohtade projekteerimine ja rajamine ning Vaskjala puhkekoha väljaarendamine (2012–2014),
• Lagedi põhikooli spordisaal (2012),
• igasse keskusesse võrkpalliväljakute rajamine (2012–2014),
• matkaradade rajamine Limu järve piirkonda (2014),
• Väike-Eesti teemapargi rajamine (2014),
• Peetri spordihoone: judosaal, jõusaal, aeroobikasaal,
• kergliiklusteed valla suurimate asulate vahel ohutuks rattasõiduks, rulluisutamiseks,
• tõstesaal Jürisse või Peetrisse.

RAE VALLAVALITSUS
teatab
Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku pikendamisest
19. aprillini ja avaliku aruelu toimumisest
5. mail kl 17 Jüri alevikus Aruküla tee 9
Rae kultuurikeskuses.
Rae vallavalitsus leidis, et avalikustamise ajal ei
olnud tagatud piisav piirkonna elanike kaasamine ja
võimalus paberil materjalidega tutvumiseks, seega
pikendatakse avalikustamise aega kolme nädala võrra. Üldplaneering on vastu võetud Rae vallavolikogu
18. jaanuari 2011 otsusega nr 196.
Üldplaneeringu materjalidega saab paberil tutvuda Rae vallamajas Jüri alevikus Aruküla tee 9 II
korrusel. Digitaalselt on kõik materjalid saadaval
valla kodulehel aadressil http://www.rae.ee/index.
php?option=com_content&task=view&id=325&Ite
mid=273.
Vastuväited ja ettepanekud üldplaneeringule
esitada hiljemalt 19. aprillil e-posti teel info@rae.ee
(digitaalselt allkirjastatuna) või postiga Aruküla tee
9, Jüri alevik, 75301.

Aruvalla küla Ljusti
kinnistule plaanitakse
kalakasvatust
Rae vallavalitsus kinnitas 15. märtsi istungil projekteerimistingimused kalakasvatuse rajamiseks sisetingimustes Aruvalla küla Ljusti kinnistul. Sama
korraldusega anti luba olemasoleva farmi ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks.

RAE VALLAVALITSUS teatab
Avalikud detailplaneeringu väljapanekud Rae vallamajas
25. aprillist 22. maini
Veneküla küla Lagedi tee 11c kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 29. märtsi 2010 korraldusega nr 234
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeerida üks elamukrunt ja üks ärimaa krunt turismiettevõtte arendamiseks,
määrata ehitusõigused ja hoonestustingimused, haljastus, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid tehnovõrkudega.
Planeeritav kinnistu asub Veneküla külas valla piiri ääres Pirita jõe kaldal. Kinnistuga piirneb loodest raudtee. Juurdepääs alale
on Veneküla teelt läbi Tallinna linna.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,11 ha.
Detailplaneeringu eesmärki toetab valla menetlemisel olev üldplaneering, mille järgi võib antud kohas arendada elamufunktsiooni ja seda toetavat ettevõtlust.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda paberkandjal Rae vallamajas Jüri alevikus Aruküla tee 9 II korrusel ning
digitaalselt http://gis.rae.ee.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 22. mail e-posti teel info@rae.ee (digitaalselt allkirjastatuna)
või postiga Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301.
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Algatati järgmised detailplaneeringud
Jüri alevikus Aaviku tee 6 ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae vallavalitsuse 22. märtsi 2011 korraldusega nr 212. Planeeringuala moodustab Aaviku tee 6 kinnistu ja lähiala, mis on
vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks
krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Planeeritav ala asub Jüri aleviku lääneosas üksikelamutega hoonestatud alal. Juurdepääs kinnistule toimub Aaviku teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga ning menetletava Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosa üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud elamualaks.

Lagedi alevikus Jõe 42 ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae vallavalitsuse 15. märtsi 2011 korraldusega nr 193. Planeeringuala moodustab Jõe tn 42 kinnistu ja lähiala, mis on
vajalik teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,34 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks
krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Planeeritav ala asub Lagedi aleviku põhjapiiril, Pirita jõest ligikaudu 250 m kaugusel, Jõe tänava ja Linnu tee vahelisel üksikelamutega hoonestatud alal. Juurdepääs kinnistule toimub Linnu teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud
elamualaks.

Tulemas on järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduste tutvustamine
Peetri küla Küti ja Treiali kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae vallavolikogu 21. detsembri 2010 otsusega nr 177.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla üldplaneeringut, planeerides maatulundusmaa sihtotstarbelised kinnistud
äri- ja tootmismaaks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritav ala asub Peetri külas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Pirita-Ülemiste
kanali vahelisel alal. Detailplaneeringuala läbib perspektiivne Tallinna väike ringtee. Juurdepääs alale toimub Läike tee kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,5 ha.
Detailplaneeringu ala kehtiva üldplaneeringu järgne juhtfunktsioon on põllu- ja metsamajandusliku kasutusega ja vastavalt Peetri
küla üldplaneeringule ühiskondlike hoonete maa, seega on detailplaneeringu koostamine üldplaneeringut muutev.
Avalik arutelu toimub 26. aprillil 2011 kl 15 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järveküla küla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae vallavolikogu 11. mai 2010 otsusega nr 111.
Planeeringu eesmärk on muuta valla kehtivat üldplaneeringut, planeerida ühepereelamutega kvartal, lahendada juurdepääsutee ja
tehnovõrkudega varustatus, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 10,3 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, mille järgi on ala ette nähtud põllu- ja metsamajanduseks.
Detailplaneering koostatakse vastavalt menetluses olevale üldplaneeringule, kus planeeritav ala asub osaliselt (umbes 4,5 ha) rohevõrgustikus ja osaliselt on määratud perspektiivseks elamumaaks.
Avalik arutelu toimub 26. aprillil 2011 kl 16 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Rae küla Loopõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae vallavolikogu 13. aprilli 2010 otsusega nr 92 eesmärgiga muuta valla üldplaneeringut kinnistu sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast elamumaaks kolme paariselamu ja ühe 4-boksilise ridaelamu rajamiseks ning üldkasutatavaks maaks
lastemänguväljakute ja haljasala rajamiseks, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus,
juurdepääsud ja tehnovõrgud.
Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat üldplaneeringut muutev, mille järgi on ala ette nähtud põllu- ja metsamajanduseks.
Detailplaneering koostatakse vastavalt menetluses olevale üldplaneeringule, kus planeeritava ala juhtfunktsiooniks on elamumaa.
Avalik arutelu toimub 28. aprillil 2011 kl 15 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Jüri aleviku Sookase tee kinnistute piirkonna detailplaneering
AS ABB soovib algatada detailplaneeringut eesmärgiga laiendada väljakujunenud äri- ja tootmismaa sihtotstarbelist piirkonda ettevõtte arendamiseks, moodustada kaks eraldiseisvat krunti, millest ühele kavatsetakse rajada avalik juurdepääsutee Vaskjala kanali
puhkealale ning teisele piirdega eraldatud territooriumile rajada tootmishallid elektriseadmete tootmiseks.
Vastavalt kehtivale Karba kinnistu detailplaneeringule (kehtestatud Rae vallavolikogu 21.11.2006 otsusega nr 184), millega on muudetud Rae valla kehtivat üldplaneeringut, on alale ette nähtud elamuala. Kuna planeeritakse äri- ja tootmismaa sihtotstarbelist piirkonda, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Avalik arutelu toimub 28. aprillil 2011 kl 16 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
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Kevadisest heakorrastamisest Rae vallas
30. aprillil toimub igakevadiseks traditsiooniks saanud ohtlike jäätmete kogumisring.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja akudega
seadmed.
Igal nädalapäeval saab viia ohtlikke jäätmeid Jüri ja Vaida alevikus asuvatesse ohtlike jäätmete konteineritesse. Jüri aleviku konteiner asub Alexela tankla kõrval. Konteineri avamiseks tuleb küsida võtit Alexela tanklast. Ohtlikke jäätmeid võib sinna viia kõikidel
nädalapäevadel. Vaida alevikus tuleb ohtlike jäätmete äraandmiseks helistada 564 56749 ning leppida täpsemalt kokku aeg, mil konteiner avatakse. Konteiner asub Hoidla teel Vana-Tartu mnt 37 korterelamu vastas.
Kogumisreidi käigus peatub OÜ BAO Ohtlikud Jäätmed buss järgnevates peatumispaikades:
Ohtlikke jäätmeid saab ära anda 30. aprillil
9–9.30 PEETRI KÜLAS, Mõigu ja Heki tee ristmikul
10–10.30 MÕIGUS, Kaabli tn garaažide ees;
11–11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
12–12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;
13–13.30 PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees;
14–14.30 PATIKAL, endise klubi ees;
15–15.30 URVASTES, endise sovhoosi töökoja hoovis.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Mais tuleb vanade kodumasinate kogumiskampaania
Rae vallavalitsus korraldab mais koostöös MTÜga Eesti Elektroonikaromu kodumajapidamises tekkinud elektroonikajäätmete
(elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania. Äraantavatest jäätmetest tuleb teada anda juba aprillis.
Elektri- ja elektroonikajäätmeteks loetakse näiteks vanu külmkappe, televiisoreid, pesumasinaid, pliite, elektriradiaatorid ja kõik
elektriga töötavaid seadmed, millel „saba“ taga või patarei sees, sh ka päevavalguslampe ja akusid.
Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage aprilli jooksul Rae vallavalitsusse (tel 605 6781 või 605 6750, ege.kibuspuu@rae.ee või info@rae.ee) ja
andke teada: • Ees- ja perenimi
• Täpne aadress, kus elektroonikajäätmed asuvad
• Kontakttelefon (teavitame teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)
• Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk, teler 1 tk jne.)
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast
kogumisauto teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele teie juurde ning viib need spetsiaalsesse käitluskohta.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade peab olema terve (terveks loetakse seadet,
mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi, nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms). Elektroonikajäätmed ei pea töökorras olema! Samas ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud jms.
Elektroonikajäätmete kogumiseks on paigaldatud ka kaks statsionaarset kogumispunkti.
1. MTÜ Eesti Elektroonikaromu on paigaldanud elektroonikajäätmete kogumiskonteineri Jüri alevikku Alexela tankla juurde.
Konteineri võti asub Alexela tanklas. Võtit saab sealt küsida E–P 9–19.
2. MTÜ EES-Ringlus on paigaldanud elektroonikajäätmete kogumiskonteineri Vaida alevikku Hoidla tee äärde (Vana-Tartu mnt
37 vastu) ohtlike jäätmete konteineri kõrvale. Elektroonikajäätmete äraandmiseks helistada 5645 6749 ning leppida täpsemalt kokku
aeg, mil konteiner avatakse.
Haljastujäätmete kogumine
Ka sellel aastal on Rae valla elanikel võimalus ära anda haljastujäätmeid (oksad ja lehed). Neid prügikotte, kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära ei viida.
Palume oksad ja lehed panna tugevates kilekottides (mis tõstmisel ära ei lagune ja minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite kõrvale.
Äraveosoovist saab teada anda kuni 15. maini Rae vallavalitsusele, helistades numbril 605 6781 või 605 6750 või kirjutada
ege.kibuspuu@rae.ee, info@rae.ee.
Vanad rehvid
MTÜ Eesti Rehviliit võtab Harjumaal eraisikutelt tasuta vanarehve vastu Jõelähtme vallas Rebala külas asuvas Tallinna prügilas tööpäevadel kella 9–17, laupäeval kella 8–18. Infot teiste kogumiskohtade kohta saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt
www.rehviliit.ee.
Korraldatud jäätmevedu
Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele Rae vallavolikogu määratud korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud piirkondades. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, eluvõi äriruum. Jäätmevaldajaks loetakse ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanik.
Alates 01.08.2008 osutab Rae valla korraldatud jäätmeveoga hõlmatud piirkondades jäätmeveoteenust OÜ Adelan Prügiveod
(Suur-Sõjamäe 31, 605 3851, rae@apveod.ee).
Vastavalt Rae valla avaliku korra eeskirjale ei tohi jäätmemahutite tühjendamine rikkuda öörahu kella 23st õhtul kuni 7ni hommikul, muul ajal on jäätmemahutite tühjendamine lubatud. Palun tõstke jäätmemahutid õigel ajal autole kättesaadavasse kohta, kuna
viimasel ajal on esinenud juhtumeid, kus jäätmemahuteid pole jõutud hommikul välja tõsta ja elanikud on saanud tühiarveid.
Ege Kibuspuu, keskkonnaspetsialist
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Lähenemas on laagrisuvi
Rae vald toetab oma noorte
osalemist projektilaagrites, mille
pikkus on vähemalt kuus ööpäeva ning millel on kohaliku omavalitsuse luba, mille territooriumil
laager läbi viiakse.
Rae vallavalitsus maksab igale Rae
valla noorele vanuses 5–19 aastat kuluhüvitisena toetust 64 eurot jooksva aasta
jooksul. Toetuse saamise tingimuseks
on see, et laps õpib algkooli, põhikooli,
kutsekooli, gümnaasiumi või kõrgkooli
päevases vormis.
Kui on sobiv laager välja valitud, siis
oleks kindlasti hea, kui eelnevalt küsite
laagri korraldajalt, kas neil on vajalik luba
olemas. Loa olemasolu tagab, et laagris
on juhendajateks kvalifitseeritud kasvatajad ning nõuetele vastavad majutus- ja
toitlustingimused. Lisaks peab toimuma
arendav ja meelelahutuslik programm.

