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Rae valla ametlik väljaanne

Rae valla X küladepäevad võitis Patika küla.
Nagu tavaks, korraldab küladepäeva võitjameeskond järgmised küladepäevad ja kõigil on võimalus
sinna minna ja osa saada mõtteviisist „vaim olgu värske, jõud olgu toores, elu olgu roheline",
mida Patika rahvas on oma küla hüüdlauseks valinud.
Fotogalerii Rae valla X külapäevadelt leiad lk 16.
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Peetri kooli ja lasteaia laiendus

muudab õppekeskkonna veel võimalusterohkemaks
Peetri põhikooli ja lasteaia direktor Luule
Niinesalu kirjutab, et sellel sügisel saab
valmis kooli ja lasteaia juurdeehitus ning
kogu koolipere ootab põnevusega 1.septembrit, mil saab oma silmaga näha nii
ainulaadset loodusklassi kui ka palju teisi
uuendusi, mis muudavad õppekeskkonna
senisest mitmekülgsemaks.
Valgusküllane ja rõõmus lasteaed
Peetri lasteaed saab juurde 12 uut rühma ja
sellega tagatakse väga paljudele mudilastele lasteaiakoht. Alates sügisest on lasteaias
kokku 18 rühma.
Lasteaed saab juurde ka uue suure saali,
mida saab lükandseinaga kaheks väiksemaks saaliks jagada. Planeeritud on eraldi
ruum, kus saab erinevate tegevuste kaudu
soodustada ja toetada laste loovust. Seal on
head võimalused meisterdamiseks, joonistamiseks, maalimiseks, voolimiseks. Lapsed
saavad kaasa lüüa näitemängudes ja erinevates rollimängudes. Õpetajatel on nüüd
suuremad võimalused luua laste jaoks põnevaid muinasjutu- või võlumaid.
Peetri lasteaed saab eraldi köögi, kus valmistatakse toitu ainult lasteaiale.
Õpilastele luuakse väga hea
õppekeskkond
Peetri kooli juurdeehitusega saame juurde
9 klassiruuumi ning õpikeskkond muutub
mitmekesisemaks. Peetri koolis on väga
hea õppekeskkond, mis võimaldab õpilasel
õppida üksi, paaris või rühmas. Selleks, et
vahetunnis sõbraga koos meeldivalt aega
veeta, on kooli koridorides erinevaid istumisvõimalusi. Samuti saab ka kooli sisehoov uue näo: plaaditud teed, istepingid,
lillepeenrad ja purskkaev.
Loodusklass, kus saab näpu
mulda pista
Uusi ja suuremaid võimalusi pakub loodusainete praktiliste tööde klass. Selles

klassis on loodud tingimused, et vaadelda
loodusprotsesse ning viia läbi uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimiseks.
Näiteks: vee omaduste uurimine, komposti
valmistamine, mulla vee- ja õhusisalduse
kindlaksmääramine, taimede kohanemise
uurimine erinevates keskkonnatingimustes.
Õpilased õpivad püstitama ja sõnastama
hüpoteesi, kontrolliks viivad läbi katseid ja
vaatlusi ning teevad tulemustest analüüsi.
Võimalus on meisterdada vastavad maketid, et mõista ja aru saada, mis on küngas,
org, nõgu, nõlv, kõrb, vihmamets jne. Võimalusi on palju.

Black box toob juurde kümneid
võimalusi loovuse arendamiseks
Hea meel on, et saame BLACK BOXi, mis
on musta värvi põranda, seinte, lae ja prožektoritega saal, kus ühes seinas on peeglid.
Seal saame läbi viia tantsutunde, dramatiseeringuid, edaspidi ansambli- ja orkestriproove. Selles ruumis saab teha kõike seda,
mis arendab õpilaste loovust, liikumis- ja
eneseväljendamisoskust. Saalis on võimalik
korraldada filmivaatamist, teha salongi- ja
diskoõhtuid. Selle ruumi kasutamiseks on
väga palju erinevaid võimalusi ja mõtteid
meil jagub.
Kaasaegne auditoorium
Uued võimalused loob valmiv auditoorium.
Seal on head tingimused arutelude, diskussioonide, vastuvõttude, ümarlauavestluste
jne korraldamiseks. Nüüd on võimalik läbi
viia tunde, kus on koos kahe klassi õpilased
ja õpetajad. Mõned õpetajad on sellisest
võimalusest unistanud ja nüüd saab selle
teoks teha.
Seoses lasteaia laienemisega, asub sügisest lasteaeda tööle 45 uut töötajat. Kooli
tuleb sel sügisel 13 uut töötajat (õpetajad
ja abipersonal kokku). Järgmine aasta on
oluline selle poolest, et 58 uut töötajat elaks
meie töökultuuri sisse ja võtaks selle omaks.

Lasteaia uus osa harmoneerub vana osaga väga hästi.

Vaade Peetri staadioni poolselt küljelt.
Tähtis on, et me kõik koos sammume ühise
eesmärgi poole, teeme koos head lasteaeda
ja kooli.
Nii lasteaias kui koolis peame oluliseks
laste loovuse arendamist. Lasteaias peab õppimine toimuma läbi mängu ja koolis harjutades, uurides, avastades ning katsetades.
Projekteerimisel ja ehitamisel on arvestatud
meie soovidega ja meie unistused täituvad.
Luule Niinesalu
Peetri Lasteaed-Põhikooli direktor

Peetri lasteaia ja põhikooli laienduse
avamine ja lindi pidulik läbilõikamine
toimub 1.septembril kell 10.00.
Tere tulemast avamispeole!

Vaade veel ehitusjärgus olevale lasteaia laienduse
osale maja tagumiselt küljelt.
Rae Sõnumid ▪ august 2013
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RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

Väikesed vallakodanikud
saavad hõbelusika
Hõbelusikate järgi oodatakse sel korral lapsi, kes
on sündinud ajavahemikus 21.märts – 23.august
2012.

Kutse hõbelusikate üleandmise tseremooniale saavad kõik sünnijärgselt Rae valla elanikuks registreeritud lapsed ning kutse saadetakse postiga koju.
Üritus toimub pühapäeval 22.septembril algusega
kell 11.00 Jüri raamatukogu II korruse saalis ning
28.septembril algusega kell 11.00 Peetri kooli aulas.
Hõbelusikate üleandmise tseremoonia kestab umbes
tund ja lisaks vallavapiga lusikate jagamisele esinevad peredele Rae valla laululapsed.
RS

Foto Rae Sõnumid

Jürisse ehitatakse 240-kohaline lasteaed
Vallavalitsus valmistab ette uue lasteaia
ehitust Jürisse, kuhu saavad koha 240 last.
Käimas on projekteerimistööd ja 2014.aasta
alguses on plaan alustada ehitustegevusega.
Praegu töötab Jüris kolm lasteaeda, kuid sarnaselt Peetri alevikule on Jüris kasvanud elanike
arvu tõttu lasteaiakohtadest puudus. „Uue lasteaia valmimisega saab lasteaiakohtade põud
likvideeritud,“ lubas vallavanem Mart Võrklaev.
Lasteaed ehitatakse Võsa ja Laste tänava
nurgale. Hoone ehitatakse energiasäästlikuna,
avara ja valgusküllasena. Uus lasteaed avab
uksed plaanide järgi 2014.aasta lõpus.
RS

Selline hakkab välja nägema uus lasteaed Jüris

1.septembrist alustab
Peetri-Tallinn-Peetri
bussiliin

Liini nr 121 lõpp-peatus on Peetri kool.

Ettevalmistused Peetri-Tallinn-Peetri bussiliini käivitamiseks on jõudmas lõpusirgele ja 1.septembril kell 6.50 sõidab esimest korda regulaarset tööd alustav
liinibuss Tallinnast Balti jaamast Peetri alevikku. Esimene sõit alevikust Peetri
kooli bussipeatusest Tallinna toimub kell 7.10.

Rae vallas sõidab buss järgmistel teedel: VanaTartu maantee–Peetri tee–Vägeva tee–Uusmaa
tee–Pargi tee–Küti tee–Mõigu tee–Tartu maantee.
Bussiliin nr 121 hakkab sõitma igal nädalapäeval. Tööpäeviti on väljumisi 20 ja nädalavahetustel
ja riigipühadel on väljumisi 15. Sõidugraafikuga
täpsemalt saab tutvuda aadressil www.peatus.ee.
Sõiduplaanid avaldatakse kaks nädalat enne teenuse osutamise alustamist ja info on kättesaadav
ka Rae valla koduleheküljelt. Kõikidesse nr 121
liini peatustesse on ühistranspordikeskus lubanud paigaldada sõiduplaanid, et inimesed oleksid
paremini informeeritud teenindamise tihedusest
ja aegadest.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on avatav
Peetri–Tallinna bussiliin pikkade läbirääkimiste
tulemus ja selle ootamiseks on läinud vaja meil
kõigil parasjagu karukannatust. „Peetri alevik ja
Järveküla küla vajavad hädasti regulaarselt töös
olevat bussiliini ning 1.september saab olema
päev, mil laheneb ühistranspordiküsimus paljude
perede jaoks.“
RS
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Rae vallas vahetub jäätmevedaja
Rae Vallavalitsus koostöös MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste Keskusega korraldasid käesoleva aasta kevadel riigihanke soodsaima
teenushinnaga jäätmevedaja leidmiseks
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks ja käitlemiseks. Riigihankel osalenud ettevõtetest tegi seekord
soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti
Keskkonnateenused. Rae Vallavalitsus ja AS
Eesti Keskkonnateenused allkirjastasid 26.
juunil korraldatud jäätmeveo lepingu millise
alusel jäätmeveo ainuõigus läheb üle AS-le
Eesti Keskkonnateenused kuni 31.12.2015.

Leping vana jäätmevedajaga
lõpeb automaatselt
Vedaja vahetus toimub alates 01. oktoobrist
2013. Samal ajal lõppevad automaatselt seni
kehtivad jäätmeveo lepingud OÜ-ga Adelan
Prügiveod. AS Eesti Keskkonnateenused
saadab kõikidele jäätmevaldajatele, vallavalitsuselt saadud registriandmetele tuginedes,
uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos
uute veograafikutega septembrikuu alguses.
Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetud eeltäidetud leping pole
jõudnud jäätmevaldajani hiljemalt 15.septembriks palume kindlasti võtta ühendust
meie klienditeenindusega, et üle täpsustada
postiaadress.
Uus leping peab jõudma postkasti septembri alguses
Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks
mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja
postiaadresse, kontaktandmeid jm olulist
infot ning postitada leping vedajale tagasi.
AS Eesti Keskkonnateenused poolt saadetavas eeltäidetud lepingus palume pöörata
tähelepanu lepingu Lisa 1-le, milles on kirjas iga kinnistu kohta jäätmeveo täpne aadress, konteinerite arv ja omand, kogutavad
jäätmeliigid, väljaveo sagedus ja veo päev.
Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimus-

te sobivuse korral pole tarvis teha muud,
kui lepingu üks eksemplar allkirjastada
ning see meile tagasi saata. Jäätmevaldajad,
kes soovivad eeltäidetud lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri
maht, veosagedus või konteineri laenutuse
või ostusoov), tuleks muudatustest AS-le
Eesti Keskkonnateenused varakult teada
anda, et saaksime vajalikud muudatused
enne veo algust teekonna programmi sisse
viia ja vajadusel paigutada puuduvad jäätmemahutid. Lihtsaim viis on vastav soov
saata e-posti aadressile tallinn@keskkonnateenused.ee või siis helistada telefonil 1919.

Muudatuse soovid võib kirjutada ka käsitsi
lepingu Lisa 1 ja postitada leping koos muudatustega vedajale tagasi. Hoiatame ette, et
septembrikuus võivad telefoni ja kirjadele
vastamise järjekorrad olla tavapärasest mõnevõrra pikemad. Seda seetõttu, et jäätmeveo
korralduse muudatused puudutavad korraga
nelja valla jäätmevaldajaid.

