Detsembrinumbris:
• Rae valla pere- ja
sotsiaaltoetused
• Kõik jõulu- ja
koolivaheaja üritused
• Pensionärid ja
represseeritud
saavad täiendavat
maamaksuvabastust

Rae valla ametlik väljaanne

nr 11 detsember 2012

Saame tuttavaks Peetri aleviku teadaolevalt kõige vanema ehitise autoriga ja ehitise ajalooga. Esmakordselt
jõuab lugejani Peetri tuuliku tundmatu lugu. Loe lehekülgedelt 7-9.
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Lagedi lasteaed asub põhi kooliga samas hoones.
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Lagedil avab jaanuaris uksed uus lasteaed
7. jaanuaril kell 11.00 toimub Lagedi põhikooli ja vastvalminud 78
– kohalise Lagedi lasteaia pidulik
avamine.
„Võib öelda, et nüüd on Lagedil lõpuks
ometi oma lasteaed,“ ütles vallavanem Mart
Võrklaev. Ta lisas, et uus lasteaed, mis asub
Lagedi põhikooli vastvalminud juurdeehituses,
on igati kaasaegne ja ruumilahendustelt avar.
Põhikooli juurdeehituse osa sai õppetööks
valmis juba tänavu septembriks. Nüüd kui
jaanuari alguseks on valmis ka lasteaed ja
lõpetatud vana koolihoone renoveerimine,
avatakse pidulikult kogu Lagedi hariduskompleks. Järgmisel aastal (2013) saavad
põhikool ja lasteaed omale kaasaegse spordiväljaku.
2013. aasta sügisel avatakse ka Peetris
Peetri Lasteaed-Põhikooli laiendatud lasteaia osa, kus on koos olemasoleva lasteaiaga
kokku 360 kohta ning uuel aastal alustatakse
Peetrisse veel teisegi 180-kohalise lasteaia
ehitust. Uut lasteaeda planeeritakse samuti
Jürisse.
Laste vastuvõtmine erinevate piirkondade lasteaedadesse käib vastavalt voliko-

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9 75301 Jüri
Harjumaa
Tel: 605 6750; 605 6770

Kodanike vastuvõtuajad
Esmaspäev kell 9.00 - 17.00
(lõuna kell 13.00 - 14.00)
Kolmapäev kell 14.00 - 18.00
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Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad Rae vallas alates 01.01.2013:
Peetri Lasteaed-Põhikooli,
lasteaed Assaku, lasteaed
Lagedi Lasteaed - Põhikooli Vaida lasteaed Pillerpall
Taaramäe, lasteaed Tõruke
teeninduspiirkond
teeninduspiirkond
ja lasteaed Õie teeninduspiirkond
Kadaka küla
Aruvalla küla
Aaviku küla
Kopli küla
Kautjala küla
Assaku küla
Lagedi alevik
Patika küla
Järveküla küla
Soodevahe küla
Salu küla
Jüri alevik
Tuulevälja küla
Suuresta küla
Karla küla
Veneküla küla
Suursoo küla
Kurna küla
Ülejõe küla
Urvaste küla
Lehmja küla
Vaida küla
Limu küla
Vaidasoo küla
Pajupea küla
Veskitaguse küla
Peetri küla
Pildiküla küla
Rae küla
Seli küla
Vaskjala küla
gu kehtestatud määrusele „ Koolieelsete
lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“. Rae vallas on 2013. aastast kolm
teeninduspiirkonda ning vastavalt lapse elu-

paigale asub laps oma teeninduspiirkonna
lasteaia järjekorda.
RS

Nimelised hõbelusikad ootavad omanikke
Rae vald on kinkinud kõigile
väikestele vallakodanikele, kes
sünnijärgselt on registreeritud
Rae valda, nimelised hõbelusikad.
Hõbelusikad antakse üle väikese vallakodaniku pidulikul vastuvõtul, kuhu

ootame pisipõnne ja tüdrukutirtse koos
vanematega.
Kõik lapsed, kes ei ole saanud tulla hõbelusikale järele, saavad lusika kätte vallavalitsuse kantseleist esmaspäevast neljapäevani
kell 8.00 – 17.00 või reedeti 8.00- 14.00.
Lisainfo telefonidel 6056756 või 6056750.
RS
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Sissekirjutus tagab mitmesugused
toetused ja vabastab kodualuse
maa maksust
Oleme peatselt jõudmas 2012.
aasta lõppu ja ees seisab kaunis
jõuluaeg, mil saame aja maha võtta ja vaadata tagasi möödunule.
Hea meel on selle üle, et Rae vald on juba
kasvanud ligi 14 000 elanikuga vallaks ja
rõõm on selle üle, et tänu konservatiivsele
finantspoliitikale on saavutanud vald kõrged
punktid omavalitsuse võimekuse pingereas.
Pingereast olulisem on tegelik heaolu ja selle nimel töö kogu aeg käib. Suurim probleem,
milleks on lasteaiakohtade nappus, saab olulise
leevenduse, sest Lagedil avame uue aasta alguses 78-kohalise lasteaia ja järgmisel sügisel
on Peetri alevikus juures 240 uut lasteaiakohta.
Lisaks laiendame Peetri kooli 9 klassi võrra.
Tore on tõdeda, et Peetri lasteaiast saab
maailma suurim eestikeelne lasteaed. Kuid
lisaks suurimale lasteaiale alustab vallavalitsus 2013. aastal Peetrisse veel teisegi
lasteaaia ehitust, kuhu saavad 2014. aasta
sügisest kohad 180 last.

Soovime jõuda kiiresti tasemele, mis
tagaks meie elanikele heaolu ja see tähendab ennekõike seda, et vald on võimeline
pakkuma vajalikke avalikke teenuseid, mis
seadusega on omavalitsusele pandud.
Iga omavalitsuse arengutase sõltub tänases Eestis suuresti maksutulust. Tulumaks
on valla eelarve peamine sissetulekuallikas,
mille eest saame arendada üldist heaolu.
Selle raha eest saab samuti parandada ning
ehitada uusi sõidu - ja kergliiklusteid, korrastada külakeskusi, ehitada noortekeskusi,
terviseradasid ja seenioride päevakeskusi.
Maksuameti poolt kogutavast füüsilise isiku
tulumaksust laekub vallale vaid osa, tänavu
on see 11,4%, 2013. aastast on protsent pisut
suurem ehk 11,57%.
Registreerides end oma tegelikku elukohta, laekub tulumaks koduvalda, mille
eest on võimalik kodukoha elu paremaks
muuta. Võib öelda, et oma kodukoha elus
kaasalöömine saab võimalikuks ka vaid
enda sissekirjutamise läbi oma koduvalda.
Sissekirjutamine elukohta enne 1. jaa-

nuarit 2013 aitab vabaneda samuti kodualuse maa maksust. Uuest aastast ei pea maamaksu maksma elanikud, kes on end sisse
kirjutanud oma koju. Maamaksuvabastus
kehtib tiheasustusaladel kuni 0,15 ha ja hajaasutusega piirkonnas kuni 2 ha ulatuses.
Vald pakub omalt poolt elanikele mitmesuguseid pere- ja sotsiaaltoetusi. Loe
täpsemalt kõigile meie elanikele pakutavatest toetustest leheküljelt 22.
Ootame Sind Rae vallavalitsuse kantseleisse, kus saab lühikese ajaga end registreerida Rae valla elanikuks.
MART VÕRKLAEV
vallavanem

Valla kantselei on avatud
esmaspäevast neljapäevani
8.00 - 17.00 ja reedel
8.00 - 14.00
Elanikuks saab registreerida ka
portaalis eesti.ee

Täiendavat maamaksuvabastust on võimalik
saada pensionäridel ja represseeritutel
Kui alates 2013. aastast ei pea
maamaksu maksma rahvastikuregistri järgi enda maale ehitatud
elamus elavad inimesed oma õue
või elamumaa eest, mille suurus
on tiheasustusalal kuni 0,15 ha
ja väljapool tiheasutust kuni 2
ha, siis kõigil pensionäridel ja
represseeritutel on õigus saada
täiendavat maamaksu maksusoodustust.
Avalduse alusel, mis tuleb esitada vallavalitsusele, saavad täiendavat maamaksuvabastust taotleda tiheasustusega määratud
alal riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saajad 0,15 ha ulatuses. Selle
maksusoodustuse annab Rae valla elanikele
lisaks Rae vald.

Kui arvestada kõigile kehtivat maamaksusoodustust 0,15 ha suurusele alale,
mille annab riik, siis koos omavalitsuse
soodustusega on võimalik pensionäridel
kokku saada maksuvabastust tiheasustusalal kuni 0,3 ha õuemaa või elamumaa
alale. Omavalitsuse soodustuse saamiseks
tuleb kirjutada avaldus ja saata see vallavalitsusele.
Täiendavat maamaksuvabastust saab Rae
vald maksta pensionäridele nende elukohta
arvestamata.
Eraldi arvestuses on represseeritud isikud, kes saavad avalduse alusel maksuvabastuse terves ulatuses tema omandis või
kasutuses oleva elamumaale või õuemaale.
Oluline on märkida, et represseeritu registrijärgne elukoht ei pea olema sellel elamumaal või õuemaal, millelt maksuvabastust
taotletakse. Piisab vaid maa omamisest.
Täiendava maamaksuvabastuse saamiseks
tuleb esitada Rae Vallavalitsusele vastavasisuline avaldus hiljemalt 21. jaanuariks 2013.

Avaldus peab sisaldama
järgmisi andmeid:
1. Taotleja ees- ja perekonnanimi
2. Taotleja sünniaasta või isikukood
3. Pensionitunnistuse või represseeritu
tõendi number
4. Taotleja alalise elukoha aadress
5. Maksustatava krundi aadress ja pindala ning võimalusel katastritunnus
6. Taotleja maakasutusõiguse ulatus (kaasomandi osa suurus)
7. Taotleja telefon, e-post
Avalduse blanketi saab vallavalitsusest
või kodulehelt aadressilt www.rae.ee (blanketid, vormid, asjaajamisjuhised). Avaldus
võib-olla ka lihtkirjalik.
Rae Vallavalitsus otsustab täiendava maksuvabastuse andmise tähtaegselt esitatud
avalduse alusel hiljemalt 31. jaanuaril 2013.
Lisainformatsiooni annab Jaan Dello telefonil 6056788 või e-mailil jaan.dello@rae.ee
RS
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Info detailplaneeringute kohta

Rae Vallavalitsus teatab järgmise detailplaneeringu algatamisest:
Assaku alevik Veski tee 13a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13. novembri 2012 korraldusega nr. 1147 „Assaku alevik Veski tee 13a kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”. Planeeritav ala asub Assaku alevikus, Ööbiku tee ääres, väljakujunenud asustusstruktuuriga elamualal. Juurdepääs alale toimub Ööbiku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks
kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva ja menetletava valla üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 02.01.-22.01.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Karla küla Sookarla kinnistu ja lähiala detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 27. novembri 2012 korraldusega nr. 1218. Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Atleedi
tee ristmiku lõunanurgas asuval ala. Juurdepääs kinnistule toimub nii Lagedi-Jüri teelt kui ka Atleedi teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla kehtivat üldplaneeringut seoses kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbe
muutmisega kaheks elamumaa, kaheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) ja üheks transpordimaa krundiks, määrata sellest tulenev
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5 ha.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 22.01.2013.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Uuesalu küla
moodustamise eelnõu
Rae Vallavalitsus avalikustab asustusjaotuse muutmise ettepaneku eelnõu, mille
tulemusena Järveküla küla ja Kurna küla
jagamisel tekib uus asustusüksus - Uuesalu
küla. Dokumentidega on võimalik tutvuda
10.12.2012 - 31.12.2012 Rae vallavalitsuses
Aruküla tee 9, Jüri alevik 75301 või valla
koduleheküljel www.rae.ee. Ettepanekud ja
arvamused edastada info@rae.ee.

Salu ja Urvaste külade
piiri muutmise eelnõu

Jüri üldplaneering on kätte
saadav geoinfosüsteemis
Geoinfosüsteemis on loodud võimalus
näha detailselt Jüri üldplaneeringut. Uurida
saab näiteks ruumilise arengu põhisuundi,
rohealasid, maakasutust, erinevaid piirkondi ja kergliiklusteid.
Jüri planeering on kättesaadav aadressil
http://gis.rae.ee. Infokihtide alt tuleb võtta
rubriik Jüri üldplaneering. Maakasutuse
all avaneb info arengualade, kavandatud

elamumaade, puhke- ja sotsiaalobjektide
kohta. Rohealad näitavad tänavahaljastust
ja rohelist võrgustikku.
Kasutajale on abiks legend, kus on peal
üldplaneeringu tingmärgid. Lisainformatsiooni saab Erika Leismannilt meiliaadressil
erika.leismann@rae.ee
RS

Rae Vallavalitsus avalikustab asustusjaotuse muutmise ettepaneku eelnõu,
millega muudetakse Salu küla ja Urvaste
küla vahelist piiri ühe katastriüksuse piires. Dokumentidega on võimalik tutvuda
10.12.2012 - 31.12.2012 Rae vallavalitsuses
Aruküla tee 9, Jüri alevik 75301 või valla
koduleheküljel www.rae.ee. Ettepanekud
ja arvamused edastada info@rae.ee.