Hüvitise saamiseks tuleb pärast laagri toimumist täita vastav taotlusvorm
(www.rae.ee) ja esitada sinna juurde kuludokument, mis on tehtud laagriosalustasu maksmisel ja kindlasti projektlaagri
puhul koopia KOVi välja antavast korraldusest, millega on antud luba laagri
korraldamiseks.
Taotlusi võib esitada iga kuu 10.
kuupäevaks vallavalitsusele. Juhime
tähelepanu, et taotlusi ei rahuldata, kui
taotlejal on võlgnevusi Rae valla ees. Siia
hulka kuulub kindlasti ka lapse söögiraha
koolis või huviringi osalustasu vms.
Oluline muudatus võrreldes eelmise
määrusega on see, et lapse mõlemad
vanemad peavad elama rahvastikuregistri andmetel vähemalt kolm kuud
enne avalduse esitamist Rae vallas. Taotluses tuleb ära märkida nii isa kui ema
nimi. Kui last kasvatab ema või isa üksinda, siis palume selgitada avalduses seda.
Veel tuleb lisada taotleja isikut tõendav

dokument. Kui kõik vajalik olemas, ei
tehta hüvitise maksmisel takistusi.
Missugused lastelaagrid on Eestis olemas, sellest annab hea ülevaate
Eesti Noorsootöö Keskuse lehekülg
www.noortelaagrid.edu.ee
Anne-Ly Suvi, noorsootöö spetsialist

Peetri kooli õpilane sai leiutamise eest eriauhinna
Emakeelepäeva raames tunnustas
minister Tõnis Lukas tänukirjaga Peetri
kooli õpetajat Karin Kasakut tubli töö
eest õpilase Stella Tukia juhendamisel. 3.
klassi õpilase Stella töö saavutas konkursil
„Heategu läbi minu silmade“ eriauhinna.
Konkurss kuulub õpilastööde sarja „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!“. Sel aastal
korraldasid õpilaskonkursi haridus- ja
teadusministeerium koostöös rahvusvahelise Lions klubiga.
Hindamisele laekus 593 õpilase tööd
ning neid hinnati kolmes vanusegrupis.
Stella sai „puhutulede“ leiutamise eest
Peetri kooli 3. klassi õpilane Stella Tukia
võitis eriauhinna leiutiste kategoorias.

parima leiutise eriauhinna.
„Heategu ei pea olema raha või kallid
kingitused. Leian, et heategu on toredad
mõtted ja inimesi abistavad leiutised,“
kirjutas Stella oma töö tutvustuseks.
Leiutis „puhutuled“ meeldis žüriile
koosseisus haridus- ja teadusminister
Tõnis Lukas, haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Toomas Liivamägi,
lastekirjanik Mika Keränen, Maalehe
ajakirjanik Anneli Aasmäe, SA Tartu
Ülikooli Kliinikumi Lastefondi projektijuht Triin Lääne, Lions Eesti piirkonna kuberner Vello Tamm, toimkonna

„Heategu läbi minu silmade“ esimees
Arne Sõna, Lions Club Tartu Toome Leo
toimkonna esimees Hilja Illak, Lions
Club Tartu Tamme liige ja ajakirjanik
Hannes Tamme ja lastekirjanik Juhani
Püttsepp.
Parimad tööd on näha kodulehel
http://www.lions.ee/. Hiljem antakse
välja nendest töödest koosnev kogumik.
Lisaks toimub parimate lugude esitlus 7.
mail Tallinnas Tammsaare pargis toimuval Heateo festivalil.
RS

Peetri kooli õpetaja
Karin Kasak sai
haridusministri
tänukirja Stella
Tukia juhendamise eest.
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Politsei kutsub üles valvsusele Tutvuda saab üleujutusPolitsei Rein Mill hoiatab kõiki Rae valla elanikke kurikaelte
eest.

Registreeritud toimepandud kuritegude arv oli 2010. aastal võrreldes eelnevate aastatega kõrgem. Kuna kümned pooleliolevad arendusprojektid seisavad
kaitseta, on nende rüüstamine saanud tõsiseks probleemiks. Endiselt jätkuvad
ka metallivargused, vargused keldritest, autodest ja autodelt.
Viimase aja trend on maasturite tagavararattad. Kui rehviturg sõltub aastaaegade vahetumisest, siis autosse jäetud käekotid, sülearvutid, fotoaparaadid, kaamerad ja üldse kõik, mis vähegi pilku püüab, on minev aasta ringi.
Püüdkem siis ise olla hoolsad oma vara valvajad ja kaitsjad. Ärge jätke ka
teile väärtusetuna tunduvaid asju autoistmetele. Kasutage autorehvidel peitepeaga polte. Uni on rahulikum ja vara kaitstud, kui kodus magades on välisuks
lukus.
Kiiret sekkumist nõudvate probleemide korral helistage politsei lühinumbrile 110, kust saab abi ööpäev läbi. Muudel juhtudel võib helistada telefonile
612 4610, kust teid konstaabliga ühendatakse, või tulla vastuvõtule Jürisse
Aruküla tee 9. Konstaablite töö on liikuv, seepärast saab lauatelefonil 6124 655
meiega ühendust vaid vastuvõtuajal.
Rein Mill

ohuga seotud riskide
esialgse hinnanguga

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on
valminud üleujutusohuga seotud riskide esialgne
hinnang, mis kaardistab Eestis asetleidnud üleujutused, eristab neist olulised ning määrab üleujutusohuga seotud olulised riskipiirkonnad.
Üleujutusohuga seotud riskide esialgne
hinnang on avalikkusele kättesaadav keskkonnaministeeriumi
kodulehel
aadressil
www.envir.ee/ujutus. Avaliku väljapaneku käigus
on igaühel õigus esitada eelmainitud hinnangu
kohta kirjalikke ettepanekuid kuni 2. augustini
e-posti aadressil tiia.pedusaar@envir.ee. Keskkonnaministeerium vastab ettepanekutele kahe kuu
jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
Infot saab küsida telefonilt 626 0730.

Mitmesaja-aastane Suursoo kadakas saab
loodukaitsealuseks
Rae vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku võtta
kohalikul tasandil looduskaitse alla Suursoo külas
paiknev kadakas, mida kohalikud kutsuvad ka Karla
kadakaks.

Puu kaitsevööndi suuruseks määratakse üheksa meetrit ning
sellel alal kehtivad mõningad piirangud. Lähemal kui üheksa
meetrit on keelatud majandustegevus, loodusvarade kasutamine,
maavara kaevandamine, uute ehitiste püstitamine, sõiduki või
maastikusõidukiga sõitmine, telkimine ja lõkketegemine. Samuti
ei ole lubatud puu kaitsmise huvides rahvaürituse korraldamine
selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas. Keelatud tegevuste loetelus on veel uuendusraie tegemine, uue
maaparandussüsteemi rajamine, biotsiidi, taimekaitsevahendi ja
väetise kasutamine.

Rae vallavalitsus tegi Rae vallavolikogule ettepaneku võtta kohalikul tasandil looduskaitse alla
Suursoo külas paiknev Suursoo kadakas.
Kohalikul tasandil looduskaitse alla võtmise ettepaneku, eelnõu ja eksperthinnanguga on võimalik
tutvuda Rae vallavalitsuses ning Rae valla kodulehel
www.rae.ee
Rae vallavalitsus teeb ettepaneku arutada looduskaitse alla võtmist ilma avaliku aruteluta. Ettepanekuid
ja vastuväiteid saab teha 18.04.–4.05.2011. Kui avalikustamise perioodil tuleb palju ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldab Rae vallavalitsus ka avaliku arutelu.

Birgit Parmas, keskkonnaspetsialist

Mida teab kohalik rahvas
Suursoo kadakast?
Suursoo kadakas on harilik kadakas, millel on vanust hinnanguliselt 300 aastat.
Kohalike seas liigub legend, et selle kadaka all on jalgu puhanud
Rootsi kuningas Karl XII koos oma sõjaväega. „Kes seda nüüd
täpselt enam teab, aga ajalooline tee läheb siitkandist läbi küll,“
meenutab külavanem Taivo Laherand.
Taivo Laherand möönab, et siiski on hiljem selgunud, et Karl XII
öiseks peatuspaigaks võis olla hoopis Suursoo külas paiknev jalakas. Olgu kuidas on, väärikas eas puu vajab heatahtlikku suhtumist
ja kaitset igal juhul. Taivo Laherand on seda meelt, et selline kena
puu võiks olla Suursoo küla sümboliks küll.
Külarahva seas Karla kadakana tuntud puu asub piki seljandikku
kulgeva ja Suursoo külast väljuva tee risti läheduses Jägala-Pirita
kanali kõrval.
RS
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Kuuse tüve jämedusega Suursoo kadakas
on kohalike seas tuntud Karla kadakana. Foto: Birgit Parmas

tasub teada
Harjumaa käimispäev
„Sinu sammud loevad”
17. aprillil Jüri gümnaasiumi juures
Päevakava:
11.00
11.15
11.30
11.45
12.00
12.15
13.00
14.00
15.00
15.30

Registreerumine ja kogunemine
Kepikõnni tutvustus
Avasõnad
Ühine soojendusvõimlemine
START 3, 5 ja 7 km käimisradadele
Kepikõnni tutvustus
Start suletakse
Õnneloos osavõtjate vahel
Finiš suletakse
Lõpetamine

Kõigile osalejatele jagatakse meeneid ning
toimub loosimine, mille peaauhindadeks
on 3 paari spordijalanõusid. Raja läbinuid
ootab soe tee ja kosutav pirukas koolimajas.
Kogu päeva vältel on võimalik mõõta oma
tervisenäitajaid südamekabinetis ja figuurisõprade juures. Kaasa saab võtta huvipakkuvaid ja kasulikke materjale nii liikumise
kui ka toitumise kohta ning osaleda terviseteemalistes töötubades.
Lastele erinevad mängud ja võistlused.

Tee oma tervisele heategu ja tule
käimispäevale!
Üritus toimub iga-aastase südamenädala
raames, mille avaürituseks sel korral on üleriigiline käimispäev. Käimispäev viiakse läbi
Euroopa Liidu toetusel Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad
meetmed 2010–2011“ raames.

Väiksed Rae valla kodanikud saavad hõbelusikad
Rae vallavalitsus ootab pisipõnne ja tüdrukutirtse koos emmede ja issidega pidulikule hõbelusika üleandmise tseremooniale.
7. mail on oodatud hõbelusikat saama kõik
Veevalaja ja Kalade tähtkujus sündinud lapsed,
kelle sünniaeg jääb ajavahemikku 21.01–
20.03.2010. Tseremoonia toimub Jüri gümnaasiumis algusega kell 11.
21. mail on oodatud hõbelusikat saama kõik
Jäära ja Sõnni tähtkujus sündinud lapsed, kelle
sünniaeg jääb ajavahemikku 21.03–20.05.2010.
Tseremoonia toimub Peetri põhikooli aulas algusega kell 11.
RS

Laupäeval, 30. aprillil kell 12 Jüri
raamatukogus muinasjututund lastele
Piret Martinov ja Ülle Kütsen
Paepealse raamatukogust esitavad väikese nukuetenduse „Loomad
tutvustavad raamatukogu“.
Lisaks loeme liisusalme ja meisterdame kassi.
Üritus kestab umbes tunni. Oodatud on kõik muinasjutuhuvilised, üritus
on tasuta.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
kuulutab välja projektitoetuste
IV taotlusvooru
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 Leader programmi raames võtab
Põhja-Harju Koostöökogu vastu projektitoetuste taotlusi 25.–31. maini.
Meie kohaliku tegevusgrupi strateegia 2011. a rakenduskava kohaselt avatakse kõik neli meedet:
1. meede: Külakogukondade ühendamine ja arendamine
2. meede: Ettevõtlus ja puhkemajandus
3. meede: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored
4. meede: Ranna-alade ja väikesaarte arendamine
Meetmelehed ja kogu info taotlusvooru kohta on meie veebilehel
www.leaderph.eu, kus saab üksikasjalikumalt tutvuda meetmete tingimustega, et edukalt kirjutada ja vormistada projektitoetuste taotlusi.
Konsultatsioone projektitoetuste taotluste koostamiseks pakub Põhja-Harju Koostöökogu oma büroos Saha tee 13, Loo alevik eelregistreerimiste alusel
aadressidel: margit.partel@gmail.com ja arno.kannike@gmail.com.
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

Asjatundjatelt saab tasuta nõu küsida
kodust lahkumata
Interneti nõuandekeskuses www.vastused.ee saab küsida tasuta ja anonüümselt nõu oma ala asjatundjatelt. Kasulikke nõuandeid leiab ka küsimuste-vastuste lugemisel.
• Kas tööleping peab olema kirjalik?
• Firma on pankrotis, kuidas kätte saada koondamisraha?
• Kust alustada abielulahutusega?
• Testamenti ei ole, kes on pärijad?
• Kas liiklustrahv aegub?
• Kui palju peab kohtutäitur kontole jätma?
• Kuidas meest alkoholist eemal hoida?
• Ülekaal, millest alustada?
• Mida teha, et küüsi tugevdada?
• Miks on koeral karv lahti?
• Kuidas vesirottidest lahti saada?
• Kas majavamm on inimesele ohtlik?
• Miks korstnakivid pragunevad?
Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted, lemmikloomad, dieet, toitumine, kodu ja aed
jne.
Ain Raudsepp, www.vastused.ee peatoimetaja
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Tallinna hall tagamaa või kaunis lõunavärav?
Rae vallavanem Veigo Gutmann arutleb, milline peaks olema praegune Peetri küla aastate
pärast ning kas Peetri küla
muutmine Peetriküla aleviks kiirendaks piirkonna arengut.
Rae valla Peetri külast, mida peetakse
Tallinna lõunaväravaks, on saanud Eestis
omamoodi nähtus. Ligi 4000 elanikuga
külas elab rohkem elanikke kui kahekümnes Eesti linnas ning suurem osa elanikke ei viljele ei poti-, mahe- ega tööstuslikku põllumajandust, kuid halduslikult
on tegemist siiski külaga.
Külaelust ei unista Peetris vist suurt
keegi, kui silmas pidada ühiseid tantsupidusid külakapelli saatel sumedal suveöö või talgute korras heinateol käimist.
Peetri külla, nagu ka Viimsi, Saue, Saku
või Harku valla uuselamurajoonidesse, on
viimastel aastatel kolinud elama inimesed,
kes hindavad küll külaelule omast vaikust
ja looduslikku ümbruskonda, kuid sellest
mitte oluliselt vähem ka anonüümsust ja
mugavust. Ühesõnaga, Peetri külas elavad
elamisharjumuste poolest linnainimesed,
kellest veel paljud elasid mõne aasta eest
Tallinnas.
Aasta tagasi kaitses Birgit Parmas
Tallinna Ülikoolis magistritööd „Inimeste
ootused eeslinnastumisel Peetri küla näitel“ ning jõudis järeldusele, et Peetri külla
on tulnud elama inimesed, kelle jaoks
piltlikult öelduna ei tekita kraanist jooksev soe vesi vähimatki ohoo-elamust
ning asfalteeritud ja valgustatud tänavad on elementaarne elukeskkonna osa.
Magistritöö analüüsis põhjalikult eeslinnastumise tagajärjel elanike arvult kolmekordistunud Peetri küla asukate ootusi ja
rahulolu oma kodukohaga. Resultaadina
tõi autor välja, et inimesed ootasid urbanistlikumat elukeskkonda, kui reaalne
olukord tegelikult suutis pakkuda.
Lihtsalt väljendatuna ootasid uued
asukad Peetri külas enam linnaelule koAasta

Elanike arv

2004

704

2005

712

2006

851

2007

1177

2008

1537

2009

1864

2010

2407

2011

2772 (seisuga 1.04)
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Peetri küla asustustihedus
aastal 2009.