Kui lepingut ei ole, toimub jäätmevedu vastavalt seadusele
Ühtlasi tuletame meelde, et jäätmeseadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo
rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud
jäätmeveoga automaatselt. Siinkohal juhime
tähelepanu, et kirjaliku lepingu mitte oma-

Teadaanne
Rae vallavanema 07.06.2013 käskkirjaga nr 14-h tunnistati riigihanke „Korraldatud jäätmeveo
teenuste kontsessiooni andmine Jõelähtme, Kiili, Raasiku ja Rae valdade haldusterritooriumitel korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks“ edukaks
pakkuja Eesti Keskkonnateenused AS esitatud pakkumine.
Rae Vallavalitsus, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus ja Eesti Keskkonnateenused AS sõlmisid
korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessiooni lepingu 26. juunil 2013.
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mine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi
jäätmete üleandmise kohustusest riigihanke
korras valitud vedajale. AS Eesti Keskkonnateenused alustab jäätmete vedu kõikidelt
jäätmevaldajatelt, omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel,
olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on
sõlmitud kirjalik leping või mitte. Juhul kui
jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale
üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Tühisõidu arvete vältimiseks
palume tagada eeltäidetud lepingus märgitud veokuupäeval jäätmemahutile ligipääs.
Teile teadaolevate tõrgete olemasolu korral (nt. ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee jms takistused), palume vedajat
ette teavitada vähemalt üks tööpäev. Vedaja
vahetusega muutuvad suure tõenäosusega
senised väljakujunenud ja harjumuspäraseks
saanud jäätmeveo päevad.
Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas
asuval kinnistul ja seetõttu ei teki kinnistul
jäätmeid, on jäätmevaldajal õigus taotleda
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist kohalikult omavalitsuselt, saates omavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Jäätmeveo hind odavneb
Meeldivam muudatus on see, et seoses korraldatud jäätmeveole üleminemisega muutuvad enamus olmejäätmete jäätmemahutite tühjendushinnad senisest soodsamaks.
Soodsama hinnaga teenuse osutamine saavutatakse varasemaga võrreldes soodsamate
käitluskuludega jäätmete põletustehases,
samuti jäätmeveo logistiliste ringide optimeerimise tulemusel.
Konteinerite osas saab jäätmevaldaja ise
otsustada, kas rentida konteiner või osta
omale konteiner. Konteinereid võib rentida
AS-ilt Eesti Keskkonnateenused või vabalt
valitud ettevõttelt.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Rae Vallavalitsusest ja
AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest. Lisaks toimuvad Rae valla territooriumil korraldatud jäätmeveo infopäevad.
Infopäevadel tutvustatakse vedaja vahetusega seonduvat, saab tagastada allkirjastatud
lepinguid ning esitada küsimusi korraldatud
veoga seonduva kohta. Infopäevade toimumise ajast ja kohast informeerime kliente
ette koos eeltäidetud lepingute postitusega.
Eesti Keskkonnateenused AS
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TEENUSTE HINNAKIRI

Jõelähtme, Raasiku, Rae ja Kiili valdades
(kehtiv alates 01.10.2013)

Olmejäätmete kogumine ja vedu
Kogumismahuti maht
m3

Ühe kogumismahuti tühjendus (km-ta)
EUR

Ühe kogumismahuti tühjendus
(km 20%) EUR

Ühe konteineri ühe Ühe konteineri ühe
kuu üür (km-ta)
kuu üür (km-ga)
EUR
EUR

Ühe konteineri
müük (km-ta) EUR

Ühe konteineri
müük (km-ga) EUR

38,35
38,35
47,93
67,11
150,19
153,39
185,34
447,38
530,47

46,02
46,02
57,52
80,53
180,23
184,07
222,41
536,86
636,56

Ühe konteineri
müük (km-ta) EUR

Ühe konteineri
müük (km-ga) EUR

47,93
150,19
153,39
447,38
530,47

57,52
180,23
184,07
536,86
636,56

Jäätmekott kuni 15kg
0,44
0,53
Kuni 0,08
0,31
0,37
2,00
2,40
Kuni 0,14
0,52
0,62
2,50
3,00
Kuni 0,24
0,87
1,04
2,50
3,00
Kuni 0,37
1,33
1,60
5,00
6,00
Kuni 0,66
2,35
2,82
5,50
6,60
Kuni 0,80
2,84
3,41
7,50
9,00
Kuni 1,10
3,88
4,66
7,50
9,00
Kuni 1,50
5,29
6,35
12,00
14,40
Kuni 2,50
8,80
10,56
15,00
18,00
Kuni 4,50
15,82
18,98
20,00
24,00
* graafikuvälise olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse + 30% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahinnakirjaga!

Vanapaberi jäätmete kogumine ja vedu
Kogumismahuti maht
m3

Ühe kogumismahuti tühjendus (km-ta)
EUR

Ühe kogumismahuti tühjendus
(km 20%) EUR

Kuni 0,24
Kuni 0,66
Kuni 0,80
Kuni 2,50
Kuni 4,50

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Ühe konteineri ühe Ühe konteineri ühe
kuu üür (km-ta)
kuu üür (km-ga)
EUR
EUR
2,50
5,50
7,50
15,00
20,00

3,00
6,60
9,00
18,00
24,00

Biolagunevate jäätmete kogumine ja vedu
Kogumismahuti
maht m3
Kuni 0,08
Kuni 0,14
Kuni 0,24

Ühe kogumismahuti Ühe kogumismahuti
Ühe konteineri ühe
Ühe konteineri ühe
tühjendus (km-ta) tühjendus (km 20%)
kuu üür (km-ga)
kuu üür (km-ta) EUR
EUR
EUR
EUR
0,77
0,92
2,00
2,40
1,33
1,60
2,00
2,40
2,28
2,74
2,50
3,00

Ühe konteineri
müük (km-ta) EUR

Ühe konteineri
müük (km-ga) EUR

38,35
38,35
47,93

46,02
46,02
57,52

Lisateenused
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:

EUR (km-ta)

EUR (km 20%)

Konteineri kõrval olevate lahtise jäätmete koristamine *,kord

10,00

12,00

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu*, 1m³

19,17

23,01

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1 konteiner, kord

14,06

16,87

Konteineri pesemine, üks tk kord

20,00

24,00

Mahuti käsitransport jäätmeveokini (11-21 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

3,20

3,83

Mahuti konteineri käsitransport jäätmeveokini (22-32 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), kord

6,40

7,68

Kliendi värava või tõkkepuu avamiseks kasutatava võtme või puldi haldamise tasu, kord

9,59

11,50

Jäätmete väljaveograafiku või korduv lepingu saatmine kliendi soovil posti teel, tk

2,00

2,40

Korduv võlateate saatmine, tk

3,20

3,84

Tasumata arvete tõttu peatatud lepingu taasalustamine, kord

23,97

28,76

* Konteineri väliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi!
NB! Üürikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale
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RAE VALLAVALITSUS teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest

Rae küla Kaasiku III kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 11.06.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 627.
• Planeeritav ala asub Rae küla keskosas Loopera tee ja Kaasiku
elamurajooni vahel. Juurdepääs planeeringualale toimub Loopera teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,3 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on planeerida osale kinnistust ühepereelamute grupp mänguväljakuga ja osa kinnistust jätta rohevõrgustiku koosseisu metsamaana, määrata elamukruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga, kus kinnistu lääne-lõunaosa juhtfunktsiooniks
on elamumaa ja põhja-idaosa juhtfunktsiooniks on rohevõrgustik. Elamumaa osa jääb tiheasustusalale. Uute elamukruntide planeerimisega võib kaasneda vallale sotsiaalseid kohustusi.
Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ning lähtealuste tutvustusest:

Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 11.04.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 1022.
• Planeeritav ala asub Vaskjala külas Ujula tee ääres Rae valla üldplaneeringu järgi osaliselt parkmetsa alal.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kaevuveski kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks,
määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 29. augustil 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust

19.08.-02.09.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

• Pildiküla küla Kaevu tee 2a ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud 25.06.2013 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 717.
• Detailplaneeringu eesmärk on muuta osaliselt kehtetuks Kaevu
tn 2 kinnistu detailplaneering, suurendada olemasoleva autoremonditöökoja ehitusalust pindala autotarvikute kaupluse ehitamiseks, määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud, lahendada sadevee ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
krundi maakasutus on ette nähtud ärimaaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7ha.

Lehmja küla Kalevi tee 2 ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 09.07.2013
korraldusega nr 738.
• Planeeritav ala asub Lehmja külas Põrguvälja tee ja Tallinna
Ringtee vahelises tehnopargis Kalevi tee ääres.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on laiendada hoonestusala ja suurendada ehitusõigust likvideeritud kõrgepinge õhuliini
kaitsevööndi ulatuses, määrata hoonestustingimused ja juurdepääsukohad, muuta sihtotstarvete osakaalu, lahendada sadevee
ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus ala on ette nähtud tootmisettevõtete ja ladude
maaks, ning menetletava Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on
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ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha.

Ülejõe küla Raadiojaama tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 09.07.2013
korraldusega nr 737.
• Planeeritav ala asub Ülejõe külas Pirita jõe ja Raadiojaama tee vahelisel alal. Juurdepääs kinnistule toimub Raadiojaama teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev
maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu üheks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek ranna või kalda
ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
kehtiva üldplaneeringuga kus alale on ette nähtud elamumaa
juhtotstarve. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,82 ha.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
02.09.2013.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:

Veneküla küla Lagedi tee 11c kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.06.2013
korraldusega nr 716.
• Planeeritav ala asub Veneküla külas Pirita jõe ja Lagedi-Muuga
raudtee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Veneküla teelt.
• Detailplaneeringu eesmärk on moodustada olemasolevast maatulundusmaa krundist kaks ärimaa krunti, üks üldmaa- ja üks
transpordimaa krunt, määratud on ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatud on juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus piirkonda on
ette nähtud perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,1ha.

Jüri aleviku Suve tn 8a kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 09.07.2013
korraldusega nr 736.
• Planeeritav ala asub Jüri alevikus, Suve tänava ääres, millelt toimub ka juurdepääs planeeritud kinnistule.
• Detailplaneeringuga on ette nähtud muuta 27.06.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 878 kehtestatud Jüri aleviku Võsa tn 9
kinnistu detailplaneeringut, määratud on ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatud on juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kooskõlas kehtiva Jüri aleviku üldplaneeringuga, kus
piirkonda on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,13 ha

Jüri alevik Aruküla tee 27 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2013
korraldusega nr 801. Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses,
Jüri Gümnaasiumi, perearstipunkti ja Taaramäe lasteaia vahetus
läheduses. Juurdepääs alale on planeeritud Ellemäe tänavalt.
• Detailplaneeringuga on määratud Aruküla tee 27 kinnistule kuni
kahekorruselise kuueboksiline ridaelamu ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendatud juurdepääsude, tehnovõrkudega
varustamise ja haljastus.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,43 ha.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

uudised

Uuesalu küla staatus on
ametlikult vormistatud
Rae Vallavolikogu otsus asustusüksuse
moodustamiseks sai regionaalministri
poolt kinnituse ja määrus jõustus 19. juulil.
Uus küla, mis moodustati Järveküla ja Kurna
küladele kuulunud maa arvelt on 362,1 ha
suur ja rahvastikuregistri järgi elab seal
01.01.2013 seisuga 134 inimest. Uuesalu

inimeste endi hinnangul elab aga piirkonnas umbes 250 inimest ja üks kolmandik
nendest on lapsed.
„Rae valla üldplaneeringu järgi on ette
näha Uuesalu külas tiheasustusala, kuid
millel kauguse tõttu puudub ühisosa tänase ja tulevase Järveküla küla tihedamalt
asustatud osaga, mille koosseisu Uuesalu

seni suuremas osas kuulus. Seoses sellega
on asustusjaotuse muutus ka õigustatud,"
kommenteeris vallavanem Mart Võrklaev.
Abivallavanem Tarmo Toomet ütles, et
MTÜ Uuesalu Külaselts on loodud 2010. a
suvel ja piirkonnas areneb hoogsalt seltsielu
ning loodud on erinevad võimalused vaba
aja veetmiseks.
Koostöös Uuesalu külaseltsi ja IBE Estonia vahel valmis laste mänguväljak. Käesoleval suvel valmib korvpalli- ja võrkpalliplats.
Külaseltsil on väljatöötatud küla arengukava
ja külastaatuse saamine muudab ka Euroopa
Liidu fondidest toetuse saamise hõlpsamaks.
Vallavanem Mart Võrklaeva hinnangul
võiks Uuesalu küla piirkonnas olla ka oma
munitsipaallasteaed, kuid praeguse seal
asuva lasteaia saamine Rae valla haldusesse
nõuab läbirääkimisi mitme osapoole vahel
ja ühist tahet jõuda eesmärgini.
Tänasel päeval saame tõdeda, et Uuesalu on eraldiseisev, omaette toimiv ja kasvav
tiheasustusala ning Rae valla asustusjaotuse muutmine Uuesalu küla moodustamise
nimel on jõudnud oma eesmärgini.
Uue küla tekkimisega on Rae vallas nüüdsest 27 küla ja 5 alevikku.
RS

19.juulil 2013 jõustus regionaalministri määrus,
millega on määratud Rae valla kolme küla –
Järveküla küla, Uuesalu küla ja Kurna küla
lahkmejooned.

Rae valda jõudis PRIA toiduabi 22-l alusel
Tänavuaastase Euroopa Liidu toiduabi
sortimendis on 8 artiklit ja omavalitsustes lähevad jagamisele makaronid,
neljaviljahelbed, nisujahu, riis, manna,
tatar, rapsiõli ja suhkur.
Toiduabi on mõeldud ennekõike inimestele,
kes vastavad sotsiaalhoolekandeseaduse alusel toimetulekutoetuse saamise tingimustele:
puudega lastega pered, paljulapselised pered,
üksikvanemad, pensionärid. Kuid enamasti
leitakse võimalus aidata kõiki, kel abi vaja.
Toiduabi saamise kohta antakse täpsemat
informatsiooni septembris.
Toiduabi näol on tegemist ELi turukorraldusmeetmega. Ekslik on arvata, et kusagil
koguvad heal järjel olijad kehvemate jaoks
toidukaupu, mis saadetakse abi küsinud riikidesse ja jagatakse inimestele kätte, selgitab
PRIA turukorraldusbüroo.
Toiduabi Eestisse jõudmise eelduseks
on järgmise programmi järgimine. ELi
liikmesriikides esitavad heategevusorganisatsioonid (HO) PRIA-taolistele asutustele

järgmise perioodi toiduabisoovid koguste ja
sortimendi lõikes. PRIA koondab andmed ja
esitab taotluse Euroopa Komisjonile vajaliku
summa saamiseks. Komisjon määrab igale
liikmesriigile kindla summa piires vahendeid – kas otseselt raha või võimaluse tasu-

da toiduabitoodete eest sekkumisvarudesse
kokkuostetud põllumajandustoodanguga
nö natuuras.
Rae valda saabunud toiduabi ladustab
logistikakeskus VIA3L.
RS
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Rae valla küladepäev 2013 Urvastes.