Elveso elekter osutus soodsamaks
Uuest aastast, mil elektriturg muutub
avatuks, hakkab Rae vallavalitsus ostma
elektrienergiat AS ELVESOlt, mis tegi
kõige odavama pakkumise.
Võrreldes Eesti Energia ja AS Elektrum
pakkumistega on ELVESO hind ligi 6%
odavam, mis annab aastas märgatava kokkuhoiu. Kuna AS ELVESO on Rae vallale
kuuluv ettevõte, võimaldab riigihangete
seadus osta elektrienergiat sisetehinguga.
RS
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Esimese advendiküünla süütamine Jüri tervisekeskuse ees 2. detsembril
oli mõnusalt talvine ja tõi karges sametises õhtus osalejate südamesse
sooja tunde. Rae valla advendi- ja jõuluürituste kalender on leheküljel 10.
Fotol Rae huvialakooli tüdrukud.

uudised

Tšehhid jagasid oma rikkust
Tšehhi parlamendi eelarvekomisjoni liikmed kohtusid 16.
novembril Rae abivallavanema
Jaan Alveri, Saku vanavanema
Kuno Rooba, Viimsi vallavanema
Haldo Oravase ja rahandusameti
juhataja Randar Lohuga, et uurida
Eesti omavalitsusjuhtide arvamusi
finants- ja maksupoliitika kohta.
Kohtumine kolme Harjumaa omavalitsuse juhiga kujunes kiiresti ja sujuvalt
vastastikuseks infovahetuseks ning tšehhidel
oli võimalus rääkida ka oma rikkusest, mis
on tegelikkuses üks suur mure.
10 miljoni elanikuga Tšehhis, mille
pindala on Eestiga võrreldes umbes kolm
neljandikku suurem (78 866 km2) teenindab rahvast 6300 omavalitsust. Pindalalt
Tšehhile allajääv Eestis jääb tublisti alla ka
omavalitsuste arvus, sest Eestis on omavalitsusi 226. Vahe on enam kui sajakordne, kui
arvestada omavalitsuste paiknevuse tihedust
territooriumil.

Üks Tšehhi eelarvekomisjoni liikmetest
Pavel Svoboda, kes on lõunaosas asuva 12
000 elanikuga Holešov'i linnapea, oli seda meelt, et omavalitsusi on Tšehhis palju.
Tšehhi Vabariigi loomisel ja haldusterritooriumide moodustamisel tahtsid kõik
omaette olla ja tänasel päeval ei ole õnnestunud omavalitsusi liita, sest puudub vajalik
majanduslik motivatsioon.
Tšehhi Suursaatkond teatas, et kõige
väiksemas Tšehhi omavalitsuses elab 60
inimest. See on nii väike, et isegi linnapea ei
jõua oma palka välja teenida, kommenteerisid pooleldi naljaga delegatsiooni liikmed.
Arvestades nii suuri kui väikseid omavalitsusi on Tšehhi omavalitsuste eelarve
aastaks 2013 kokku 5 miljardit eurot. Riigi
eelarve ligikaudsed tulud aastal 2013 on umbes 42,06 miljardit eurot ning ligikaudsed
kulud on 45,95 miljardit eurot.
Enne omavalitsusjuhtidega kokkusaamist
kohtusid tšehhid riigikogu rahanduskomisjoniliikmetega ning kuulsid, et Eesti riigi
eelarve tuludeks planeeritakse aastas 7,5
miljardit eurot ja kulusid 7,7 miljardit eurot.

Pavel Svoboda on 12 000 elanikuga Holešov´i linnapea. Rae vallavalitsus tänab Tšehhi Vabariigi Suursaatkonda võimaluse eest kohtuda
ja vahetada kogemusi Tšehhi eelarvekomisjoni delegatsiooniga.

RS
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Käesoleva kümnendi lõpus minnakse üle nullenergiahoonetele
Paar aastat tagasi, 2010. aasta
juulis jõustus Euroopa Liidus hoonete energiatõhususe uuendatud
direktiiv 2010/31/EL, mille järgi
peavad alates 2019. aastast kõik
ehitatavad ühiskondlikud hooned
ja pärast 2021. aastat ka kõik muud
ehitatavad hooned vastama ligi
nullenergiamajade kriteeriumitele.
Järgmisel aastal hakatakse Rae valda
projekteerima kahte lasteaeda, mis on ette
nähtud Peetrisse ja Jürisse ning mõlemat
hoonet kavandatakse energiasäästlikena.
Info kogumise eesmärgil külastasid Rae
vallavalitsuse töötajad Saue vallas paiknevat
Nõlvaku lasteaeda, mis on üks väheseid
ühiskondlikke nullenergiahooneid Eestis.
Rae vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti
Birgit Parmase sõnul on nullenergiahoone
energiatõhusus väga suur. „Kasutatav energiakogus jääb väikeseks, sest küte, jahutussüsteem ja soe tarbevesi peaks olulisel määral
pärinema taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas kohapeal või lähiümbruse taastuvatest
energiaallikatest, milleks võivad olla nii päike
kui puit ja biomass,“ ütles Parmas.
Nõlvaku lasteaias oli hoone energiatõhususe

Rae vallavalitsuse töötajad käisid uurimas, kuidas on ehitatud nullenergiahoone Nõlvaku lasteaed Saue vallas.
FOTO BIRGIT PARMAS
tõstmiseks kasutatud erinevaid võtteid. Esmalt
on hoone väga kompaktne ning peafassaad
ja rühmaruumid on suunatud lõunakaarde.
Hoonel on kolmekordsed klaaspakettaknad
ning seinasoojustuse paksus on 400-500mm.
Laesoojustuse paksus on 400-700 mm ning
põranda- ja vundamendisoojustuse paksus 300400 mm. Nõlvaku lasteaia kütteallikad on maasoojuspump, termilised päikesekollektorid ja
automaatikasüsteemi kaudu juhitav pelletiahi.
Eluruumis säilib aastaringselt ühtlane ja

mugav temperatuur, mis on umbes 20-24C°
ning see tagatakse passiivselt. „Välispiirete
parema isolatsiooni ja soojustagastusega
ventilatsiooni abil vähendatakse soojuskadusid määrani, kus võimsast küttesüsteemist
loobumine annab ehitamisel rahalise kokkuhoiu,“ selgitas Parmas.
Nõlvaku lasteaed on ehitatud Euroopa
Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel Saku
ja Saue valla koostööna.
RS
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tasub teada
Teade Leader programmi avanevast taotlusvoorust
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab VII taotlusvooru järgmiste meetmete lõikes:
Meede 1: Külakogukondade ühendamine ja arendamine
Meede 2: Ettevõtlus ja puhkemajandus
Meede 3: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored
Meede 4: Ranna-alade ja väikesaarte arendamine
Taotlusvoor on avatud 21.-31. jaanuarini 2013.a.
Taotluste vastuvõtmine lõppeb 31. jaanuaril kell 17.00 nii paberkandjal kui elektrooniliselt esitajatele.
Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või tegevuskoht olema
Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas ehk siis Jõelähtme,
Viimsi või Rae vallas.
Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal kui elektrooniliselt
eelregistreerimise alusel
(+372 520 1189, margit.partel@gmail.com).
Täpsem info vajalike dokumentide ja nende esitamise kohta on
www.leaderph.eu
Projektid peavad vastama „Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2009-2015“ ja Põllumajandusministri
määrusele 21. september 2012 nr. 75.
Meetmete tingimuste tutvustamiseks ning projektide edukamaks
kirjutamiseks toimub infopäev 11. detsembril kell 15-17.00 Loo
alevikus Saha tee 13 Jõelähtme Varahalduse II korruse saalis.
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus

JÜRI NOORTEKESKUS KUTSUB!

NELJAPÄEVAL, 6. DETSEMBERIL –
NOORTEKESKUSE KAUNISTAMINE
JÕULUDEKS.
NELJAPÄEVAL, 13. DETSEMBERIL, KELL 17.00
KINOÕHTU - SUUREL EKRAANIL LASTEFILM
VÕLUHÕBE PÄÄSE 1,00 €
REEDEL, 14.DETSEMBRIL, KELL 15.00
PIPARKOOKIDE VALMISTAMINE.
NELJAPÄEVAL, 20.DETSEMBRIL, KELL 17.00
KINOÕHTU SUUREL EKRAANIL LASTEFILM
VÕLUHÕBE 2 PÄÄSE 1,00 €
REEDEL, 21.DETSEMBRIL, KELL 15.00 PIDULIK
TÄNUÕHTU NOORTELE, KUS TUNNUSTAME TUBLIMAID
JA AKTIIVSEMAID NOORTEKESKUSE KÜLASTAJAID.
•

(KOOLIVAHEAEG) 2. JAANUAR, KELL 14.00
G EELKÜÜNALDE
V ALMISTAMISE TÖÖTUBA
(TASUTA), VIIB LÄBI MTÜ TUBA
REGISTREERIMINE
SIRET.SOODLA@GMAIL.COM

•

(KOOLIVAHEAEG) 3. JAANUAR, KELL 13.00
KOOMIKSITE JOONISTAMISE
TÖÖTUBA, JUHENDAB SIRET SOODLA
(TASUTA), REGISTREERIMINE
SIRET.SOODLA@GMAIL.COM

•

(KOOLIVAHEAEG) 4. JAANUAR, KELL 14-16
SKYPARK KÜLASTUS, KOHTADE
ARV PIIRATUD, OSALUSTASU 2 €, INFO JA
REGISTREERIMINE
SIRET.SOODLA@GMAIL.COM

WWW.RAENOORTEKLUBI.EE
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Peetri tuuliku tundmatu lugu
Vanimaks ehitiseks Peetri alevikus on paekivist hollandi tüüpi
tuuleveski, mille kivimüüri on
raiutud numbrid 1868. Inimeste
mälestuste põhjal ja arhiivimaterjalide toel on selgeks saanud,
kes oli see mees, kes numbrid
kivimüüri raius ja milline on järgmisel (2013) aastal 145-aastaseks
saava tuuliku lugu.
Hans Hallikas oli 19. sajandil Mõigus
tubli ja töökas mölder, kelle juurde tulid
viljakottidega nii Mõigu mõisarahvas kui
lihtrahvas. Mõisavalitsusele jahvatas Hans
vilja tasuta ja alati eelisjärjekorras. See ei
pruukinud mõistagi Hansule meeldida, kuid
pääsu ei olnud, sest Mõigu mõisa omaniku
Tallinna Toomkoguduse kirikukonvendiga
23. aprillil 1877 sõlmitud lepingus, mille
alusel sai Hans elumaja, viljaaida ja talli oma
kasutusse, seisis vastav nõue kirjas.
Veski teenindab mõisnikke
Mõisavalitsejatel oli õigus nõuda Mõigu
vallaliikmelt Hans Hallikaselt tasuta viljajahvatamist, sest Hans sai veski rendile
tasuta. Kuid härrade viljajahvatamise soov
tuli rahuldada kasvõi öösel sängist välja
hüpates, sest lepingus oli nõue – teenust
tuli osutada aegaviitmata. Muuseas - tasuta
rendile saadud veski oli Hans oma kulu ja
kirjadega valmis ehitatud.
Võib arvata, et veski müüri raiutud
aasta1868 on Hans Hallika kätetöö, sest
samasse perioodi jääb aeg, mil talunikud
hakkasid järjest enam oma elu üle otsustama. Kui varem oli veskipidamine vaid
mõisnike sissetulekuallikas, siis tasapisi läks
see üle talunikele.
Kui palju võimaldas möldrimehe töö
Hallika talurahva õue peale jõukust, selle
kohta andmeid ei ole, aga 1857. aastal koostatud nimekirja järgi Mõigu mõisa hoonete
kohta asub Peetri külas kolm talukohta ja 12
asunikukohta. Lähedal asusid veel Järveküla
talupidamised, mida suure tõenäosusega
lähikonnas konkureeriva veski puudumisel
samuti Hans Hallikas teenindas.
Veskist saab omand
Pisut rohkem kui kolmekümmet aastat
peale rendilepingu sõlmimist Hans Hallika
ja Tallinna Toomkoguduse kirikukonvendi
härrade vahel ostab Hallika talu omale päriseks Hansu poeg Johannes Hallikas, keda
külarahvas kutsus Jussiks. Tehing sõlmitakse
29. aprillil 1911, kuid kinnistamise otsus te-

Tundmatu kunstniku maal võimalikust vaatest kunagisele tuulikule.
Veski on juba 1860. aastal kantud kaardile, mille nimi on “Special Charte des Domkirchen Gutes Moick, v. J. H. Schmidt”. Kui sellel kaardil tulla mööda Vana-Tartu
maanteed, mööda sealt, kus tee keerab Ülemiste järve äärest kagu suunas, siis sealt on
kaardi järgi ligi 900 meetrit (ehk selle kaardi järgi ca 420 sülda) vasakut kätt märgitud
tuuleveski. Hoone asub üpris sama koha peal, kus veski on praegugi ja asub Hallika
talu nr 14 maal. Tänapäevast erinev on see, et tee, mis Vana-Tartu maanteelt (tollane
Tartu maantee) veskist möödub, on teiselpool veskit. See tähendab, et veski oli selle
tee suhtes Tartu maantee poolt tulles vasakut kätt, mitte nii nagu tänapäeval, kui veski
asub Peetri teest Vana- Tartu maanteelt tulles paremal.
Siin on kaks võimalust, kas veski on nihkunud või nihkunud on hoopis tee. Näiteks
võis veski 1860. aastal või hiljem ära laguneda ja seejärel ehitati see 1868. aastal teiselepoole teed. Kuid võimalik, et mõõtmised ja võrdlemised kallutavad arvamust, aga seda
pigem selles suunas, et nihkunud on hoopis veskist mööduv tee. Ilmselt oli veski juba
1860. aastal samal kohal, kus praegu ja veskiseinale graveeritud aastaarv 1868 tähistab
veski põhjalikku ümberehitust või parandust.
KALMER MÄEORG
Tallinna Linnaarhiivi peaspetsialist
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hakse neli aastat hiljem 24. novembril 1915.
Talu omanikuks, mille ametlik nimetus kinnistusraamatus on Mõigu Hallika nr.14,
saab kolmekümnendates aastates Johannes
Allikas, kes on mölder Hans Hallikase poeg.
Talukoht hakkab rahvasuus kandma nime
Allika talu.
Möldripoeg Johannes elas oma isatalus
koos naise Annaga ning nende perre sündis
kaks poega ja kaks tütart. Teada ei ole see,
kuidas Johannes veskit kasutas või kas üldse
kasutas. Tuluaruandes tuleb välja, et 1928.
aastal saadi ligi pool maksualusest tulust
(500 krooni) sepapaja ruumide väljarentimisest Voldemar Tiidemannile. Veski tulusid
pole täheldatud üheski Tallinna Linnaarhiivi
käsutuses olevas aruandes.
Müüdi võlgade katteks
Peremehena omas Johannes isatalu koos
maa, abihoonete ja veskiga kuni aastani
1933, mil toimus talu sundmüük võlgade
katteks võlausaldajale Tõnu Kuuspuule.
Tehingus märgiti uueks omanikuks Tõnu
abikaasa Anna Kuuspuu, kes kaks aastat
hiljem kinkis Allika talu koos veski, teiste
kõrvahoonete ja üle 40 hektari suuruse maatükiga oma tütar Leidale ja tema abikaasa
Eduard Tähnasele.
Täna oma Mustamäe korteris elav
81-aastane Milvi Saaremets oli sel päeval umbes pooleteiseaastane kui tema isa

Proovi valmistada Peetri tuuliku jõulurooga
Täidetud jõululiha kõrvitsa-granaatõuna
salati, hapukapsa ja koduste ahjukartulitega kuuele inimesele.
Vaja läheb:
2,5-3 kg seakaelakarbonaadi
100 g mett
50 g sinepit
Tunde järgi soola ja pipart
300 g verivorsti
Valmistamisõpetus
Sealihale tuleb teha sisselõige keskele ning sisse toppida verivorst, seejärel
kinni siduda puuvillase nööriga. Sealiha
hõõruda kokku mee, sinepi, soola ja pipra
seguga ning panna fooliumisse ja lasta seista toatemperatuuril 2 tundi.
Küpsetada ahjus 200 kraadi juures 2,5 tundi. Serveerida hapukapsa,
koduste ahjukartulite ja pohlakastmega.
Eduard Tähnas võttis kehva seisu jäänud
Allika talu pidamise enda majandada. Milvi
meenutab, et isa ei olnud sugugi talupidaja
tüüpi, ta oli harjunud elama majade, mitte
karjaloomade keskel. Eduard oli edukas sõjaväelane ja harjunud elama linnamehe elu.