Peetri küla asustustihedus
aastal 2002.
Peetri külas elas aastal 2002 kolm korda vähem inimesi kui aastal 2009. Külas on üle 500
elumaja, nende hulgas kõige enam eramuid. Tänaseks on kasvanud elanike arv 2772ni.

haseid teenuseid. See tähendab aga seda,
et teenuste areng ei ole toimunud Peetri
külas samas tempos, nagu on kasvanud
asustustihedus. Järelikult ei lepi elanikud
enam sellega, et Peetri on sisult küla, kuigi
nimetuse poolest võib see küla olla. Selline olukord paneb aga küsima, kas see
määratlus „küla“ pole ajale jalgu jäänud
ning kas see võib takistada kuidagimoodi
ka edasist arengut.
Valitsuse kinnitatud asustusüksuse
liigi, nime ja lahkmejoonte määramise

praegu kümme alevit: Kohila, Märjamaa,
Järvakandi, Kiili, Järva-Jaani, PärnuJaagupi, Lavassaare, Tootsi ja Vändra.
Peetriküla alevist saaks 11. alev Eestis.
Peetri alevist saaks 476-hektarilise alaga
pindalalt suurim linnaline asum Rae vallas. Kui kõik sellesse piirkonda sissekirjutatud ja sissekirjutamata elanikud kokku
arvestada, saaks 4000 elanikuga Peetrist
suurima elanike arvuga alev Eestis. Kuid I
kohast olulisem on aleviks saamise korral
hoopis see, et ilmselgelt kasvab usk koha-

Tegelikkuses on Peetri küla jõudnud olukorda, kus elada
võib küll nagu külas, aga paikkonna määratlemine külana ei
pruugi enam end õigusta. Elanike vajadused on ilmselgelt
suuremad kui hajaasustusega piirkondades.
aluste ja korra kohaselt on küla hajaasustusega asula või vähem kui 300 alalise
elanikuga tiheasustusega asula. Alevik on
üldjuhul vähemalt 300 alalise elanikuga
tiheasustusega asula. Alev ja vallasisene
linn on üldjuhul vähemalt 1000 alalise
elanikuga tiheasustusega asula. Nii et
valitsuse määratluse järgi ei tohiks Rae
valla Peetri olla küla.
Kui vaadata Rae valla administratiivset jaotust, siis vallas on neli alevikku ja
27 küla. Valla keskuseks on Jüri alevik,
millega samas staatuses on ka Vaida, Assaku ja Lagedi. Arvestades Peetri küla
elanike arvu, kuuluks Peetri küla alevite
hulka ja ületaks elanike arvult nii Vaida,
Assaku kui Lagedi aleviku. Arvestades, et
Eestis on juba olemas Peetri alevik, tekkis
Rae vallavalitsuses mõte nimetada Peetri
küla ümber Peetriküla aleviks. Eestis on

like teenuste vajalikkusesse. Näiteks alevis
on perearsti tegutsemine normaalne, aga
külas oma perearsti tavaliselt ei ole.
Perearstipraksis oli ka üks asi, millest Birgit Parmase magistritöö kohaselt
tundsid puudust ka Peetri küla elanikud,
sest Tallinna või Jürisse käimiseks tuleb
varuda ju aega. Alevisse on suure tõenäosusega ka perearstil muretum tulla, sest
mis seal salata, nii mõnelgi korral tekitab
probleemi vorm, mitte sisu. Heaks näiteks
on Otepää. Kui pisut üle 2000 elanikuga
Otepää linn oleks küla, ei leiaks sealt
ilmselt hotelle, kauplusi ega ka kino,
tervisekeskust, rehabilitatsiooniteenust ja
sotsiaalhoolekannet.
Praeguse Peetri küla suuremate vajaduste hulka ei pruugigi kuuluda näiteks
rehabilitatsiooniteenus, sest keskmine
elanike vanus jääb alla 40 eluaasta. Kuid

diskussioon
ükski küla ei jää igavesti noortekülaks.
Millised on vajadused aga paarikümne
aasta pärast?
Praegu teame seda, et Peetri küla kasv
on olnud tormiline. Selles piirkonnas on

ikka inimese vajadusest. Ka Birgit Parmas
märgib oma uurimuses, et Peetri küla on
väga heaks elukohaks just neile, kes soovivad ennast tihedalt Tallinna kesklinnaga
siduda, sest Peetrist sõidab kesklinna

Peetri alevist saaks 476-hektarilise alaga pindalalt suurim
linnaline asum Rae vallas. Kui kõik sellesse piirkonda sissekirjutatud ja sissekirjutamata elanikud kokku arvestada, siis
saaks 4000 elanikuga Peetrist suurima elanike arvuga alev
Eestis.
kehtestatud 74 detailplaneeringut. Kõige
aktiivsem ehitusperiood oli ajavahemikus
2007–2008 ja kõige aktiivsem tegevus on
olnud selles piirkonnas elamuehitus. Kui
küsida, miks just nii, siis vastust tuleb
otsida eeslinnastumise põhjustest. Eestis
on tegelenud eeslinnastumise uurimisega
Tartu Ülikooli väliseesti uuringute keskus.
Kõige algsem põhjus on tulenenud

10 minutit või isegi vähem. Peamisteks
põhjusteks ongi olnud valiku tegemisel
soov elada linna lähedal looduslähedases keskkonnas. Oluliseks teguriks on
olnud ka soodne eluaseme hind pakutava
modernse ruumilahenduse juures.
Kiirelt nii-öelda mudilaseeast täiskasvanuikka sirgunud Peetri peab nüüd
kohanduma uue eluga. Tegelikkuses on
Peetri küla jõudnud olukorda, kus ela-

da võib küll nagu külas, aga paikkonna
määratlemine külana ei pruugi end enam
õigustada. Elanike vajadused on ilmselgelt suuremad kui hajaasustusega piirkondades.
Kuidas tagada Peetri küla jätkusuutlik
areng ja konkurentsivõime? Ühe paikkonna konkurentsivõime sõltub paljudest teguritest. Kindlasti geograafiline
asukoht, ettevõtluskliima, avatus ja infrastruktuur, mis mõjutavad mis tahes
piirkonna konkurentsivõimet. Kuid nii
nagu inimene on see, kellena ta end tunneb, algab ka paikkonna identiteet selle
elanike määratlemisest. Peetri küla ei
tohiks saada Tallinna halliks tagamaaks.
Koht on igati väärt olemaks hoopis kaunis lõunavärav, mille taga kihab iseseisev
kvaliteetne elu.

Veigo Gutmann
vallavanem

Foto: Ivo Orav
Peetri küla tänav
linnalise asustusega.

Peetriküla alev säilitab Peetri küla unikaalsuse
Peetri küla märtsi üldkoosolekul avaldasid elanikud muret Peetri külla staatuse
muutmise korral tekkida võiva võimaliku
kõrghoonestuse pärast. Samuti sooviti
teada, mis kasu saab Peetri küla staatuse
muutmisest lihtne elanik või ettevõtja.
Rae vallavalitsuse ametnikud vastavad
tekkinud küsimustele.
Kas aleviks saamisel saab Peetri
külast Lasnamäe?
Vastab vallaarhitekt Stina Metsis
Kui edaspidi soovitakse uusi detailplaneeringuid algatada ja menetleda, on seda
võimalik teha Peetri küla üldplaneeringu

või menetluses oleva üldplaneeringu kohaselt. Viimane lubab Peetri külla planeerida maksimaalselt kuni 3-korruselisi
kortermaju, kuid neid vaid läbivate teede
äärde ja ristmikele. Lisaks tuleks suurematel elamualadel kavandada korterelamute alumisele korrusele äri- ja üldkasutatavad pinnad, toetamaks piirkondlikku
teeninduse ja kaubanduse arengut. Peetri
küla kehtiva üldplaneeringuga võib rajada
üksik-, kaksik- ja ridaelamuid, kusjuures
maksimaalselt on lubatud kaks korrust +
katusekorrus.
Praegu on menetluses kaks detailplaneeringut, mis mõlemad asuvad

Tallinna linna vahetus läheduses ja millega nähakse ette uusi kortermaju. Koidu
kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga
planeeritakse maksimaalselt 3-4-korruseliste (viimane korrus on tagasiastega)
korterelamutega täisväärtuslik lasteaia
ja teenindusasutustega elamupiirkond.
Kuldala tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga nähakse ette kahe korrusega
galerii-kortermaja üleminekuna planeeritud Koidu elamualalt Häälinurme
ühepereelamutega piirkonnale. Peale
nimetatud detailplaneeringute ei ole
(jätkub järgmisel leheküljel)
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Foto: Ivo Orav
Kõigil peab olema
hea siin elada.

Peetri külla rohkem korterelamuid ette
nähtud. Praegu saab öelda, et valdavalt 83% ulatuses on planeeritud korterelamud 2-3-korruselised, mis vastab põhimõtteliselt ühepereelamute kõrgusele.
Millist tulu võiks loota Peetri küla elanik?
Vastab abivallavanem Meelis Kasemaa
Kui Peetri külast saab Peetriküla alev,
on selle asustuse sisu ja vorm kooskõlas.
Alev on suurem asustusüksus ning see
tähendab, et edasine areng toimub suurema asustusüksuse vajaduste järgi. Otsest
kasu võib näha projektide rahastamisel,
sest alevikul on suure tõenäosusega enam
kaalu kui külal. Alevikul on eeliseid ka
investorite silmis, sest näiteks kaupluse
omanikul on lihtsam näha perspektiivi
oma poel alevis, mitte külas. Sageli on
oma teenindusettevõtte rajamine esmase
emotsiooni küsimus ja mida rohkem
positiivseid ettevõtjate emotsioone, seda
kvaliteetsemaks muutub elu elaniku
jaoks.
Millist tulu võiks loota Peetri küla ettevõtja?
Vastab abivallavanem Tarmo Toomet
Mida kaugemalt vaadata Peetri küla
suunas, seda eksitavam tundub Peetri
küla staatus. Külaga pole ammu tegemist, sest selles asustuses elab rohkem
inimesi kui mõnes Eesti linnas. Kui aga
investeering jääb tulemata, jääb mõistagi
ka tulu saamata. Iga ettevõtja jaoks on
oluline asustuse potentsiaali õigesti hin-
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nata ning seejärel teha investeerimisotsus.
Peetriküla alev räägib rohkem selle sisust
kui Peetri küla. Kui arendame ettevõtlust,
siis selle tulemusel kasvab paikkonna atraktiivsus, mis omakorda arendab selle
piirkonna elu. Uus alevik moodustab sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja territoriaalse terviku, mis kujuneb tulevikus
hästi funktsioneerivaks tõmbekeskuseks,
kuhu ettevõtjad soovivad järjest rohkem
investeerida, misläbi on paremad võimalused kogu piirkonna jätkusuutlikuks
arendamiseks ja konkurentsivõime kasvuks. Alevis tekib järjest suurem võimalus
kaasata ettevõtteid kohaliku kogukonna
elukvaliteedi tõstmisele – toetus ürituste
korraldamisel, sponsorlus jne.
Kas Peetri küla unikaalsus kaob?
Vastab keskkonnaspetsialist Birgit
Parmas
Peetri kaotaks küll Eesti suurima küla
tiitli, kuid saaks tiitli „Suurima elanike arvuga alev Eestis“. Samuti saab Peetriküla
alevikust Rae valla suurim linnaline asula.
Peetri küla muutmine aleviks annab
võimaluse kujundada välja uus ja eriilmeline nägu Peetriküla alevina. Küla
ajalugu jääb ju samaks, lihtsalt lisandub
uus ja loogiline jätk praegusele arengule –
alev. Peetri edasi arendamise võimalused
jäävad samaks, sest ka alevina saab tulevane aleviselts taotleda erinevaid toetusi
külaelu arendamiseks. Eestis on praegu
kümme alevit: Kohila, Märjamaa, Järvakandi, Kiili, Järva-Jaani, Pärnu-Jaagupi,
Lavassaare, Tootsi, Aegviidu ja Vändra.

Peetriküla alevist saaks 11. alev Eestis
ehk Peetri omanäolisus säiliks. Juba on
olemas Aruküla alevi, Karjaküla alevik,
Kureküla alevik ja Karjaküla alevik.
Millist kasu saab Peetri kogukond ja
Rae vald?
Vastab vallavanem Veigo Gutmann
Seadusest tulenevalt suureneb see
raha, mida maksab riik teede ja tänavate
korrashoiuks. Kui külas on teed, mille
korrashoiuks maksab riik teede valdajale
raha teatud koefitsiendi järgi, siis alevis
on tänavad, mille korrashoiuks on ette
nähtud suurem summa ehk siis koefitsient muutub. Lisaks lüheneb, ja seda
samuti seadusest tulenevalt, reageerimise
aeg teede puhastamisele 12 tunnilt 5 tunnile.
Rae vallavalitsus on teinud arvutused,
et viimase viie aastaga on Peetri küla staatuse tõttu saamata jäänud ligi 160 000
eurot (2,5 mln krooni). See summa on
44 protsenti 2011. aasta teehoiu kuludest.
Rae vallavalitsuse eesmärk on alevi tänavatele saadav lisaraha investeerida Peetri
teedesse ja vaba aja veetmise võimaluste
parandamisse.

Peetri küla koosolek
Avalda arvamust, miks peaks või ei peaks
saama Peetri külast Peetriküla alev.
Arutelu toimub teiepäeval, 24. mail
algusega kell 19.00 Peetri kooli aulas.

kogukonnaelu

Teeme oma kodukoha ümbruse ilusaks
Margus Vain kirjutab, et nagu mitmel
varasemal aastal, toimub ka sel aastal mai
esimesel laupäeval, s.o 7. mail kõikjal üle
Eesti ühine „Teeme ära!“ talgupäev. Iga
kogukond, ühendus või aktiivne kodanik
saab ise otsustada, mis vajab ärategemist
ning milleks teisi inimesi kaasa kutsuda.
Möödunud aastal olid ka mitmed Rae
valla külad oma talgud registreerinud
www.teemeara.ee keskkonnas.
Eelmisel aastal toimusid talgud ligi 200
kohas Harjumaal. Suur osa talgutest olid
korraldatud külatalgutena. Üheskoos tehti puhtaks külateid, korrastati külaplatse,
Jüri kiriku ja Vaida palvela ümbrust, peeti
ka mõttetalguid, söödi ühiselt talgusuppi
ja õhtuhämaruses peeti mitmel pool ka
talgusimmaneid. Aasta-aastalt lisandub
talgupäeva tegemiste hulka erinevaid huvitavaid ettevõtmisi. Olgu siinkohal meenutatud eelmisel aastal Patikal toimunud
telgisaunas leili viskamine talgutööde lõpetuseks.
Olen üsna veendunud, et lisaks väljastpoolt tulevatele abikätele aitab selline võimalus tõmmata tähelepanu oma
küla tegemistele. Mitmed eelmisel aastal
talguid korraldanud talgujuhid on juba
oma sellekevadisi tegevusi avalikusta-

Ootame rohket osavõttu,
et ka sel kevadel midagi
ühiselt ära teha!
nud, näiteks Pildiküla ja Patika. Tean, et
ka mitmed teised külavanemad on talguid kavandamas. Loodetavasti saavad
ka need peagi avalikuks. Mida varem
talguobjektid avalikustatakse, seda lihtsamini leitakse need üles.