Elanike arv Rae vallas kasvab iga kuuga,
juulis ületas see 14 000 piiri
1.juuli seisuga on rahvastikuregistri järgi
Rae vallas elavate inimeste arv ületanud
14 000 piiri ning ametlikult elab siin 7005
meest ja 7010 naist.
Kogu elanike arv on rahvastikuregistri järgi
Rae vallas käesoleva aasta 1.juuli seisuga
14 015, mis on 174 elaniku võrra suurem
kui 2013 aasta alguses, mil oli registreeritud
valda 13 841 inimest.
Kõige rohkem elanikke on Jüris
Suurim alevik elanike arvu poolest on Rae
vallas jätkuvalt Jüri 3397 inimesega ja teisele kohale jääb Peetri alevik, kus elamas
3369 inimest. Elanike keskmine vanus on
Rae vallas 32,3 aastat, mis on Harjumaa
valdade elanike keskmisest vanusest nelja

aasta võrra väiksem.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul töötab vallavalitsus igapäevaselt selle nimel, et
noortel peredel ei oleks muret lasteaiakoha
pärast. Samuti on eesmärgiks, et iga lapsevanem saaks oma lapse kodulähedal asuvasse
heade õpitingimustega kooli õppima panna.
Peetri alevikus, mis on viimastel aastatel kasvanud elanike arvult kõige kiiremini,
alustab sügisel tööd laiendatud 360-kohaline lasteaed ja 2014. aasta sügisel valmib
lisaks 180-kohaline lasteaed. Uut 240-kohalist lasteaeda hakatakse järgmise aasta
alguses ehitama ka Jürisse, kus juba töötab
3 lasteaeda. Vallavanem usub, et arvestades täna tehtavaid ja planeeritavaid jõulisi
investeeringuid ei ole hiljemalt kahe aasta

Sügisel selgub
kiirraudteeliini
Rail Baltic
trajektoor
Kiiraudteeliin Rail Baltic, mis saab alguse Helsingist ja
kulgeb läbi Eesti, Läti, Leedu ja Poola Berliini, on planeeritud ka läbima Rae valda. Kust täpsemalt liin läbib nii
Rae valda kui kogu Eestit, see selgub sügisel, mil toimub
trassiasukohtade avalikustamine.
Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul toetab vald Rail Baltica rajamist läbi Rae valla. „Kuid peame oluliseks vallarahva heaolu ja head elukeskkonda. Oleme võtnud eesmärgiks
suunata trassikoridor piirkondadesse, kus see võimalikult
vähe mõjutab meie vallarahva igapäevaseid toimetamisi“.
Kiiraudteeliin planeeritakse 1435 millimeetri laiuse rööpmevahega, mis vastab Euroopa standarditele.
Projekt valmib Hendrikson & Ko OÜ, Reaalprojekt OÜ,
EA Reng AS, Kelprojektas ja WSP ühistööna. Tellijateks on
Tehnilise Järelevalve Amet ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Joonobjekti teemaplaneeringute koostamist korraldavad
Harju Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus ja Rapla Maavalitsus.
RS
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pärast Rae vallas enam lapsevanematel
muret lasteaiakohtade pärast, mis on seni
ülimalt kiire rahvastikukasvu tõttu olnud
vallas suurimaks probleemiks.
Sissekirjutamine koduvalda
võimaldab saada erinevaid
toetusi
Vallavanem julgustab kõiki veel mitte valda
sissekirjutatud elanikke end registreerima
valla elanikuks, sest sissekirjutus võimaldab saada erinevaid pere- ja sotsiaaltoetusi ning sissekirjutuse kaudu saab aidata
kaasa koduvalla arengule, kuna füüsilise
isiku tulumaksust laekub 11,57 protsenti
selle omavalitsuse eelarvesse, kuhu on end
inimene sisse kirjutanud.
RS

Logistikafirma Via 3L
kasvab Rae vallas veelgi
Lagedil Kalmari teel kerkib järgmise aasta kevadeks hiiglaslik laologistikakeskus, millele pandi nurgakivi 1.augustil. Uus logistikahoone
toob juurde valda uusi töökohti ja on juba arvult neljas Rae vallas.
Via 3L asutati 2001. aastal kolme tuntud Eesti hulgimüügifirma: Jungent, Kaupmees ja Abestock poolt. Via 3L juhatuse liige Elmer Maas
ütles nurgakivipaneku tseremoonial, et ettevõte ei paneks nurgakivi
uuele hoonele, kui poleks olnud julgust suurelt unistada. Unistus oli
meestel sama suur, kui 1976. aastal pärsia muinasjutu ainetel loodud
Joachim Knauthi lasteraamatu kuningal, kes hirmsasti kuu peale kippus.
Abivallavanem Madis Sarik avaldas head meelt, et vallas tegutseb
Eesti kapitalil põhinev edukas ettevõte, mis panustab kogukonnaelu
arengusse mitmel moel. Via 3 L osaleb ühistranspordi arengu protsessis,
pakub ettevõtlusõppe raames Jüri Gümnaasiumi noortele töövarjuks
olemise võimalust ja on abiks õpilasprojekti „Rae Noorte Tööbörs“
käivitamisel. Ettevõte ladustab sponsorkorras valda saabunud Euroopa
sotsiaalabi, mille jagamisega alustatakse kõigile abivajajatele sügise alguses. Uue hoone valmimisega opereerib ettevõte enam kui 46000 m2
suurusel pinnal.
RS

Abivallavanem Madis Sarik
õnnitleb Via 3L juhatuse
liiget Elmer Maasi. Tagaplaanil SEB Panga juhatuse
esimees Riho Unt.
Foto Rae Sõnumid

tasub teada

Naiskodukaitse
ja kaitseliit

kutsuvad septembris
perepäevale

15. septembril toimub Peetri alevikus meeleolukas perepäev,
kus saab tutvust teha naiskodukaitse ja kaitseliidu tegevusega.
Üritus algab kell 11.00 ja kestab orienteeruvalt 15.00–ni. Selles ajavahemikus pakutakse erinevat tegevust, mis seotud kahe organisatsiooni tööga.
Täpsem info septembrinumbris.
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10 tasub teada
07. septembril 2013 algusega kell 11.00
toimub Lagedi Lasteaed-Põhikooli aulas

Kopli küla
üldkoosolek.

Lastejooksud Peetri alevikus!

Ootame kõiki lapsi lastejooksudele 18. augustil
kell 10.00 Peetri kooli staadionil.
Vanusegrupid: 1-3 aastat, 4-5 aastat ja 6-7 aastat.
Distants: 1 staadioni ring = 250m
Kõikidele lõpetajatele diplomid ja auhinnad.
Osavõtt TASUTA
Registreerimine lõpeb 18.08.2013 kell 9.45
Eelregistreerimine: www.lastejooks.ee
urmas.põldre@jyri.edu.ee
tel: 51 32 072
NB! Eelregistreeruda saab
kuni 17.08.2013 kella 18.00-ni

Päevakord:
1. Külavanema aruanne
2. Uue külavanema valimised
3. Kohapeal algatatud küsimused
Kontakt: Virgo Pai, GSM 515 0555,
E-post virgo@biker.ee
Perearst Katrin Akkel
muutis vastuvõtu kohta
Jüri Tervisekeskuses tegutsenud perearst
Katrin Akkel võtab patsiente vastu Tallinnas,
Kesklinna Lastepolikliiniku hoones, aadressil
Ravi 27, kabinetis 206.

Ott Lepland annab 25. augustil

Rae valla
Spordikeskus
20. AUGUSTIL
OLEME SULETUD

Koolivaheajal 10.06 – 31.08

Ujula - ühe korra pilet

2h
Noored kuni 22a - 2 ühe hinnaga
E-R 6:30 - 16:00
3,50
E-R 16:00 - 22:00 ja
4,50
L, P
Perepilet - erihinnad
(2 + 1 kuni 16a)
11,50
(2 + 2 kuni 16a)
12,50
4-6a laps
1,00

3h
4,50
5,50
14,50
15,50
1,50

Rae valla pensionäride soodusujumine
E-R 12:00-14:00 0,70 €
JALGPALLI, RANNAVOLLE, TENNISE,
SULGPALLI, LAUATENNISE ja PILJARDI
aegu saab broneerida tel 622 4240
Üllata oma sõpru
SPORTLIKU SÜNNIPÄEVAGA
lisainfo ja broneerimine tel 622 4247

Rae Sõnumid ▪ august 2013

Peetris - Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidu finišis tasuta kontserdi
Eelmisel aastal Eestit Eurovisionil esindanud
Lepland annab koos bändiga live-kontserdi pärast
auhinnatseremoonia lõppu orienteeruvalt kell 16.
Piletit lunastama ei pea – Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidu programmi osana on tänavustel Eesti
Muusikaauhindade jagamisel parimaks meesartistiks tunnistatud Leplandi kontsert ratta- ja
muusikafännidele tasuta.
Augusti viimasel pühapäeval toimuvale Fakto
Auto Tallinna Rahvasõidule on eelregistreerinud
ligi 300 osavõtjat. Registreeruda sõiduks saab
ka samal päeval kohapeal, täpsemalt selle kohta
saab infot Fakto
Tallinna Rahvasõidu
koduleheküljelt.
Rahvasõit läbib tänavu kolme Harjumaa
valda. Start antakse
Tallinna kesklinnas,
kuid seejärel saab
ratturitele kaasa
elada Rae, Raasiku
ja Jõelähtme
valla teedel.

hariduselu

Aastaring täis uues
renoveeritud Lagedi koolis
Lagedi kooli ja lasteaia direktor Liivia
Ennever meenutab esimest tööaastat
renoveeritud ja laiendatud Lagedi koolis
ning leiab, et uued võimalused on teinud
õppimise mõnusamaks.
Septembris saab aasta, kui alustasime tööd
vastvalminud, kaasaegselt renoveeritud
majaosas.
Uues koolis on ka väga ilus suur võimla ja
peeglitega aeroobikasaal. Meie õpilastel on
nüüd kõik kaasaegsed võimalused sportimiseks nii koolitunnis kui ka spordiringides.
Spordis saavutati õp P. Raski juhendamisel
häid tulemusi nii jooksus, kaugushüppes kui
ka kabes-males. Liikumis- ja tantsutundides
(õp A. Trohleva) valmistusid meie õpilased
osalema iga-aastasest Kalevi võimlemispeost.
Sellel aastal said meie õpilased ära märgitud
ka tänukirjadega.
Koos uuendatud kauni majaga saime
uue mööbli ja täieliku IT-varustuse, mis
võimaldab õpilaste suurepärast arvutialast

koolitamist. Oleme oma õppekavva lisanud
programmeerimise. Talvel, jaanuaris liitusime ProgreTiigri projektiga.
IT-juht ja arvutiõpetaja H. Raimets on
saavutanud nii häid tulemusi, et Lagedi
kooli ja töö vastu tundis huvi Inglismaa
telekanal BBC, kes tegi Eestimaad tutvustava filmi. BBC käis meie koolis filmimas
aprillikuus, kus võeti üles programmeerimistund ja vesteldi õpilaste, õpetaja ja vanematega. Valminud filmi, kus võttis sõna
ka president T. H. Ilves, on nüüd võimalik
vaadata interneti vahendusel kogu maailmas.
Ilusas renoveeritud ja uue IT-varustusega varustatud aulas, oleme alates veebruarikuust hakanud näitama Lagedi elanikele
filme. Nn Lagedi kino seansid toimuvad kaks
korda kuus ja peale suvepuhkust jätkame
taas septembris.
Koolimaja – kollane nagu päike, on innustanud meid töötama. Olime tublid õppimises ning esinesime hästi Harjumaa
olümpiaadidel ja matemaatika võistlustel

„Nuputa“ ja „Känguru“, kus saime ilusaid
tulemusi nii emakeeles (õp P. Leemets ja
T. Ojabstein) ja matemaatikas (õp E. Tuvikene, K. Väinsalu ja T. Puuste).
Et end ühtse kooliperena tunda ja ennast
teistele nähtavaks teha, võtsime kasutusele
uue mütsi ja koolivesti.
Lagedi koolis on möödunud õppeaastal
lisaks traditsioonilistele üritustele algatatud
palju uusi huvijuht M. Virolaineni eestvedamisel. Oleme valinud aktiivsemad ja sportlikumad vanemad, kutsunud emasid-isasid
koolitunde andma ja emadepäeval tegime
toreda laada, kus osalesid nii õpilased kui
ka nende vanemad.
Et ka õpetajad end hästi tunneks ja oleksid kaasaegse pedagoogikaga kursis, tegime
neile mitmeid koolitusi-seminare. Viimane
seminar toimus juunis Viikingite külas, kus
tuletasime meelde vanaaja eestlaste elu ja
kombeid ning pärast vestluste käigus panime oma kordaläinud aastale punkti.
Liivia Enneveer

Kool ja lasteaed asub looduskaunis kohas kohe Pirita jõe kaldal ja ilusa ilmaga toimuvad tunnid õues.
Foto Rae Sõnumid

Lagedi koolil on tõepoolest uus hingamine
n raske ette kujutada keerulisemat aega tööle asumiseks,
kui see poolteise aasta tagune
periood, mil Liivia Enneveer
Lagedil koolijuhina alustas.
Koolimaja ümberehitus, ajutiste pindade
kasutamine, kitsikus ja kõik, mis sellega kaasas käib. Lisaks sisseelamine uude ametisse,
kohanemine nii inimeste kui õpilastega.

