Novembrinumbris:
• Tööd alustas uus volikogu
koosseis ja ametisse on
kinnitatud uued vallavalitsuse
liikmed

• Nõuanded, mida tasub järgida
pankrotipesast kinnistu
ostmisel

• Andekusega seostuvad
kooliprobleemid

• Pandipakendite kogumisest   
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Rae valla ametlik väljaanne

Algab uus
RAE VALLA FOTOKONKURSS
Fotokonkursil võivad osaleda kõik Rae valla elanikud.
Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
• Loodus
• Inimene
• Rae vald
• Vaba teema
Fotode esitamine
• Fotod esitatakse digitaalselt jpg formaadis
• Pildi kvaliteet – 2000px pikem külg.
• Igaüks võib esitada kuni 3 pilti kategooria kohta.
• Fotod palume saata aadressile fotokonkurss@rae.ee
• Fotosid saab esitada kuni 2013nda aasta lõpuni.
• Fotole tuleb lisada autori nimi, kontaktandmed.

Esitada võib nii mustvalgeid kui
värvifotosid. Digitaalne töötlus on
lubatud ainult piltide lõikamiseks,
suuruse muutmiseks ja vähesel määral heleduse/tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks. Piltidel ei ole
lubatud elementide juurde lisamine
või nende eemaldamine.
Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel. Kõigi konkursile esitatud
fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele, ent konkursil osalemisega
antakse korraldajale õigus tasuta kasutada konkursil auhinnatud fotosid

konkursi tulemuste avalikustamiseks
ja Rae valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis. Fotode kasutamisel viidatakse foto autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning
igast kategooriast valib internetihääletuse teel oma lemmiku ka vallarahvas.
Parimatest töödest koostatakse näitus ning võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusel 2014.
aasta veebruaris.
Lisainfo fotokonkurss@rae.ee või
telefonil 605 6752
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Tööd alustas uues koosseisus vallavalitsus
23.oktoobril allkirjastasid Rae vallavolikogu esimees Agu Laius (IRL) ja vallavanem Mart Võrklaev (Reformierakond)
ning Reformierakonna ja IRL piirkonnajuhid Veigo Gutmann ja Priit Põldmäe koalitsioonilepingu, mille alusel kavatsetakse
Rae valda juhtida järgneval neljal aastal.

29.oktoobril kinnitas volikogu esimeheks
Agu Laiuse (IRL) ja aseesimeheks Kaarel
Kaisi (Reformierakond) ning 5.novembril
kinnitati uus vallavalitsuse koosseis, kuhu
kuuluvad senine vallavanem Mart Võrklaev ja abivallavanem Madis Sarik ning

uute abivallavanematena Priit Põldmäe ja
Jens Vendel.
Priit Põldmäe juhtida on maa- ja keskkonnaameti töö. Jens Vendel asub juhtima
sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonda.
Madis Sarik jätkab abivallavanemana majandusalal.
Uus valitsus lähtub oma töös 23.oktoobril allakirjutatud koalitsioonilepingust. Agu
Laiuse ja Mart Võrklaeva sõnul sisaldab
koalitsioonileping mõlema koalitsioonipartneri valimislubadusi. Eesmärk on jõuda
iga vallaelaniku jaoks veel meeldivama
elukeskkonnani, kus meie inimestel oleks

Volikogu esimees
Agu Laius
agu@kysk.ee
Tel: 50 82 997

Mart Võrklaev töötab Rae vallavalitsuses alates 2007.aastast. Vallavalitsusse
tuli ta maakorraldajana tööle tookord
üliõpilasena geodeesia alal. 2012 aasta
17.veebruarist sai Mart Võrklaevast abivallavanem majanduse alal ning sellel
ametikohal töötas ta 4 kuud. 19.juuni
volikogu istungil kinnitati Võrklaev vallavanemaks. Töökogemus enne vallavalitsusse asumist algas tal koolipõlves,
mil ta tegi õpilasfirmat, mis korraldas koolipidusid. Tänane vallavanem
juhtis ka Jüri gümnaasiumis Õpilasomavalitsust ning oli aktiivne väljapool koolielu ettevõtluse valdkonnas. Ülikooli ajal on Mart õpingute
kõrval käinud edukalt kätt proovimas raamatumüüjana USA-s ja seda
töökogemust hindab ta vaatamata raskusele väga heaks ja õpetlikuks.