Kuid talupidamine edenes rahuldavalt
ja veskituulikutel hoiti samuti elu sees.
Tähnaste juures töötas täiskohaga mölder,
kes maksis pererahvale veel koguni renditulu elamise eest tuuliku kõrval asuvas väikses
majas, mida hakati kutsuma möldrimajaks.

Allika talu aiast on säilinud vaid
väike osa. Allika talu aed
FOTO RAUL TÄHNASE ERAKOGU

Peetri tuulik töötab nüüd restoranina
Rae Sõnumid · detsember 2012

Tänaseks lammutatud Allika talu ja
laudahoone müür. Allika talu ees
selle omanik Raul Tähnas.

kogukonnaelu
Heas töökorras veski võimaldas koos karjapidamisega Tähnastele 30ndate aastate
alguses head elu.
Milvi meenutab oma lapsepõlve kui muretut aega, kuid see ei saanud kesta kaua,
sest kui ta sai 9-aastaseks, algas sõda. Uhkest tuulikust sai nõukogude mereväelaste
majand, kus ladustati sõjavarustust. Talu
lautadest viidi loomad tapamajja ja elumaja
tassiti mööblist tühjaks. Lõpuks jäid alles
vaid tühipaljad hooned.
Veski kui multifunktsionaalne ehitis
Lõplikult pidid Tähnased hüvasti jätma
Allika talukompleksi ja tuulikuga 1944.
aastal. Milvi isa Eduard Tähnas küüditati
25 aastaks vangilaagrisse, ema Leida jäi
laste Milvi ja tema venna Taimoga küll
Eestisse, aga neil tuli leida uus elukoht.
Sõjajärgsetele aastatele mõeldes tunneb
Milvi vaid valu.
Tuuliku peremeheks sai aga nõukogude ajal kolhoos. Nagu sadadest veskitest
said laohooned, oli ka Allika talu tuuliku
kasutusotstarve sarnane, kuid seal tehti
veel autodele naelkumme, ladustati sütt
ja tuuliku kõrvalhoones tegutses sepikoda. Milvi poeg Raimo mäletab, kuidas ta
käis isaga kunagises viljakuivatis hobuseid
rautamas.
Eesti vabakssaamisel 1991. aastal oli
kogu Leida ja Eduard Tähnase varandus
Allika talu kompleksi näol nende jaoks
täiesti võõraste inimeste kasutuses ja veski
oli müüdud ühisettevõttele Kermis, mis
tegeles naelkummidega. Milvi meenutab,
et vara tagasisaamine oli väga vaevarikas ja
tuuliku seisukord masendav.
Veskist saab restoran
Ees seisid väsitavad vaidlused, mille tulemusel Harju Maavalitsuse õigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise komisjon tegi 23. aprillil 1993.
aastal otsuse tagastada suurem osa maaüksusest, mis kuulus enne okupatsiooni
Leida ja Eduard Tähnasele. Tagastamata
jäi vaid 1,85 ha, sest see oli saanud transpordimaaks Tallinna – Tartu maantee all.
Perele tagastati Alliku talu hooned ja talu
heaks töötanud veski.
Milvi kinkis tagasisaadud hooned ja maa
Raul Tähnasele ja Raimo Saaremetsale.
Noored mehed ei pidanud aga jõukohaseks
1990ndate aastate keskel veskile elu taaskord
sisse puhuda ja otsustasid selle müüa paari
aasta pärast Järveküla külas elavale Jekaterina Kopossovale. Tema otsustas veski
täies ulatuses korda teha ja tööle panna,
muidugi enam mitte viljajahvatajana vaid
juba restoranina.
SIGNE HEIBERG
Toimetaja
Artiklis on kasutatud Tallinna
Linnaarhiivi käsutuses olevat infot

Kullerkupud proovisid
volinike toolil istuda
Kodanikupäeval tõid Õie lasteaia
kasvatajad Krista Koppel, Aire Salu ja
söögitädi Tiiu Tombak Kullerkupu rühma lapsed vallamajja, et juba varakult
oleks lastel selge, kuidas käib vallaelu
juhtimine.

Kullerkupud seadsid end sisse volikogu saali, kus igal kuul korra peavad vallavolinikud istungit. Tutvuti vallamajaga ja
inimestega, kes seal töötavad.
RS
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Peetri Lasteaed-Põhikool
pakub tööd
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lasteaia logopeedile
(alates jaanuar 2013)
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kokale.
CV ja avaldus saata
aadressile
sekretar@peetri.edu.ee,
info 606 8855.
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ADVENT JA JÕULUD
2012 JÜRI KIRIKUS
9.12 2. advendipüha kell 12
♫ muusika Naiskoor "Rukkilill" ja Eesti Meestelaulu
Seltsi Tallinna Meeskoor,
12.12 Advendi- ja jõulukontsert kell 19 sarja "Laulame
kirikuaknad särama!" raames.
♫ Kiili koor, Kalevi
Kammerkoor.
Annetus kiriku peaukse ja
roosakna taastamiseks.
16.12 3. advendipüha, kell 12
Leeripüha, Jüri kiriku 127.
aastapäev
♫ muusika Keila kirikukoor
Miikael
kell 18 Jõulukontsert Jüri
Perekoor, Rae Kammerkoor, Lagedi segakoor Helinad
23.12 4. advendipüha kell
12 jumalateenistus armulauaga
24.12 kell 16 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
♫ muusika Jüri Perekoor,
Jüri Gümnaasiumi
mudilaskoor
kell 18 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
♫ muusika Aruküla Noortekoor
25.12 1. jõulupüha kell 12
♫ muusika Erich Krieger,
Kuldne õhtupäike ja Kuno
Kasaku muusikaõpilased
26.12 Jõulupuu Nabala palvemajas kell 15
♫ muusika, salmi või tervituse võtab igaüks ise
kaasa
31.12 kell 16 Vana-aasta
õhtu armulauaga
Rae Sõnumid · detsember 2012

Rae valla jõulukuu sündmused
8. detsember 11-15 Jõululaat Rae kultuurikeskuses. Avatud
jõuluvana postkontor
8. detsember 18.00 Hedvig Hansoni & Andre Maakeri kontsert Rae koolimajas Vaskjala külas. Pääse eelmüügist Rae
vallamajast 10€, kohapeal 13€
9. detsember 15.00 Uuesalu laste jõulupidu (Kopra põik 5-1)
11. detsember 19.00 Jõulukursus Uuesalu keraamikatoas
(Kopra põik 5-1)
12. detsember 19.00 Heategevuskontsert „Laulame Jüri kiriku aknad särama“ Jüri kirikus
14. detsember 19.00 Tantsuõhtu „Talvevalss 2012“ Rae kultuurikeskuses, pääse 10€
14. detsember 20.00 Jõulukontsert „Näe, väljas on talv!“
Uuesalus (Kopra põik 5-1)
15. detsember 10.00 Lagedi piirkonna koduste laste jõulupidu Lagedi koolis, eelregistreerimine 10. detsembrini telefonil
522 0820
15. detsember 11-14 Jõulukäsitöötuba Rae koolimajas Vaskjala külas, pääse 5€
16. detsember 18.00 Jõulukontsert Jüri kirikus
18. detsember 18.00 Suurte perede ja erivajadustega laste
jõulupidu Rae kultuurikeskuses, kutsetega, info telefonidel
6056773, 6056774
18. detsember 18.30 Peetri koduste laste jõulupidu Peetri
kooli aulas, eelregistreerimine kuni 14. detsembrini meiliaadressil yritus@peetri.ee
20. detsember 16.00 Rae valla eakate jõulupidu Rae kultuurikeskuses, eelregistreerimine telefonidel 605 6750, 605
6773, 605 6774
25. detsember 12.00 Esimese Jõulupüha Jumalateenistus ja
heategevuslik kontsert „Jõulurõõmu kõigile“ Jüri kirikus
28. detsember 19.00 Aastalõpupidu Rae kultuurikeskuses,
pääse eelmüügist 8€, kohapeal 10€
31. detsember Vana-aasta ärasaatmine ja uue aasta vastuvõtt Uuesalu külaplatsil

TÄHELEPANU!
Neljapäeval, 20. detsembril 2012 kell 16.00
toimub
Rae Kultuurikeskuses traditsiooniline
PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU
Registreerimine telefonidel:

605 6750
605 6774
605 6773

Bussid väljuvad:
Lagedi endise postkontori eest kell 15.30
Urvaste külast 15.00
Ellaku bussipeatusest 15.10
Vaida raamatukogu eest 15.15
Patika bussipeatusest 15.25
Aaviku külast 15.35

kogukonnaelu

Rae vald pidas aastapäevapidu
Rae vald tähistas 23. novembril Rae kultuurikeskuses traditsioonilist aastapäevapidu. Tänavu oli 1866.
aastal väikeste valdade kokkuliitmise tulemusel loodud Rae vallal 146. aastapäev.
Peoperemehed, volikogu esimees Agu Laius ja vallavanem Mart
Võrklaev, olid oma külaliste poole pöördudes ühel meelel, et vaatamata sellele, et vallal on muresid, leidub siin väga palju head ning
mis peatähtis - häid tegijaid. Vallavalitsus tunnustas möödunud aasta
jooksul oma tegevusega silma paistnud inimesi, teisisõnu häid tegijaid. Üheskoos vaadati Loone Otsa kirjutatud humoorikat näidendit
„Tammik ja raud“, mille tõi lavale koos näiteringiga „Omad“ Kaja
Kalmer, elati kaasa rahvatantsuansamblile „Sukad ja Tagi“, maitsti
sünnipäevatorti ja keerutati jalga ansambli Detail saatel.

Loone Ots (vasakul) valmistub vaatama peatselt iseenda kirjutatud ajalooteemalist ja humoorikat näidendit
Tammik ja Raud.

Leane Jalukse (vasakul) kinkis valla aastapäevapeole
tulnud külalistele silmailu, sest tema tehtud loodusmaalid kaunistasid kultuurikeskuse seinu.

Volikogu esimees Agu Laius ja vallavanem Mart Võrklaev võtavad vastu tervitusi valla aastapäeva puhul.
Aastapäevapeo ametlik osa algas hümniga.

Peole saabub Indrek Varik, kes hoolitseb Rae valla
elanike informeerituse ja kaasarääkimise võimaluse
eest ning on asutanud Facebookis Rae valla grupi,
kuhu saavad kuuluda Rae vallaga seotud inimesed.

Vallavanem Mart Võrklaev tunnustas aasta jooksul
silma paistnud tegijaid, kelle hulgas oli ka vapper
noormees Raiko Hotski, kes näitas üles julgust aidates
oma kaaslast ohtlikus olukorras.
detsember 2012 · Rae Sõnumid
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Tänukirja said konkursil Kaunis Kodu autasustatud
pered. Tänukirja on vastu võtmas II koha võitnud Irme
tee 6 (Rae küla) perenaine Kristi Kõvask.
Heas eas naine Häri, keda mängib Kairi Kadastik,
pistab oma käe pihku ja võtab omale meheks Rain
Vellerindi poolt mängitud svealase Thori. Parmal pool
istub ahne naine Iitsa, keda mängib Terje Jaamul, Iitsa
kõrval seisab kaubamees Plüü, keda mängis Aldo Laid.

Tunnustuse oma tegevuse eest valla elu arendamisel
said Kristiina Suvi, Urmas Kütt, Anneli Kardin ja fotol
olev Katri Kaasik.

Etendust rikastas roomlane Tacitus, kes ka päriselt on
olnud olemas ja kelle märkmete alusel on näidendi
autor Loone Ots kujundanud pildirauaajal Eesti aladel
elanud inimestest. Tactitust mängis Margus Vain.