Mitte ülemäära lihtne algus, kuid minu
hinnangul tuli Liivia sellega edukalt toime.
Pooleteise aastaga on mitmeski osas kool
olulise sammu edasi astunud. Uuel tasemel
on arvutiõpetus, on lisandunud majanduse
õpe ja mitmeski mõttes on koolil uus hingamine. Ilusti on elu käima läinud ka lasteaial.
Kindlasti võib väita, et Liivia näol on tegemist väga tugeva isiksusega, kes asju jõuliselt

oma käe järele sätib. Kahtlemata leiab tugev
isiksus ka tugevaid vastaseid, kuid minul on
küll usku Lagedi kooli tänasesse koolijuhti.
Olen veendunud, et tema juhitud kooli ja
lasteaeda võib igaüks oma lapse usaldada.
Vallo Tonsiver
Hoolekogu liige

august 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Lagedi Põhikool
pakub tööd
Alates 2013/2014 õppeaastast
vajab Lagedi Põhikool:

Peetri uue lasteaia nimi
selgub augustis
Enim hääli saanud nimed
ja häälte arv:

Peetrikese Lasteaed
45
Kuldala			40
Aruheina Lasteaed		
26
Väike Peeter		
25
Peeter Paan		
18

Mais väljakuulutatud Peetri uue 180-kohalise lasteaia nimekonkursile laekus 52
nimepakkumist. Kõigi esitatud nimede
hulgast valiti välja 40 nime, mille eest
anti oma poolthääl. Hääletusel osales
281 inimest.
Enim hääli saanud viis nime jõuavad žürii
laua peale ja otsus uue lasteaia nime kohta
saab avalikuks Peetri aleviku päeval 24.augustil. Uus lasteaed ehitatakse Aruheina
teele.
Jaan Alver, abivallavanem

peakokkA
kokkA
koristajaT
Kandideerimise tähtaeg
18.august
Info e-mailil

kool@lagedi.edu.ee
Tel: 514 1637

Kaasaegses Õie lasteaia köögis valmivat maitsvat
toitu saab nüüdsest palju rohkem lapsi
Õie lasteaias lõpevad suve alguses alanud
ümberehitustööd, mille tulemusel laieneb
köögiblokk. Köögi laienduse tööd võeti
ette, et toitlustada ka Assaku lasteaeda.
Juuli viimasel nädalal paigutati kööki ülimalt
kaasaegne ahi ja pann ning multifunktsionaalne pott, mis võimaldab kartulipudru
keeta nii, et paned toored kartulid sisse ja
võtad kartulipudru välja.
Abivallavanem Madis Sarik selgitab, et
pott suudab teha nelja funktsiooni: keedab,
jahutab, purustab ja vahustab.
Lasteaia juhataja Eda Murd on rahul uue
inventariga köögis. Köögibloki ehitus hõlmab veel uue ruumi väljaehitamist külmikute
jaoks. Ümberehitatud on ka ventilatsioon
ning kõik vajalikud tingimused on loodud
uue toitlustamise hooaja jaoks.
Toidud on Õie lasteaias väga maitsvad ja
tervislikud ning alates nüüdsest saab neist
osa ka Assaku lasteaia pere.

Rae Sõnumid ▪ august 2013

Õie lasteaiapere on kasvanud
Õie lasteaed on saanud juurde ka ruumid
uuele rühmale ja lasteaiapere laieneb käesoleval aastal 18 lapse võrra. Uued ruumid
on valgusküllased, rõõmsates värvides ja
mõnusalt avarad.
Lasteaiajuhataja kommenteerib, et uutes
rühmaruumides alustavatele lastele on loodud head võimalused harjutada kooliks,
sest rühmaruumide pind on korraldatud
nii, et kunsti- ja huvitegevus ning söömine toimub ühes ruumis, vabaaja veetmine
ja mängimine teises ja kolmandas ruumis
lapsed magavad või puhkavad. Eda Murru
sõnul saabki olema uus rühmaruum koolieelikute pesaks.
Abivallavanem on rahul sellega, kuidas
lasteaia juhataja on kasutanud ära oskuslikult uue rühmaruumi loomisel olemasolevad ressursid ning on tänulik kõigile uue
rühma laste isadele, kes olid valmis tulema
oma vabast ajast appi rühmaruumi mööbli
kokkupanemisele.
RS

80-liitrine multifunktsionaalne pott Õie lasteaia
köögis toidab ära vähemalt 300 sööjat.
Foto Rae Sõnumid

kogukonnaelu

Rohkem rohelust Lagedi kanti!
Käes on august ja seljataga on üle poole
käesolevast aastast, seega oleks sobiv
hetk vaadata üle, mis on Lagedi kandis
toimunud ja mis veel plaanis.
Lagedi kandi all pean ma silmas piirkonda,
kuhu jäävad Lagedi alevik, Kadaka, Kopli ja
Ülejõe külad. Kui valla lõuna osas asuvad
külasid kutsutakse nn „Lõunaosariikideks“,
siis võiksime meie ennast ehk kutsuda „Põhjaosariikideks“?
Lagedi piirkonnas elab tänase seisuga ca
1500 inimest, mis on napilt alla kümne portsendi valla elanikest. Mind väga rõõmustab,
meie väikese kogukonna aktiivsus, millise
innuga inimesed osalevad erinevatel üritustel ja milline sära on korraldajate silmades.
Jaanuaris avas uksed värskelt renoveeritud Lagedi Põhikool koos uue lasteaiaga, kus
alustasid tööd 4 lasteaia rühma. Tänaseks
on lasteaias saanud koha 76 Lagedi teeninduspiirkonna last, kuid järjekord on endiselt
ukse taga. Kõlanud on ka kriitika, et miks
projekteeriti lasteaed just sellises suuruses
ning mitte suurem? Selle kriitikaga ei saa
täielikult nõustuda, sest mitte keegi ei osanud ette näha seda hulka lapsi, keda hakati
lasteaia valmimise eel Lagedi piirkonda sisse
registreerima.

Kool on saanud tõmbekeskuseks
Alates sügisest 2013 ühendatakse Lagedi Põhikool ja Lagedi Lasteaed üheks asutuseks,
mis hakkab kandma nime Lagedi LasteaedPõhikool. Sotsiaalmeedias on kõlanud seisukohti, et kuidas meie lapsed ikka lähevad
edasi õppima kui lõputunnistusel on kirjas
lasteaed-põhikool? Soovin omalt poolt rahustada maha kõiki murelikke lapsevanemaid ning kinnitan, et erinevalt nimest on
palju tähtsam see hariduse tase, mida meie

lapsed Lagedilt saavad. Ühendasutuse juhtkond on astunud jõulisi samme parima ja
sobivaima meeskonna kujundamiseks, et
meie lapsed saaksid kõik hästi hoitud ja
hea hariduse. Olgem mõistvad ja andkem
kooli juhtkonnale aega atra seada, sest ka
eesti rahva vanasõna ütleb: „Üheksa korda
mõõda, üks kord lõika“.
Tänaseks on Lagedi kool juba kujunemas
üheks piirkonna tõmbekeskuseks. Lisaks
hariduse andmisele, on koolis sportimiseks
või huvitegevuseks võimalik rentida võimlat
ning külastada regulaarselt toimuvaid kinoõhtuid. Sügiseks saavad lõpetatud staadioni
renoveerimise tööd ning rajatakse Lagedi
oma terviserada.
Väliürituste vaieldamatuks tõmbekeskuseks meie kandis on Lagedi kiigeplats, kus
juunis toimus ühine jaanipäeva tähistamine
ning juulis traditsiooniline ratsaspordivõistlus Lagedi Derby, mis tänavu kandis numbrit 2013. Augusti 24-ndal kuupäeval on aga
kõik oodatud koos oma pisiperega Anne
Velli lasteshowle „Metsapere lustakad lood“.

Infrastruktuur on paranenud
Selle suve üheks mahukamaks ja kohaliku
kogukonna heaolu mõjutavaks sündmuseks
on kindlasti Nehatu – Lagedi – Kostivere
maantee remont ja kergliiklustee rajamine.
Võimatu on alahinnata, millist kasu saavad
kohalikud elanikud teeremondist ja kergliiklusteest. Peagi võime ära unustada, kui
ohtlik oli jalakäijale öine kottpime Linnu tee.
Uus ligi kolme meetri laiune kergliiklustee
saab valgustuse ning on eraldatud sõiduteest
äärekivi ja mururibaga.
Lisaks maantee remondile saab või õigemini on juba saanud täiesti uue välimuse ka
üle Pirita jõe minev Kepsu sild. Senise kitsa
ja amortiseerunud maanteesilla asemele
on kerkinud uus ja täiesti kaasaegne ehitis.

Väga hea on, et sellised suured ja inimeste tavaharjumusi muutvate ehitustööde
toimumine on ajastatud ühele suvele. Pigem
kõik ebamugavused nagu tolm, ehitusmüra, liikluse osaline sulgemine, järjekorrad
fooride taga ning pikad ümbersõidud ühel
suvel kui lõputu õudus mitmel järjestikusel.
Kindlasti ei saa jätta vaatamata ka tulevikku. Siin oleksid märksõnadeks Lagedi
rippsilla remont, kergliiklusteede pikendamine valla piirideni, lastele mänguväljakute rajamine, Kopli küla sadevee probleemi
lahendamine, jõude seisvate tänavavalgustussüsteemide käivitamine, kõrghaljastuse
rajamine uuselamurajoonides.
AS ELVESO on 2013 aasta investeeringute
kavasse lülitanud Kopli küla Kingu arendusala sadevee ja kanalisatsiooni tsentraalsete
trasside ehituse. Loodan väga, et kooskõlastused kõikide naabritega saavad tehtud ning
nimetatud tööd saavad veel sellel sügisel
lõpetatud! Kõik me ilmselt mäletame üleeelmist kevadet ning sellele eelnenut, kus
paljudel inimestel Kopli külas oli vesi põlvini.
Ilmselt seda meist keegi enam ei sooviks.

Üleskutse
Minu üheks suureks sooviks on rohkem
rohelust uusarendustesse. Selleks näen võimalust istutada põldudele rajatud elamurajoonide piiridele ja kvartalisiseste teede
äärde igihaljaid puid ning käivitada seni
uusarendustes jõude seisvad tänavavalgustuse süsteemid. Igihaljastest puudest tasuks
kaaluda kuuske, mis pakub tuulevarju nii
suvel kui talvel ning puu ise ei ole nõudlik
pinnase suhtes ja peab vastu heitgaasidele.
Loodan väga, et esimesed puud õnnestub
juba istutada aastal 2014 talgute Teeme
Ära raames.
Indrek Varik
Kopli külast

Linnu tee Kopli külas on saanud uue asfaldi, asfalti
on ootamas ka uus kergliiklustee.
Foto: erakogu
august 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Kuidas kaunistate teie oma
rohelist nurgakest?
Aiapidamine on olnud läbi aegade Eesti
inimese elustiili üks oluline osa. Kaasajal
on olnud rohkem hinnas iluaiad, vanasti
peeti lugu enam praktilistest aedadest.
Aiapidamisel on oma moevoolud nagu
rõivakunstis või arhitektuuris.
Rae vallas käib Kauni Kodu konkurss juba
alates 90. aastate lõpust. Läbi aastate on väärtustatud sellega aiapidajate tööd, loomingulisust ja muidugi ka keskkonnast hoolimist.
Tänavune konkurss oli eelmiste konkurssidega võrreldes omamoodi eriline. Esiteks
oli vähe kandidaate, kes olid valmis oma
aeda žüriid sisse laskma. Eramaja kategoorias võistles kaks kandidaati, ühiskondlikest hoonetest olid esitatud konkursile Õie

Kaunis Kodu 2013 tulemused
Eramajade kategoorias sai esimese
koha perekond Eesalule kuuluv elamu
Puraviku tee 8 Patika külas.
Ühiskondlike hoonete kategoorias sai
esimese koha Õie lasteaed Jüris.
Kortermajade kategoorias sai esimese
koha Lagedi Raadiojaama tee 1
ühistu.

lasteaed Jüris ja Lagedi lasteaed-põhikool.
Kortermajadest pidas end Kauni Kodu konkursi vääriliseks vaid Lagedil asuv Raadiojaama tee 1 ühistu. Kõik tänavused võistlejad
suutsid veenda, et lihtsate vahenditega võib
korda saata aiakujunduses silmapaistvaid
lahendusi.

Lillepotte aias saab kaunistada
vanade riietega
Lagedil elab Signe Klemm, kelle aiakujundust võib võrrelda emotsiooniga, mida
saame Bullerby lapsi lugedes. See on lõbus,
kodune ja põnev. Perenaine on hinge ja südamega oma aiapidamise juures ja kohe nii
palju, et isegi trimmerdama ei lase ühtegi
meespere liiget.
Trimmerdamist on selles aias piisavalt,
sest aeda on kokku veetud igasuguseid suveniire, kaunikujulisi kive, lisaks veel lillepeenarde ümbrused, kanaaedik, mõistagi
maja ja kasvuhoone.
Omanäoliseks teeb aia see, et lillepottidele on ümber pandud lapse püksid ja
omakorda pükste otsa kingad. Maja kõrvale
on ehitatud kosk, kust väljanirisev vesi langeb nii, et kaks sinist poisi kummikut justkui igatseks olla veeanumaks, aga potikud
peavad leppima igavese kuivusega, sest vesi
niriseb nendest kogu aeg mööda. Vaatepilt
jällegi huvitav.
Omaette vaatamisväärsus on suvemaja,
mille üks seintest on kaetud kalavõrkudega

ja mida ehib Signe Klemmi isa tehtud kalanahkadest maal. Maja ümbrus on vooderdatud taimede ja suvelilledega ja suvemaja
massiivne puidust laud on asetatud nii, et
selle ümber istujad näevad imekaunist vaadet Pirita jõele.