V A L L A V o l i k o g u k o o sse i s
7. Aadi Potter

13. Lisandra Talving

2. Ülo Timuska	

8. Krister Parbo

14. Indrek Uuemaa

21. Henri Ausmaa

3. 	Magus Laula

9. 	Margus Valgma

15. Erika Popovitš

22. Aivo Hommik

4. Agu Laius

10. Jaan Urvet

16. Selma Koch

23. Kaido Kivistik

5. Aleksander Torjus

11. Tarmo Klaar

17. Helen Kübar

24. Harri Ambur

6. Raivo Uukkivi

12. Raivo Kruuk

18. Andrus Ansip

25. Veigo Gutmann

Isamaa ja Res Publica Liit
Isamaa ja Res Publica Liit
Isamaa ja Res Publica Liit
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Sotsiaaldemokraatlik erakond
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Sotsiaaldemokraatlik erakond
Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Eesti Keskerakond
Reformierakond
Reformierakond

Eelnevalt on Priit Põldmäe töötanud AS
ELVESO nõukogu esimehena, Jõelähtme
valla abivallavanemana. Ta on lõpetanud
Tallinna Tehnikaülikooli autoinsenerina ja
omandanud haridusteaduste magistrikraadi.

Reformierakond
Reformierakond
Reformierakond
Reformierakond
Reformierakond
Reformierakond

Teehooldust Rae valla teedel korraldab Teehoolduse Grupp OÜ
Alates 01.01.2012 kuni 31.05.2016 on Rae vallale kuuluvate teede aastaringne hooldaja Teehoolduse Grupp OÜ.
Infotelefon: 621 7740, e-post: info@teho.ee
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abivallavanem
Priit Põldmäe
priit.poldmae@rae.ee, tel 512 9380

Reformierakond

1.	Taivo Laherand	

Sotsiaaldemokraatlik erakond

Uus
tulija Ehituse ja planeerimise

19. Kaarel Kais
volikogu aseesimees
20. Meelis Kasemaa

Isamaa ja Res Publica Liit

Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

Vallavanem
Mart Võrklaev
mart.vorklaev@rae.ee
Tel: 513 2166

Rae vallavolikogu esimeheks
valiti Agu Laius 2010.aastal.
Alates 29.oktoobrist valis volikogu ta teiseks ametiperioodiks vallavolikogu esimeheks.
Agu Laiuse põhitöökohaks on
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), mille juhina ta
töötab alates KÜSK loomisest 2008.aastal. Dialoogil
põhineva kodanikuühiskonna arengu edendamist peab
Agu Laius oma kutsumuseks ning on tegelenud sellega üle
kahekümne aasta. 1991. aasta mais, kui asutati MTÜ Jaan
Tõnissoni Instituut, valiti Agu Laius seda juhtima ja oli selle
juhiks 17 aastat.

Isamaa ja Res Publica Liit

RAE
VALLAVALITSUS

kena ja turvaline elada, töökohad ja sportimisvõimalused oleksid kodu lähedal ning
igal lapsel oleks koht kaasaegses lasteaias ja
head haridust andvas koolis.
Kindlasti jätkab vallavalitsus intensiivselt
valla kõige suurema probleemi – lasteaiakohtade puuduse likvideerimisega. 2014.
aasta lõpuks rajatakse juurde vähemalt 420
lasteaiakohta. Samuti panustatakse kergliiklusteede võrgustiku rajamisse alevike vahel
ning spordi ja tervisespordi võimaluste avardamisse ning kahe suurema aleviku Jüri ja
Peetri spordihoonete rajamisse.
RS

Uus
tulija

Haridus- ja sotsiaalameti
abivallavanem
Jens Vendel
Jens.vendel@rae.ee, tel 521 3893

Varasemalt juhtis Rae valla Spordikeskust
ning töötas Jüri Gümnaasiumis õpetajana.
Jens Vendel on lõpetanud 2004. aastal Tartu
Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna treeninguõpetuse ja spordijuhtimise eriala.
Jens Vendel, mida soovite vallamajja tööle
asudes muuta, mida ei ole kirjutatud koalitsioonilepingus?

Abivallavanemana
majandusalal jätkab endisest
koosseisust Madis Sarik
madis.sarik@rae.ee, tel 5551 5701

Madis Sarik on töötanud Rae vallavalitsuses
abivallavanemana majandusalal alates 8.oktoobrist 2012. Varasemalt on ta töötanud
ettevõtluse õpetajana Jüri gümnaasiumis
ning samas koolis olnud paralleelselt ka
haldusjuht. Sarik on olnud ettevõtja, juhtinud Läänemaa Spordi Liitu, kuulunud SA
Läänemaa Arenduskeskuse nõukogusse ja
osalenud paljudes spordialastes ettevõtmistes. Madis Sarik on lõpetanud Tallinna
Pedagoogikaülikooli 1992.aastal üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse õpetajana.