Näitering „Omad“ pakkusid Kaja Kalmeri poolt lavastatud toreda loo sellest, kuidas peale sõdade ja haiguste
laastamistööd pidid naised külas üksipäini hakkama
saama. Fotol Õnne Päeske, kes mängis näidendis
Vilve Alumets on kehastunud isepäise orja Viheri rolli.
iharat naist Kirget.
Rae Sõnumid · detsember 2012
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Vahur Kersna: lihtne ja keeruline ühekorraga
Novembrikuu esimesel nädalavahetusel, kui väljas oli juba sügiseselt
udune ilm, oli hea minna Jüri raamatukokku kohtuma Vahur Kersnaga.
Sai natuke sooja endale ja oma
hingele. Ekraanilt või raadiokanalilt
tuttav mees, kes on viimasel ajal rekordeid teinud oma raamatuga 7X7,
on tegelikult lihtne maapoiss. Sellisena ta tahab end esitleda ja sellisena
ta kohtumisel ka oli.
Rohkem, kui oma raamatust või ajakirjanikuna toimetamisest, rääkis Kersna
kohtumisel elust ja inimestest. Huvitav oli
kuulata, kuidas ta tunnistas, et igapäevaelus
ta järjest rohkem pigem kuulab inimesi kui
ise räägib.
Või miks ja mismoodi peaks püüdma
elada oma elu nii, et iga hetk on oluline ja
kordumatu. Liigutava hetkena jäi meelde
Vahur Kersna poolt räägitud lugu sellest,
mismoodi ta palus Eesti tuntumal keeledaamil Helju Valsil oma raamatu tekste üle
lugeda ja kui kahju oli tal sellest, et peale
mitmetunnist omavahelist kohtumist, mille
lõppedes ta oli emotsionaalselt ja füüsiliselt
täiesti läbi, jäi seepärast tegemata väike kohvijoomine Tartus Werneri kohvikus. Ja mis
jääbki olemata, sest Helju Vals lahkus mõne
päeva pärast meie hulgast. „Aga ta tahtis
tulla raamatu esitlusele ja ma tundsin, et ta
oli seal,“ ütles Kersna.
Oma raamatu, täpselt aasta aega tagasi
ilmunud teose „7X7“ kohta ei taha Kersna kuidagi öelda, et see on elulooraamat.
Paljudes Eesti raamatukogudes on see teos
aga jätkuvalt kõige populaarsemate raamatute nimekirjas. Näiteks Jüri raamatukogus
on Vahur Kersna raamat olnud terve aasta
jooksul laenutuste edetabelis 1.-2. kohal,
tänagi on paar inimest ootejärjekorras.
„Siin on kirjas mu tegemised ja juhtumid,
mis on mu elus olnud. Alustasin nende asjade kirjapanekut, kuna mul oli aega nende
peale mõelda ja eelkõige mõtlesin ühe väikese
poisi peale (oma poja – toim.), kellel on ehk
kunagi huvi seda lugeda,“ ütles ta. Vahur
Kersna meenutas seoses raamatu sünniga
oma isa, raamatukujundajana tuntud Heino
Kersnat, kelle käest oleks ta tahtnud paljusid
asju küsida, kuid see polnud enam võimalik.
„Mida vanemaks ma saan, seda rohkem
tundub mulle, et kordame neid samu asju ja
mustreid, mida on teinud meie vanemad. Ja küll
oleks hea, kui üht-teist juba ette teaks, ei peaks
neid sama asju läbi tegema,“ arvab Kersna.
Ta rääkis ka oma ajakirjanikutööst. Praegu
teeb ta Vikerraadios iga reede pärastlõunal

Tähelepanelikud kuulajad.

FOTO RAE SÕNUMID

Vahur-Üllar Kersna sündis 4. aprillil 1962 Võrus
Ta on lõpetanud Antsla Keskkooli ja Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna.
14-aastaselt avaldas ta oma esimesed karikatuurid ajalehes „Säde“
Ta on mitmekordne Eesti ajakirjanike meister kümnevõistluses.
Televisoonitööd alustas ta aastal 1995, tuntumatest saadetest on ta
juhtinud „Reisile sinuga“ (1998-1999), „Pealtnägija“ (1999-2007), „Sind
otsides“ (2009). Ta on korduvalt valitud parimaks meessaatejuhiks,
2012. aastal sai ta Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia.

Vahur Kersna kohtumas Jüri raamatukogus oma fännidega.
FOTO RAE SÕNUMID
kuulajatega otsesaadet Reedene rõõm ja ETVs
laupäeva õhtuti eetrisolevat saadet Pink. „Pealtnägija saatesse ei tahtnud ma tagasi minna,“
tunnistas ta. „Tahan elus ikka edasi minna.“
MERIKE MIKK
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Jüri Gümnaasium käis Taani koolidega sõprussuhteid loomas
Kristi Vimberg kirjutab elust
Taani koolides ja imestab, kuidas
on võimalik suurel hulgal murdeealistel noortel elada terve aasta
üheskoos ıkoolikülas„ nii vähese
järelevalve all, ilma et sellega
kaasneks soovimatuid tagajärgi.
Jüri Gümnaasiumi viis õpetajat ja kaks
10. klassi õpilast käisid oktoobri esimesel nädalal Taanis Lynghøj Efterskole ja
Støvring Gümnaasiumiga sõprussidemeid
loomas. Jüri Gümnaasium planeerib leida igale gümnaasiumiklassile suunapõhise
partnerkooli teistest Euroopa riikidest.
Lynghøj Efterskole asub Põhja-Taani maapiirkonnas Aalborgi linnast mõnekümne kilomeetri kaugusel. Kohale saabudes tundus meile nagu oleksime jõudnud Lõuna-Eesti metsa
noortelaagrisse: koolimaja ja õpilaste elumajad
meenutasid meile tüüpilist laagriehitist. Hiljem
selgus, et meie tunne oli põhjendatud: see kool
on alguse saanud skaudiliikumisest.
Efterskole näol on tegemist eritüüpi kooliga, kus õpivad õpilased vanuses 14-18. See
on põhikooli n.ö. järelkool. See on võimalus
õpilastele, kes ei tea pärast põhikooli, mida
nad edasi tahavad teha. Üheskoos õpitakse iseseisvat elu ilma vanemateta, elatakse
ühiselamutüüpi majades koolimaja juures.
Meie saabumine ei häirinud kooli elurütmi.
Kõik jätkasid oma tavapäraste tegevustega.
Meid paluti osalema õpetajate koosolekule,
mille töökeeleks oli loomulikult taani keel.
Siiski tehti väike paus, kus saime end tutvustada ning seejärel jätkus töö argiteemadel.
Õpilaste koolipäev jättis puhkelaagri tunde: koolikella ei olnud, õpetajad alustasid
ainetunde meile arusaamatu ajagraafiku
järgi, koolitunnid vaheldusid söögitundidega. Nimelt söövad taanlased kuus korda
päevas, nii ka selles koolis.
Ühel päeval said meie õpilased ühiskogunemisel kogu koolile teha ettekande Eestist.

Taani koolis.
Üllatav oli Taani noorte vähene teadlikkus
(informeeritus) Eestist. Nende jaoks oli uus
ja üllatav fakt seegi, et Eesti on ammustel
aegadel olnud Taani ülemvõimu all.
Mõned päevad hiljem kui uue elutempo
ja keskkonnaga kohanetud, külastasime ka
500 õpilasega gümnaasiumit. Soe vastuvõtt
sisaldas endas ühist lõunasööki, ekskursiooni koolimajas, ainetundide külastust,
vestlusringi kooli juhtkonnaga. Silma jäi see,
et gümnaasiumiõpilaste põhiliseks töö- ja
õppevahendiks oli sülearvuti. Ja õpilased
polnudki Facebookis, vaid ilma õpetajapoolse kontrollita tegid vajalikke ülesandeid
– meie õpilastel oli seda raske uskuda.
Koolides panime tähele ka suurt meesõpetajate osakaalu. Ilmselt tingib selle ka õpetaja
kuupalk, see on Taanis keskmiselt 3412 eurot.
Taani koolide külastus tekitas mitmeid
küsimusi: Kuidas jõuab taanlane nii rahuliku tempoga samale tasemele nagu meie
lapsed ülepaisutatud õppekavasid läbides?
Kuidas on saavutatud, et õpilased austavad

FOTO AUTOR HARRY JENSEN.
ja hindavad õpetajaid, õppides meie jaoks
väheste piiride ja reeglitega koolis? Kuidas on
võimalik suurel hulgal murdeealistel noortel
elada terve aasta üheskoos „koolikülas“ nii
vähese järelevalve all, ilma et sellega kaasneks
soovimatuid tagajärgi? Need on küsimused,
millega tasub tegelda, millele vastust otsides
leiame ehk ka oma haridussüsteemis ja koolikorralduses innovaatilisi lahendusi.
Täna saame eestlastena olla uhked oma
töökuse üle. Kadedaks teeb taanlase stressivaba elukorraldus. Taani inimene pidi uuringute järgi olema Euroopa kõige õnnelikum,
tahaksime seda rohkem ka oma järeltulijatele.
Algselt kultuurišokki tekitanud Taani „laagrikoolilt“ on meil mõndagi õppida.
Taani koolis hinnatakse rahvusvahelist mõõdet. Seega loodame, et nimetatud
koolidest saavad meie kooli ettevõtluse ja
rahvusvaheliste suhete suuna partnerkoolid.
KRISTI VIMBERG
Jüri Gümnaasiumi arendusjuht

Rae Huvialakooli õpilastel algas konkursihooaeg edukalt
Rae Huvialakooli klaveri eriala õpilased
osalesid 10. novembril Tabasalu Muusikakoolis Loode-Eesti muusikakoolide Eesti klaverimuusika konkursil, kus Kristina Laurits (õp
Rutt Ridbeck) saavutas oma vanuseklassis I
koha, Carmen Lepik (õp Sirle Piisang) sai
eripreemia kava hea esituse eest, tublid olid
ka Markus Mõttus ja Katariina Ingerma
(mõlema õpetajaks Sirle Piisang).
16. novembril toimus Orus Harjumaa
koolinoorte vokaalansamblite konkurss, kus
Rae Huvialakoolist osales 4 vokaalansamblit,
kelle juhendajaks on Külli Ovir.
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Vokaalansamblite konkursil saavutas
poisteansambel I koha koosseisus Jass Johannes Leis, Janno Hargisk, Mikk Lainevool, Mirko Lainevool, Kaur Kajar Kalmer
ja Hans Joosep Altroff
Ansambel Mimmud saavutas II koha koosseisus Stella–Maria Raudam, Lizell Riismaa,
Eliise Heinsalu, Katrin–Kätlin Koppel, Pilleriin Tõnisson, Lisette Malla, Helena Hergauk,
Berit Hallik, Loviisa Otepalu, Brigitta Pallum,
Eva–Liisa Arumägi, Katariina Ingerma, Mariliina Maltsar, Catreen Rebeca Johanson.
Ansambel Mummud saavutas III koha

kooseisus Emmeliine Koor, Hanna Puusta,
Grete Eerikson, Carol–Kristella Varblane,
Meriliis Saar, Kristi Kajasalu, Carmen
Lepik, Nadežda Todurova
Ansambel Pahh saavutas III koha koosseisus:
Kristin Sõber, Mailiis Vosman, Martha
Rattus, Kertu Laherand, Raili Ots
Täname ning õnnitleme kõiki õpetajaid,
õpilasi ja lapsevanemaid meeldiva ning eduka koostöö eest!
SIIRI LAID

hariduselu

Tõruke kinkis isadele ja lastele koosolemiserõõmu
Pime neljapäevaõhtu enne isadepäeva. Jüri spordihoone parklas
laulab hele lapsehääl: ıOlla koos,
olla koos on nii hea – olla koos oma
issiga!‰ Mis teha, lahedad laulud
jäävad ju ikka kummitama! Ja et just
on lõppenud Tõrukese lasteaia Mardikate, Mesimummude ja Lepatriinude rühmade sportlik isadepäevatrall,
on sõnum ka igati ajakohane!
Vaevalt et tänapäeval mõni isa tunneb, et
saab oma lapsega liiga palju koos olla ja liiga
palju vahvaid asju teha – mure on pigem
ikka vastupidine. Seega oli igati vahva, et
Tõrukese lasteaia leidlik pere isadepäeva
tähistamiseks sportliku võtme valis. Oh
seda hasarti, mis papadesse-põnnidesse
teatevõistluste käigus sisse tuli! Polnud
kahtlustki, et pesulõksuga paberliblikaid
ämbrisse püüda tundus tol hetkel tähtsam
kui mistahes muu maailmas. Ja kui isad
püüdsid võibolla lihtsalt oma laste rõõmuks
tublid ja kiired olla, siis lapsed nautisid
lausa mitmel rindel – esiteks seda, et said
oma issiga kahekesi „tiim” olla ning teiseks

vastutust oma rühma eest väljas olla. Muidu
on nad ju ka igati tublid Johannad, Teedud,
Heidid, Markused ja Liisid, aga nüüd oli
ilmatu vahva tunda end pealaest tallani
Mardika, Mesimummu või Lepatriinuna!
Spordipeo lõpuks sai iga issi puhuda oma
lapsele õhupalli. Ning siis oli selgelt näha,
kuidas lihtsuses peitubki võlu – lapsed ei
tahtnud kohe mitte koju minna, vaid oleksid rõõmuga veel ja veel spordisaalis palle

lennutanud. Kodus segavad kahekesi-hetki
tihti ju telerid ja arvutid, mille lummast
on end raske lahti kiskuda nii suurtel kui
väikestel. Seda vahvam oli neljapäevaõhtul
spordihoones tõdeda, et kui valida on, siis
eelistab ka tänapäeva laps elektroonilistele
lapsehoidjatele lihtsat õhupalli. Eriti, kui
seda saab põrgatada koos isa või emaga.
SIGNE LAHTEIN
Mardikate rühma Matise ema

Jüris avati loodusõpperada
Jüri Gümnaasiumi staadionile
rajati 2012. aasta sügisel multifunktsionaalne loodusõpperada,
mille pidulik avamine toimus novembri alguses keskkonnaministri
Keit Pentus-Rosimannuse osalusel.
Loodusehuvilised saavad näha ligi kilomeetripikkusel õpperajal 17 liiki okaspuid,
25 liiki lehtpuid, 20 liiki põõsaid ja püsikuid.
Keskkonnaminister leidis, et kui toimuks
loodusõpperadade konkurss, siis Jüri Gümnaasiumi vastvalminud kompaktsele loodusõpperajale pole kerge vastast leida.
Kooli juhtkonda rõõmustab aga see, et
loodusõpperada annab võimaluse tõsta nii
koolilaste kui ka täiskasvanute teadmisi
erinevate Eestis levivate puude ja põõsaste
kohta. Loodusõpperajal olevate puude ja
põõsaste juures on värvilised infotahvlid,
kus on taime nimi ja kõik oluline info.
Koos loodusõpperajaga avati ka kombiväljak, võrkpalliväljak ning püstkoda, kus
on võimalik läbi viia õueõppetunde ja erinevaid üritusi. Kuid püstkoda võimaldab
laialdasematki kasutust, suure kaasaegselt
väljaehitatud püstkoja tulekolde ümber