Minimaalsete kulutustega aed
Patika külas Puraviku tänaval asub maja,
mille aias ringi jalutades kõneleb selle iga
nurk pererahva praktilisest ja maitsekast
ilumeelest. Aias on märgata küllaga leidlikkust ja ei ole tunda „suure rahakoti“ lõhna.
Lillede peale ei ole perenaine raha enda
sõnul kulutanud, aga neid seal vähe ei ole,
sest paljud teised aiapidajad on olnud hädas
oma lilledega, mis on paljunema hakanud ja
mida pole kuhugi panna. Patika külas Puraviku tänaval asuv majapidamine on lahkelt
ülejääva kraami vastu võtnud.
Aias on nii ilu kui praktilisi sopikesi ja
kõik koos mõjub kauni tervikuna. Värvika
detailina mõjub aia nurgas noores kaasikus seisev erkkollaseks värvitud vana kasutu jalgratas, millest on kaasikus saanud
lillepoti hoidja.
Pererahvas on rajanud oma kodu ja aia
sooalale ja selle kuivendamisega palju vaeva
näinud, aga see vaev pole vaev, mis väsitab.
Askeldatakse siin rõõmuga ja selliselt saavadki sündida kaunid koduaiad, kus ringi
jalutades saab mõnusalt positiivse laengu.
RS
Perekond
Klemmide aias
jalutades läheb
tuju heaks.
Kauni Kodu
konkursi II koha
omanik eramute
kategoorias.

Perekond
Eesalu aiast
leiab huvitavaid
lahendusi.
Kauni Kodu
konkursi võitja
aed eramute
kategoorias.
Rae Sõnumid ▪ august 2013
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Rae vald tahab
saada vanaks
Rae valla elanikkond on
noor ja nooruslik ning omavalitsuse enda vanus on ka
jõudnud eani, mil kätte on
jõudmas kaunimad aastad.
Vanaks saada tähendab aga
jõuda küpsesse ikka, mis
võiks olla iga omavalitsuse üks eesmärkidest, sest
iseseisev ja vaba Eesti on
parim, mis olla saab.

ETV kevadhooaja saatesarja „Perepidu“ ning Jüri
Perekoor, kes tänavu suvel
andsid kontserte mitmes
Soome kirikus. Need on
vaid üksikud näited, Rae
vallas elab teisigi ettevõtlikke ja noori andekaid inimesi, kelle head käekäiku
on olnud Rae vald valmis
toetama.
Vald toetab sporditegevust,
noorte huvitegevust ja kultuurielu edendavaid ettevõtmisi. Sageli on toetuse küsija
eelarve küll palju suurem, kui vald toetada
saab, kuid küsida tasub kindlasti.
Rohkem infot Rae valla spordi, huvitegevuse ja mitmete teiste toetuste kohta
hangi aadressilt:
www.rae.ee > Olulised viited > Toetused.
RS

Iseseisev ja vaba
Eesti on parim,
mis olla saab.

Tänavu täitus vallal sarnaselt mitmete teiste omavalitsustega 22 aastat. Loodetavasti
tuleb aastaid turjale veel palju, sest sellega koos täiendab ja paraneb elukeskkond
veelgi. Kuigi paremaks saamine tähendab
erinevaid asju ja sageli vaieldakse, mille tegemine siis on kõige olulisem, paistab üldpilt
eemalt vaadates ikkagi väga
hea. Rae vallas ei saa rääkida
suurest tööpuudusest ega ka
võimaluste puudusest oma
Vald toetab
häid ideesid ellu viia.
sporditegevust,
Näiteks on oma unistuse
noorte huvitegevust
ellu viinud purjetaja Ingrid
Puusta, kes täna valmistub
ja kultuurielu edenRio de Janeiro olümpiamändavaid ettevõtmisi.
gudeks aastal 2016.
Oma unistusi on ellu viimas poistebänd Bob Symphony, mille liikmed võitsid

Hommikukohv vallavanemaga on valla aastapäeva
tähistamisel saanud traditsionaalseks ürituseks.
Külalistele pakuti tänavu otse pannilt pannkooke
moosiga ja vallavanema enda ning vallatöötajate
küpsetisi.

Jüri kirikus 11. juulil 2013
Rae valla 22. aastapäeva
tähistamine Kaunimate Aastate
Vennaskonna kontserdiga.
Fotod Rae Sõnumid

Õie lasteaia
ümbrus kaunistab
rõõmsatoonilisi
hooneid ja hooned
sobituvad hästi
rohelusse.
Kauni Kodu
konkursi võitja
ühiskondlike
hoonete
kategoorias.

Kortermaja juurde on ehitatud funktsionaalne liivakast,
mille liiva katvat osa saab kasutada istepingina.
Lagedi põhikooli
ümbrust ilmestab kõige enam
kõrghaljastus ja
Pirita jõgi.
Kõik see kokku
annab väga hea
tulemuse.
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Pildikesi Rae valla
X külapäevadelt
Urvastes

Ametisse astusid
kolm uut külavanemat
ja alevikuvanem
Suuresta küla uueks külavanemaks sai
Sirly Poolma, samuti algas uus aeg
Pildiküla ja Vaidasoo külade jaoks ja
vanema vahetuse tegi läbi samuti Vaida
alevik. Pildiküla külavanem on Ljudmilla
Komarova, Vaida aleviku etteotsa valiti
Karin Vainomäe ja Vaidasoo külavanemana jätkab Kaia Pilvik.
Külavanem on usaldusamet ja kogukonnaelu liitvaid ülesandeid täidetakse
vabatahtlikkuse alusel. Külavanema roll
on muutunud kogu vabariigis järjest
olulisemaks omavalitsuste ja elanike vahelise suhtlemise korraldamisel. Ka Rae
vallas käib vallavalitsuse ja külavanemate
vahel pidev koostöö ning külavanemad
kuuluvad MTÜ Rae Valla Alevike ja Külavanemate seltsi, mis käesoleva aasta
kevadel sai ka uue juhatuse.
Rae vallal on nüüdsest 27 küla, kõige
uuem nendest on Uuesalu küla.

Ülevaade küladest ja nende külavanematest seisuga august 2013

Külapidu võib muuta ajas oma sisu ja vormi, aga selle eesmärk näib ikka olema üks
ja sama – hoida elus eesti külakultuuri ja
parandada kogukonnaelu.
Urvaste külavanem Marek Lepp ja tema
meeskond võõrustasid Urvastes ligikaudu
paarisada inimest erinevatest valla küladest. Meeskonna organiseerimisel rändas
tänavune Rae valla X küladepidu sajandite
taguses ajas oma traditsionaalsete võistlusmängudega ning eesti külakultuuri hoidjad
said osa toredast päevast.

Fotode autor Rae Sõnumid
Rae Sõnumid ▪ august 2013

AAVIKU
Veiko Parts
ARUVALLA
Ardi Mitt
JÄRVEKÜLA
Urmas Taal
KADAKA
Marju Lutt
KARLA
Haimur Puks
KOPLI
Elena Lomp
KURNA
Katrin Laurberg
LEHMJA
Arvo Lill
LIMU
Leppo Lindmäe
PAJUPEA
Herve Pani
PATIKA ja KAUTJALA Margus Vain
PILDIKÜLA
Ljudmilla Komarova
RAE
Toomas Hiio
SALU
Sirli Tiik
SELI
Aet Vilgats
SOODEVAHE
Jaanus Tõnisson
SUURESTA
Sirly Poolma
SUURSOO
Taivo Laherand
TUULEVÄLJA Olev Raid
URVASTE
Marek Lepp
UUESALU
ei ole
VAIDASOO
Kaia Pilvik
VASKJALA
Aldo Laid
VENEKÜLA
Ramses Alliksoo
VESKITAGUSE Peeter Lorents
ÜLEJÕE
Aleksander Torjus
ALEVIKUD	
ASSAKU
JÜRI
LAGEDI
PEETRI
VAIDA

Kalle Suurekivi
ei ole
Tea Sõlg
Margus Laula
Karin Vainomäe
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Ülemiste järveäärne tee
inimeste kasutusse
uigi Ülemiste järv on jootnud
Tallinna juba seitse sajandit,
hakati linna suunatavat vett
puhastama alles 1927ndal
aastal. Tänasel päeval puhastab järve vett Ülemiste veepuhastusjaam
ning protsessi kirjeldus on lühidalt järgmine: toorvesi läbib võred ja mikrofiltrid, mis
eraldavad veest vetikad ja hõljumi, seejärel
suunatakse vesi basseinidesse, kus vette
juhitava osooniõhusegu abil hävitatakse
mikroorganismid ja oksüdeeritakse orgaanilised ained. Seejärel lisatakse vee selitamiseks veepuhastuskemikaali koagulanti
ning eraldatakse veest hõljum, kemikaalikogumid ja sade. Järgmisena läbib vesi filtrid ning vajadusel kasutatakse aktiivsütt või
kloori enne vee reservuaaridesse suunamist.
Viimastest pumbatakse vesi linna veevõrku
vastavalt nõudlusele.
Ülemiste veepuhastusjaama puhastusprotsess on kohustuslikest nõuetest tõhusam, kuna eelkloorimise ja eelfiltreerimise
asemel kasutatakse vee töötlemist osooniga,
mis garanteerib tõhusamalt joogivee kõrge
kvaliteedi. Lisaks on osoon keskkonnasõbralikum ja ohutum kemikaal, kui kloor.
Et suurendada Tallinna joogivee varusid ja parandada vee kvaliteeti, on aegade
jooksul ehitatud kanaleid, mille abil suunati
Ülemistesse mitme jõe ja nendele rajatud
veehoidlate vesi. Esimesena kaevati 1922.
aastal 10,7 km pikkune Pirita–Ülemiste
kanal. Sajandivahetuseks oli Tallinna pinnaveehaarde valgla suurenenud sedavõrd,
et Ülemiste järve looduslik valgala hõlmab
sellest vaid 4%. Kõige olulisem veehoidla
on Ülemiste järv netomahuga normaalpaisutusel 15,8 miljonit m3. Kuivadeks perioodideks on lisaveevarusid kogutud Paunküla
veehoidlasse Pirita jõe ülemjooksul (9,9

miljonit m3) ja Soodla veehoidlasse Soodla
jõel (7,4 miljonit m3).
Viimase 10-15 a jooksul on Ülemiste järve
lõunakaldale tekkinud märgatav asustus. Kunagine väike Peetri küla on kasvanud mitme
tuhande elanikuga alevikuks ning paisunud
on ka teised külad. Nii on järv muutunud
linnaäärsest järvest pea et linnakeskseks järveks. Elanike arvu kasv tõstab paratamatult
üles küsimuse, kas praegune tasakaal vee-ja
keskkonna kaitsmise ja avalikkuse huvide
vahel on õige.
eatavasti on AS Tallinna Vesi
tuumikaktsionäriks ettevõte nimega United Utilities, mis opereerib Edela-Inglismaal vee-ja
kanalisatsioonisüsteemidega
pakkudes teenust 7 miljonile inimesele.
Joogivesi ammutatakse enamus juhtudel
sarnaselt Tallinnaga pinnaveekogudest. Aga
erinevalt avalikkusele suletud Ülemiste järvest on Inglismaal veekogud avatud. Saab
vabalt ümber järve käia, joosta, jalgrattaga
sõita, keelatud ei ole lemmikloomad ning

paljud järveümbrused on kohandatud ka
puudega inimeste liikumise huvides.
Pakkusin aprilli lõpul üldkoosolekule
kogunenud Peetri seltsile välja, et kirjutame
Tallinna Veele ja pärime nende seisukohta
järve osalise avamise küsimuses. Nimelt on
järve ääres korralik kruusatee, mida mööda
võiks jala käia, joosta, jalgrattaga sõita ning
peetrikate jaoks tõstab selline võimalus märgatavalt elukvaliteeti. Üksmeel oli lihtne tulema ja nii läkski mai alguses seltsi esimehe,
alevikuvanema ja allakirjutanu allkirjadega
kiri teele. Mai lõpus saime vastuse, et veefirmal ei ole midagi selle vastu, et meie poolt
pakutud võimalust lähemalt uurida. Ühe
võimalusena pakkus Tallinna Vesi välja visiiti Suurbritanniasse, et sealset õiguslikku
regulatsiooni ja praktikat kohapeal uurida.
Oodatud on ka tulevaste kasutajate ehk
Peetri esindajad.
Eks vahepeal ole mitmed visioonid tekkinud, kuidas järvekallast paremini kasutada. Järve kaldal asuva tee ääres peaks olema
pingid, prügikastid, ilmselt ka mõni tualett.
Samuti võiks paigaldada päikesepaneeliga
tänavavalgustuse, et hämaras oleks mugav
ja turvaline liikuda. Loomulikult peaks järve
äärde sisenemine olema füüsiliselt piiratud
vaid kergliiklejatele, sissepääsud kaameratega valvatud, selged käitumisreeglid kolmes
keeles väljas koos juhistega, kuidas käituda
rikkujate avastamisel jne. Aga ärme tormame, ütleb ju vanarahvaski, et tasa sõuad,
kaugele jõuad.
Tõnis Kõiv
Peetri aleviku eestseisuse liige
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18 mitmesugust
Rae vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Kinnisvara

Registrisse
Aktsiad, osad ja muud
kantud sõidukid väärtpaberid

Pangaarved

Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele
isikutele

Rimi Eesti Food AS

eramu

SEB, Nordea

Nordea

Peetri LasteaedPõhikool

korterid

AS Eesti Golfikeskus,
Swedbank pensionifond

Swedbank

Swedbank

AS Pakar

eramu

Sõiduauto
Volkswagen Golf
Sõiduauto Ford
Mondeo
Sõiduauto KIA
Sorento

AS Pakar

Swedpank, SEB

OÜ Kokpit

2 elamumaad

OÜ Kokpit

Swebank,
Danske pank

VOLIKOGU
LIIKMED

Ametikoht

Asutus (tööandja)