Priit Põldmäe, mida soovite vallamajja
tööle asudes muuta, mida ei ole kirjutatud
koalitsioonilepingus?
Rae vald on olnud väga kiire arenguga ja
täna on selgelt näha, et heaks elukeskkonnaks vajaliku infrastruktuuri rajamisega ei
ole järgi jõutud. Puudu on lasteaia- ja koolikohtadest ning kergliiklusteedest. Ka teede
olukord ei ole kohati kiita. Täna ei ole küsimus selles, et vallavõim ei taha või ei soovi
kõike seda rajada, vaid puuduvad vahendid
kõike seda kohe kiiresti ja korraga teha.
Seega näen põhiliseks väljakutseks just
lisavahendite leidmise kas riigi või Euroopa
toetuste näol või säästlikuma ja mõistlikuma majandamise tulemusel. Mul on heameel tänada inimesi, kes sotsiaalmeedias
kirumise asemel on vallale appi tulnud ja
omavahendite panustamise näol aidanud
muresid lahendada! Sellises heas koostöös
on ka edaspidi võimalik saada kiiremaid
lahendusi.

Milline on teie silmis ideaalne abivallavanem?
Eelkõige peab abivallavanem olema vallavanemale abiks juhtimisel, mitte aga muutuma koormaks, kus viimane peab ka tema
töö ära tegema. Loomulikult peab ta tundma
valda ja eriti oma valdkonda ning olema
pädev ja kompetentne kohaliku omavalitsuse
toimimise õigusaktides ning omama niiöelda terviklikku pilti valla arengusuundadest
ja sellest, kuhu omavalitsus oma arenguga
tahab jõuda.

Endise Rae valla asutuse (Rae valla Spordikeskus) juhina pööraksin suuremat tähelepanu vallavalitsuse poolt kehtestatavate määruste ja korralduste selgusele. Vallavalitsus
peaks kujundama ja andma valla asutuste
juhtidele igapäevaste sisuliste tööülesannete
täitmiseks üheselt arusaadavad juhtnöörid.
Vajadusel olen valmis keerukamate ülesannete lahendamiseks kaasama eksperte või
oma ala spetsialiste. Usun, et senisest tihedam infovahetus erinevate osapoolte vahel
aitab kaasa sujuvamale koostööle. Kultuurisündmused ja spordiüritused peavad kaasama veel enam Rae valla inimesi. Hea näide
on Rae valla mängud, mis on kaasanud palju
meie sportlikke inimesi. Peetri piirkonnal
on tohutult potentsiaali nii ürituste korraldamise kui ka inimeste kaasamise osas.

kuulata iga vallaelaniku soove ja ettepanekuid. Osalema tema valdkonda puudutavatel üritustel, et kohtuda inimestega ja olla
eluga kursis. See võiks olla inimene, kes on
eelnevalt antud valdkonnaga kokku puutunud, et tal oleks ettekujutus selle valdkonna
probleemidest.
Abivallavanem, kelle vastutusvaldkonnaks on haridus ja kultuur ning sotsiaalhoolekanne, peab lisaks muudele omadustele
olema ka kindlasti suure südame ja avala
meelega.

Milline on teie silmis ideaalne abivallavanem?
Ideaalne abivallavanem on see, kes nii
oma mõtete kui ka tegudega jõuab iga inimeseni. Tal peaks olema aega ja võimalust

Kus olete õppinud ja kus hariduse omandanud?
Olen lõpetanud kohaliku Jüri gümnaasiumi neljanda lennuna ja hiljem Tallinna
Tehnikaülikooli autoinsenerina. Hiljuti sain
samast koolist lisaks veel haridusteaduste
magistrikraadi. Jõelähtme abivallavanemana olen osalenud ehituse ja planeerimise
täiendkoolitustel.

Kus olete õppinud ja kus hariduse omandanud?
2004. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna treeninguõpetuse ja
spordijuhtimise eriala. Kiili Gümnaasiumi
lõpetasin 1998.
Kiili Kunstide Kool – muusikaosakond,
metsasarve eriala. Tegelenud nii võistlustantsu kui ka kooris laulmisega, millele on
kaasa aidanud lapsepõlvekodu hea kultuuriline taust.

november 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Rae vallavalitsus teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest:

Vaskjala küla Jõekalda kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 22.10.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1141.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk 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.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga kus alale on ette nähtud metsamajandusmaa juhtotstarve ning kuhu on võimalik hajaasustuse põhimõttel kavandada
elamumaa.
Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ning lähtealuste tutvustusest:

Vaskjala küla Ujula tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud 03.08.2010 Rae Vallavolikogu otsusega nr 624.
• Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pirita-Ülemiste kanali äärsel väljakujunenud tiheasustusalal.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbelisteks kruntideks, määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 26. novembril 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu avalikust arutelust 10.12.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Järveküla küla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 24. september
2013 korraldusega nr 1016.
• Planeeritav ala asub Järvekülas Ülemiste järve lõunakalda lähistel
Tallinna linna piirialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbelisele kinnistule planeerida 25 ühepereelamu
krunti, 1 avaliku kasutusega sotsiaalmaa krunt ja 2 metsamajandusmaa sihtotstarbelist krunti metsaga kaetud alale ning elamumaadele
hoonestusõiguse määramine kuni kahekorruseliste ühepereelamute
ehitamiseks ning taristu lahendamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 12,2 ha.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.
• Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10. detsembril 2013 kl
16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 22.11.- 06.12.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Pajupea küla Varssavi kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 29. oktoobri
2013 korraldusega nr 1167.
• Planeeritav kinnistu asub Pajupea külas Pajupea tee ääres Varssavi tee ja Tankisilla tee vahelisel alal. Kinnistul paikneb Varssavi tee.
Juurdepääs kinnistule toimub mööda kohalikule omavalitsusele
kuuluvat Pajupea teed.
• Planeeritava ala suurus on ligikaudu 16,55 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Varssavi kinnistu
maatulundusmaa 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.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
06.12.2013.

Järveküla küla Poriaugu kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 29. oktoobri
2013 korraldusega nr 1168.
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• Planeeritav ala asub Järveküla küla põhjapoolses osas Andrese tee
äärse elamute grupi läheduses. Juurdepääs planeeringualale toimub
läbi eramaa.
• Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud perspektiivseks elamumaaks.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
06.12.2013.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.10.2013 korraldusega nr 1142
• Planeeritav ala asub Lagedi aleviku Leiva jõe paremal ja osaliselt
vasakul kaldal.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline krunt kaheks elamumaa krundiks, kaheks
maatulundusmaa krundiks ning üheks üldmaa krundiks, määrata
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,4 ha
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav Rae valla kehtivale üldplaneeringule kus alale on ette nähtud puhkepiirkonna ning põllu- ja
metsamajandusliku juhtotstarbega ala. Vastavalt planeerimisseaduse §9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse
juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Ühe uue
ja ühe olemasoleva majapidamise planeerimist, mis lähtub väljakujunenud asulastruktuuri põhimõttest, ei saa lugeda üldplaneeringu
ulatuslikuks muutmiseks, samuti ei muudeta antud detailplaneeringuga hoonestuse kõrguspiirangut ega muudeta ulatuslikult piirkonna maakasutuse juhtotstarvet.

Karla küla Sookarla kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.10.2013 korraldusega nr 1144.
• Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Atleedi tee ristmiku lõunanurgas asuval alal. Juurdepääs kinnistule toimub LagediJüri teelt ja Atleedi teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine kaheks elamumaa, kaheks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) ja üheks transpordimaa krundiks; määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused; lahendada liikluskorraldus,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,0 ha.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga kus alale
on ette nähtud haljasala ja parkmetsa maa maakasutuse sihtotstarve. Üldplaneeringu järgse roheala säilimise eesmärgil on planeeritud ligikaudu 4,0 ha suurune osa avalikult kasutatavaks korrastatud
haljasalaks kõrghaljastuse, madalhaljastuse, kõnnitee, tiikide, linnuvaatlustorni ja puhkekohtadega. Planeeritud elamud on ette nähtud
sulandada looduslikku keskkonda nii asukoha kui välisviimistluse
poolest.

Odavalt müügis oleva pankrotipesast kinnistu
nikel on ette tulnud selliseid ebamugavaid
ostul tuleb olla tähelepanelik
olukordi, kus pankrotihaldur on müünud
Üheks aktuaalsemaks probleemiks on
täna makseraskustes või pankrotis arendajad, kes on poolikuks jätnud uuselamurajoonide arendused ning selle tõttu
peavad kinnisvara omanikud tegema suuri
kulutusi, et tagada kinnisvaraarendusele
ehitusseadusest § 13 nimetatud infrastruktuur.

Ehitusseadus § 13 sätestab, et detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja
üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse
ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik
omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise
taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku
leppinud teisiti.
Seega annab antud paragrahv võimaluse
kohalikul omavalitsusel sõlmida arendajaga
leping, millega antakse ehitusseaduses § 13
sätestatud kohustused üle arendajale, mida
ka praktikas tihtipeale tehakse. Probleemid
aga kerkivad esile siis, kui arendaja on makseraskustes või pankrotis ning ei suuda ta
täita lepingus tulenevaid kohustusi. Paraku
võivad arendajate poolt jääda välja ehitamata teed, vee- ja kanalisatsioonitrassid,
sademeveekanalisatsioonid või rajamata
välisvalgustused ning elanikud on sunnitud
maksma lisakulud enda taskust.
Et vältida kinnisvara ostmisel antud
probleemi, peaks ostja endale selgeks tegema, kuidas on selle maatüki suhtes korraldatud EhS §-s 13 nimetatud infrastruktuuri

Jüri tervisekeskuses
valmistatakse ette
ruume kiirabi jaoks

Assaku aleviku Veski tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Alates 1. jaanuarist 2014 hakkab SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla osutama kiirabiteenust Rae vallas Jüri alevikus, praegu
tehakse remonttöid.

Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Abivallavanema Madis Sariku sõnul annab
vallavalitsus rendile remonditud ruumid
tervisekeskuse esimesel korrusel apteegi
taga ning üks ruumidest hakkab olema
vastuvõtutuba.
Vallavanem Mart Võrklaev tundis head
meelt, et kiirabi valda tuleb, sest selle kaudu
muutub tervishoiuteenuse kättesaamine
meie inimeste jaoks paremaks. „Oluline
on, et kriitilistes olukordades on abi inimesele lähemal”, rõhutas vallavanem ning

• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22.10.2013 korraldusega nr 1143.
• Planeeritav ala asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest lääne
pool Assaku aleviku vanemas väljakujunenud elamupiirkonnas.
Juurdepääs planeeringualale toimub Veski teelt ja Järve põigust.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,5 ha.
• Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada elamumaa maakasutuse sihtotstarbega krundid üksikelamute ehitamiseks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.

tagamine. Järgnevalt tuleks ostjal tutvuda
arendaja majandusliku seisuga. Kui arendaja on makseraskustes või pankrotis ning
arenduslepingu kohaselt peab ta tagama
infrastruktuuri, võib see olla poolikult rajatud või rajamata.
Samuti peaks isik vaatama enne kinnisvara ostu ehitusregistrist järgi, kas antud
ehitisel on olemas kasutusluba, kuna seadus
ei keela arendajatel müüa kinnisvara ilma
kasutusloata. Praktikas ei esine just harva
selliseid olukordi, kus arendajad müüvadki
kortereid ilma kasutusloata ning ostjad pole
samuti sellest teadlikud. Seega peavad uued
korteriomanikud ise hankima kasutusload.
Kohalik omavalitsus ei väljasta aga enne
kasutuslube, kui kogu vajalik ja planeeringuga ette nähtud infrastruktuur on rajatud, seega viitab kasutusloa puudumine
otseselt võimalikele probleemidele müüdava
kinnisvaraga, mille puuduste likvideerimist
tuleks enne ostu nõuda arendajalt või siis
arvestada pärast sellega, et need puudused
tuleb täita uuel omanikul endal, mis võivad
nõuda suurt rahalist panust. Kõige otstarbekam on nõuda kasutusloa olemasolu, mitte
leppida arendaja lubadusega ostu-müügi
lepingus, kuna arendaja pankrotistumisel
ei maksa lubadused midagi.
Oluline on ka teada, et pankrotihaldurid
müüvad pankrotistunud arendajate vara,
mille hulka kuuluvad ka transpordimaad
ja üldkasutatavad maad ning mis on üheks
tõsisemaks probleemiks nii elanikele kui ka
kohalikule omavalitsusele. Kinnisvara oma-

eraomandisse teemaa ning teemaa omanik
hakkab nõudma elanikelt tasu teemaa läbimise eest. Seega peaks enne kinnisvara ostu
uurima, kellele kuuluvad piirkonnas asuvad
teemaad. Kui teemaad kuuluvad eraomanikule, siis tuleb endale selgeks teha, millised
tingimused teemaa kasutamiseks on seatud.
Ege Heinjärv, jurist

Mida on tark teha enne kinnistu
ostmist?
• Enne kinnisvara ostu peaks ostja kindlasti
uurima, kuidas on korraldatud EhS §-s 13
nimetatud infrastruktuuri tagamine. Et teada
saada, millised on kohaliku omavalitsuse ja
arendaja vahelised kokkulepped infrastruktuuri
tagamise osas, võib ostja pöörduda antud
küsimusega kohaliku omavalitsuse poole.
• Samuti peaks ostja tutvuma arendaja majandusliku seisuga. Äriregistrist on võimalik
näha, kas arendajal puudub maksuvõlgnevus
või kas arendaja on pankrotis.
• Ostja peaks uurima, kas ehitisel on olemas
kasutusluba. Seda on võimalik järgi vaadata
ehitisregistrist www.ehr.ee.
• Oluline on välja uurida, kellele kuuluvad
piirkonnas asuvad teemaad, mida on võimalik
vaadata kinnistusraamatust. Ostja peaks kindlasti hoolikalt tutvuma ostu-müügi lepingus
olevate punktidega. Arendaja võib lepinguga
kohaliku omavalitsuse ja arendaja vahel
sõlmitud arenduslepingus olevad kohustused
üle anda uuele omanikule.