Väga tähtis on talgupäeva korraldamisel ka
koostöö kohaliku omavalitsusega. Eelmisel aastal
oli Rae vallavalitsuse
poolt hästi korraldatud
talguliste abistamine. Talguliste kokku korjatud
prügi veeti valla toel kenasti minema. Loodetavasti tuleb vald appi ka
sellel aastal. Püüan omalt
poolt olla info vahendajaks talgujuhtide ja valla
esindajate vahel.
15. märtsil algas talgute kirjapanek, talgulisi
kutsutakse registreeruma
11. aprillist, sest selleks
ajaks on suur osa talguid
juba kirjas. Huvilised saavad end aga talguveebis
registreerida ka varem,
kui leiavad endale sobiva
talgukoha.
Üheks tänavuseks uuenduseks on talgulugude
kogumine koostöös Eesti
Rahva Muuseumiga. Talgulugude kogumise veebiretkele oodatakse osalema kõiki, sh koole – õpilased
võiksid koguda talgulugusid vanematelt
ja vanavanematelt.
Loe kõigest lähemalt „Teeme ära!“
kodulehelt www.teemeara.ee
Tänavust talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine
Kodukant, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Teeme Ära Minu Eesti, Vabatahtliku
Tegevuse Arenduskeskus, Vabaühenduste
Liit EMSL. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Foto: Margus Vain

Ootame rohket osavõttu, et ka sel kevadel midagi ühiselt ära teha!
Otsustajaks oled just Sina, sest keegi teine ei tea paremini, mis on Sinu
koduümbruses või kogukonnas kõige
olulisem tegu.
Margus Vain
MTÜ Kodukant Harjumaa
juhatuse esimees
„Teeme ära 2011“ talgupäeva
koordinaator Harjumaal

Urvaste küla kutsus külaelanikud kokku

Foto: Sulev Aaslaid
Urvaste külavanem
Marek Lepp.

Urvaste küla endine külavanem Sulev
Aaslaid kirjutab, mida arutati 19. märtsil
Urvaste küla üldkoosolekul.
Üldkoosolekul osales 18 inimest.
Arvestades meie küla väiksust, on see
võrdlemisi korralik protsent. Kohal oli ka
RVAKSi esindaja Taivo Laherand, kes on
ühtlasi Suursoo külavanem, ning lisaks
osales Salu külavanem Sirli Tiik, kelle
elukoht on meie külas.
Kõigepealt arutasime läbi väiksemad
päevakorrapunktid, nagu küla heakorra
ja jaanipäeva teema. Kohapeal tekkinud
küsimustest oli muidugi põletav teema
valla loodav teederegister ja talvine teede-

hooldus. Taivo Laherand andis selles asjas
edasi temale teadaolevat infot. Meie küla
paar teed, mida sel talvel ei lahti lükatud,
on igatahes läbi vaatamiseks esitatud ning
loodame parimat lahendust.
Enne külavanema valimist tutvustasid Taivo Laherand ja Sulev Aaslaid
inimestele valimisreegleid ning esitatud
kandidaatide seast valiti uueks külavanemaks Marek Lepp. Koosolek lõppes ühises sõbralikus arutelus.
Sulev Aaslaid,
Urvaste külavanem
aastail 2001-2011 märts
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Lehmja küla elu õitses enne Põhjasõda

Foto: Mauri Kiudsoo
Fotol olevad esemed
on leitud Vaidast.

Reet Raudkepp kirjutab kohtumisest
ajaloolase Ain Laviga, kes rääkis Vaida
raamatukogus Eesti muistsetest elamutest
ja külaehituse arheoloogilisest uurimisest
Lehmja asulakohas.
Lehmja (Lemethel) küla oli 13. sajandil
15 adramaaga pererikkaim küla Vaskjala kihelkonnas, mis hävis Põhjasõjale
järgnenud katku ajal. Selle infoni on jõutud arheoloogiliste kaevamistööde käigus,
mis kestsid Lehmjas viis aastat. Labidatega kaevati läbi 17 000 m² külaala, koguti
üle 15 000 üksikeseme. Leidude hulgas oli
keraamikatükke, tööriistu, rauaräbu, luid
jne. Avastati 11 rehielamu põhja, lautade,
küünide ja kolme kaevu jäänused. Külale
iseloomulikud fragmendid säilitati ja
renoveeriti ning on avatud vaatamiseks
Pildiküla liiklussõlme veerel.

Assakus algavad aprillist mahukad ehitustööd
Mahukad ehitustööd hõlmavad Assaku aleviku siseteid – Järve põiku, Veski
ja Karja teed. Assaku alevikule ehitatakse
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud, moodne tänavavalgustus ning sõiduja kergliiklusteed.
Märtsi lõpus toimus Assaku Toidutares Rae valla ja ELVESO esindajate kohtumine Assaku aleviku elanikega, kus tutvustati projektlahendust ja tööde käiku
ning vastati elanike küsimustele. Kohtumisel osales ligi 60 inimest.
Ehitustööde peatöövõtja on Lemminkäinen Eesti AS. Tööde kogumaksumuseks hinnatakse enam kui kolm miljonit eurot. Ehitustööde tulemust näeb
oktoobris 2011. Projektis osalevad Rae
vald, AS ELVESO ja maanteeameti põhja
regioon.
Kuigi ehitusperiood võib osutuda kohati ebamugavaks, tõuseb projekti lõppemisel kõigi kohalike inimeste elukvaliteet ja liiklusohutus.
Kergliiklusteed ja valgustus rahasta-

takse Euroopa Regionaalarengu Fondi
ja Rae valla toel ning ühisveevärki ja
-kanalisatsiooni rahastavad Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfond ja AS ELVESO.
Projekti kogumaksumus on ligi 3,1 miljonit eurot.
Kogu informatsioon ehitustööde kulgemisest on edaspidi kättesaadav ka internetis aadressil http://web.zone.ee/assaku.
RS

Ain Lavi näitas mitmeid fotosid
päevavalgele tulnud „maja hingest“ –
rehetoa ahjuvaredest. Vestluses selgus
mõndagi huvipakkuvat rehielamutest –
ahjuga köetava nelinurkse rõhtpalkehitise
tähtsaim osa oli ahi. Nüüd teame täpsemalt, kuidas põlluviljelust harrastanud
eestlane vilja kuivatas ja säilitas, elades
viljasaagiga ise ühe katuse all. Kogutud ja
suitsus töödeldud vili andis toitu ka ikaldusaastatel, olles üks tähtsamaid kaubavahetusartikleid. Lehmja küla kaevetööd
jäävad kindlasti 20. sajandi uurimislukku,
täiendades kogu Põhjala rahvaste ehituskultuuri mosaiiki. Arheoloogilised
kaevamistööd lõppesid 1989. aastal.
Reet Raudkepp
Vaida raamatukogu juhataja

Lagedi postkontor asub
11. aprillist Sinu poes
Eesti Posti teate järgi ei ole majanduslikult õigustatud pidada Lagedil eraldi üleval postkontorit, kuid teenuse osutamise
katkestamist ettevõte ei plaani.
Eesti Posti koostööpartneriks on Bazik OÜ,
kes peab Sinu poodi ning elanike jaoks
tähendab see seda, et postiteenuste kättesaadavuse aeg pikeneb. Elanikud saavad
teenust tarbida poe lahtioleku aegadel.
Postiteenuseid osutav kauplus asub Mihklisaun 1, Lagedi.
Peetri külla Vägeva tee piirkonda kaevati
kraav, mis aitab leevendada madalates
piirkondades kevadist veeuputust.

Lemminkäinen Eesti ASi
projektijuht Priit Kuldsaar.

Foto: RS

Vaidasoo külaelanike üldkoosolek

kutsutakse kokku laupäeval, 30. aprillil algusega kell 10

Vaida raamatukogus

Foto: RS
Mullusuvine jäädvustus naabrite juures Pikavere
rabaretkel nähtud vesiroosist.
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Päevakord:
1. Külavanema 2010. aasta tegevusaruanne
2. Vaidasoo küla arengukava täiendamine
3. 2011. aasta ühistegevuse plaanidest
4. MTÜVaida&soo külaseltsi tegevusaruanne
5. Kohapeal tekkinud arutelu
Vaidasoo külavanem Kaia Pilvik, telefon 5635 8158

kogukonnaelu

Autoorienteerumine ootab osalejaid
Rae Tehnikaspordi Klubi korraldab
autoorienteerumise „JÜRI KARIKAS
2011“ tänavu 23. aprillil. Orienteerumine
toimub põhiliselt Rae valla territooriumil
liikluseks avatud teedel. Esimese võistlusauto start antakse orienteeruvalt kell 15.
Osalejad ja osavõtuks registreerumine
1. Võistluses osalevad kaheliikmelised
võistkonnad, võistkonna moodustab juht
ja kaardilugeja. Sõitjate viibimine autos
on keelatud.
2. Osavõtuks tuleb võistkonnal eelregistreeruda ja täita 11.–20. aprillini Rae valla
kodulehel (www.rae.ee) olev registreerimisleht.
3. Võistluseks registreerumine ja man-

daatkomisjon toimub võistluse päeval algusega kell 12 Jüri raamatukogu hoones.
Rajale lubatakse kuni 30 võistkonda,
kusjuures esmalt arvestatakse eelregistreerunud võistkonnad.
Registreerumisel esitatakse:
• juht esitab võistlusauto juhtimiseks vähemalt B-kategooria juhtimisõigusega
juhitunnistuse;
• võistlusauto kohta sõiduki registreerimistunnistuse ja kehtiva kohustusliku
liikluskindlustuse poliisi;
• juhul kui juht ei ole sõiduki registreerimistunnistuse järgi võistlusauto omanik
või kasutaja, siis esitab juht ametlikult
kinnitatud volikirja auto kasutamiseks sel
võistlusel.

4. Registreerimisel tasub võistkond
võistlusest osavõtumaksu 10 eurot.
Võistlusauto
5. Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama
klassi väikeveoautol (registrimassiga
mitte üle 3500 kg).
6. Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kehtiv kohustuslik liikluskindlustus.
Täpsem info võistlusraja, rajadokumentide, võistlusraja läbimise, tulemuste
arvestamise ja muu olulise kohta on kättesaadav www.rae.ee.
RS

Huvitav kohtumine Jaapani kultuuriga
Tiiu Võsu meenutab kohtumist kirjanikepaari Riho-Bruno ja Kertu Bramanisega.
Vahetult enne vabariigi aastapäeva
toimus Jüri raamatukogus huvitav kohtumine raamatu „Õhk riisiterade vahel:
kaheksa aastat Jaapanis” autorite RihoBruno ja Kertu Bramanisega.
Riho-Bruno kui juba varasemast Eestis, Rootsis ja mujalgi Euroopas tuntud
käsipallur kirjeldas oma kogemust olla
sportlane Jaapanis.
Kertu Bramanis sõitis Hiroshimasse
Jaapani stipendiaadina jätkama jaapani
keele õpet ning hiljem juba ise Hiroshima
rahvusvahelise kooli inglise keele õpetajana.
Nende tütar Melissa sirgus seal lasteaialapsest koolilapseks (2–9-a). Jaapanis

sündinud poeg Jesper oli sealse eluga
nii harjunud, et ei taha Eestiski Jaapani
toidupakkumise tavadest loobuda.
Päikesetõusu, kirsside õitsemise ja tehnika tipparengu maa Jaapan on praegugi,
kuus aastat hiljem, perekond Bramanisele
väga tähtis ja nad on valmis sinnasõiduks
kohe kohvrid pakkima.
See ei ole tavapärane reisikirjeldus,
vaid pigem lugu ühe noore eesti pere
kõige huvitavamast eluperioodist võõras
keskkonnas.
Huvi Jaapani vastu suurenes kuulajatelgi ja meelde jätsime soovituse sobivamatest reisiaegadest, milleks on aprill
ja oktoober.
Tiiu Võsu, üritusel osaleja
Foto: Tiiu Võsu

Kirjanikud Riho-Bruno ja Kertu Bramanis
kohtusid Rae valla kirjandushuvilistega ja
tegid külalisteraamatusse sissekande.

Korvpalliklubi Rae Koss
perepäev oli meeleolukas
20. märtsil toimus Jüri spordihoones
järjekordne korvpalliklubi Rae Koss
perepäev. Spordisõpradele esines spordifilosoofilise loenguga korvpallur ja õppejõud Kristjan Puusild ning mõistagi
toimus palju sportlikku tegevust ja põnev
korvpallimäng, kus ka lapsevanemad ja
lapsed said omavahel võistelda.

ühisüritusena kavatsetakse traditsioonilist hooaja lõpu matkapäeva. Sel aastal
viib matkarada meid Lahemaale.

Osalejad jäid perepäevaga väga rahule.
Perepäeval osales ligi 70 inimest. Järgmise

Henri Ausmaa
Foto: Henri Ausmaa

Korvpalliklubi Rae Koss peab väga oluliseks head suhet lapsevanematega. Selleks korraldatakse mitmeid erinevaid
ühiseid tegevusi.