Püstkoda on Jüri kooli õpilaste jaoks
loodusõppeklass, aga hoonet on võimalik ka laialdasemalt kasutada.
saab korraldada ka eraüritusi. Miks mitte
korraldada püstkojas näiteks koolitus või
oma sünnipäevapidu? Kombiväljakul saab
talvisel ajal mängida hokit ja uisutada ning
lumevabal ajal mängida rannajalgpalli.
Loodusõpperaja rajamine sai teoks tänu
Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogule ja Rae vallavalitsusele. Objektide rajamist toetasid Pria
läbi LEADER-programmi, Siseministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium, OÜ IBE
Estonia, Hansaviimistlus OÜ ja OÜ Troka.
Loodusõpperajale on oodatud jalutama
kõik huvilised, kel huvi tundma õppida

Püstkoja avamine Jüri Gümnaasiumi loodusõpperaja keskusena. Lindi
lõikavad läbi (paremalt) volikogu esimees Agu Laius, Jüri Gümnaasiumi
direktor Maria Tiro, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, MTÜ
Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu esindaja Marko Leppik, vallavanem Mart
Võrklaev ja kooli vilistlasest volikogu
liige Veigo Gutmann.
FOTO RAE SÕNUMID

Eesti loodust või oma teadmisi värskendada.
Samuti on kõik huvilised oodatud kasutama
võrkpalliväljakut ning kombiväljakut.
RS
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Ohtlikest kaevudest anna teada
päästeala infotelefonile 1524
ıMa vaatasin kolmanda korruse
aknast, kuidas noor tüdruk läks
üksi üle puhta ja puutumata lumise
välja, jättes enda järele sinkadivonkadi käiguraja. Ja äkki ta vajus
läbi lume ja teda ei olnud enam
näha..,.„ nii kirjeldab ühte traagilist
kaevukukkumist selle pealtnägija ja
abikutsuja. Kahjuks oli kaevus vesi
nii sügav, et päästjate kohalejõudes
oli neiu juba uppunud.
Kas seda õnnetust oleks saanud kuidagi ära hoida? Kindlasti, kui enne lume
tulekut oleksid katmata kaevust möödujad
sellest õigel ajal teada andnud. Ei asunud
ju see üksikus kohas, vaid päris käidava
kõnnitee läheduses.

Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet
tuletavad meelde, et katmata ja katkiste
luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest tuleb teada anda
päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu
kõrvaldamiseks tuleks ohuala olemasolevate
vahenditega märgistada või piirata.
Infotelefonile helistajalt küsitakse
andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt

määrata ohtliku rajatise asukohta, rajatise
tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev,
maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder
vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid
parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid
juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise
üles leidmisega.
Päästeala infotelefonile laekunud info
ohtlike rajatiste kohta edastatakse kohalikule omavalitsusele, Tehnilise Järelevalve
Ametile ja Põllumajandusametile, kes selgitavad välja rajatise omaniku ning teevad
vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks
vajalike tegevuste kohta. Ettekirjutuse tegija
jälgib ka selle täitmist ning rakendab omalt
poolt meetmeid ohu võimalikult kiireks
likvideerimiseks.
EDVI FREIBERG
Häirekeskuse kommunikatsioonijuht

Rae vallas juhtus õnnelik õnnetus
“Soovime kutsuda inimesi üles olema
tähelepanelikud kaevuluukide suhtes, sest
metallivargad on haistnud, et maas vedeleb
puhas raha,“ ütles vallavanem Mart Võrklaev.
Õnnelik õnnetus juhtus Rae vallas Lagedil 31. oktoobri õhtul, mil sõpradega väljas
viibinud tütarlaps kukkus ekspluatatsioonist välja jäetud tuletõrjevee mahutisse, sest
metallivargad olid kaevuluugi ära viinud.
„Kui veel sügisel samal alal muru niideti,
oli kaevuluuk alles. Arvata võib, et kaevu-

luugi kadumine oli metallivaraste tegevuse
tagajärg,” lisas vallavanem.
Maaomanik tegutses ootamatult kaduma
läinud kaevuluugi tõttu lahtiseks ja ohtlikuks muutunud mahuti likvideerimisel
kiiresti. Järgmisel päeval täideti mahuti
kruusaga ja tasandati ümbritsev pinnas.
„Õnnetusse sattunud lapse kaaslast Raiko Hotskit, kes näitas üles vaprust ja julgust
oma sõbrale abi organiseerimisel, tunnustasime 23. novembril toimunud Rae valla

aastapäeva peol vapra käitumise eest,” ütles
vallavanem.
Vallavanem paneb inimestele südamele,
et pimedal ajal tuleb olla lahtiste kaevuluukide osas eriti tähelepanelik ning kohe
tuleb anda teada, kui märkate puudu olevat
kaevuluuki.
RS

TÕN pakkus õppimisrõõmu
Õppimise nädal oli küll 12. - 19. oktoober 2012, kuid Rae vallas algasid kursused,
koolitused, treeningud palju varem ja kestsid novembri lõpuni. Huvitavaid teemasid,
millest soovitakse rohkem teada on nii palju.
Kokku oli erinevaid koolitusi/kursusi ligemale 30 ja osalejaid TÕNi koolitustel oli
kokku 420.
Kursustest enam pakkus huvi hiina meditsiini ja suhtluskoolituse teema, samuti
ravimtaimede kasutamine tervise paran-

damiseks. Endiselt on väga populaarsed
kõik kokandusega seotud koolitused. Pisut
vähem tunti sel aastal huvi käsitöö ja meisterdamise vastu.
Võikski öelda, et inimesed hindavad üha
rohkem enda tervist ja soovivad teada, kuidas
tervist hoida, kuidas ise sööki valmistada ja
kuidas hoida meel rõõmus ja tuju hea.
Elukestev õppimine on omane igale
inimesele. Enesetäiendamine annab kindlustunde oma eluga edasi minna ja uusi

väljakutseid vastu võtta.
Õige aeg on just nüüd ja praegu, paremat
või eraldi aega õppimise jaoks ei pruugi
tullagi!
Täiskasvanud õppija nädal on aeg, mil
võiksime üle vaadata oma senise teekonna
– küsida endalt, kas ma õpin, mida ja kuidas
ma õpin ning mismoodi saan oma tarkust
igapäevaelus kasutada.
KAJA KALMER

Peatselt on kätte jõudmas toomapäev, mil vanarahvas viis Tahma -Tooma majast välja.
Sel aastal ootab meid ees maagiline numbrikombinatsioon, mis on andnud võib-olla ka alust paljudeks spekulatsioonideks.
Kuidas möödub sinu päev 21.12.2012? Rae Sõnumite toimetus ootab lugusid.
Saada aadressile sonumid@rae.ee või aadressile Aruküla tee 9, Jüri. Märgusõna 21.12.2012
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mitmesugust
Rae valla loodus - ja
kultuuriväärtusi tutvustav
trükis on saadaval
raamatukogudes

Vaata talle silma!
Kuigi loomad ei näe maailma
sama värvilisena kui meie, on
silmad neile sama olulised kui
inimesele. Seda, et silmi tuleb
hoida, teab igaüks – silmad on
aken maailma. Koerale vaatab
omanik mitu korda päevas otsa
ning seda, et silmadega on midagi
valesti, ei ole keeruline märgata ja
loomaarstiga tasuks siis kindlasti
ühendust võtta.
Juba enne, kui läheme kutsikat valima,
tuleb arvestada sellega, et paljud silmahaigused on päriliku iseloomuga. Oluline
on välja uurida, kas kutsika vanematel on
olnud silmadega muresid ja kas on tehtud
uuringuid tõule iseloomulike silmahaiguste
välistamiseks. Segaverelistel koertel esineb
silmahaigusi sama tihti kui tõukoertel.
Kui kutsikas on uude koju toodud, siis
alles algab see õige maailma avastamise
aeg. Kui oma niisket nina topitakse kõikvõimalikesse kohtadesse ja tormatakse pea
laiali ringi, on mustuse sattumine silma
tavaline - seda eriti kääbustõugudel, kelle
silmad on suured ja mida ei kaitse piisavalt
ka silmalaud.
Koera silmad peavad olema puhtad
ja kuivad. Koer kissitab silmi valu pärast
ning nõrevool silmast on mingi ärrituse
tagajärg. Kui silmast tuleb läbipaistvat või
vähest pruunikat vesist nõret, siis võib olla
koerale mustus silma sattunud ja vahel
piisab silmade loputamisest rohke veega.
Põletikule silmas viitab kollakas, limane
nõre, mida võib vahel olla rohkesti. Inimestele mõeldud apteegist saadaolevad
käsimüügiravimid jäävad tihti loomadele
nõrgaks ning õige ravi saamiseks tuleb
pöörduda loomaarsti poole.
Pikakarvalistel koertel võivad karvaotsad ulatuda silma ning tekitada üleliigse
pisarate voolu. Heledakarvalistel koertel on

silmanurkades olev karv sageli pruunikas.
Selle põhjuseks on pisarates olevad ained.
Pidevalt märg silmaümbruse karv võib pulstuda ja selle all olev nahk võib muutuda
põletikuliseks. Selline olukord on koerale
valulik ja väga ebamugav.
Silmatraumade korral tuleb arstiga kohe
ühendust võtta. Kuigi vigastus võib väliselt
väike ja tühine olla, siis tasuks lasta loomaarstil silm üle vaadata. Kui on tekkinud
lauvigastus, siis vajab see koheselt kirurgilist
abi, sest valesti kokkukasvanud laud võivad
hiljem tõsiseid probleeme põhjustada. Silmamuna vigastuste korral on silma päästmiseks ainuke võimalus kiirelt silmaarsti
juurde jõudmine. Tänu kiirele omanikule
ja heale arstile on päris mitmele loomale
nägemine peale silmatraumat alles jäänud,
kui naabrikassiga sõprust sobitada püüti,
aga tervituseks kass küünega silmamuna
läbistas.
Paljudel tõugudel on eelsoodumus silmalaugude sisse- või väljapöördumiseks.
Laugude sissepöördumisel hõõruvad ripsmed vastu silma. Omanik saab sama tunnet
kogeda, kui liiv silma läheb. Silm hakkab kipitama, sügelema, vett jooksma, valutama ja
silma lahtihoidmine on väga ebamugav. Kui
sa näed, et su koeral on silmadega midagi
sarnast, siis lase loomaarstil silmi kontrollida. Kui selline mure kestab kaua, siis võib
loom nägemise kaotada, kuna silma sarvkest
pigmenteerub ja sellest ei paista valgus läbi.
Laugude väljapöördumist näeme eelkõige suurt tõugu koertel. Rippuv laug ei
suuda silma kaitsta mustuse eest. Sellise
murega koeri saab aidata ainult operatsiooniga. Lõikus vajab hea tulemuse saamiseks
kogenud kirurgi ning head tehnikat. Looma
vabastamine pidevast valust ja ebamugavustundest silmades väljendub otseselt looma
rõõmsamaks ja aktiivsemaks muutumises.
Ärge jätke looma silmamuresid tähelepanuta!

Rae vallavalitsus andis välja
oma valla loodust ja kultuuriväärtusi tutvustava trükise,
mille peamine eesmärk on olla
abistavaks õppematerjaliks
koolidele, kuid see sobib ka loodus- ja kultuurihuvilistele, kes
otsivad Rae valla kohta infot.
Trükise koostaja Kristi Aru sõnul
annavad informatiivsed tekstid ja illustreerivad fotod vaid ülevaatliku pildi Rae
vallast. Kes objektide vastu suuremat
huvi tunneb, leiab kindlasti trükises
kasutatud materjali loetelust viiteid lisamaterjalile.
Värskelt ilmunud trükises saab lugeda legendaarsest Lehmja tammikust,
muistsetest asulakohtadest Rae vallas,
Rae rooduvarjendist ning paljudest
teistest loodus- või kultuuriväärtustest.
Kõik objektid on kantud valla kaardile
punktidena ja seetõttu on need lihtsalt
leitavad ka omal käel ekskurseerimisel.
„Raamat on spiraalköites ja tavapärasemast paksemate lehtedega – nii on
julgem ja mõnusam seda näiteks õues
lehitseda,– tutvustas Kristi Aru, kes
on üks peamistest tekstide koostajatest
Birgit Parmase kõrval.
Trükist saab osta kõikidest Rae valla raamatukogudest ja selle hind on 2
eurot.
RS

Rae valla
loodus- ja kultuuriväärtused

Rae Vallavalitsus

DR. VMD HELENA TRUS, JÜRI
LOOMAKLIINIK
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Kipume liialdama nii
soola kui suhkruga
Süsivesikud on meile peamiseks energiaallikaks. Ka suhkur on
süsivesik, kuid suhkrutest saadav energia peaks jääma piiridesse
3-18%. Tegelikkuses on suhkru tarbimine kuni 25% päevasest energiast. Suhkru liigtarbimise oht on kindlasti nendel, kes armastavad
juua karastusjooke, mahlajooke ja süüa magusat. Kui iga päev juua
0,5 liitrit limonaadi, siis saame 50g ehk 12 triiki teelusikatäit suhkrut
päevas ja 14kg suhkrut aastas. Samas suureneb hambakaariese oht,
sest happerünnak toimub iga kord peale limonaadi joomist. Kui
räägime portsjonitest, siis maksimaalselt võib (aga ei pea) päevas
tarbida 1-2 portsjonit magusat. Üks portsjon on näiteks 2tl suhkrut,
mett, moosi või 10g šokolaadi või 10g küpsist. Kui hommikul lisad
joogile 2tl suhkrut ja pudrule 2tl moosi, siis komm, küpsis, kook,
saiake sellel päeval on juba liiast.

kuma küpsise või koogi saame kodus ise teha ja selleks saab valida
parimad toiduained. Kui soovid kohe algust teha ülimaitsva tervisliku tatrašokolaadiga, siis retsept ja õpetus on kodulehel www.
toitumisnoustaja.com (šokolaad kaalulangetajale).