Jüri
Tervisekeskus
lisas, et lähiaastatel tahetakse hakata ehitama uut
tervisekeskust Jürisse ja perearstikeskust Peetrisse,
mis oluliselt parandavad tervishoiuteenuste kättesaadavust. Kiirabi tulemine Rae valda sai alguse
tänavu kevadel, mil Terviseamet kuulutas avaliku
konkursi eesmärgiga leida kiirabiteenuse osutaja
kahes kõrvutiasuvas teeninduspiirkonnas, milleks
on Tallinn I ja Tallinn II.
„Esimesed kiirabibrigaadid paigutatakse piirkondadesse, kus on suurim vajadus uue brigaadi
järele”, selgitas Terviseameti peadirektori asetäitja
Üllar Kaljumäe. Kokku näeb reformikava ette 12
uue kiirabibrigaadi loomist kahe aasta jooksul.
RS

Hääletus uuele
240-kohalisele
Jüri lasteaiale
nime leidmiseks
kestab
15.novembrini
2014. aasta lõpus avab uksed Jüris
Võsa tänaval 240-kohaline lasteaed. Uuele lasteaiale tuleb leida
meeldejääv ja iseloomustav nimi.
Lasteaia nimekonkursile laekus 29
nimepakkumist. Hääletada saab
aadressil http://aj.ee/ircv kuni 15.
novembrini ja novembri lõpus valib
žürii välja viie kõige enam poolthääli saanud nime hulgast uue Jüri
lasteaia nime.
RS
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uudised
Harjumaa parim
maaraamatukoguhoidja töötab Jüris

Ülle Siska. Foto erakogu

Harju maakonnaraamatukogu esitas maakonna poolt Aasta maaraamatukoguhoidja nominendiks kahe kandidaadi hulgast
Jüri raamatukogu juhataja Ülle Siska.
Nominente Aasta maaraamatukoguhoidja
tiitlile on esitatud kokku 12 ja tiitli saaja
selgub järgmise aasta veebruaris.

„On tore kui
sind märgatakse, sinu
töid ja tegemisi hinnat aks e ja
kes seda siis
ikka teevad
kui mitte
teised raamatukoguhoidjad. See
motiveerib,
annab indu
igapäevatööks“, kommenteeris
Ülle Siska.
Energiline ja teotahet täis Ülle Siska nentis, et tunneb erilist
heameelt mitmes koostööprojektis osalemise
üle. Ta on eestvedanud Jüri Gümnaasiumi
õpilastele suunatud ühisprojekti „Nägemispuudega inimeste toimetulek ühiskonnas“.
Samuti on Siska kaasalöönud uue euronõuetele vastava raamatukoguhoidja kutsestandardi väljatöötamise töörühmas, mis kinnitati Kultuuri Kutsenõukogu poolt selle aasta
märtsis. Harjumaa Aasta Maaraamatukoguhoidja 2013 nominent on ERÜ maakogude
sektsiooni liige, osaleb „Soovitusi kooli- ja
rahvaraamatukogu tegevuse ühendamiseks“
väljatöötamises ning on mitmeid raamatukogusid sellel teemal nõustanud.
RS

Peetri kasvas
suurimaks alevikuks
Alates oktoobrist on rahvastikuregistri
andmete järgi suurim Rae valla alevik
Peetri.

tasub teada
Tiptiptap OÜ kinkis
atraktsioonid Vaida
mänguväljakule

Rae valla ettevõtte Tiptiptap OÜ kinkis
vallale 2-kohalise kiigekonstruktsiooni
ning kaks värvikirevat vedrukiike ning
lisaks täiendas olemasolevat Vaida
mängulinnakut, mille liumäel vahetati
välja kulunud vineerpaneelid ja paigaldati
korvpallirõngas koos võrguga.
Vallavanem tänab Tiptiptap OÜ-d ja ettevõtte tegevjuhti Rasmus Varunovi kingituse
eest Rae vallale. „See on hea, et meie vallas
on ettevõtteid, mis leiavad võimalusi toetada
kogukonnaelu arengut ja eriti hea meel on
laste toetamise üle“, ütles vallavanem Mart
Võrklaev ja lisas, et kuna Vaidast on kuul-

da olnud muret, et
atraktsioone mänguväljakutele on juurde vaja, otsustasime
ettevõtte kingituse
abil täiendada ja korrastada Vaida alevikus viiekorruseliste
majade juures asuvat
mänguväljakut.
“Meie soov on, et Rae valla oluliseks prioriteediks oleks ka edaspidi lastesõbraliku
elukeskkonna loomine, seda uute lasteaedade ehitamise, olemasolevate renoveerimise ja laiendamise ning avalike mängu- ja
spordiväljakute ehitamise näol, “ vahendas
Tiptiptap OÜ seisukohta ettevõtte müügijuht Liisi Tamm.
RS