Rae Kossu perepäev
oli menukas.
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Kuidas tehti Eesti innovaatilist kooli Peetri külas?
Mõne aasta eest, kui Peetri kooli veel
olemas ei olnud, kutsus Microsoft Eesti
üles Eesti koole osalema rahvusvahelises
programmis „Innovaatiline kool“. Peetri
kooli värske direktor Luule Niinesalu,
kes toona veel täpselt ei teadnud, millises
kabinetis ta tulevikus istuma hakkab, võttis kätte ja saatis oma nägemuse innovaatilisest koolist. Sellest kirjatükist sai Luule
unistuste visioon ja mõne aja pärast selgus, et ka Microsofti silmis igati innovaatiline kool.
Mõistmaks paremini, milline on
Peetri kooli sisu innovaatilise tiitli taga,
tuleb alustada sellest, kes on selle tiitli
koolile välja võidelnud Luule Niinesalu.
Kohtume proua direktoriga tema avaras
ja valgusküllases kabinetis päeval, mil
lapsed naudivad kevadist koolivaheaega.
Millise koolitüdrukuna te ennast
mäletate?
Ma mäletan sellisena, et ega ma ei olnud õpetajatele lihtne. Mul oli alati oma
arvamus ja oma seisukoht. Ma arvan, et
ma ei olnud lihtne. Ega ma ei olnud eriti
usin õppija. Mul oli palju muid huvisid.
Milliseid numbreid tunnistusele kirjutati?
Kõiki. Absoluutselt kõiki. Mina ei olnud selles mõttes hea õpilane või selline,
nagu õpetajad oleks eeldanud. Ega minu
kodu nii väga ei oodanud neid hindeid.
Oodati seda, et ma ise oleks hea inimene
või käituks normaalselt ja suhtuks teistesse hästi.
Kas toonane kool vastas teie ootustele?
Tol ajal ma ei mõelnud sellele, sel ajal
käisid lihtsalt koolis. Ja kooli ju ei läinud
selleks, et oleks midagi väga põnevat
olnud seal õppetöös, vaid ikka, et klassikaaslased olid ja sõbrad olid, kellega
kokku saada. Oluline oli kõik muu – sotsiaalne pool ja suhtlus. Meenub üks ajalooõpetaja, kes oli 5., 6. ja 7. klassis. Tema
nimi on Jaak Sarapuu. Kui ta tundi tuli,
siis ta iga kord ütles, et kui te täna olete
head lapsed, siis ma räägin teile tunni lõpus urujutte. Need olid ajaloolised jutud,
mida ta tookord alles välja mõtles. Nüüd
on need kõik raamatuteks köidetud.
Mida täpsalt ja millistes klassides õpiti
matemaatikat või füüsikat, ega seda ma
ei mäleta täpselt. Mäletan seda, et need
ained mulle väga meelepärased ei olnud
ka.
Millal tekkis tunne, et võiks end hariduseluga siduda?

Rae Sõnumid · aprill 2011

Seda, et tahan saada õpetajaks, teadsin
juba siis, kui hakkasin kooli lõpetama.
Aga ma kohe ei läinud õpetajaks õppima,
sest selleks oli vaja sisseastumiseksamina
teha matemaatika eksam, mida ma pelgasin. Siis läksin õppima lasteaiaõpetajaks. Pärast keskkooli õppisin kolm aastat
lasteaiaõpetajaks. Kui selle lõpetasin, läksin tööle ja kohe ka edasi õppima pedagoogilisse instituuti. See oli kaugõpe.

Ja nii, ringiga oma eesmärgile lähenedes, pääsesite matemaatika eksamist.
Jah, pääsesin. Instituudis õppimise
ajal töötasin ka lasteaias. Natuke aega
Õismäe lasteaias, aga siis ma abiellusin
ja me saime elamise Arukülla, sest minu
abikaasa suunati sinna õpetajaks. Mina
läksin tööle Aruküla lasteaeda ja pärast
mõneaastast seal töötamist kutsuti mind
Aruküla kooli tööle. Seal töötasin üle

hariduselu
kümne aasta ja sealt edasi läksin Audentese erakooli, kus töötasin 12 aastat.
Koolitüdrukuna ei paistnud te paljude
asjade nõus olevat, mida teile üritati
selgeks teha. Selline väike protestivaim
oli teil juba siis sees ning oma arvamus ja
selge nägemus on teil olemas olnud kogu
aeg. Kuidas te tundsite end teistes haridussüsteemides?
Tegelikult olen hästi tundnud, ja ma
olen pidanud oma elu jooksul palju kasvama. Ma ei olnud kooli ajal selline, keda
maha suruda, aga mul jäi palju asju puudu, et ma oleks osanud oma arvamust kas
sõnastada või kujundada või seada kindlat sihti. See on tulnud elukogemusega.
Peetri kool on kindalasti teie nägu, aga
kuidas te ise seda nägu näete?
Ma näengi seda nägu sellisena, et see
oleks kool, kuhu tõesti iga õpilane tahab
tulla ja kus iga õpilane tunneb ennast
hästi. See mõte ei ole tulnud Peetri kooli
tehes, see mõte on mind saatnud kogu
õpetajana töötamise aja. Iga õpilane on
tähtis, vaatama sellele, millised on tema
tugevad ja nõrgad küljed, sest neid külgi
on meil kõigil.
Aga mis siht teil on?
Sõnastanud oleme niimoodi, et Peetri
kooli õpilane, kes ükskord lõpetab, kui ta
on üheksa aastat siin õppinud, oleks õnnelik, ennast tundev ja motiveeritud õppija.
Need on olulised ja ambitsioonikad
soovid ja paljuski ei sõltu ainult koolist.
Sellepärast püüame koostööd teha koduga, et kodu mõistaks, mida me tegelikult
taotleme. Me oleme praegu saavutanud
selle, et praegused vanemad on hästi
toetavad, kooli toetavad. Kui õpetaja on
heas kontaktis koduga ja kodu mõistab,
miks me seda teeme, siis sünnibki koostöö.
Teid võib ette kujutada niimoodi, et te
kõnnite vahetunni ajal koridoris ringi ja
suhtlete iga õpilasega.
Absoluutselt.
Aga mida teil on iga õpilasega rääkida?
Aga mul on kas või seda küsida, kuidas
tal läheb. Kuidas ta end tunneb. Kui ma
näen, et mõnel lapsel on probleem, siis
ma alati küsin, kas ma saan sind aidata
või mis juhtus. Tegelikult on lapsed sellega juba harjunud. Kui neil läheb midagi
hästi, siis nad tulevad koridori peal seda
mulle ütlema ka. Tulevad sellest rääkima,
seda näitama.

Kuidas te jõudsite innovaatilise koolini?
Üks asi oli see, et kui ma hakkasime
kooli tegema, oli mulle kohe selge, et
ma tahan teha uutmoodi kooli, mitte
tavapärast, millega oleme harjunud kogu
aeg. Et kus on niimoodi, et õpetaja õpetab
ja hindab kõiki õpilasi ühe mõõdupuu
järgi ja kus õpilasel on hirm selle hinde
ees, kontrolltöö ees ja kindlasti ka mõne
õpetaja ees. Need olid need asjad, mida
ma tahtsin vältida. Kui kooli ei olnud veel
olemas, sõitsin mina ringi autoga, kus
peal oli kiri „Uus hea kool“. Mis oli väga
julge ja ütleme, et natuke ka ülbe samm,
aga ma teadsin sihti ja sinnapoole me
liikusime. Kuidas me jõudsime selle innovaatilisuseni? Me teadsime seda juba
enne konkurssi, et sellest tuleb uus innovaatiline kool – ja seda just sisu poolest.
Suhtumise poolest ja mõtteviisi poolest.
Kui konkurss oli, ei olnud koolimaja veel
olemas, seda ehitati veel ja mul polnud
siis veel töötajaidki, läbirääkimised alles
käisid. Konkursil oli oma taotlusvorm,
vaja oli nägemust ja hetkeseisude kirjeldamist. Meil ei olnud ju midagi kirjeldada, sain kirja panna oma nägemuse
koolist.
Mida te sinna kirja panite?
Et oleks uus kool, kus on õpilastel hea
ja huvitav olla, kus on töötajatel hea olla.
Õppimine pakub vaid siis õpilasele midagi, kui tal on huvitav. Aga et õppimine
oleks huvitav, selleks on vaja õpetajaid,
kes seda mõistaks, kes kasutaks erinevaid õppemeetodeid, et lastel seda huvi
hoida ja tekitada. Koostöö vanematega,
võrdsus. Meie koolis püüame igati vältida
konkurentsi õpilastel vahel ja töötajate
vahel.
Teil ei ole parimaid?
Ei ole, meil peab iga laps saama ise
parimaks. Iga laps ise peab muutuma
järjest paremaks, tugevamaks, osavamaks, aga mitte võrreldes teistega.
Oma kooliajast mäletan, et oli pidev
ärevustunne ja hirm, tegelikult oli hinnete
pärast õppimine ju. See on üks asi, mida
tahaks, et see muutuks. Õpilane ei tule
sellepärast kooli, et lihtsalt häid hindeid
saada, mida vanemad ootavad ja mida
õpetaja eeldab. Lapsed tulevad kooli, et
omandavad kõik selle. Oluline on see, et
õpilane õppimisprotsessi käigus õpitava
omandab, saab sellest aru ja mõistab seda.
Kui õpetaja annab võimaluse ise luua oma
teadmisi, siis ei ole võimalik kõike numbriga hinnata.
Kui meie elu on paljuski üles ehitatud

edetabelitele, tundub see natuke võõras.
Lapsed alateadlikult omandavad selle,
mis elus on ning et olla parim tähendab –
jääda ellu. Ilmselt on keeruline kooli poolt
seda metoodikat ellu viia.
Aga ei ole. Millal tulemusi näha on…
See võib-olla võtab aega. Kui laps sellises
keskkonnas iga päev liigub ja tunnetab
seda. Me, õpetajad, oleme selle juba ammuilma selgeks rääkinud, et see on meie
üks taotlus. Kas või juba seegi, kuidas
õpetaja seal klassi ees toimetab, see ju
kannab täpselt sama eesmärki. Klassi
ees ei saa õpetaja samamoodi tõsta esile
ühte last võrreldes teisega, vaid ta peab
tähelepanu pöörama, mis ühe või teise
lapse juures tema tugevus või anne. Ega
seda me maha ei suru, aga see on see,
mida peame igaühe juures märkama. Mis
on see igaühe juures. Mis on see eriline.
Igal lapsel on oma mina, mis ootab pai
või turgutamist. Kuidas te sellega hakkama saate?
Meil teevad õpetajad 1. klassist alates
väga teadlikult seda tööd, et nad suunavad last enesehinnangu ja analüüsi poole.
See tähendab, et see on pidev töö. Laps
vaatab kõigepealt iseendasse, et mis õnnestus, ja siis ta saab tagasisidet õpetajalt.
Me suuname ka õpilasi teistele õpilastele
tagasisidet andma, aga alati lähtuvalt
positiivsest. Kõige ennem positiivne, siis
vajakajäämised. Ja siis anname suuna
kätte, kuidas parandada.
Kuidas lahendada konfliktsituatsioone,
kus õpilased ise provotseerivad ebamugavaid olukordi?
Eks neid tuleb ikka ette, aga siin on
võtmeks õpetaja professionaalsus. Me
peame rääkima ja analüüsima. Igasugune tänitamine, et „sa ju tead, me oleme
ju rääkinud“, tegelikult ei aita. Ükskõik,
milline olukord on, peab õpilane tundma,
et me hoolime temast. Vahet ei ole, mis
teoga ta on hakkama saanud, aga ta on
meile tähtis. Kui laps seda tunnetab, läheb
asi paremaks, aga see võtab aega.
Kui laps tunnetab, et temast tegelikult
hoolitakse, annab see väga palju juurde,
siis tekib lapse ja õpetaja vahel usaldus.
Loomulikult, ega laps ei jäta oma tükke
tegemata. Ta teeb ikka, aga siis saab
inimlikul tasandil neid asju ära rääkida ja
ma arvan, et see õpilane mõistab nii palju
paremini kui siis, kui teda lihtsalt karistataks.
RS
Foto: RS
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Vaida Pillerpalli lasteaia laste vanemad koos lastega.

Sügisel läheb Rae vallas 1. klassi ligi 150 last
Vaida lasteaia vanemõpetaja
Külli Põdra kirjutab, kuidas koolieelikuid saab mängides lugema
õpetada. Vaida lasteaias prooviti
mängida hääliku- ja tähemänge
ning see õnnestus hästi.
1. märtsil õhtul kogunesid Vaida lasteaia saali 5–7-aastased lapsed ja nende
vanemad, et mängida koos hääliku- ja
tähemänge. Otsustasime õpetajatega
tutvustada ka lastevanematele mänge
ja mängulisi tegevusi, mille abil lapsed
lugemise selgeks saavad. Igal rühmal on
välja kujunenud lemmikmängud, mis
kasutusel tihedamini.
Sissejuhatuseks mängisime õpetaja
Esta Tetsmanni juhendamisel mänge
siidrätikutega. Mängud, mis arendavad
lapse tähelepanu, koordinatsiooni, suu
lihaskonda, kuulmist ja loovad hea meeleolu, on meie lasteaia rühmades kasutuses
iga päev. Need meeldivad ka noorematele,
kolme- ja nelja-aastastele lastele ning
paneb aluse edaspidisele tähelepanelikule
häälikute kuulamisele.
Nagu lastel, nii oli ka täiskasvanutel
selle tegevuse käigus päevaväsimus kadunud ja kõik olid valmis tõsisemateks
tegevusteks. Et õppimine lasteaias käib

Rae Sõnumid · aprill 2011

ikka läbi mängu, oligi järgmiseks mänguks „Häälikurongi” mäng õpetaja Evi
Tootsi juhendamisel. Laste juurde sõitis
rong, mille vagunid olid tähistatud tähtedega. Laps häälis enda käes oleva looma
nimetuse koos plaksudega enda kehal ja
paigutas looma nime algustähega vagunisse. Nii leidiski iga loom endale õige
vaguni ja teekond loomaaeda võis alata.
Et rongisõit ei lõppeks, mängiti õpetaja Külli Põdra juhendamisel „Häälikurongi” ka teises variandis. Iga laps sai
mängimiseks viis ühte värvi konstruktorinuppu. Kui häälitud sõna oli kuulatud, ladusid lapsed iga hääliku kohta ühe
nupu nii, et moodustuks rida (rong). Nii
oli võimalik määrata hääliku asukoht sõnas ja hääliku pikkus. Seda saab tähistada
teist värvi nupuga. Sellistes mängudes
kasutab laps erinevaid meeli – kuulmist,
nägemist, puudutamist – ja seeläbi omandab laps häälimisoskuse kiiresti.
Häälikutega koos tutvub laps ka tähtedega. Põrandale oligi seatud tähtede read
ja kui laps tähtedele astus ja samal ajal
häälis, saigi kokku sõnad, mis omakorda
moodustas lause „Oskan hästi lugeda”.
Äkki ajas tuulehoog põrandal olevad
tähed segamini ja nii sai tähtedele astudes
moodustada hoopis uusi sõnu või lihtsalt
leida kadunud tähti. Ka see mäng meeldib

väga noorematele lastele, kes küll veel
tähti ei tunnegi. Neile meeldib tegevus ja
kui teised nimetavad ka tähe nime, jääb
nii mõnigi täht selle käigus meelde.
Sõnadest on tore moodustada ka sõnapaare. Õpetaja Evi jagaski poistele ja
tüdrukutele eri värvi paberirullikesed.
Poiste lipikutele oli kirjutatud nimisõna,
tüdrukute omadele omadussõna. Lugedes
kokku mõlemad sõnad, moodustud naljakaid sõnapaare. Nalja ja naeru oli päris
palju.
Märkamatult oligi kätte jõudnud kojuminemise aeg. Saalis oli välja pandud veel
õpetajate endavalmistatud lugemismängud, mida lapsevanemad said uudistada.
Hiljem on tagasisidena olnud positiivne vastukaja sellele üritusele. Nii
mõnigi lapsevanem sai teada, millele
tuleks lapse lugemaõppimisel tähelepanu
pöörata. Mõni ema oli üllatunud oma
lapse heades oskustes.
Õpetajad omakorda said innustust
selliste ürituste korraldamiseks ka edaspidi.
Külli Põdra
Vaida Pillerpalli lasteaia
vanemõpetaja
Foto: Külli Põdra
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Rae valla kõige pisemad tähistasid tänavu emakeelepäeva vahvate luuletuste lugemisega.
Pildil Riimiritsikad lasteaedadest Pillerpall, Tõruke, Taaramäe, Peetri ja Õie.