Mati Prits

haldusspetsialist

Aivo Hommik

haldusjuht

Endel Albin
Tarmo Klaar

juhataja

Priit Põldmäe

volikogu liige

kinnistud

Sõiduautod Toyota
2 tk., Hyndai,UAZ
ja väikebuss RAF
mootorratas APRILIA, sõudepaat,
paadiveok

Rae Liikluskool OÜ osa,
Nordington Invest OÜ osa SEB, Swedbank SEB
M.K.K Investeeringute OÜ, Swedbank, SEB Swedbank,
Sergei Kivi
Keskkonnaarendus OÜ

Meelis Kasemaa juhatuse liige

AS Elveso

elamu

Erik Laidvee

volikogu liige

Rae Vallavalitsus

elamu, 2x0,5
elamumaad

2 mopeedi

Ülo Timuska

volikogu liige

Rae Vallavalitsus

maatulundusmaa

Sõiduauto Saab 95

Igor Mozessov

direktor

Viladert OÜ

elamumaa

Jens Vendel

direktor

Rae valla Spordikeskus/Rae Vallavalitsus, korter
Jüri Gümnaasium

Margus Valgma

FIE

Indrek Uuemaa

direktor

Vaida Põhikool

Aadi Potter

vallavolikogu
liige

Rae Vallavalitsus

Tatjana Lelov

juhatuse liige

Perearst Tatjana
Lelov OÜ

1/2 elamust, korter

SEB

Rae Vallavalitsus

1/2 elamust, 1/2
garaaziboksi

SEB

Tuulike Seljamaa direktor
Kersti Peterson

SEB kasvufond, SEB
pensionifond (2 tk.),
Ventspils Nafta

OÜ Prodes
Sõiduautod Mazda
626, Toyota Corolla

kinnistud, elamumaa, Veoautod GAZ ,
maatulundusmaad
MAZ; kaubik KIA
(3 tk.)

vanemreisikon- Aves Travel AS
sultant

1/2 korterist, 0,67
elamust, kinnistu,
maatulundusmaa
(2 tk.)

Sõiduauto Volga
M-21

Swedbank

OÜ Peedu Noortelaager

SEB, Swedbank SEB
SEB, Swedbank, Danske
pank
Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

2 liisingut

Swedbank

Swedbank

Danske pank,
SEB

OÜ Hansu Poeg,
A.H. Potter&Partnerid OÜ, SEB, Swedbank
pensionifond
auto liising

korter

SEB Progressiivne
Pensionifond, Sampo
Pension

SEB, Swedbank SEB

elamumaa, elamu

Hansa Pensionifond

Swedpank,
Parexbank

DNB Nord Liising

Meistritall OÜ

Swedpank,
SEB, Nordea

Swedbank

VALLAVALITSUSE LIIKMED
Jaan Alver

abivallavanem Rae Vallavalitsus

Madis Sarik

abivallavanem Rae Vallavalitsus

Tarmo Toomet

abivallavanem Rae Vallavalitsus

elamumaa, elamu
maatulundusmaad
(2 tk.)
1/2 korteriomandist,
1/2 elamumaad (3
tk.), 1/2 transpordimaast (4tk.), 1/2
tootmismaast

sõiduauto Fiat
Punto, m.Kajak
Prijon

Luterma, Tallink Grupp,
Ekspress Grupp, Esto
Projekt OÜ, Beta Eesti OÜ, SEB, Swedbank SEB
SEB Progressiivne Pensionifond, SEB Pensionifond

Deklaratsiooni jätsid esitamata: Meelis Aaslaid, Taivo Laherand, Henri Ausmaa, Ramses Alliksoo, Jüri Kivit, Raivo Kruuk, Enn Mänd, Einar Kink.
Tabel toodud seisuga 18.06.2013
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Kontrastide maa:

mitmesugust

Eestis matkates võid end tunda end
nii „kuningana“ kui „eikellegina“
Eestis võib kohata tuhandeid avatud inimesi, kelle lahke pilk vastutulijale mõjub
siiralt ning kellega on suhelda kerge ja
mõnus. „Just sellised inimesed elavad
näiteks Valga lähistel Rahamäel“, rääkis
hobikorras pisut rohkem kui poolteist
kuud tagasi 1400-kilomeetrise jalgrattamatka läbi teinud endine vallavanem
Veigo Gutmann, kes 11 sõidupäeva jooksul koges ka olukordi, kus kuidagi moodi ei
olnud võimalik saada äripidajatega jutule
ja neile sissetulekut pakkuda.

Oli 10. päeva pikk distants, mida tuli läbida vihmas ja vastutuules. „Olime läbinud
vihmas umbes 1300 kilomeetrit ning tegime peatuse Nõva poe juures Läänemaal, et
hankida kosutuseks sooja juua, midagi ka
hamba alla ja kuivada pisut kuskil katuse
all“, meenutab Gutmann.
Kohalik kauplus-kohvik näis võimalusena
saada peavarju ja ka võimalusena osta süüa
ja juua. Mõeldud – tehtud, tore, et saab aidata oma abivajamisega väikest maakauplust.
Sealne töötaja aga kurjustas jalgratturite
soove kuulates ja teatas,
et praegu ei ole võimalik
sooja juua saada ja osta
saate seda, mida poelettidel näete. Kohviku poolel
peetakse peiesid ja sooja
saamiseks ostke ühekordne grill ja vorstid ja minge
õue grillima. „Toimetasime müüja soovi järgi ja kadusime tema silma alt poe
ette ruumi kastide peale
istuma. Olime läbimär1400 kilomeetrise rattamatkal osalesid Ahti Mardo, Aimar Joamets, Ants jad ja külmunud. Vihma
Raud, Marek Oja, Jaanus Kivi ja Veigo Gutmann. Pildilt on puudu Ahti
ladistas“.
Mardo, kes on fotograafi rollis ja Ants Raud, kes tegi kaasa umbes pool
Ilmselt ei näinud müüja
teekonnast.
möödakäijates võimalust
kauplusele käivet teha, jäRae vallast startis juuni alguses koos endise reldab Gutmann ning arutleb, et kui kaupvallavanemaga Narva-Jõesuu poole veel neli luse töötaja oleks suutnud meiega veidikemeest, et sealt sõita Iklasse ning sealt oma- negi suhelda ja oleks olnud valmis leidma
korda Matsallu, kust siis võtta suund tagasi võimalust müüa kaupa, mida vajasime,
alguspunkti suunas. Jalgratturite dessant oleks ta meie käest palju suurema summa
sõitis mööda riigipiiri ja rannikuääri ning kassasse saanud.
sai 11 päeva jooksul näha ja läbi elada nii
Kas me ise mitte ei olegi oma suhtumiraskeid takistusi, külalisvaenulikkust, üks- sega halva käekäigu põhjuseks, aga süüdiskõiksust kui silmailu ja kosutavaid kohtumisi tame teisi? Kuidas saab olla külarahvas või
toredate inimestega.
Eesti riik süüdlane selles, et ühel suure tee
Peale Eestile tiiru peale tegemist olid ääres asuval külapoel läheb halvasti? Aimatav
matkajad rohkem kui varem veendunud, et vastus on see, et külarahvas ei osta piisavalt
üks lahke ja sõbralik pilk on kõige odavam kaupa, õige vastus aga on, et poe pidaja ei
ja kättesaadavam äriedu võti. Rahamäe puh- taha või ei viitsi tööd teha. Töö tähendaks
kemajas ei olnud pererahvas sõbralikkusega ennekõike kaupluse atraktiivseks muutmist
kitsid, jalgratturid võeti vastu nagu ammused ja head teenindust.
tuttavad. Samas kui Eestis leidub tuhandeid
Õnneks märkas rattamatkajate seltskond
inimesi, kes seda kunsti oma äri pidamisel oma ringsõidul Eestis mitmeid väikeste äride
valdavad, siis vähemalt sama palju on neid, omanikke, kes niisama lihtsalt ei lasknud
kellele otsa vaadates loeb välja pigem selle rattureid minema. Peipsi ääre kant ja Lõunareaktsiooni, et „mida sa tahad“.
Eesti olid piirkonnad, kus ratturid kohtasid
inimesi, kes oskasid pakkuda oma kaupa nii,
Juhtum Nõva poe juures
et see ratturitele kohe vajalik tundus. „Hea
Kõige tõsisemalt pani aga elu üle mõtlema meelega ostad ju inimese käest, kes tahab
rattureid juhtum Lääne-Eestis Nõval.
müüa ja kellega on ka meeldiv suhelda“.

Kärestikust üle
Mehed pildilt ära
Veigo Gutmann meenutab veel ühte mõtlema panevat nähtust. Enam-vähem pool
Eesti väikepoodidest ja äridest on naiste
õlgadel. Mehed on pildilt ära mis ära, aga
kohalikus elus vaatamata sellele olemas.
Gutmannile jäi silma, et mehed tegutsevad
sageli seal, kus saab ka kangema kraamiga
end aeg-ajalt turgutada. Naiste pidada on
majapidamine ja pereäri.
Kindlasti saaks elu kiiremini paremaks
minna, kui valitseks nii meestes kui naistes
suhtumine, et olen oma elu peremees ja kõik,
mis teen, teen iseendale, võtab ta jalgrattamatkal kogetu põhjal oma mõtted kokku.
Signe Heiberg

Rattamatk on parim viis peas „kuulide lahti harutamiseks“, tõdes Veigo Gutmann peale teekonda
ümber Eesti.
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Malevlased tegid
head tööd
10.juunil alustas tööd Rae vallas I malevavahetus ja 5.augustil oli II malevavahetuse
esimene tööpäev.
Malevatöös osales tänavu ligi 140 noort,
kes töötasid üle valla erinevates paikades
heakorratöödel.
Tööülesandeid jagus nii ettevõtetesse
ja nende ümbrusesse kui ka ühiskondlike
hoonete ümbruse korrastamiseks.
Malevlased korrastasid Vaskjala rannaala,
Peetri ja Vaida aleviku parke, Jüri kalmistut,

Rae koolimaja ümbrust, Jüri terviserada,
võrkpalliväljakut, Vabadusvõitluse muuseumi ümbrust Lagedil, Veski Mati hoonete ümbrust, AS Kalevi haljasala ning AS
Puumerkki asfaltplatsi. Lagedi, Taaramäe
ja Õie lasteaedades on liivakastid saanud
juurde uut liiva. Tõrukese ja Pillerpalli lasteaia mänguväljakud on saanud uuema ilme
ja väga paljud peenrad puhtamaks. Tublit
tööd tehti Rae turbarabas.
Noored tegid neljatunniseid tööpäevi ja
iga tunni eest teenisid 1,90 eurot.
RS

Töökogemuse sain ja
see oli hea
Kristina Laurits

I vahetus Jüri II rühmast
Mina osalesin malevas sellepärast, et see
on hea võimalus suvel raha teenimiseks
ja töökogemuste saamiseks. Minule
meeldisid kõik tööd väga, aga kui nüüd
eraldi välja tuua, siis meeldis mulle kõige
rohkem töö Rae koolimaja juures. Raha
pole ma veel ära raisanud,
aga ilmselt kulutan selle garderoobi
uuendamisele või Soome reisile.
Otseselt ma tulevikus midagi ei muudaks,
aga kui oleks võimalik ja kui firmadel
muidugi oleks pakkuda, siis me võiks teha
ka muid töid peale riisumise jms, näiteks
asjade pakendamine. Aga üldiselt olen
väga rahul ka sellega, mis praegu on.

Uued tutvused ja oli lõbus
Analy Aunver

Mina osalesin ka aasta varem ja see oli
huvitav ning lõbus. Lisaks sain uusi tutvusi
ja käia erinevates huvitavates asutustes ja
firmades. Kõige huvitavam oli töötada Rae
koolimajas. Teenitud rahaga ei ole siiani
veel midagi teinud.