Foto Rae Sõnumid

Alustati projekteerimist Vana–Tartu maanteel
kergliiklustee rajamiseks
Rae vallavalitsuse tellimusel alustas OÜ
G.E.O Grupp Peetri alevikus ja Järveküla
külas Vana-Tartu mnt äärse kergliiklustee
projekteerimisega. Töö valmimise tähtajaks on lepingus määratud 31.01.2014.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul projekteeritakse ja ehitatakse kergliiklustee kolmes
etapis ning esimene teelõik, mida hakatakse
ehitama algab Peetri alevikus asuva veski

juurest ja kulgeb Kindluse teeni Järveküla
külas. Tegemist on Vana-Tartu mnt lõiguga,
mida kasutavad aktiivselt nii koolilapsed kui
täiskasvanud ning üha enam on see muutunud tervisespordi tegemise kohaks. Kergliiklustee olemasolu muudab liikumise
kõigi jaoks ohutumaks. Kergliiklustee oma
kogupikkuses saab alguse Assaku alevikust
ja lõpeb Tallinna piiril.
RS

RAE VALLAVOLIKOGU OTSUS 15. oktoober 2013 nr 498
Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine ning
Rae Vallavolikogu 14.07.2009 otsuse nr 560 kehtetuks tunnistamine

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, Ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõigetest 21,3, osaühing Krovitam ja aktsiaselts
ELVESO vahel 06.august 2013 sõlmitud isiklike kasutusõiguste üleandmise, kinnistu
tasuta võõrandamise ja asjaõiguslepingud, registri nr2795, AS ELVESO 11.septembril
2013 esitatud taotlusest nr 8-10/6965 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae
Vallavolikogu otsustab:

Millised on Sinu
(eba)uskumused?

Kas maast leitud raha toob õnne või saad
endale hoopis kõik raha kaotanu õnnetused? Kas nähes musta kassi üle tee
jooksmas valid teise tee?

Meist paljudel on erinevaid uskumusi, mille
üle enamasti nalja viskame ja ütleme, et sel
pole mingit tähendust või ma ei usu seda.
Aga nähes langevat tähte jõuame enesele
aruandmata juba ühe soovi soovida ja leides
viie kroonlehega sireliõie loodame sisimas,
et midagi head on tulekul. Panin ikka lapsena tähele, et vanaisa enne puude lõhkumist
peopessa sülgas ja siis alles kirve võttis. Oli
selle põhjuseks asjaolu, et kirves niimoodi
paremini käes püsis või hoopiski meile esi-

1. Määrata aktsiaselts ELVESO vee-ettevõtjaks ja kehtestada tema tegevuspiirkonnaks Kuremäe tee, Jõekääru tee, Roostiku tee, Hundinuia tee ja Paislehe tee piirkond
Patika külas vastavalt asendiplaanile, lisa 1.
2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 14.juuli 2009 otsus nr 560 ,,vee-ettevõtja
määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine”.
3. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebileheküljel.
4. Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva
jooksuI otsuse teatavakstegemisest.
Agu Laius
Vallavolikogu esimees

vanematelt kandunud usk, et süljes peituv
elujõud aitab puulõhkumisega paremini
toime tulla. Kas me isegi täpselt teame, kui
palju meie uskumused meie igapäevast elu
mõjutavad ja kui palju neid meie elus tegelikult on. Mitmed teadmised ja rituaalid on
pärit meie kaugetelt esivanematelt ja tihti
ei mõtlegi, miks me nii teeme või käitume.
Ja omaette mõeldes võid leida, et su (eba)
uskumuste arv on üllatavalt suur.
Millised on meie uskumused tänapäeval?
Kas need on sarnased vanadel ja noortel?
Ootame Sinu abi uskumuste ülestähendamisel. Pane kirja milliseid endeid ja käitumisjuhiseid Sa tead.
Sinu kaastööd ootame kuni detsembri
kuu lõpuni e-posti teel uskumused@rae.ee
või saada need Rae vallavalitsusse aadressil

Aruküla tee 9, Jüri.
Lisa kindlasti oma nimi ja vanus. Anna
teada kui Sa ei soovi oma nime avaldamist
uurimusega seotud kajastustes. Osavõtjate
vahel loosime välja auhindu.
Kogutud uskumustest teeme ülevaate
veebruari kuu Rae Sõnumites. Projekt toimub kultuuripärandi aasta raames.
Kristi Aru