Soolad

Suhkur
Kui sööme palju magusat, mis enamasti sisaldab valget rafineeritud suhkrut, siis see mõjutab meie veresuhkrut ja insuliinitaset
veres. Kiiresti imenduv suhkur soodustab diabeedi, vähi ja südamehaiguste arengut. Nii lastel kui täiskasvanutel on suured probleemid
ülekaaluga. Väga suures osas on võimalik neid probleeme ennetada
kui muudame toitumisharjumusi.
Igaks päevaks on mõistlik planeerida kolm põhitoidukorda ja
kaks oodet. Seda ka juhul, kui on kiire. Selline harjumus vähendab
võimalust magusaga liialdada. Ooteks on hea kasutada puuvilju,
pähkleid, seemneid, värsket salatit jms. Magusad (kommid, küpsised ) ja soolased näksid ei ole tervislikud ooted. Vältima peaks
karastus- ja mahlajooke. Joogiks on kõige parem kasutada puhast
vett või taimeteed. Rafineeritud suhkrute asemel on paremad valikud puuviljad, marjad, mesi, täistoor-roosuhkur (indiaanisuhkur),
toor-roosuhkrud (Demerara), Stevia, looduslikud siirupid (Agaavi,
Vahtra). Puuvilju ja marju saab väga edukalt kasutada suhkru
asemel hommikupudrus, kookides ja muudes magustoitudes.
Toidud ja joogid, mis sisaldavad palju suhkrut, suhkruasendajaid
või glükoosi-fruktoosi siirupit ei ole head valikud. Kõige tervisli-
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Soolad ja nende liigtarvitamise ohud on teema, mis peaks meid
kõiki valvsaks tegema. Sool on organismile sama oluline kui vesi.
Küsimus on selles, millist soola ja millistes kogustes tarbida, et see
tervislik oleks. Oht seisneb naatriumi (Na) liias, mida me soolaga
saame. Soola liigtarbimine võib aga suurendada vererõhku, vähiriski, söögiisu, millega kaasneb kaalutõus. Siit ka lihtne järeldus - mida
väiksem on naatriumi sisaldus soolas, mida vähem soola tarbime,
seda parem meie tervisele. Tavaline valge lauasool sisaldab 40%
naatriumi ja 60% kloori. Soola päevaseks normiks on kuni 5g ehk
1triiki teelusikatäis. Suurema osa soolast saame valmistoitudest
ja toiduvalmistamisel lisatud soolast. Kui menüüs on näiteks 80 g
soolaheeringat, siis saadud soola kogus on 2 korda suurem lubatust
ehk 10 g. Kontrolli kindlasti oma soola tarbimist kodulehel www.
toitumine.ee kampaaniate arhiivist.
Valge lauasool ei ole tervislik valik. Jämesoola müüakse puhastamata kujul, selles on säilinud kõik kasulikud ja kahjulikud
looduslikud ühendid. Jodeeritud sool on peensool, kuhu on lisatud joodi. Pansoolas on küll vähem naatriumit, kuid teda kulub
rohkem, sest ta on vähem soolase maitsega. Naatriumi tarbimise
vähendamiseks tuleb vältida marineeritud ja suitsutatud toite, salatikastmeid, sojakastmeid, paki- ja purgisuppe, soola- ja konservliha,
kartulikrõpse, soolaküpsiseid, soolapähkleid. Palju soola sisaldavad
oliivid ja ketšup. Toiduvalmistamisel kasuta värskeid toiduaineid,
töötlemata kala või liha, lisa vähem soola, köögiviljad auruta ilma
soolata, kastmed valmista mahlast, õlist või maitsestamata jogurtist.
Toite on hea maitsestada ürtide, vürtside, sidrunimahlaga, lisada
küüslauku, sibulat, ingverit. Paremad soolad on meresool, roosisool,
mis sisaldavad vähem naatriumit ja rohkem teisi mineraalaineid.
Soovin kõigile parimaid tervislikke valikuid!
TOITUMISNÕUSTAJA ENE MÄGI

mitmesugust

Kummutame elektrihinna müüte
Sõbrad on minult rohkem kui üks kord
küsinud: ütle, Raivo, ausalt - kas sa ise ikka saad
sellest avatud elektriturust lõpuni aru? Ja olen
vastanud ausalt, et saan küll, kes teab, võimalik,
et see on sellepärast, et sest amet nõuab. Tavakodanikuna peaksin sellesse teemasse ilmselt
samuti tunduvalt põhjalikumalt ja kauem süvenema, täpselt nagu iga teinegi eestlane, kellel
elektrimüüja valimine ees seisab.
Kui aktsiabörsil mängivad inimesed, kes
usuvad, et mõistavad mängureegleid ning soovivad riskida, siis elektribörs puudutab kõiki
inimesi - alates analüüside ja graafikute maailmas elavast aktsiabörsihaist kuni kõrvaltänava
memmeni välja. Ja kuigi majandusministeerium ja erinevad turuosalised on teinud palju
selgitustööd, on avatud turu suurim probleem
siiski see, et ta on lihtsalt liiga keeruline.
Uue elektrimüüjana Eesti turul oleme teinud väga palju tööd, et pakkuda elektritarbijale kõige paindlikumaid lepingutingimusi ja
kõige paremat hinda. Kuid me tahame olla
parimad väärikas ja ausas konkurentsis, kus
tarbija otsustab ühe või teise elektrimüüja
kasuks informeeritult ja ratsionaalselt, mitte
müütide või uskumuste järgi.
Siin ongi konks, mis sundis sulge haarama. Enamikul Eesti eratarbijast pole elektrit
ostes mitte kunagi reaalselt valikuvõimalusi
olnud, kuid nüüd kui see tekib, kuuleb ta
müüti, nagu oleks tal väiketarbijana turu
avanedes kõige lihtsam mitte midagi teha
ehk jääda üldteenuse kliendiks.
See ei ole kõige soodsam ega ka kõige
mõistlikum lahendus. Vähemalt Skandinaavia või Euroopa avatud elektrituruga riigide
kogemus näitab seda selgelt.
Et üldteenuse elekter, mis tuuakse tarbijani siis, kui ta ühegi elektrimüüjaga lepingut

Elektrimüüjaga sõlmi leping sõlmida vähemalt 21 päeva enne
uue kuu algust, kui soovid et
leping hakkaks kehtima uue kuu
algusest. Näiteks peale 10. detsembrit sõlmitud leping hakkab
kehtima 1. veebruarist. Ülerahvastatud kontorite vältimiseks
sõlmi leping internetis.
Küsimuste korral või erapooletu nõuande saamiseks valiku tegemisel helista riiklikule
nõustamistelefonile 6 160 160
või külasta internetilehekülge
avatud2013.ee. Kui soovid elektripakette võrrelda, siis kasuta
võrdlusportaale nagu elektrihind.ee.

ei sõlmi, jääb kallimaks kui müüjate pakutav
elekter, on selgelt välja öeldud. Olen ise
kuulnud paljusid tarbijaid arvamas, et ootaks õige paar kuud niisama, saaks esimesed
elektriarved kätte ja siis mõtleks edasi.
Kuid isegi kui üldteenuse ja elektrimüüja
hinnavahe pole väga suur, tuleb arvestada, et
see n-ö prooviaeg jääb aasta kõige karmimatele talvekuudele. Ja see ei puuduta üksnes
elektriga kodu kütvaid inimesi, sest aasta
kõige külmemad kuud on ka aasta kõige
pimedamad kuud, mil elektritarve on pea
igas kodus kõige suurem.
Mina ega ühegi teise elektrifirma esindaja
ei tea, milline saab avatud turul olema elektri
hind jaanuaris või veebruaris. Kuid tarbimine on just külmadel talvekuudel haripunktis,
mis enam kui tõenäoliselt mõjutab hinda,
ja seda mitte soodsamas suunas. Soovitada
selles olukorras mitte midagi teha, ehk jääda
ostma võimalikest kalleimat elektrit, on
elektritarbija suhtes otsesõnu ebaõiglane.
Mida aga tarbijal teha? Esimene kord elus
on võimalik endale ise elektrimüüja valida.
Seda võimalust ei tasu käest lasta. Kuniks turu
avanemiseni on veel aega, on kõige mõistlikum
küsida müüjailt otse, millist hinda millistel
tingimustel mulle pakute. Tuleb ID-kaardi või
internetipanga abil siseneda elektrimüüja kodulehele ja anda seal nõusolek oma tarbimisandmetele ligipääsuks, et mugava kalkulaatori
abil juba endale parim pakett välja valida.
Elektrimüüjaga on tuleks leping sõlmida
vähemalt 21 päeva enne uue kuu algust, kui
soovite et leping koheselt uue kuu algusest ka
kehtima hakkaks. See peaks olema täpne ja
aktuaalne ka kõikide järgnevate kuude lõikes.
RAIVO VIDEVIK
Elektrum

Elektrimüüjad Eestis
► Eesti Energia
Klienditelefon: 1545, välisriigist
helistades: +372 715 4254 (E-R
kell 8.00-19.00, L-P suletud)
E-post: teenindus@energia.ee
Veebileht www.energia.ee
► Elektrum Eesti
E-post: kliendiinfo@elektrum.ee
Telefon: 800 5555
Veebileht www.elektrum.ee
► Elveso AS (Rae valla elektrimüüja)
Kliendiinfo /üldtelefon: 603 1480
(E- R 7.45 - 16.30.)
E-post: info@elveso.ee
Veebileht www.elveso.ee
► VKG Elektrivõrgud
E-post: elekter@ev.vkg.ee

Rae valla elektrimüüja
Elveso elektripaketid
Väiketarbijale, so kodutarbija, korteriühistu, korteriomanike ühisus ja see äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga
ühendatud madalapingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu, hakkame avatud
elektriturul pakkuma kahte paketti.
Fikseeritud hind
Hind KM-ta Hind KM-ga
senti/kWh senti/kWh
Põhitariif 4,97
5,96
päevane 5,30 päevane 6,36
Ajatariif
öine 3,83
öine 4,60
Pakett annab maksimaalse kindluse
tuleviku suhtes. Elektrihind on selles paketis fikseeritud. Pakume elektrienergia
müügiks tähtajalisi lepinguid kuni 12
kuuks nii põhitariifi kui ka ajatariifi alusel.
Muutuv hind
Hind KM-ga = Börsihind + 0,28
senti/kWh
Marginaal ilma käibemaksuta on 0,23
senti/kWh
Paketis sõltub elektri hind Nord Pool
Spot Eesti piirkonna hinnast, millele
lisandub marginaal. Elektrienergiahind
muutub iga päev ja iga tund.
Suurtele juriidilistest isikutest meie
võrguteenuse klientidele peakaitsmega
üle 63А teeme personaalsed pakkumised. Selleks palume pöörduda meie
klienditeenindusse info@elveso.ee

Klienditeeninduse telefonikeskus:
716 6633. Veebileht www.vkgev.ee
► 220 Energia
E-post: info@220energia.ee
Telefon 6 650 220 (E-R kell 10–15)
Veebileht www.220energia.ee
► Eesti Gaas AS
E-post: info@gaas.ee
Telefon: 6 303 003
Veebileht www.gaas.ee
► Elektrimüügi AS
E-post: elekter@elekter.ee
Telefon 640 8088
Veebileht www.elekter.ee
► Baltic Energy Services (portfelli- ja bilansihaldusettevõte)
Telefon 66 22 616
E-post: info@balticenergy.ee
Veebileht www.balticenergy.ee
detsember 2012 · Rae Sõnumid
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spordielu

Rae valla mängude esimese etapi võitjaks tuli ABB
Novembri viimasel nädalavahetusel ehk täpsemalt 24. novembril
tehti algust rahvasporti edendava
üritusesarjaga Rae valla mängud,
mille esimeseks võistlusalaks oli
võrkpall.
Võrkpallis võistlesid 12 võistkonda, kellest moodustati kolm alagruppi. Osalemise
eelduseks oli seotus Rae vallaga kas elu- või
töökoha kaudu. Võrkpalli mängiti kahel
väljakul Peetri põhikooli võimlas ja Jüri
spordihoones.
Järgmine ala teatevõitlus sõudergomeetritel toimub 16. jaanuaril 2013. Sõudergomeetrite teatevõistlusele on oodatud
osalema ka uued võistkonnad. Osalemiseks tuleb esitada korraldaja e-posti aadressile info@raespordikeskus.ee osalejate

Paremusjärjestus

ABB võistkond, kes võitis võrkpallivõistlused.
FOTO AUTOR KAIRI KADASTIK
nimekiri. Võistluste ajakava, juhendid ja
tulemused leiate www.raespordikeskus.
ee kodulehelt.
JENS VENDEL

1. ABB 12 punkti
2. Tallinna Vangla 11 punkti
3. Karla küla 10 punkti
4. Rae võrgutajad 9 punkti
5. Patika küla 8 punkti
6. Jüri Gümnaasium 7 punkti
7. Jürikad 6 punkti
8. Raekad 5 punkti
9. Rimi 4 punkti
10. Rae Koss 3 punkti
11. Rae Vallavalitsus 2 punkti
12. Jüri Gümnaasiumi 10 e 1
punkt