Töötamine Taaramäe lasteaias. Foto Rae Sõnumid

Lagedi Noortekeskus valmistab ette
interneti- ja karjäärikohviku avamist
Noorsootöötaja Kädi Kuhlap kirjutab, et
soovib luua mõnusa Interneti- ning karjäärikohviku, kus noored saaksid kasutada
kiiret internetti ja uusi arvuteid.
Lisaks eelnimetatud tegevustele on eesmärk pakkuda mõnusat vabaajaveetmist
nii üksteisega suheldes kui noorsootöötaja
juhendamisel, pisut ka midagi nosimiseks
ja kindlasti sooja kohvi või kakaod.
Interneti- ja karjäärikohvikus peab saama
otsida vajalikku informatsiooni koolitööde
tegemiseks, kooli sisseastumiseks või töökoha otsimiseks ning oma karjäärivalikute
tegemiseks. Kindel plaan on ka pakkuda
noortele infot Eestis tegutsevate koolide,
ülikoolide, firmade ning praktika ja vahetusõpilasliikumise kohta ning samuti karjäärinõustamist ja karjääriplaneerimist.
Selleks soovitakse hakata tegema koostööd
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erinevate asutustega, kes seda
teenust pakuvad.
Projekti käigus tuleb kõigepealt Lagedi Noortekeskuse
alumine korrus kohviku jaoks
sobivaks teha, näiteks sisustada vastava mööbliga, vedada
internetijuhtmed, paigutada
asjad ruumis nii, et tekiks tõesti
tunne, et tegemist on Internetija karjäärikohvikuga. Samuti tuleb soetada selleks vajalik
tehnika: arvutid, printer, seinatahvlid, riiulid, kakao- ning kohvimasin,
projektor jms.
Vajalike vahendite soetamist rahastab
PRIA ning MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing.
Kui kõik materiaalne on olemas, saab igapäevaselt Interneti- ja karjäärikohvikut kasutama hakata. Ettevalmistavad tegevused

Lagedi Noortekeskuse hoone. Foto Rae Sõnumid
on planeeritud selle aasta augusti- ning septembrikuusse. Kui kõik läheb plaanipäraselt,
siis avatakse kohvik oktoobri- või novembrikuu jooksul. Täpsemat informatsiooni
leiab edaspidi Lagedi ja Jüri Noortekeskuse
koduleheküljelt: www.raenoorteklubi.ee.
Kädi Kuhlap

Foto Martin Minn

I vahetus Jüri II rühmast

spordielu

3x3

kogub populaarsust
Mis mäng on 3x3 korvpall, millest korvpalliklubi Rae Koss armastab väga rääkida,
eriti viimasel ajal, mil lähenemas on 3x3
korvpallisarja kolmas etapp augustis?
Selgus, et see ala võib saada Rio de Janeiro
olümpiamängude näidisalaks ja selle mängimiseks sobib mistahes kõva pinnas, kuhu
saab korvi üles panna.
Kuidas on saanud nime Rae valla 3×3
korvpallisari ja mis on seatud kõrgemaks
eesmärgiks selle sarja läbiviimisel?
Henri Ausmaa: Mängu idee on lihtne,
mängitakse ühe korvi all ja kolm mängijat
kolme vastu. 3x3 korvpall on suure tõenäosusega 2016 aasta Rio de Janeiro olümpiamängude näidisala ja edaspidi kinnitatakse
juba ametlikuks olümpia alaks. Siiski pole
tegemist mingi uue spordialaga, sest tänavakorvpalli on mängitud juba aastakümneid.

Meie peamine eesmärk sarja ellukutsumisel on korvpalli populariseerimine Rae
vallas. 3x3 korvpalli formaat on ala populariseerimise mõttes väga sobiv. Esiteks ei
ole vaja suurt võistkonda. Piisab kolmest
mängijast ja vajadusel üks varumängija.
Turniiri saab korraldada peaaegu kõikjal
kus on kõva ja ühtlane pinnas. Mängud on
lühikesed, kuid küllaltki intensiivsed. 3x3
korvpall võimaldab mängida lühikese ajaga
palju mänge.
Loomulikult soovime seda sarja korraldades tutvustada oma klubi võimalikult
paljudele korvpallihuvilistele sealhulgas ka
toetajatele ja koostööpartneritele.
Korvpalliklubi Rae Koss on 2006.a. sügisest tegutsenud noortekorvpalli arendamisega Rae vallas. Alustasime 1 grupiga ja
tänaseks on 5 gruppi ning sügisel avame
2 uut gruppi Peetris ja võimalusel 1 grupi
Lagedil ning Vaidas.

Valdade mängudel noppis
Rae vald kolmanda koha
Urmas Põldre kutsub mõtlema juba järgmise aasta peale: kui oled aktiivne spordiharrastaja, palun anna endast teada, et
saaksime ka sind järgmisel aastal valdade
mängudele kaasata.
Valdade mängud toimusid sellel aastal juuni
viimasel nädalavahetusel Karksi-Nuias, Rae
vald oli väljas ligi neljakümne inimeselise
tiimiga. Võisteldi kaheksal alal ja saavutati
kokkuvõttes kolmas koht traditsiooniliste
võitjate Tartu valla ja Kiili valla ees.
Kergejõustikus oli meie valla esindajatest
võistlustules 11 võistlejat. Edukaim kergejõustiklane oli Mari Piir, kes tuli neljal korral
pjedestaalile võites veteranide 400 meetri
jooksu (1.13,18), olles teine 100 meetri
jooksus (14,13) ning kolmas kaugushüppes
(4.62) ja kuulitõukes (10.52). Klaarika Kaldma oli naiste kõrgushüppes (1.63) esimene,

Tanel Reismann võitis meeste kõrgushüppe
(2.00). Urmas Põldre oli 800 meetri jooksus teine (2.15,31) ja 3000 meetri jooksus
kolmas (9.52,48) nooremate meesveteranide
arvestuses. Helen Loik tuli naiste odaviskes
teiseks (35.80). Enn Sapp oli kuulitõukes
teine (12,83) ja kettaheites kolmas (37.48).
Sander Arumägi Jüri Gümnaasiumist jooksis kooli B-klassi rekordi 400 meetri jooksus
tulemusega 57,27 ning saavutas kolmanda
koha. Mihkel Leib viskas oda 57.50ja hüppas kaugust 6.22 tulles vastavalt esimeseks
ja teiseks poiste A-vanuseklassis.
Kõige edukamad olid orienteerujad ja
mehed võrkpallis, kes saavutasid neljanda
koha. Võrkpalli meeskonda kuulusid ka vabariigi tippu kuuluvad Kaarel Kais ja Argo
Meresaar. Naised tulid võrkpallis viiendaks,
petankis oldi üheksandad, jalgrattasõidus
kuueteistkümnendad, kergejõustikus ka-

Kel huvi 3x3 mängude vastu, siis
see teade on väga praktiline.
Järgmine 3x3 korvpallisarja
etapp toimub 20.augustil Peetris.
Infot saab Rae Koss kodulehelt.
Registreerida saab kuni 19.augustini e-posti aadressil
info@raekoss.ee
Millised on ideaalse korvpalluri nö strateegilised mõõdud?
Henri Ausmaa: Korvpallis mängivad
mängijad erinevaid positsioone ning vastavalt positsioonile on erinevad ka ideaalsed
mõõdud. Pikkust peetakse oluliseks eeliseks, kuid vahel suudavad lühemad mängijad seda oma kiiruse, osavuse ja täpsusega kompenseerida. Korvpall on kindlasti
üks nõudlikumaid spordialasid. Korvpall
nõuab, et mängija oleks oma suure kasvu
juures kiire ja osav.
Kui pikk on kõige pikem korvpallur Rae
Kossus ja kui pikk kõige lühem?
Henri Ausmaa: Kõige pikem korvpallur
Rae Kossus on olnud Rivo Turro (204cm).
Kõige lühema mängija leiame kindlasti meie
1.-2.klassi gruppidest.
RS

Loo autor nooremate meesveteranide
800m jooksu autasustamisel.

heteistkümnendad, mälumängus jagati
23-24. kohta.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi sporditöö juht
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Jüri Gümnaasium võttis mõõtu
spordigümnaasiumidega üle maailma
Koolide maailmameistrivõistlused kergejõustikus on võistkondlik võistlus,
mis tänavu peeti Tšehhis Karlovy Varys.
Võistlus leidis aset juuni lõpus ja esimest
korda esindas Eestit seal Jüri Gümnaasiumi
poiste võistkond.
Võistkond võib koosneda kuuest õpilasest, kas noormeestest või neidudest. Jüri
Gümnaasium osales poiste arvestuses. Iga
poiss pidi sooritama kaks kergejõustiku ala.
Seejuures oli veel reegel, et üks sportlane
ei tohtinud teha kahte sprinti, kahte hüppeala või kahte tõuget/heidet. Iga tulemus
andis punkte ja lõpuks 10 paremat tulemust
summeeriti.
Kokku osales 23 riiki, kellest eksootilisemad olid meie jaoks Botswana, Brasiilia,
Hiina, India, Saudi-Araabia, Armeenia ja
Iisrael. Enamasti osalesid võistlustel spordikallakuga gümnaasiumid.

Poiste tulemused olid head
Kaheksandast klassist Henri Roos, kes oli
selleks võistluseks väga korralikult harjutanud, jooksis 800 meetris uue kooli rekordi
B-klassis tulemusega 2.14,66 ning ka odaviskes saavutas isikliku rekordi tulemusega
41.02. Teise kooli rekordi saavutas Sander
Arumägi 300 meetri tõkkejooksus tulemusega 43,92, kõrgushüppes jäi tema tulemuseks 1.60. Karl-Gustav Solman saavutas
odaviskes isikliku rekordi tulemusega 38.58
ja 100 meetri jooksu tulemuseks 13,93. Isikliku rekordi püstitas ka Karl Mihkel Vabrit
400 meetri jooksus tulemusega 57,14, teisel
alal kõrgushüppes jäi tulemuseks 1.65. Erik
Sander Mätas saavutas isikliku rekordi 100
meetri jooksus 15,40 ning saavutas kuulitõukes tulemuseks 11.51. Kristjan Luur
hüppas kõrgust 1.65 ja jooksis 100 meetris
uue isikliku rekordi ajaga 13,29.
Väike-Rootsi teatejooksus saavutati
tulemuseks 2.23,66, võistkonnas jooksid
Kristjan Luur (100m), Karl-Gustav Solman
(200m), Henri Roos (300m), Sander Arumägi (400m).
17. koht tuli ära
Kokkuvõttes saavutati 17. koht, mis on väga
tubli tulemus, kuna teistest riikidest olid
valdavalt esindatud spordigümnaasiumid.
Põnevaks vahepalaks oli ka sõprusteatejooks, kus erinevate riikide noortest moodustati teatejooksu võistkonnad. Jooks viidi
läbi Karlovy Vary linna südames. Iga osaleja
pidi jooksma umbes 300-meetrise ringi.
Rae Sõnumid ▪ august 2013

Kuus väljavalitut, kellel õnnestus Eestit esindada koolide maailmameistrivõistlustel Karlovy Varys.
Foto Urmas Põldre
Olenemata sellest, et sõprusteatejooks ei
olnud võidu peale ja auhindu selle eest ei
jagatud, lõid kired lõkkele ja ikka prooviti
üksteisega mõõtu võtta.

Ürituse lisaväärtus
Lisaks spordile on koolide maailmameistri
võistlustel suur osakaal ka erinevate riikide
noorte kohtumistel ja erinevate kultuuride
tutvustamisel. Iga riigi võistlejad pidid tegema etteaste, mis tutvustas oma rahvast ja
kultuuri. Jüri Gümnaasium oli ette valmistanud videoklipi, mis tutvustas võistkonda ja
Jüri Gümnaasiumi. Teiste riikide esituses oli
nii rahvatantse, laulmist kui ka riiki tutvustavaid lühifilme. Sama päeva õhtul toimus
ka rahvuste laat, kus iga riik sai katta lauad
kodust kaasa võetud toitude, jookide ja brošüüridega. Eesti laud oli üks ahvatlevamaid

tänu Kalevi kommidele ja šokolaadile. Elevust tekitas ka must leib ja täissuitsuvorst,
mille pani meile kaasa UVIC.

Tänud toetajatele
Jüri Gümnaasium ja vilistlaskogu tänavad
kõiki toetajaid ja koostööpartnereid, kes selle
maailmaavardava sõidu meie meeskonnale
võimaldasid: AS Kalev, Hansaviimistlus OÜ,
AS Premia Foods, DPD Eesti AS, RTV Hansalex OÜ, AS Pakar, Uvic AS, Alineks OÜ,
4 Teams OÜ, Rae vald, Eesti Koolispordi
Liit, Hasartmängumaksu nõukogu ja Eesti
Kultuurkapital.
Henri Ausmaa
Eesti Koolispordi Liit
Urmas Põlde
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

reklaam
Vana-Tartu mnt 74, Peetri, Rae vald :: Tel. 56 662 223 :: E-R 9-18 :: L 10-15

Pônnila Päevahoid
Trass Autolammutus

pakub oma meeskonnas tööd

autoremondilukksepale

Batuutide rent

Esimene proovipäev augustis

Tasuta!

Kandidaadilt eeldame :
• Autoalaseid teadmisi,
• vähemalt keskharidust,
• kohusetundlikkust,
• tehnilist taipu,
• valmisolekut iseseisvaks tööks,
• B kategooria juhilubade olemasolu,
• arvuti kasutamise oskust.

Ühendust palume võtta telefonil

50 55 666

Peetri alevikus
ootab registreerima lapsi
2013-2014 hooaega!

• • • • • • •
Helista 5624 2043
või kirjuta

pisiponnila@gmail.com
www.batuudimaailm.ee

BAILATINO TREENINGUD LASTELE JA TÄISKASVANUTELE

ALATES SEPTEMBRIST, JÜRIS!

Bailatino on kaasaegne treening- ja tantsustiil, milles on ühendunud ladinaameerika tantsukultuuri parimad küljed – vaheldusrikkad tantsud, muusika,
rütm ja tempo, kehatunnetus, meeldiv koormus ja tõhus treening ning emotsioon. Bailatino ei nõua varasemat kogemust ning selles trennis pole vaja
partnerit. Bailatino treeningus tegeletakse salsa, bachata, samba, merengue,
cha-cha, mambo ning mitmete teiste populaarsete ladina-ameerika tantsudega.
Treeningud toimuvad Rae Valla Spordikeskuses (laste tn. 3, Jüri). Info ja eelregistreerimine: www.danceact.ee
Pildil: Elisabeth Kodusaar – bailatino treener. Foto: Risto Ring

august 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Bailatino on kaasaegne treening- ja tan
ameerika tantsukultuuri parimad küljed
rütm ja tempo, kehatunnetus, meeldiv ko
sioon. Bailatino ei nõua varasemat koge
partnerit. Bailatino treeningus tegeleta
cha-cha, mambo ning mitmete teiste pop

hot.ee

UD!



Treeningud toimuvad Rae Valla Spordikes

Pildil: Elis

www.soodnegarderoob.ee

Liuguksed
Garderoobid

Kvaliteet mõistliku hinnaga!!!