Emakeelepäeval lugesid lapsed luuletusi
Eestis on hakatud tähistama emakeelepäeva luuletaja Kristjan Jaak Petersoni
sünniaastapäeva järgi, mis on 14. märtsil.
Kristiina Saarik kirjutab, et väga tore
oli näha Rae valla lasteaedades nii palju
luulesõpru, kes aitasid emakeelepäeva

muuta meeldejäävaks pikaks ajaks.
Rae valla Riimiritsikad ehk viie kõigi
Rae valla lasteaedade lapsed lugesid emakeelepäeval erinevate autorite luuletusi.
„Suur rõõm oli kuulda laste lihtsat ja
loomulikku esitust, sest luulehommiku

eesmärgiks oligi ju meie ilusa emakeele
propageerimine ja koolieelikutele esinemisvõimaluse andmine.“
RS
Fotod: RS
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Marsruudil Vaida-Brüssel
Õpetaja Tiina Aaslaid meenutab igati harivat ja kultuurset
kevadehõngulist reisi Euroopa
Parlamenti koos Vaida 9. klassi
õpilastega.
Reisidega on alati mingeid sekeldusi, meie reis ei ole olnud mingi erand.
Muide, isegi praegu, seda juttu kirjutades,
istun ma Brüsseli lennujaamas, oodates
edasilükkunud lendu. Mu ümber on
minu suurepärased klassikaaslased, Vaida põhikooli IX klass, meie valvurid ehk
õpetajad ja direktor.

Esimesel päeval, 23. märtsil külastasime
loodusmuuseumi ja Euroopa Parlamenti.
Vastupidiselt meie ootustele oli muuseumis palju vaadata ja eksponaadid olid huvipakkuvad. Kõige enam on meeles ehk
elus ämblikud ja muud putukad ning hiiglaslikud dinosauruste skeletid. Euroopa
Parlamendis võttis meid sõbralikult vastu
Evelin Rikkas, kes tutvustas loengusaalis asutuse toimimist. Meil oli võimalus
kuulata europarlamendi täiskogu istungit, kus sõnavõtud olid imestamapanevalt
erinevate teemakäsitluste ja seisukohtadega. Kohtusime väga põgusalt ka Indrek
Tarandiga. Õhtul käis osa meie grupist ka
Pissiva Poisi ja raekoja juures, mis pidi
olema tulede valgel
veel vaimustavam
vaatepilt kui päeval.
Teisel päeval, 24.
märtsil külastasime
Euroopa Komisjoni
ja raekoda. Euroopa
Komisjonis rääkis
Hanna Hinrikus
komisjoni
tööst
ja
toimingutest.
Vaimustavalt keerukas ja uhke raekoda
on minu arvates

Vaida põhikooli esindajad europarlamendis.
Esimene rida vasakult Artur Jermosin, Liina Paidla, Tiina Aaslaid, Marleen Otsus, Aire Almre, Ellina
Verhogljad.
Teine rida vasakult Annika Väinsaar, Indrek Uuemaa, Ljudmila Zahhartsuk, Kristen Otenurm, Eve
Lumi, Marii Rein, Eve Möls.
Kolmas rida vasakult Monika Lukkonen, Martin Rank, Asso Kinsiveer, Ragnar Järviste, Sergei
Ignashov, Konstantin Jermosin, Ardo Niinre, Imbi Kikas

Brüsselis nähtud kohtadest kõige kaunim.
Hämmastama panevalt täpseid ja kauneid
detaile ehitistel oleksime võinud imetleda
tunde. Muidugi ei jäänud meil külastamata ka Belgia sümbol, Pissiv Poiss, kes oli
taas kord riietatud eripärasesse kostüümi.
On võimatu jätta mainimata, et ajalooliste ja muidu tähtsate hoonete
nägemise ja asutustega tutvumise kõrval
oli ka muud meeldejäävat. Esimese asjana roheline muru, õitsvad kirsipuud ja
soe päike. Meile kindlasti tähtsaks kogemuseks oli ka avanev vaatepilt inimeste
osas. Brüsselis, Euroopa pealinnas, näeb
koos elamas suurel hulgal erinevate kultuuride esindajaid. See reis õpetas meid
veidi rohkem aru saama, et ka meie Eestis
oleme osa Euroopast, kus kõik inimesed,
kõikidest usunditest, kõikides nahatoonides, kõigi vaadete esindajad, on võrdsed
ja austatud isiksused.
Hotell, kus peatusime, oli lihtne ja
kena. Seal tähistasime nii esimesel kui
teisel päeval ka kahte sünnipäeva, esmalt
Annika ja seejärel Liina 16. sünnipäeva.
Nii selle hotelli, mälestuste kui ka õppetundide eest tuleb meil tänada paljusid
inimesi. Kindlasti ei saa siinkohal jätta
mainimata meie asjalikku ja mõistvat
õpetajat Ardo Niinret ja direktor Indrek Uuemaad. Suur tänu teile ja kõigile
teistele, kes aitasid seda reisi teoks teha.
Lisaks eelnimetatutele kuuluvad meie tänusõnad Euroopa Parlamendi külastuste
ja seminaride osakonnale ning Rae vallavalitsusele reisitoetuse eest.
tiina aaslaid

Rae Vallavalitsus kuulutab välja Rae valla fotokonkursi 2011
Konkursi tingimused:
• Osaleja peab olema Rae valla elanik
• Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
• Loodus
• Inimene
• Rae vald
• Vaba teema
• Igasse kategooriasse võib autor esitada kuni 3 fotot
• Fotod esitada CD-l JPG/ JPEG formaadis ning foto suuruseks vähemalt 3 megapikslit
• Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/ tumeduse ja kontrastsuse
parandamiseks
Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus tasuta
kasutada konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks trükiväljaannetes ja Internetis.
Konkursitööd tuua või saata CD-l Rae Vallavalitsusse hiljemalt 2011. aasta detsembri lõpuks. Juurde lisada autori kontaktandmed
ning millises kategoorias osaletakse. Osavõtja vastutab andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud fotode autor.
Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 2012. aasta veebruaris.
Küsimuste korral aitab teid Kristi Aru 605 6760; kristi.aru@rae.ee
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Jüripäev 2011
Neljapäeval, 14. aprillil
Kell 20 Loeng-vestlusõhtu. Suhete, sõpruse ja armastuse feng shui Rae kultuurikeskuses
Lektorid Janno ja Siret Seeder. Info tel 605 6759
Laupäeval, 16. aprillil
Kell 11 Lahtised meistrivõistlused males Rae valla õpilastele Lagedi põhikoolis. Info tel 506 4338
Kella 11–15 Judoklubi Mikata judoturniir Rae kultuurikeskuses. Info tel 5648 4950
Pühapäeval, 17. aprillil
Kella 11–16 Harjumaa käimispäev „Sinu sammud loevad“ Jüri gümnaasiumi juures
18.–21. aprill. Vaida põhikoolis jürinädal
18. aprillil kell 14 Jürijooks Vaida põhikoolis
Kõikidel päevadel „Mängude vahetunnid“. Erinevate lauamängude tutvustamine ja mängimine, eesti rahvamängud,
võistlused „Maridele“ ja „Jüridele“.
21. aprillil kell 13 jürinädala lõpetamine – klaverikontsert
Teisipäeval, 19. aprillil
Kell 10 Turvalisuse päev lastele Rae spordikeskuse parklas. Kaitseliit, päästekoerad ja G4S noorteklubi
Info tel 605 6759
Kell 11 Loeng eakatele Rae kultuurikeskuses. Manuaalse teraapia osatähtsus, tervendav mõju liigestele
ja seljavaevustele. Lektor Toomas Proovel. Info tel 605 6759
Kell 19 Loeng uuest liiklusseadusest Jüri raamatukogus.
Seadust kommenteerib liiklusohutuse ekspert Harri Kuusk. Info tel 622 4233
Neljapäeval, 21. aprillil
Kell 10 Lasteaedade mudilaste jüripäevajooks Rae spordikeskuses. Info tel 605 6759
Kella 18–22.15 Jüripäeva jooks Kirikumõisapargis
Kella 18–19.15 Registreerimine jooksule
Kella 18–20 Geopeitus – küladevaheline, lastele ja noortele (registreerimine algab kell 17.30)
Kell 18 Lastele teeb võistlusi ja mänge mängujuht
Kell 19 Lõkke süütamine ja Rae huvialakooli tantsutüdrukud
Kell 19.30 Teatejooksud
Kell 20 Trummishow. Suurejoonelist show’d teeb Tallinn 2011 projekti üks olulisemaid esinejaid Trumm-IT orkester,
kes kasutab professionaalsete instrumentide kõrval ka kanistritest-tünnidest valmistatud pille.
Juhendajaks Rio de Janeirost pärit Francois Archanjo
Kell 20.30 Jüri gümnaasiumi koolibänd Breymes
Kell 21 Lehepillimängija Erki-Andres Nuut
Kell 21.10 Autasustamine
Kell 21.30 Rae huvialakooli tantsutüdrukud
Kell 21.45 Jüri gümnaasiumi koolibänd Breymes. Avatud kohvik, lastele batuut.
DJ Tammela Jüri noortekeskusest. Info tel 605 6759
Laupäeval, 23. aprillil
Kell 11 Veekorvpall Rae spordikeskuses. Info tel 622 4247
Kell 15 Autoorienteerumine. Start Jüri raamatukogu ees olevast parklast. Info tel 502 7373
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spordielu
„TV 10 olümpiastardis“ jürikate tulemused aina paranevad
Jüri gümnaasiumi spordijuht Urmas
Põldre tõdeb, et 40. juubelihooaja kolmas
vabariiklik „TV 10 olümpiastardi“ etapp
Võrus parandas jürikate tulemusi mitmel
alal.
Kogu tiim oli märtsi viimasel
pühapäeval väljas täies koosseisus ja heas
võitlusvalmiduses. Jürikad saavutasid viimase kahe aasta parima tulemuse. Nimelt
tegi Mareli Leemet kõrgushüppes uue
isikliku rekordi 1.41 ning tuli sellega tugevas konkurentsis seitsmendaks. Tegemist
on ka tütarlaste B-vanuseklassi Jüri gümnaasiumi kõigi aegade teise tulemusega.

Poiste vanema grupi kuulitõukes paistis silma Erik-Sander Mätas, kes tõukas
neljakilost raudmuna 9.85.
Jüri gümnaasiumi tiimis kaitsesid
kooli sportlikku mainet lisaks veel Sander Arumägi, Steven Luuk, Õnne-Liisa
Kunman ja Morten Karja.
Jüri gümnaasium osaleb vabariiklikus
„TV 10 olümpiastarti“ võistlussarjas sellel
aastatuhandel alles teist aastat. Tulemuste
järjepidev paranemine võrreldes vabariigi
omavanuste absoluutsete tippudega annab märku sellise võrdluse vajalikkusest.
Urmas Põldre

Eesti Televisiooni kaameramees tüdrukute vanema vanusegrupi kõrgushüppevõistlusel Mareli
Leemeti samme jäädvustamas. Foto: Urmas Põldre

Rae vallas saab parandada oma ujumisoskust
Audentese spordiklubi ujumistreener
Aivi Kulla tuletab meelde, et ujumine on
üks paremaid üldfüüsilisi treeninguid,
sest ujumise ajal töötab enamik lihaseid
ja areneb kopsumaht. Peatselt saab Rae
spordikeskuses taas alustada ujumistreeninguga.
Kõige otstarbekam on lapsi hakata
veega harjutama juba sünnist alates.
Igapäevased mõnusad veeprotseduurid
kasvavad hiljem üle veega mängudeks.
Alla 4-aastaseid lapsi saavad kõige

paremini veega sinasõbraks teha vanemad.
Kui laps saab juba 4-aastaseks,
oleks õige aeg minna ujumiskursustele.
Väikestes rühmades läbi mängulisuse õppides saab lapsele selgeks nii vette-välja
hingamine, hõljumine, liuglemine, sukeldumine, kork, meritäht. Laps hakkab üha
rohkem oma keha usaldama ning tasa ja
targu tulevad oskused vabalt olla vees ja ta
hakkab vees olemisest rõõmu tundma.
Edasi õpitakse ujumiseks vajamine-

vaid põhiliigutusi ja püütakse hakkama
saada punktist A punkti B ujumisega. Kui
alusbaas olemas, hakatakse juba ujumisviise õppima.
Ujumine ei koorma liigeseid ja seepärast soovitatakse ujumist tervisespordina. Ka taastusravis soovitatakse treenida
just vees, sest veel on masseeriv mõju ja
see tugevdab immuunsüsteemi. Samuti
on ujumine põnev ajaviide.
Aivi Kulla