Rahvusvaheline lauatennise turniir Rae vallas
Jüri spordihoones toimusid 3.
novembril juba teist aastat järjest
Jüri lahtised meistrivõistlused
lauatennises, mille korraldajaks oli
Eesti üks esireketitest Kätlin Latt.
Kui eelmisel aastal oli kohal ligi 80
lauatennise huvilist, siis käesoleval aastal oli võistlema tulnud 104
sportlast. Päev pakkus mitmeid
huvitavaid vastasseise ja üllatusi.
Kohal oli Eesti lauatennise eliit ja
Soome spordiklubi esindus.
Päeva juhatasid sisse kõige nooremad
- kadetid ja minikadetid. Tüdrukute võistlusklasside võidud läksid kõik Maardusse
(Sofia Geroiskaja, Aleksandra Kuprikova,
Anita Lissovenko), poiste võidud jagunesid
järgmiselt: Martin Penek - Aseri SK, Oleg
Migunov Maardu LTK.. Parimate Rae valla
poiste järjestus oli järgnev: Tanel Lampe,
Raivo Sepp, Rene Kaljuvee. Kuni 1997.
aastal sündinud poiste kohad jagunesid järgmiselt: esikoht Klementi Kekelidze, teine
Virko Kuusk , kolmas Raivo Sepp.
Täiskasvanute ja juuniorite võistlustele
oli kokku tulnud palju tugevaid mängijaid. Poolfinaalpaarid moodustasid vastavalt Urmas King ja Kristo Kauküla, teises
paaris Lauri Laane ja Allan Kottise. Peale
huvitavaid mänge suutsid ennast finaali
heidelda Urmas King ja Lauri Laane, kes
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FOTO AUTOR VAHUR KANNIKKA
igapäevaselt treenib ja harjutab Soomes.
Täiskasvanute esikolmik siis järgmine: esikoht Lauri Laane, teine Urmas King ning
kolmas koht Aleksei Nikonorov. Naiste seas
võitis esikoha Kristiina Seiton. Juunioride
esikoht ja kolmas koht läksid üle mere, ainsa
auhinna selles klassis jättis kodumaale ilusa
esituse teinud Varmo Onton.
Naisjuunioride esikoha võttis Soomes
elav Yumo Luo, teine oli Anita Lissovenko.
Eraldi peeti veel arvestust Rae valla spordimeeste seas, kus kohad jagunesid järgnevalt: esimene Sven Andrek, teine Andres
Lampe ja kolmas Eduard Virkunen.
Kokkuvõtteks oli meeldiv ja väga pingeli-

ne võistluspäev. Edukas üritus õnnestus tänu
Rae vallale ja kohalike ettevõtete eestvedajatele ning järgmistele sponsoritele:
Kaarlaid OÜ, Forsten OÜ, Premia AS,
Sirowa Tallinn AS, Ajakirjade Kirjastuse
AS, Nantecom OÜ, Prike AS, Europagar
OÜ, Saidafarm AS, Trendnails OÜ, Skypark
OÜ, M.I. Massaažikool OÜ, Tallink Hotels,
Faymonville AG.
Kõik, kellel on huvi liituda lauatennise
treeningutega, võivad ühendust võtta treener Kätlin Latt´iga numbril 567-68-412.
Laste ja täiskasvanute treeningud toimuvad
teisipäeviti ja reedeti.
VARMO ONTON

spordielu

Jüri Gümnaasiumi 6.-7. klasside poisid
tulid korvpallis Harjumaa meistriteks
Neljapäeval, 22. novembril toimusid
Kuusalus Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused korvpallis 6.-7. klassi poistele.
Jüri Gümnaasiumi poistel õnnestus väikese
üllatusena see turniir võita. Võidu väärtust
tõstab see fakt, et meie võistkond koosnes
ainult 6. klassi poistest, kes võistlesid paljude
endast aasta vanematega.
Turniiri alustasid poisid ülekaaluka võiduga Ääsmäe Põhikooli üle tulemusega 30:8,
edasi alistati Kuusalu Keskkool samuti üsna
kergelt 32:15.
Järgnenud mäng poolfinaalis Keila kooliga kujunes jürikatele aga kõige pingelisemaks, sest avapoolaeg kaotati kindlalt 7:13.
Teisel poolajal saavutati siiski raske võit
eelkõige tänu tiimi liidri Mark-Andreas
Jaaksoni eestvedamisele ja Jüri Usari lõpuminutite täpsetele visetele seisuga 28:24.
Finaal Saue Gümnaasiumiga kujunes
eelmist mängu silmas pidades juba „kergeks
jalutuskäiguks“, võit tuli koguni tulemusega
23:2.
Meie võistkonnas mängisid Erast Männik, Cristopher Anderson, Gaspar Luik,
Jüri Usar, Mark-Andreas Jaakson, Mikk
Viigand, Joonas Jaup, Robert Puumeister

Rõõm võidust.

FOTO AUTOR HANNALI EERME

ja Harald Nuut, poisse juhendas kehalise
kasvatuse õpetaja Siim Palu.
Sellega oli ilus punkt pandud Harjumaa
2012. aastal toimunud koolidevahelisele
korvpalli kompleksarvestusele, sest kindel
üldvõit kuulus Jüri Gümnaasiumile Kuusalu

Keskkooli ja Saue Gümnaasiumi ees.
Tänu kõigile mängijatele, juhendajatele
ja toetavatele vanematele!
URMAS PÕLDRE
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Vaida kooli korvpall on tõusuteel
Käesoleval aastal toimunud Harjumaa koolidevahelisel meistrivõistlustel korvpallis saavutas Vaida Põhikool
maakonna põhikoolide grupis esikoha.
Osaleti viies vanuserühmas, kus edukamateks olid 5. klassi tüdrukud, kes
saavutasid 2. koha. Ilusat sporditulemust
hinnati maakonnas rändkarikaga, mis
jääb aastaks kooli auhindade vitriini
hoiule ja ilmestab kooli häid sportlike
saavutusi. Oluline on see, et väikesel
koolil tuli rinda pista endast suuremate
gümnaasiumitega, see annab võidetud
kohale lisaväärtust .
Edukalt esineti ka Eesti Koolispordiliidu poolt korraldatud 3 x 3 korvpallis, milles tüdrukud võitsid maakonna alagrupi ja
poisid olid kolmandad. Sealjuures edastati
Jüri Gümnaasiumi, kelle tulemused hinnati 2. ja 3. koha vääriliseks. Maakonna
võidutiitliga pääsesid tüdrukud edasi
tsooniturniirile, mille korraldamise kohaks järgmise aasta kevadel on arvatavasti
Vaida Põhikool. Eredamaks võistlusmomendiks saab lugeda kooli õpilase Leemet
Loik poolt sooritatud korvile pealtpaneku episoodi. Tegemist oli minikorvpalli

Võistkonda kuulusid:
Stefi Mariell Harakka, Angelina
Odintsova, Diana Maslova, Annete Kesküa, Bretely Jäätma, Alina Zahhartsuk,
Andrei Degtjarjov, Tamur Hans Terve,
Jan Kristen Volmerson, Henry Cennert
Volmerson, Aet Poolma, Angelina Koch,
Maribel Otsus, Anna Mari Feirik, Anne Mai Viigipuu, Mario Raid, Daniel
Lestsenko, Rafael Kondaktsjan, Karl
Joosep Volmerson, Maarjo Viigipuu,
Reno Lokk, Vitali Annus, Ago Luik,
Sten Eric Volmerson, Victoria Ida Vähi
ja Leemet Loik.
mõõtudega korviga, aga Leemet on alles
5. klassi õpilane.
Kokkuvõttes võib tõdeda, et meie kooli
korvpalluritest võivad sirguda heade võimete ja oskustega tulevased korvpallimängijad. Õpetaja-treeneri rollis tegutses Marje
Möldre-Vähi.
INDREK UUEMAA
Vaida Pk direktor

Harjumaa põhikoolide karikavõidule
aitasid kaasa Victoria Ida Vähi ja
Leemet Loik.
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Pere- ja sotsiaaltoetused

Rae valla pere- ja sotsiaaltoetused oma elanikele
Rae valla peretoetused
Sünnitoetus (320 eurot)
Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
- toetust võib taotleda 6 kuu jooksul pärast lapse sündi
Toetuse maksmine
- toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole või väljastatakse vallavalitsuse
kassast sularahas
- kolmikute või enamate mitmike sünni
puhul makstakse toetust iga sündinud lapse kohta kehtestatud toetuse kahekordses
piirmääras. Näiteks kui toetus on 320 €, on
selle kahekordne piirmäär 640 €. Kolmikute
sünni puhul on toetus 3x640 ehk 1920 €.
Tingimused toetuse saamiseks
- lapse mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud vähemalt 3 kuud enne lapse sündi
Koduse mudilase toetus (128 eurot)
Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm, alla kaheaastase lapse puhul lisa juurde teatis vanemahüvitise
lõppemisest ning esita need vallavalitusele
Toetuse maksmine
- Toetust makstakse taotluse esitamisele
järgneva kuu eest järgmise kuu 15. kuupäevaks
(näiteks lapsevanem esitas taotluse 12.
aprillil. Toetust hakatakse maksma alates
maist ning maikuu toetus kantakse pangakontole 15. juuniks)
Tingimused toetuse saamiseks
- laps on Rae valla lasteaia järjekorras ning ei käi munitsipaal- või eralasteaias
- laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud
vähemalt üks aasta enne toetuse saamist
- laps peab olema vähemalt 18 kuud
vana ja vanemahüvitis selle lapse eest on
lõppenud
Eralasteaia toetus (196 eurot)
Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm, esita see vallavalitsusele
Toetuse maksmine
- Toetus makstakse eralasteaiale. Eralasteaia poolt lapsevanemale esitatud arve on
valla toetussumma võrra väiksem
Tingimused toetuse saamiseks
- laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud
vähemalt üks aasta enne toetuse saamist
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Lasteaiatasu soodustus
Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm ja esita see 15. kuupäevaks vallavalitsusele
Soodustuse saamine
- soodustus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust ning see kajastub vallavalitsuse poolt lapsevanemale saadetud arvel
- alates teisest lapsest on lasteaiatasu suuruseks 33 eurot
Tingimused soodustuse saamiseks
- perest vähemalt kahe lapse üheaegne
käimine Rae valla munitsipaallasteaias või
vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias
I klassi õpilase ranitsatoetus (100 eurot
2012. aasta eelarves, toetus on kasvanud
aastate lõikes)
Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm ja esita see vallavalitsusele hiljemalt 30. septembriks
Toetuse maksmine
- Toetus kantakse pangakontole hiljemalt
30. oktoobriks
Tingimused toetuse saamiseks
- laps ja tema mõlemad vanemad peavad
olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse
saamist
- laps asub õppima Rae valla või mõne
muu omavalitsuse kooli I klassi
Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis
(50% kulutustest, maksimaalselt 128 eurot
kalendriaastas)
Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm, lisa juurde maksedokumendid ning esita need vallavalitusele
- taotluste esitamise aeg on hiljemalt
15. juuni (jaanuari kuni mai kulutused)
ja 15. detsember (juuni kuni detsember
kulutused)
Toetuse maksmine
- hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest
- nelja ja enama lapsega perede puhul on
hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest
- hüvitis kantakse arvelduskontole hiljemalt 15. juuliks ja 15. jaanuariks
Tingimused toetuse saamiseks
- laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat
ning kooliealine ja õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli
päevases õppes
- laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud
vähemalt kolm kuud enne toetuse saamist
- sporditreeneril peab olema treeneri

kutsekvalifikatsioon
- huvitegevust pakkuv organisatsioon
peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse
Infosüsteem) andmebaasi, st tal peab olema
koolitusluba
- hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste
spordi- ja huviringides osalemisel
Lastelaagri kuluhüvitis (50% osalustasust, maksimaalselt 128 eurot kalendriaastas)
Kuidas taotleda?
- täida taotlusvorm, lisa juurde maksedokumendid ning esita need vallavalitsusele
- taotluse esitamise aeg on iga kuu 10.
kuupäev
Toetuse maksmine
- Hüvitis, mis on 50% laagri osalustasust,
kantakse arvelduskontole järgmise kuu 10.
kuupäevaks
Tingimused toetuse saamiseks
- laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat
ning kooliealine ja õpib algkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli
päevases õppes
- laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud
vähemalt kolm kuud enne toetuse saamist
- laagri kestvus on vähemalt 6 ööpäeva
ning laagrikorraldajal on vaja kas kohalikult
omavalitsuselt luba selle haldusterritooriumil laagri läbiviimiseks või Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt väljastatud
noortelaagri luba
Koolilõuna kuluhüvitis
Kuidas taotleda?
- kui laps õpib väljaspool Rae valda põhikooli või gümnaasiumi päevases õppevormis, tuleb täita taotlusvorm ja esitada
see vallavalitsusele 15. kuupäevaks
- kui laps õpib Rae valla koolis, siis taotlust esitama ei pea, kuna koolilõuna on
talle tasuta
Toetuse maksmine
- väljaspool Rae valda õppiva noore koolilõuna eest tasub vallavalitsus otse toitlustajale
Tingimused toetuse saamiseks
- laps on rahvastikuregistri andmetel
Rae valla elanik
Sõidukompensatsioon
Kuidas taotleda?
Kui laps omandab gümnaasiumiharidust
väljaspool Rae valda, siis
- täida taotlusvorm, lisa juurde ajalises
järjestuses paberile kleebitud sõidupiletid
või kuukaardid

Pere- ja sotsiaaltoetused
- esita taotlus koos piletitega 10. kuupäevaks vallavalitsusele. Hüvitatakse kolmel
viimasel kuul kasutatud sõidupiletid või
kuukaardid
(n veebruari, märtsi ja aprilli kuude sõidupiletid tuleb esitada hiljemalt 10. mail.
Kui need esitada aga peale 10. maid, siis
veebruarikuu pileteid enam ei hüvitata)
Toetuse maksmine
- hüvitist kantakse pangakontole 20
tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise
tähtaega
- sõidupiletid hüvitatakse 100% ulatuses
Tingimused toetuse saamiseks
- laps õpib kas gümnaasiumi osa (10.12. klass) päevases õppes, muukeelse kooli
1.-12. klassis või erivajadustega laste koolis
- laps ja mõlemad vanemad peavad olema registri andmetel Rae valla elanikud
vähemalt 3 kuud enne hüvitise saamist
- hüvitatakse sõit naaberomavalitsuse
kooli ja koju tagasi
- sõite koolivaheaegadel ja nädalavahetustel ei hüvitata
Kui laps omandab haridust Rae valla
koolis, siis
- sõidukaardi alusel on sõit Rae valla
siseliinidel tasuta
- sõidukaardi sooviga pöördu oma kooli
poole
Tingimused tasuta sõidukaardi saamiseks
- laps ja mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud vähemalt 3 kuud enne tasuta sõiduõiguse saamist
Peretoetuste väljamaksmise eelduseks
on võlgnevuste puudumine Rae vallavalitsuse või allasutuste ees.