Salongid:

Mööblimaja (Mulla 1)
Tel: 53836700
Idakeskuses (Punane 16 boks 58)
Tel: 56 629 870

Arkop OÜ müüb

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
detsember
2012 · Rae Sõnumid
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee

Uus mängutuba
(Veetorni 2/Aruküla tee 20-3a, Jüri)
avab oma uksed 5.augustil! Augustikuus on sünnipäeva pidamine ja
lisateenused avamishindadega!
Täpsemat infot vaata kodulehelt:
www.kesaias.eu

26
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DETSEMBRI PAKKUMISED :
Energiamärgised
HOLDES FINANTS
OÜ
Energiaauditid
• DERMANEW

RAAMATUPIDAMINE
Soojalekete mikrolihvimine+seerum+niisutav
leidmine
mask.
VÄIKEFIRMADELE
Radooni mõõtmine
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

Projekteerimine
Helista ja küsi lisa

+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
Kontakt:
Finestum
56 243 986
SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Ehitusekspertiisid• OÜ
Tel 641 1977, 506 0170

holdesfinants@gmail.com
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !
info@termo.ee, www.termo.ee

Telli vahva ning maitsev tort,
AUGUSTI
kringel, kook, suupisted
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
sünnipäevaks või tähtpäevaks.

32 EUR

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Juuste värvimine olemasolevate

5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
Previa värvidega + lõikus
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

Salon
E–R 10–20
tel
www.mus
Asume Jüris

PAKKUMISED!

Germanie de Capuccini
Kirjuta andratordid@gmail.com
2QOLQHW||
sügavniisutav näohooldus
või helista 56 212 016,
tordi saab kätte Tallinna serval Mõigus
HYDRACURE
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
või kokkuleppel ka
mujal.
www.facebook.com/Andratordid

KORISTUS
- eurot kord

20 eur.

29 EUR

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
tel 607 4293
Solaariumi sooduskaart
20 EUR Enn
www.muskuslill.ee
Tel: 6611600, 5029295
40 min
Asume Jüris Konsumi keskuses

Rae Sõnumid · detsember 2012

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT
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VÄIKESTE TARKADE
KLUBI
VALLY POOD KOSEL MÜÜB
Hea uudis lastevanematele:
TAASKASUTUSEKS MÖÖBLIT, NÕUSID,
KODUKAUPU
JA -TEKSTIILI.
Tänu
headele sponsoritele,
saame
PALJUpakkuda
RIIDEID 1lapsehoiuteenust
EUROGA. 17-22 DETS.
JÕULUEELNE
TÜHJENDUSMÜÜK,
70 eurot odavama
kuutasuga.
Kohtade
arv piiratud,
MÖÖBEL-50%
palunKOSEL
kiirusta.
ASUME
JÕE 1
T, K 11-18, R, L 11-15
Lisainfo:
VANAST UUS, KLEIDIST PLUUS!
www.vaikestetarkadeklubi.ee
tel. 5334 1177

AS Gasell võtab tööle
Vägeva tee 8 Peetri alevik

TÖÖMEHE

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
PEETRIKESE
LASTEHOID
Koduleht:
www.gasell.ee

Võtame vastu uusi lapsi!

astat

os

saaž

: kell
– R:

hvad

@
925.

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

Asume Aasa 1D,
Peetri alevik

Jüri alevikus
asuv Jüri
www.peetrikese.eu
tall396otsib
Tel. 50 78
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

M
R
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M
H
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50

reklaam

Sinu parim kontorivarustaja!
Lihtne ja mugav tellida

kontorikaubad.ee
Siit leiad kasutajasõbraliku lahenduse oma büroo varustamisele
Paberikaubad, ümbrikud

Dokumentide haldus

Kirjutusvahendid

Töökeskkonnatarbed

Esitlusvahendid

Majapidamistarbed

Toiduained

Kontori ja arvutustehnika

Büroomööbel

Kulumaterjalid

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus
Kauplus avatud:
E-R 8.00 -18.00
L 10.00-14.00

Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid
Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald
Tel 666 0117, 666 0119, 5343 3078
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

KODUKORISTUS

KONTORIKORISTUS

Alates 28.- eurot kord

Alates 12.- eurot kord

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 66 11 600, 502 92 95 Enn

Paadilaenutus
Pirita jõel
Veskitaguse
külas.
Tel: 5552 6165
http://veskitagusepaadilaenutus.
edicypages.com/
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30 kuulutused
Uued klassikalise

jooga
kursused
alustavad septembris
Taaramäe lasteaias

Info ja registreerimine:
silva.laius@gmail.com
või tel. 5661 4214

KUULUTUSED
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis:
Okaspuu klots 5-25cm 1.70 eur, Kaseklots 5-25cm 2.00 eur, Lepp 30cm 2.30 eur,
Sanglepp 30cm 2.40 eur, Kask 30cm 2.70
eur, Saar 30cm 2.90 eur. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine: 51 989 070,
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

Soovin rentida/osta garaaži Jüris.
GSM: 5656 9091
Müüa lõhutud küttepuud.
Helista telefonil 528 4141
Soovin üürida 1- või 2-toalise korteri Jüris.
Tel. 5595 1087
Alumiiniumkatuseredelid.
Tel. 515 9155

Soovin üürida ühetoalise korteri Jüris alates
septembrist 2013 kuni juunini 2014.
Tel. 523 2577

Vahetada 2-toaline renoveeritud korter
Tallinnas Tedre tänaval maja vastu.
Kontakt: Linnar Puusepp
Tel. 56 21 9762

Müüa kuivad küttepuud. Kase ja lepa segu,
okaspuu, kask ja saar. Kohaletoomise võimalus.Puud asuvad Rae vallas. Mõõdud 30
cm ja 50cm. hind 35-45€/rm. Tel. 5648 4784

Müüa Jüris Kasemäe 5 majas 4-toaline korter, suurus 80m2. Toad eraldi, korter heas
korras, köögimööbel jääb sisse.
Otse omanikult! Tel. 5621 8638

JUUNIS ja JUULIS lahkunud
AUGUST TSEZAKS
ELMOT LEEMET
ANTS ALLMÄE
TOOMAS HEINARU
ILME TEDER
LINDA MÄGI
MAIRE KOEL
Veel eile olid rõõmus elujaatus,
kel pooleli ja plaanis tuhat tööd.
Ei unes võinud aimata, et saatus
Su liivakella täna puruks lööb.

Mälestame ootamatult lahkunud
armsat töökaaslast Õie lasteaias.

LINDA MÄGI

25.12.1954 – 12.06.2013
Sügav kaastunne omastele.

Rae Sõnumid ▪ august 2013

PETR VOLYNKO
HEINAR MALSROOS
JAAN TEEARU
NATALIE TIKKER
PILVA REINUMÄE
ANNE OJALA
SIRJE SALMI

Südamlik kaastunne perekond
Koel´ile abikaasa, ema ja minia

MAIRE KOEL
surma puhul
Perekond Rosvald

Päästeteenistuse
teated
JUULI 2013
4.07
6.07
8.07
13.07

Likvideeriti õlireostus Kurekivi teel
Likvideeriti avarii tagajärjed Loomäe tee 2
Tulekahi Lagedil, Linnu teel
Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel,
Jüri ringil
14.07 Kustutati põleng ringtee 1. km-l
25.07 Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel,
Kurnas
Otsime sügisel 2 aastaseks saavale tüdrukule
toredat ja kogemustega hoidjatädi, kes aitaks vajadusel ka kodutöödes. Töö osaajaga,
max 3 päeval nädalas ja vajadusel õhtuti/
nädalavahetustel. Asume Vaida lähedal.
Tel. 513 0292
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Veoteenus. Kaubik 3,3x1,7x1,8m, kandevõime 1500kg. Väikeveok 4,4x2,1x1,9m,
kandevõime 2300kg. Hind Harjumaal 14 ja
18 €/h, kaugemal 0,5 ja 0,65 €/km.
Tel. 506 5106
Müüa lõhutud küttepuud, kohaletoomisega, lepp 36eur/rm, haab 36 eur/rm, kask
44 eur/rm, metsakuiv okaspuu 36 eur/rm.
Tel. 50 99 598

Avaldame siirast kaastunnet
kolleeg Hillar Allmäele
armsa

isa
kaotuse puhul.
AS Eesti Post

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku

TSEZAKS AUGUST
13.03.1933 - 17.06.2013

KÜ EHITUSE 10 elanikud
mälestavad kauaaegset naabrit ja
avaldavad kaastunnet lähedastele

Õnnitleme!
Juunis ja juulis
registreeritud sünnid
Marsel Peerna
Robert Miljan
Reigo Karus
Bärtel Velberk
Oskar Rüütel
Henrik Vaht
Trevor Vosmann
Kent Sander Möller
Robin Lepist
Victoria Marie Oja
Rebeka Mäll
Emma Peets
Hanna Siren
Katarina Kolk
Keili Kald
Maarja Pajumäe
Elli Aaslaid
Emma Victoria Väling
Kristella Leesi
Henri Saksniit
Ramon Vares
Kaspar Vainumäe
Ekke Küng
Johannes Mihkels
Martin Martinson
Saalomon Lepik
Robert Traks
Dominik Rybakov
Edvard Kolk
Johan Toming
Markus Evart
Enrike Turakulov
Teele Väinsaar
Arabella Abroi
Saara Jasmin Sõmer
Helena Muska
Elina Muska
Mette Valm
Mona Leps
Ketlin Rätsepp
Kristiina-Heleena Sasse
Ingeli Tõnn
Saara Mõttus
Janeli Mägi
Kelly Kinsigo
Freia Rägastik

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Juulikuu sünnipäevalapsed
Natalie Lunda
Asta Viitpoom
Helmi Õisla
Lelja Krinal
Vaike Veelaine Mättas
Aino Laid
Dagmar Pihlakas
Vaike Vihul
Udo Tago
Ly-Evi Uleksina
Vaike Vainomäe
Valve-Rosalie Kingsepp
Nina Kalla
Milvi Pärt
Hugo Liba
Rozete Niitoja

94
93
92
92
88
88
87
85
84
83
82
82
81
81
81
80

Jaan Roots
Silvi Rehepapp
Agnes Nemtsova
Heili Tomingas
Malle-Urve Kangust
Mihkel Rannik
Aleksandr Portunov
Lilja Leukmann
Lembit Sildoja
Lembit Tammekivi
Krista Urvet
Enn Rei
Urve Karu
Paul Plank
Nikolai Gorohov
Deborah Ann Mininger

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

Augusti sünnipäevalapsed
Aline Kallaste
Veera Roosaar
Armilde Kesküla
Linda Selks
Erli Mäeväli
Veeljus Väeden
Anita Künnerpä
Leonid Radionov
Vilma-Ludmilla Põllus
Tune Parkonen
Helena Rui
Maimu Rahu
Leo Nuut
Vaike-Rosilda Balasjan
Valve Martin
Ella Madsen
Aino Lindunen
Ella Allvee
Juhanna Kuuse
Eduard Alliksoo
Asta Palling
Ines-Malle Appelberg

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Lii Ranniku /Areal Disain
R.M.S.R. OÜ

99
96
91
89
89
89
87
87
86
85
84
84
83
83
82
82
82
82
81
81
80
80

Uno Allorg
Albert Rentel
Mikhalina Krintal
Urve Eerlih
Leili Vaik
Aleksander Vilu
Peeter Vaht
Tiiu Käär
Raivo Mihkelsoo
Tõnu Kuusk
Galina Juhkam
Maie Lükk
Virve Lootus
Tiit Urbla
Tamara Vassiljeva
Helgi Aloe
Alfi Kaar
Mart Reinsalu
Karl Jätsa
Eha Verbo
Jaan Karu
Toivo Niinepuu

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

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.
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Kohtumine
siiliga
Järvekülas

Foto Signe Heiberg

ärveküla küla Rae vallas sobib elupaigaks
ka siilidele, kui arvestada, et antud fotol on
siil kohtunud fotograafiga just seal külas.
Kui palju siile augustikuu öödel seal vilkalt ringi silkab, seda ei tea, aga statistika
järgi elab Eestis arvestuslikult ühe hektari
peale kuni 3 siili. Eelistatud elupaikadeks on aia
prahihunnikud, puuriidad, lauavirnad, pragudega ehitised.
Inimest ja siili on läbi aegade liitnud piim. Vanasti jäeti talude juures kindlasse kohta alustassi
peale piima ja siilipere sai tulla ööhäälte saatel
keha kinnitama.
Tänapäeval soovitatakse anda siilile hoopis
muna, vürtsitamata loomseid toidujäätmeid, juustu, eelkõige aga kuiva kassi- või koeratoitu. Piima
andmise kohta levib arvamus, et see teeb siilil kõhu

lahti. Kirjutatud on, et siilil on laktoositalumatus
ja kui alguses on siil õnnelik piima limpsides, siis
peatselt hakkab tal paha.
Rae Sõnumite toimetus küsis siilile piima andmise kohta loodusmehelt ja eesti pisiloomi aastakümneid uurinud loodusteadlaselt Matti Masingult, kes ei julgenud seda kinnitada, sest vastavat
uuringut ta teinud ei ole. Küll aga viitas teadlane
sellele, et loom on nagu inimenegi hea kohaneja
keskkonnaga, kuhu ta on sündinud.
Võib ju oletada, et kui siiliema pakub oma võsukestele piima serveeritud alustassilt, siis väiksed
siililapsed sellega ka ilmselt harjuvad. Pealegi esimeseks siilipoja toiduks on ju emapiim.
Järveküla küla siil limpsis piima kausist hea
meelega ja ei keeldunud teisestki portsjonist.