Rae spordikeskuse teadaanne
Kõikidel mais ostetud 10 korra kaartidel on peal 12 treeningkorda.
Ootame ujuma ja jõusaali. E–R 6.30–22 ning L ja P 8–22
Ujula külastajate kasutuses on uus 25-meetrine nelja rajaga bassein, lastebassein ja mullivann ning duširuumides olevad leilija aurusaunad. Jõusaaliinventar täienes veebruaris veel kolme kardiomasinaga: Matrixi jooksurada, Matrixi veloergomeeter,
Matrixi Cross-Trainer.
Pilates. Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19 ning algajatele esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kell 20. Treener Kristi Pedaru.
Vesiaeroobika. Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18. Treener Maiu Herzmann.
Bodypump Les Mills
Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 ning pühapäeviti kell 19. Treener Marek Sooäär.
Sportlikud sünnipäevad
Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida ujularadu
ja erinevaid saale. Torti saab süüa aeroobikasaalis või nõupidamisteruumis. Infot saab telefonil 622 4247 või e-posti teel
info@raespordikeskus.ee.
Tee oma sõbrale sportlik kingitus!
Milleks joosta mööda poode, kulutades palju väärtuslikku aega ja otsida seda „midagi“. Meie oleme teinud selle Teie jaoks
palju lihtsamaks. Meilt saab osta 15- või 30-eurose kinkekaardi. See oleks nagu pakett „kolm ühes“: 1) teete sõbrale kingituse,
2) aitate tal meeldivalt vaba aega sisustada ja 3) hoolitsete sõbra tervise eest. Sellist kingitust väärib iga sõber!
Reklaam. Kõigil tervist edendavatel ja sporti toetavatel ettevõtetel on võimalik Jüri spordihoone ujula seintele osta
reklaampinda hinnaga 12,78 eurot/kuu. Infot saab tel 622 42 47 või info@raespordikeskus.ee.
Külasta ka meie kodulehte www.raespordikeskus.ee
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väärikad

Rae aukodanik rokiks Rabarockil
Reet Raudkepp on naine, kelle
uksele koputatakse siis, kui vaja
küsida Rae valla ajaloo kohta infot. Vaida raamatukogus töötav
naine teab valla iga küla arengulugu, kuid kõiketeadvaks ta end
kaugeltki ei pea, sest koduloo
uurimine on protsess, millel lõppu ei ole.
Reet on Põltsamaa tüdruk, kes 1972.
aastast elab Vaidas. Toona tuli ta siia
ajutiselt, kuid nii nagu sageli saavad
ajutistest asjadest alatised, sai ka Reeda
uueks koduks Vaida. „See oli koht, millest
ma midagi varem ei teadnud,“ meenutab
naine, kuid on rahul, et kõik just nii läks.
Samamoodi jõuavad Rae valda sageli
ka nüüdsed uusasukad. Leitakse sobiv
elamine ja kolitakse sisse. Alles hiljem
vaadatakse toaaknast tähelepanelikumalt

Reet Raudkepp on iseõppijana
vabavara baasil teinud mitmeid
kodulehekülgi
Andmebaas Rae valla
aukodanikest http://teeneteplaat.weebly.com
Vaida kohta http://mohelia.weebly.com
Rae valla külade kohta http://uduhajutavhommik.weebly.com/
Vaida raamatukogu http://vaidaraamatukogu.weebly.com/

välja ja avanev pilt võib suisa üllatada.
Reet peab normaalseks, et inimesed peavad mõni aeg oma uue
elupaigaga kohanema ja huvi
oma kodukoha vastu tekib võibolla aastate pärast. Igatahes on
inimesed sattunud toredasse paika,
kus on ilusat loodust ja võimalusi
valla seltsielu edendada.
„Esimese Eesti Vabariigi ajal
oli Vaidas palju seltse. Korraldati
ühiseid üritusi ja pidusid, kuid
Nõukogude aja saabumisega lõigati see traditsioon läbi,“ arutleb
Reet ja lisab, et see aeg kujundas inimestes harjumuse, et küll
sovhoos korraldab, mina istun ja
ootan ning seejärel hindan, kuidas
korraldusega on hakkama saadud.
Reet ise organiseerib üritusi
hea meelega. Ta korraldab ajaloosõprade kohtumisi Vaida raamatukogus, lugemishuvilistele kohtumisi kirjanikega, organiseerib noortelaagreid, veab pühapäevakooli ja jõuab
korraldustöö kõrval veel palju muudki.
„Minu hobiks on vabavara põhjal kodulehekülgede tegemine.“ Reet on ise algusest
lõpuni teinud juba mitu kodulehekülge,
mis koondavad infot Rae valla elu ja inimeste kohta.
Täpsust ja põhjalikkust nõudvate hobide kõrval armastab Reet vahest teha
midagi täiesti vabameelset. Naine võib
end tundideks tavaelust välja lülitada ja
nautida kogu hingest näiteks Rammsteini.
„Raskemuusika annab energiat ja rahustab. Kui loed ajalugu, näiteks raudrüütlite
tulemise kohta, ja siis kuulad ja vaatad
Youtube’ist videot ning siis mõtled, et nii
nad tulidki siia.“
Vaida raamatukogu töötaja ja koduloouurija
Reet Raudkepp oskab Rae valla ajaloost
põnevalt jutustada.

Eeloleval suvel soovib Reet sõita Järvakanti Rabarockile. Kui see õnnestub,
saab teoks naise ammune unistus. Reet
möönab, et temaealistest ei osata seda
alati oodata, aga inimene ei peagi elama
nii, nagu teised õigeks peavad. Kui tahab,
kuulab ta raskemuusikat, ja kui tahab,
ostab pileti hoopis klassikalise muusika
kontserdile, sest nii raske kui klassika
mõjuvad ühtviisi hästi.
Kuid Reeda hobide nimekiri ei lõpe
veel siinkohal. Kirge tunneb ta veel eesti
luule vastu. „Lydia Koidula, Marie Under,
Betti Alver, Doris Kareva ja nüüd Kristiina Ehin, kõik nad on sellised ürgsed
naisluuletajad erinevatest põlvkondadest
ja kõiki neid hindan kõrgelt,“ tutvustab
Reet oma lemmikuid.
Reeda tähelepanekute järgi on ka
lugejatele eesti kirjandus armsamaks
saanud. Inimesed tulevad ja nad leiavad
meelepärast lugemist meie oma autorite
hulgast. Töötamine raamatukogus on puhas rõõm ja peatselt kättejõudev 40 aasta
tööjuubel Vaida raamatukogu töötajana
on selle tõestuseks.
Rae valla inimestele soovib Reet põnevaid avastusi oma kodukoha lähemas ja
kaugemas ümbruses. „Kui teie kätte satuvad ajaloolised materjalid, siis ärge viske
neid kergekäeliselt ära. Alati võib neid
pakkuda arhiividele, muuseumidele või
raamatukogule, kus osatakse teile mittevajaliku materjaliga midagi peale hakata.
Ja ajalugu on ka juba paarikümne aasta
tagune aeg.“
RS
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Veterinaarid annavad nõu emase koera omanikele
Paljudes peredes on lemmikloomad
oma murede ja rõõmudega. Omaniku
jaoks on jooksuaeg väga tülikas aeg. Jooksuajad toovad kaasa ebameeldivaid üllatusi looma muutunud käitumises. Jooksuajas emase pidamine on omanikule
üpris keeruline. Tõrjuma ei pea mitte
ainult ligitükkivaid isaseid, vaid ka emane koer kasutab iga võimalust vabadusse
pääsemiseks. Kui omanik ei suuda oma
koeral silma peal hoida, toimub soovimatu paaritumine. Tulemuseks on pesakond kutsikaid, kelle üleskasvatamine on
kulukas ja uue kodu leidmine keeruline.
Emastel koertel on jooksuajad tavaliselt kaks-kolm korda aastas ning halvimal juhul võivad nad kaks-kolm korda
aastas poegida. Esimene jooksuaeg saabub keskmiselt 6-7 kuu vanuselt ning
need korduvad kuni surmani.

MÜÜDID
* Indlevat emast kaitseb paaritumast teiste koertega tema territooriumil pere isane koer.
See ei vasta tõele, sest koertel ei ole
sugulus- ega sõprustunnet.
* Poeg ei paarita oma ema või isa ei
paarita tütart.
See ei vasta tõele, sest sigimisikka
jõudes on koerad valmis paarituma
iga indleva emasega hoolimata nende
sugulusest.
* Emane koer peab vähemalt korra
elus poegima.
See ei vasta tõele. Poegimine ei ole
emasele koerale vajalik, sest füüsiliselt
ja vaimselt ei anna järglaste saamine
talle midagi juurde.
* Pärast steriliseerimist läheb loom
paksuks ja laisaks.
Vastab osaliselt tõele. Energiavajadus väheneb, kuid isu pigem kasvab,
seega muutub loom sama toidukoguse andmisel tüsedaks. Omaniku
ülesandeks on valida oma loomale
sobiv toit ja kogus.
* Väikesekasvuline koer ei suuda
suurt emast paaritada ja vastupidi.
Tihti on koerad nutikamad, kui me
oskame arvata ja leiavad võimaluse
paaritumiseks, näiteks võib paaritusest
huvitatud emane visata ennast kõhuli
maha, et paaritus saaks toimuda. Eri
suurusega koerte järglased võivad
põhjustada raske poegimise.
* Krantsiga paaritunud tõukoer on
rikutud ning ei saa enam tõupuhtaid
järglasi.
See ei vasta tõele. Iga paaritus on
unikaalne ning järglaste geenid ja
välimik saab tulla tema vanematelt.
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EMANE KOER

Emase koera paaritumise vältimiseks
on mitu võimalust.
Võimalus on jooksuajal pidada emast
koera pideva järelevalve all või hoida teda
ruumides, kuhu isased ei pääse. Kuid
alati jääb võimalus, et emane põgeneb kodunt või suudab mõni isane tema juurde
pääseda. Isased koerad on indleva emase
juurde pääsemiseks valmis kõigeks, takistuseks ei ole kõrge aed ega sein, rihma
otsas olev omanik või emase koera jalas
olevad jooksuajapüksid. Paaritumine võib
kesta ainult mõne minuti ja tagajärjeks on
soovimatu pesakond. Pidev poegimine
kurnab emaslooma ja lühendab ta eluiga.
Paaritumise ajal jäävad emane ja isane
koer kinni kuni 30 minutiks. Sellel ajal ei
tohi koeri teineteisest jõuga lahti rebida,
nii võib vigastada mõlemat koera ning see
ei hoia ära viljastumist.
Jooksuaegu saab edasi lükata hormoonsüstidega, mida tehakse iga kuue
kuu järel. Kahjuks on sellisel juhul suur
oht mädaemaka ja kasvajate tekkeks.
Süste saab teha ainult kahe jooksuaja vahel, kui jooksuaeg on alanud, siis süst ei
toimi. Hormoonsüste võib kasutada ühekordse hädaabina, näiteks kui koer antakse hoiule ja sellel ajal on oodata jooksuaega.
Steriliseerimine on mõeldud koertele,
kellelt ei soovita saada kutsikaid. Steriliseerida võib juba enne esimest jooksuaega, 6-7-kuuselt. Steriliseerimist ei viida
läbi jooksuajal ning ei ole soovitatav kahe
kuu vältel pärast innaaja lõppemist.

Steriliseerimine on operatsioon, mille
käigus eemaldatakse kogu emakas koos
munasarjadega. Steriliseeritud koer ei
indle ega tiinestu.
Esimese süstiga manustatakse rahustid ja koer jääb magama, seejärel paigaldatakse käpale veenikanüül ja pügatakse
operatsiooniväli. Koera opereeritakse
anesteesias ja pärast operatsiooni jääb
ta kolmeks-neljaks tunniks kliinikusse
toibuma. Operatsioonihaav suletakse
sõlmõmblustega või nahasiseste õmblustega. Niidid tuleb eemaldada kümnendal
päeval. Koerale süstitakse valuvaigistit ja
antibiootikumi ning antakse tablettidena
koju kaasa. Haava kaitsmiseks saab koer
kaela krae või selga vesti. Operatsioonijärgselt tuleb koera hoida toas ja soojas
vähemalt paar päeva. Kodus peab haava
puhastama.
Steriliseerimise järgselt võib harvadel
juhtudel tüsistusena esineda uriinipidamatust. Uriinipidamatus tekib põie
sulgurlihase lõtvusest, kuid lihase toonust
saab tõsta ravimitega. Sagedasem probleem on koera kaalutõus, mida saab reguleerida sobiva toitmisega.
Enne esimest jooksuaega steriliseeritud koertel on piimanäärme kasvajate
tekke oht mitu korda väiksem kui neil
koertel, kellel on olnud kaks-kolm
jooksuaega.
Steriliseeritud koertel puudub võimalus haigestuda emaka- või munasarjakasvajatesse ning emakapõletikku.
Viimane võib hilise avastamise korral ka
eluohtlikuks muutuda.
Inge Mängel
veterinaar

reklaam

Alustame A-st!
Lase oma lapsel areneda muretus ja pingevabas õhkkonnas. Audentese erakooli väikesed klassikollektiivid võimaldavad igaühele vajalikku tähelepanu ning annete märkamist ja arendamist.

ALANUD ON AVALDUSTE VASTUVÕTT
AUDENTESE ERAKOOLI 1. KLASSI!
2. aprillil kell 11.00 lahtiste uste päev
25.-29. aprillil sisseastumisvestlused
Valida saab kahe suuna –
tavaklassi ja spordiklassi vahel.

E-post: erakool@audentes.ee; Tel: 699 6501; Veeb: www.audentes.ee/erakool
Avaldusi saab täita Tondi 84 väikese koolimaja büroos või printida välja kodulehelt.
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MEILT SAATE TELLIDA:
Majasiseseid torutöid
Veemõõdusõlmede korrastamist

Torustike survepesu
Torustike kaamerauuringuid

Vee- ja kanaliühenduse ehitust
liitumispunktist kuni majani

Omanikujärelevalvet

MIKS VALIDA VEEMEES?
Ehitusele on tagatud kindel garantii (2 aastat)
Tasumine arve alusel peale tööde lõpetamist
Pikaajaline kogemus ja professionaalsus
Meie töö on kiire ja kvaliteetne

Veemehega saab ühendust võtta
telefonil 62 62 620.
Hinnapäringuid saab edastada e-postiga
veemees@watercom.eu
või koduleheküljel www.watercom.eu
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HALJASTUS, MÜÜK, EHITUS
JA PAIGALDUS:
AKENDE PESEMINE!

Hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus, remondijärgne
puhastus, põrandate vahatamine, vaipade masinpesemine,
muru riisumine ja niitmine jne…
Rae valla
Kuldsed Käed OÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

WHHGHKDOMDVDODGHMDWLLNLGH
SURMHNWHHULPLQHUDMDPLQHQLQJ
DDVWDULQJQHKRROGXV
YLOMDSXXGHQLQJKHNNLGH
KRROGXVO}LNXV
NLYLW||G
NRSDW||G
NRQWHLQHUMDNDOOXUYHRG
PXOODPN
SLLUGHDLDG
SUJLPDMDG
PDKXWLG
VHSWLNXGMDLPEYlOMDNXG
OLSXPDVWLG
NDVYXKRRQHG

NUHJA TALL KUTSUB:

NB!Muruniitmine alates
0,02-0,06 EUR/m2

Laager kestab esmaspäevast reedeni. Hind 130/170 eurot.
Kuni 01.05. registreerijatele hinnasoodustus !
*Võimalik tulla ka päevastesse laagritesse (ilma ööbimiseta)!
1 päeva hind 25/33 eurot (ratsutamine 1x/2x päevas)

9DDGDNHPHLHLGHHODKHQGXVLWHKWXG
W|LGQLQJOLVDLQIRWPHLHWHJHPLVWHVW
www.rkmteam.ee

Laste ja noorte suvelaagrid Nuhja Tallis!

Laagrivahetused:
27 juuni-01 juuli; 18-22 juuli; 15-19 august

Konsultatsioon ja lisainfo
LQIR#UNPWHDPHH
$ELPHHVN}LJLO}XHW||GHO

Mais alustab uus algtaseme ratsakursus lastele ja noortele.
Ka kõikidele teistele ratsutamishuvilistele on talliuksed avatud.
Info ja reg. tel. 5073401 Liina Hõlpus; nuhjatall@hot.ee
www.nuhjatall.ee | Asume Lagedil, Kopli külas.

Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald
Tel: 607 58 85, mob: 513 1714
Oleme avatud: E–R 10.00–20.00, L 10.00–16.00
Mikrokiipimine aprillis SOODUSHINNAGA 18 eurot!
Uued koeratoidud tutvumishinnaga. Suurtele kottidele kaasa toidutünn!

Hauapiirded
(pesu- ja lihvbetoonist,
pikad ja lühikesed)
Vajadusel paigaldus

Trepiplaadid
graniidist ja betoonist
Treppide renoveerimine
ja uute ehitus

OÜ LEXKAVAATOR

Teeme kõikvõimalikke pinnase- ja kaevetöid. Teostame ka vee- ja kanalisatsiooniliitumisi liitumispunktist. Lisaks teeme
ka kõikvõimalikke taastamistöid
(haljastus, asfalteerimine jne.)
Laadurekskavaatorite rent, kallurite rent,
roomikekskavaatori rent, bobcat’i rent,
sõelutud mulla müük, liivamüük,
killustiku müük, täitepinnase müük.
Tel 5191 4467, Thomas Puhk, Aaviku tee 24,
Jüri, Rae vald, Harjumaa kerised@kerised.ee
OÜ Lexkavaator otsib meeskonda kogemustega laadurekskavaatorijuhti.
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Aiavaasid, -grillid,
jalgrattahoidjad jpm.
kokku üle 250 eri toote
Tel.
e-mail

6725591

info@kiilibetoon.ee

reklaam

Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!
Asume: Aruküla tee 57, Jüri
Müügil on UVICU
külmutatud ja jahutatud
lihatooded: PELMEENID,
FRIKADELLID, KOTLETID,
HAKKLIHA, SÜLT,
GRILLTOOTED, AHJUPRAED,
KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD,
KÜLMUTATUD KALAD, JOOGID
JA ALKOHOOLSED JOOGID.

HINNAD SOOSAMAD
KUI MUJAL!
KAUPLUS AVATUD: E-R 10.00-18.00
L 10.00-16.00

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett
Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee
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www.hansalex.ee

• Ekskavaator-koppade
renditeenus
• Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd
• Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L 10.00–16.00

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

• Talvine lumetõrje ja
vajadusel lume äravedu
Teenuste täpsem loetelu meie
kodulehel www.hansalex.ee
Võtke meiega ühendust:
tel. 5384 5999,
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Petri küla
Rae vald 75312,
HARJUMAA

JOSERA KOERAJA KASSITOIDUD
Rae valla
piires kohaletoimetamine
tasuta.

Informatsioon ja tellimine
tel 5645 1077 või
toidud@vapratee.eu

EHITAGE OMA MAJA
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd, vundamenditööd,
müüritööd, puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post: raemeistrid@gmail.com
Tel. 5665 0748
www.raemeistrid.ee

•
•
•
•
•

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee
www.termo.ee
Rae Sõnumid · aprill 2011

VEDU24 - suurim
transpordifirmade
andmebaas!
Vaata: www.vedu24.ee

reklaam

Loo Autokeskus OÜ
asub uuel aadressil
Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa.

Tere tulemast!

Loo Autokeskus OÜ

Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

VAKTSINEERIMINE
PUUKENTSEFALIIDI VASTU
Vaktsineerime kõiki soovijaid
ja registreerime ka uusi patsiente
nimistusse. Info tel 6034315
Perearst Katrin Akkel
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reklaam
18.– 30. aprillil
Germanie De
Capuccini
# Üldehitus
näohooldused -20%
# Siseviimistlus

AVATUD UUS APTEEK JÜRIS
Aruküla tee 8, Jüri alevik
(Vallamaja vastas)

# Välistrasside ehitus

• Baashooldus • C-vitamiini hooldus
# Elektritööd
• Naturae • Royal Jelly • Pure T

Salong avatud:

MÕISA APTEEK
E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00
Tel 646 6112

E–R 10–20, L 10–17
# Projekteerimine

Germanie de Capuccini, Bruno
Vassari, Wella, Alessandro,
Previa ja Inebrya tooted -10%

tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

OOTAME TEID MEIE APTEEKI!

HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

Rae Valla elanike

REHVIVAHETUSKESKUS
15”-16” € 29.90
17”-18” € 35.90
MAASTUR/KAUBIK
16”-18” € 49.90

HELISTA ja BRONEERI AEG

HOIUSTAMINE € 9.90
Inchcape Motors Estonia OÜ
Läike tee 38, 75312 Peetri küla, www.inchcape.ee
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reklaam
KÄES ON KEVADKORISTUSE AEG!
• Kevadine suurpuhastus – alates 50 €!
• Akende pesu – alates 0,5€/m2!
• Mööbli keemiline puhastus – alates 50 €!
Kvalifitseeritud töötajad, õigel ajal tehtud
tööd ja aus hind.
pesu
Kõikidele akende lijatele
tel
se
stu
ha
pu
ur
su
i
ja/võ
hastus
pu
e
ilin
diivani keem

Küsi pakkumist: FiliClean OÜ
www.filiclean.ee
Tel: 60 51 255/ 56 604 678
E-mail: info@filiclean.ee

35 €!

Graniitkindel teerajaja

LAADUR-UPITAJA TEENUS
2011. AASTA MASIN
KOGEMUSTEGA JUHT
GRANIIDIST SILLUTISKIVIDE
MAALETOOJA
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
Tel +372 58 118 322

E-post: tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

www.tuurmaa.ee

Korralda oma töised ja vaba
aja üritused Jäneda Mõisa
Turismikeskuses!
Naudi loodust ja kireva
ajalooga paika – parim
puhkus tuleb Sulle Jäneda
Lõõgastuskeskus-SPAst.
Helista ja küsi pakkumist! Tel 384 9750
info@janedaturism.ee · www.janedaturism.ee

ÕPI SUVEKS
UJUMA!

Rahvusvaheliste
autovedudega tegelev
Pisipõnnila Päevahoid Järvekülas ootab
registreerima uusi lapsi algavaks hooajaks.
Lisainfo helistades 56 242 043

EBREX EESTI OÜ

WWW.PONNI.EU
Ujumise algkursus
6-8 aastastele lastele

26. aprill – 2. juuni
Hind: 51 €

Treeningud toimuvad:
teisipäeval ja neljapäeval
kell 19.00-20.00
Suur bassein

Rae valla spordikeskus

Laste tn.3, Jüri

Registreerida saab telefonil 6996 580/572
või e-post noortesport@audentes.ee

võtab tööle:
Jüri Konsumis avatud
KINGSEPATÖÖKODA ja
VÕTMETE VALMISTAMISE
TÖÖKODA

Avatud:
E–R 10.00–19.00
L 10.00–16.00
P suletud

SEKRETÄR-LOGISTIKU
Reti tee 4, Peetri küla
Kontakt:
507 7227
erik@ebrex.ee

Audentese Spordiklubi tel 6996 580, 6996 572,
faks 6996 736 e-post noortesport@audentes.ee
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teated
kuulutused
Ühendame sinu kinnistu ühise veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Teeme santehnilisi, üldehitus- ja elektritöid. Kaevame ekskavaatorlaaduriga, veame kuni 15-tonniseid koormaid.
Paigaldame kiviparketti hoovides ja tänavatel.
Tel 6604 455, 5850 4300.
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki ja paberipuud.
Abistan paberite vormistamisel ja raietöödel. Transport olemas.
Tel 5663 6007.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee.
Keevitustööd. Treppide, väravate, kergkonstruktsioonide
valmistamine ja projekteerimine. Töö täpne, kiire ja soodne!
Tel 5194 7696, reinmoondu@hot.ee.
Teen rõivaste parandustöid. Tel 5345 2848.
Müüa lõhutud küttepuud. Hind ruumi kohta: lepp 32 eurot,
kask 45 eurot, sanglepp ja haab 35 eurot. Transport alates 10
rm-st tasuta. Tel 506 2645.
Rõivaste parandus, korrigeerimine ja õmblemine. Individuaalne lõigete konstrueerimine. Peetri küla piires võin ka ise kohale tulla. Tel 5661 8219.
Pottsepp. Korstnapühkimine. Küttekehade remont. Tel 558 8671.
Müüa 3-toaline korter Peetri külas Uusmaa teel (2/3), otse
omanikult. Info tel 5624 4244, Helina Ait.
Aedade ja murupindade hooldus, aia kevadine koristus, muru
niitmine ja trimmerdamine. Poa Projekt OÜ, tel 5649 5635.
Müüa saetud küttepinnud 180 eurot/koorem ning saetud ja
lõhutud lepa küttepuud 35 eurot/rm.
Info ja tellimine 5346 6680 ja www.hirvlisaeveski.ee.

Päästeteenistuse teated
märts
1. märts

Põles aiamaja Soodevahe külas Suur-Sõjamäel

9. märts

Põles Aruküla puidutööstus
Abistati kiirabi Jüris

15. märts

Põles Rae külas Juhani talu

18. märts

Põles Paekna puidutööstus Kiili vallas

19. märts

Abistati kiirabi Vaidas Vana-Tartu mnt 31

22. märts

Põles talumaja Metsanurga külas

25. märts

Likvideeriti autoavarii Jüri ringil

		

Likvideeriti autoavarii ringteel Tartu mnt ja
Kurna vahel

26. märts

Likvideeriti autoavarii ringteel Tartu mnt ja
Kurna vahel
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BASSEINITRIATLON 22.05.2011

Uju, sõida rattaga ja jookse!
0,3 km + 15 km + 3 km
Eelmisel aastal esmakordselt
toimunud triatlonivõistlus
saab oma järje kevadel –
pühapäeval 22. mail 2011.
Kas oled valmis uuteks katsumusteks?
Tule ja osale ning selgitame,
kes on Rae valla parim!

Registreerimine ja lisainfo
www.21cc.ee

teated

2011 Aprillikuu sünnipäevalapsed
Märtsikuus
sündisid:
Sten Martin Lainestu
Eke Lennart Veski
Oliver Pukko
Kevin Urm
Robert Rüütel
Karl Robert Randpere
Jarno Kink
Oliver Martin Madiste
Albert Kolk
Georg Sarapuu
Sergo Sarapuu
Renet Lihhatšov
Eliise Lehtla
Saskia Nebokat
Maria Roosaar
Laura Marie Ljäkin
Gertrud Kauber
Elsbet Rennel
Stella Suurväli
Lauren Isabel Leppik
Herta Adele Hergauk

Olga Vassus	
Susanna Poltimäe
Valfred Salusaar	
Kalju Hõrrak	
Albert Kriisa
Alexey Stasenko	
Albert Heinloo	
Selma Virkoja
Virve Vaidla
Maria Kaalma
Drosida Kepp	
Irene Annus	
Milda Kuznetsova
Maria Palm
Meinhard Saadi
Aleksandra Suglobova
Miralda-Leonoore Kotsar	
Aleksei Durnev	
Hans Poltimäe
Helvi Moks	
Aleksandra Hurt
Jekaterina Trõškova
Lembi Koppel

100
93
90
89
89
86
86
86
85
84
84
84
84
82
82
81
81
81
80
80
80
75
75

Rae Sõnumite märtsinumbris esines
viga Lucas Graubergi ja Reinhard
Johannes Vahtre nimedes.
Toimetus vabandab väikeste Rae
valla kodanike ja nende vanemate
ees.

Lehte Udras	
Hilja Kikkas
Kalju Kaasik	
Enn Kesa
Villu Urmet
Arnold Põldmäe
Tiia Völcker	
Reet Heldt
Imbi Beek	
Ülo Sokk	
Veiko Vahtra
Raimond Kardin
Eduard Velbaum
Galina Rostovskaja
Rein Luhajärv	
Tatjana Nosulenko	
Arvo Neimar	
Ülo Undo	
Raivo Meier	

75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65

Õnnitleme!
Südamlik kaastunne
perekond Tombakule
ema, vanaema ja
ämma

Leida Toomsalu
surma puhul.

Pildiküla elanikud

märtsis lahkunud:
Saab igaüks meist kingituseks aja, ta kestvust keegi me ei tea.
Mis tulema peab,see tuleb, kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab taevasse tähe.

Robert Saks
Uno Aak
Ülo-Helmur Schumann
Ivan Harakka
Tõnis Merjel

Meta Kask
Leida Toomsalu
Maimo Ernesaks
Linda Järvela
Margit Saarmaa

Avaldame sügavat kaastunnet
Ene Kivinurmele

kalli ema
lahkumise puhul
Kolleegid Tallmac Tehnikast

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Rkontor OÜ
Reusner AS

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5900 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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6. mail kell 18.00

Rae kultuurikeskuses

EMADEPÄEVA
KONTSERT
Esinevad: Rae valla laste ja noorte
lauluvõistluse parimad lauljad ja

UKU SUVISTE
Lauljaid saadab ansambel ISAD
Kaido Kodumäe - kitarr
Toomas Leis - bass
Ahto Abner - trummid
Ülo Mälgand - klahvpillid

Tule Rae valla
ekskursioonile!
14. mail
Külastame Salu,
Urvaste ja Suursoo
piirkondi
Reisijuht Vaino Napp

Buss väljub Rae kultuurikeskuse eest kell 10.00
Osavõtutasu 1,5 eurot. Vajalik eelregistreerimine tel 605 6759 kuni 11. maini