Rae valla sotsiaaltoetused
Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus
Toetus on ettenähtud kooliskäimisega
seotud kulude osaliseks või täielikuks katmiseks
Toetuse saamiseks esita vallavalitsusele
avaldus, isikut tõendav dokument ja sissetulekut tõendavad dokumendid. Toetuse
määramisel arvestatakse kõikide perekonnaliikmete või leibkonna sissetulekuid
Avalduse saab esitada lapsevanem või
eestkostja, samuti klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või ka teised lapsega tegelevad isikud
ning toetus määratakse üks kord aastas

Juhul kui peres kasvab vähemalt neli
alaealist last ja ka puudega laps, makstakse
nimetatud toetust vanemale või eestkostjale
toetuse kahekordses piirmääras
Toetus makstakse perele välja maikuus
Asenduskodust elluastumise toetus
Toetus määratakse asenduskodust iseseisvasse ellu astuvale noorele tingimusel,
et isik on rahvastikuregistri andmetel Rae
valla elanik
Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele
avaldus, isikut tõendav dokument
Lasteaia toidukulu ja kohatasu soodustus
Põhjendatud avaldus esitada lasteaia
hoolekogule 1. oktoobriks ja 20. jaanuariks. Erandkorras võetakse taotlusi vastu
ka aasta kestel.
- Koos taotlusega esitada sissetulekut
tõendavad dokumendid
Soodustuse määramisel arvestatakse
kõikide perekonnaliikmete või leibkonna
sissetulekuid
Soodustuse otsustab vallavalitsus ning
see hakkab kehtima avalduse esitamisele
järgnevast kuust
Ravimite, prillide, invavahendite, rehabilitatsiooniteenuse toetus
Toetust makstakse pensionäridele ja erivajadustega inimestele, kelle on sissekirjutus
Rae vallas
Toetus on mõeldud ravimite osaliseks
hüvitamiseks ning ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite rentimiseks või soetamiseks maksedokumentide alusel
Toetuse saamiseks tuleb teha avaldus,
lisada maksedokumendid ning esitada need
vallavalitsusele
Avaldusele esitada juurde isikut tõendav dokument ja sissetulekut tõendavad
dokumendid
Toetust makstakse üks kord aastas
Erivajadustega inimestele küttekulude
toetus
Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele
avaldus, isikut tõendav dokument, vaegurlusekspertiisi otsus ja maksekviitungid.
Toetuse saaja peab olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanik
Toetust makstakse üks kord aastas

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse
ülalpidamis- või koolitoetus

Toetust makstakse juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last
Toetust makstakse vanemale või eestkostjale kui peres kasvab puudega laps

Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele
avaldus, isikut tõendav dokument
Toetust makstakse eestkostja taotluse
või õppeasutuse poolt esitatud arve alusel

Toetuse saaja peab olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanik
Erivajadusega inimeste ja vanurite hoolekandeasutuses ülalpidamise toetus
Toetuse saamiseks esita vallavalitsusele
avaldus, isikut tõendav dokument, isiku
puude raskusastet tõendav dokument, hoolekandeasutusega sõlmitud leping ( tingimuseks kolmepoolse lepingu olemasolu
Toetus on mõeldud pidevat hooldust
vajavale eakale või erivajadusega inimesele, kelle sissetulek ei kata hoolduskulusid
ja puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui
ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda
katta hoolduskulusid
Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku
toidutoetus
Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele avaldus, isikut tõendav dokument ja
vabastamistõend
Toetus on mõeldud rahvastikuregistri
andmetel Rae valla elanikule esmaseks toimetuleku kindlustamiseks
Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus
Suurpere jõulutoetust makstakse juhul,
kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last
Eestkostepere jõulutoetust makstakse
perele, kus kasvab vanemliku hoolitsuseta
jäänud laps, kelle üle on seatud eestkoste
Puudega lapse jõulutoetust makstakse
vanemale kui peres kasvab puudega laps
Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli
alaealist last ja ka puudega laps makstakse
nimetatud toetust vanemale või eestkostjale
toetuse kahekordses piirmääras
Matusetoetus
Toetust makstakse Rae valla elanikuks
registreeritud inimese surma korral tema
lähedastele
Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele
esitada avaldus ja lahkunu surmatunnistus
Eaka tähtpäevatoetus
Toetust makstakse alates 85. sünnipäevast Rae valla elanikule
Vältimatu sotsiaalabi
Toetus piisavate elatusvahenditeta isikule
hädavajalikud abinõud, mis tagavad toidu,
riietuse ja ajutise peavarju
Toetuse saamiseks esitada avaldus ja isikut tõendav dokument
Muu toimetulekut soodustav toetus
Toetust makstakse leibkonnale ootamatu
ja raske majandusliku olukorra tekkimisel
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

!

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee

 5557 5966

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
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DETSEMBRI PAKKUMISED :

HOLDES FINANTS OÜ

• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
2QOLQHW||

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 5029295 Enn

Rae Sõnumid · detsember 2012

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
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reklaam
Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT

MEIE OLEME SINU
MAAKLERID RAE
VALLAS!
MARI
RÕUK
MAAKLER
509 3995
MARINA
HODUS
KUTSELINE MAAKLER
509 9765
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Avatav Rae kohvik
Rae Kultuurikeskuses
vajab kiiresti

klienditeenindajat.
Kontakt 5160428

Noor pere soovib osta Rae
vallas Jüri ümbruses mõistliku
hinnaga privaatsema,
minimaalselt 3500 m2
pindalaga maatüki üksikelamu
ehitamiseks või maja.
Kinnistu võib paikneda ka
asustustest eemal. Kõik
pakkumised oodatud e-posƟ
aadressil alar88@hot.ee või
numbril 5212182.

Tunnid:
Võimlemine lastele 1-3 eluaastat
– E: kell 18.30
Emad, pepud trimmi –( koos
lastega ) K: kell 11-12
Väikelaste võimlemine/massaaž
– N: kell 11-12 (0-7 kuud)
Kundalini jooga naistele – N: kell
19-20.30
Beebikool (erinevad grupid) – R:
kell 10-13
• SŰNNIPÄEVAD ja muud vahvad
üritused
www.tegevustuba.eu, info@
tegevustuba.eu, telefonil 5260925.

Rae Sõnumid · detsember 2012

 

     

 

   !"    # $ 
% & ' ($ )!) * )+)
, ' +- ./ /.
0 1' .2 - 3
4     

AS Gasell võtab tööle
Vägeva tee 8 Peetri alevik

TÖÖMEHE
VALLY POOD KOSEL MÜÜB
TAASKASUTUSEKS MÖÖBLIT, NÕUSID,
KODUKAUPU JA -TEKSTIILI.
PALJU RIIDEID 1 EUROGA. 17-22 DETS.
JÕULUEELNE TÜHJENDUSMÜÜK,
MÖÖBEL-50%
ASUME KOSEL JÕE 1
T, K 11-18, R, L 11-15
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!

Uus lastehoid Peetri
alevikus Tallinna Tartu maantee linna
piiril ootab kõiki lapsi
vanuses 1,5 - 4 aastat.
Võta ühendust lähima info
saamiseks 56 984036

osalise või täistööajaga.
Töö kirjeldus:
■ abi- ja laadimistööd
■ lihtsamad remonditööd
Töötasu vahemikus 600 - 700 eurot kuus (bruto)
Kandideerimiseks palume saata oma CV:
merike@gasell.ee
Asume: AS Gasell Vägeva tee 8 Peetri
alevik Rae vald
Koduleht: www.gasell.ee

Jüri alevikus
asuv Jüri
tall otsib
tallitöölist.
Kandidaadilt eeldame kohusetundlikkust,
täpsust ja korrektsust ning soovi hobuste
eest hoolitseda.
Info ja sooviavaldused saata e-mailiga:
info@juritall.ee või võtta ühendust telefoni
teel: +3725045759 (Ruudo Vatsel).
Kodulehekülg: www.juritall.ee

reklaam
• SÕIDU- JA PAKIAUTODE
HOOLDUS, REMONT JA
ELEKTRITÖÖD
• VARUOSADE MÜÜK
• REHVIDE MÜÜK JA
VAHETUS
• AUTODE DIAGNOSTIKA
• SILDADE
REGULEERIMINE
• SUMMUTITE REMONT

ÕLIVAHETUS

KAASA 1 LIITER ÕLI

+ ÕLIKOTT!

Hoiame turvaliselt ratastel!
Tel.: 600 0140, info@looautokeskus.ee, www.looautokeskus.ee
detsember 2012 · Rae Sõnumid
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5JQQUBTFNFMIPPMEVT
KBIPPMJUTVT
Taastusravi & Õenduskodu Benita
Ŕ 5PFUBWUBBTUVTSBWJ
Ŕ )PPMEVTSBWJ
Ŕ 5PFUBUVE FMBNJOF KB Q FWBIPJE
eakatele
Ŕ *OWBKBTFFOJPSUVSJTN
Ŕ 3BWJKBM±±HBTUVTQSPUTFEVVSJE
Ŕ 3FIBCJMJUBUTJPPOJUFFOVT
)JOE BMBUFT  Ś Q FWB  JOJNFTF
LPIUBNBKVUVTFMFKBU JTQBOTJPOJMF

Küsi nõu telefonil 67 44 600
ja tule majaga tutvuma!

Taastusravi & Õenduskodu Benita
Niitvälja, 76616 Keila vald, Harjumaa, Eesti
JOGP!CFOJUBFFŔwww.benita.ee

SUUR
RAAMATUTE
JÕULULAAT
KÕIK RAAMATUD
ca

-30%

Kirjastus Varrak laos,
Jüris, Tiigi 26

3.–21. detsember
tööpäevadel kell 9.00–16.00
WWW.VARRAK.EE

Lisainfo:
• tel. 6018 091
• thea@varrak.ee
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KUULUTUSED
Müüa kuivad küttepuud 40l
võrkkotis - kask (30cm), lepp
(30cm), sanglepp (30cm), kaseklotsid (5-30cm) puidutööstuse jäägid, männiklotsid(530cm) puidutööstuse jäägid.
Hinnad soodsad, kott alates
1,5 eurost. Alates 50-st kotist
on transport Rae valda tasuta.
Tellimine telefonil 51 989 070
või info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee
Liuguksed ja riidekapid. Abi
kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel. 5221 151. Info www. nagusul.ee

nustusliinil 24H. h.1,09 eurot/
min, vt. ka sooduspakkumist
www.ennustus.ee
Raamatupidaja otsib lisatööd.
Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Konsultatsioon ja esimese kuu
töö tasuta! Tel. 5119966
Kollektsionäär ostab münte,
märke, medaleid, ordeneid,
vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib pakkuda ka õllesilte
ja kommipabereid.Küsi lisainfot
telefonilt 53996098, Rene
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. Tel.
58072581, info@potipoiss.ee

Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost.
Tel. 666 1355, www.kodukliima.ee

Teen suurpuhastust, samuti
hoian Teie maja korras. Aus,
korralik naisterahvas, abielus.
Tel 56693068

Kaardid ennustavad.
Tel. 900 1727,
Suhted, töö, raha, õnn ja armastus... Kogenud ennustajad
Eesti vanimal ja parimal en-

Kõrgkvalifitseeritud ehitaja,
teen kõik remondi ja ehitustöid. Samuti teen kaminaid,
põranda katteid (parkett,
laminaat). Tel 56211738

teated

Detsembrikuu sünnipäevad 2012
Novembrikuus
registreeritud
sünnid:
HENRI ESKO
RASMUS TAMMEMÄGI
OSKAR LÕHMUS
CARMO KÄOSAAR
BENNET TOODO
RAIAN OTT
MAY BRITT GROSSBERG
SANNA MÄNNIGO
DARJA MOTOVILOVA
ELISE LOREEN GAILAN

Aleksander Liske
Elmar Peeterson
Linda Jõela
Meeri Vooremäe
Hilda Gruntšteins
Elmar Niinepuu
Jelizaveta Ivanova
Maria Mustovaya
Marie Liske
Elmar-Voldemar Moks
Vladimir Petrov
Nikolai Lepmets
Eha Loik
Õilme Nuut
Olga Molodova
Vaike Everst
Elvi Nigula

90
89
89
88
87
87
86
84
84
84
82
82
81
81
81
81
81

Helga Kattus
Valentina Saks
Aili Hirve
Valentina Šuritševa
Galina Klõšova
Rünno Jaosaar
Nikolai Polubojarinov
Maimi Esnar
Matti Tormet
Aleksander Soikonen
Aino Sutt
Jevgenia Grigorjeva
Mihkel Vorsmann
Hilja Reinholm
Nina Putskova
Larissa Volmer
Taimi Karask

80
75
75
75
75
75
75
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Õnnitleme!

MAKAYLA HAAVA
DEILY HEINAMAA

NOVEMBRIS LAHKUNUD:

ALEXANDRA PAI
MARIA LIISA KULL

ÜLO UNDO
ROLAND JUUSU
RAUL MARMEI
LINDA SENTŠEVA

MAIMU SULÕND
ASTA KUKEBAL
MAIMU ROSIN
NADEŽDA JERMOLENKO

Päästeteenistuse teated novembrikuus
2. novemberil oli tulekahju Lehmja
külas, Põrguvälja tee 25
12. novemberil oli tulekahju Lagedil,
Jõe tänaval
16. novembril oli tulekahju Vaskjala
külas, Vesiroosi tee 10
19. novembril oli tulekahju Jüris, Talli
tee 5
20. novembril abistati Vaidas kiirabi

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

25. novembril likvideeriti Jüri alevikus
avarii tagajärgi
27. novembril likvideeriti Vaidas, Hoidla
tee 15 ja Kurnas avariide tagajärgi
28. novembril põles Lehmja külas,
Põrguvälja tee 6, “Kalevis” piparkoogiliin
30. novembril põles Urvaste külas,
Kaldamäe teel Väljaotsa talu

Rae valla ajaleht
Rae vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kristo Kivisoo
AS Kuma

Avaldame kaastunnet
Lailale kalli

ISA

surma puhul.
Airi, Maarja, Kerli, Kadi

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

detsember 2012 · Rae Sõnumid
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