Novembris saab igal reedel tasuta õigusabi
Tasuta õigusabi annavad Tallinna ülikooli
õigusteaduse tudengid ning seda saab küsima tulla igal reedel alates 8.novembrist
kuni kuu lõpuni. Kokku antakse abi novembris neljal korral ning noored juristid
võtavad vastu kliente Rae kultuurikeskuse
koosolekute saalis ajavahemikus 10.00 13.00.
Ees seisavad vastuvõtud kolmel reedel – 15.
novembril, 22.novembril ja 29.novembril.
Tasuta õigusabi antakse Rae vallavalitsuse
ja Tallinna ülikooli ühise projekti „Aitame
õiguse jalule“ raames. Kõik inimesed saavad
küsida tasuta õigusabi noortelt juristidelt, kes
on valmis käsitlema õigusalaseid küsimusi
suure põhjalikkusega ning aitama abivajajat
jõudma lahenduseni.

„Me õpime õigusteadust Tallinna Ülikooli Õigusakadeemias. Oleme bakalaureuse kolmandal aastal ja valmistume ka
oma lõputöid kirjutama. Tasuta õigusabi
andmise projekti raames teeme meie oma
praktikat ja usume, et saame inimesi nende
probleemide ja küsimustega aidata“, rääkis
Grete Merivee. Noortest juristidest osalevad Grete Merivee, Evelin Miggur, Grete
Marjapuu, Julia Sokolnikova, Silver Lusti,
Arno Niidumaa ja Tanel Tamm.
Detsembrist muudetakse vastuvõtu kellaaega ja päeva ning reede ennelõuna asemel
saab tulla õigusabi küsima esmaspäeva õhtupoolikul. „Detsembris saame kliente vastu
võtta Rae kultuurikeskuse Kaare toas 2. ja
9. detsembril ning alates kella 16-st kuni
19-ni“, lubas Grete Merivee.
RS

Tallinna ülikooli noored juristid oma esimesel õigusabi konsultatsioonil. Foto Rae Sõnumid

Peetri alevikus elab 3434 inimest ja kuni
oktoobrini suurimas alevikus Jüris elab registri andmetel 3404 inimest.
Kokku elab Rae vallas oktoobri alguse
seisuga 14151 elanikku.
RS
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20. novembril kell 19.00 esietendub Rae Kultuurikeskuses
Komöödiateatri etendus „Ho(s)tell“
Selle komöödia on kirjutanud inglise näitekirjanik Derek Benfield, kelle
naljalugusid on varem mänginud nii
Komöödiateater („Sanatoorium“ 2005)
kui Vana Baskini Teater („Äärmiselt
piinlik“ 2011).

„Ho(s)tell“ on naljakas lugu sellest, kuidas kaks meest üle aisa
lüüa tahavad – ise teadmata, et
nende abikaasad on sealsamas
lähedal oma armukesega, lihtsalt paarid on sassi läinud. Ja
kohalik administraator poeb
nahast välja, et valed inimesed
valel ajal kokku ei satuks ning
tiivaripsutamine avalikuks ei
saaks. Pöörased situatsioonid
annavad vaevalt mahti toibumiseks, kuni saabub ootamatu
lõpplahendus. Pealkirja omapärane kirjapilt viitab aga sellele,
et nurgatagune provintsihotell
on nii interjööri kui teeninduse poolest pigem nagu hostel...

Lavastajaks on üks tuntumaid tegijaid
meie huumorialal Anne Paluver
Mängivad Henrik Normann,
Eva Püssa, Väino Laes, Terje Pennie
ja Tarvo Krall

Piletid hinnaga 12€ ja 10€ on müügil Rae
Kultuurikeskuses E-N kella 9.00-21.00
ja Piletilevi müügipunktides.

Rae Huvialakool
Kutsub kõiki endisi ja praegusi
õpilasi ning õpetajaid
kooli 15. sünnipäeva
kontsertaktusele

6. detsembril 2013
kell 18.00

Jüri gümnaasiumi aulas
Fuajees kunstiosakonna õpilaste
tööde näitus
Info ja registreerimine :
siiri.laid@jyri.edu.ee
Tel 622 4231; 503 4113

Uue tüki lavastaja Anne Paluver ja peaosaline Henrik Normann koos laval
Komöödiateatri eelmises etenduses “Head isu, näljased!”

Lisainfo telefonil 605 6759

23. novembril
kell 17.00
Lagedi koolimajas

Marko Matvere Merelaulud ehk mulle meeldib maa
7. detsembril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses

SÜDAMESOOJUSE
LAULUD

Kontserdil kõlavad vanad merelaulud
ja ballaadid koos jutuga purjelaevanduse kuldajast.
Purjelaevanduse hiilgeajaks loetakse
16-20 sajandit. Sel perioodil toimetasid raapurjede all sõitvad laevad kaupu
ja väljarändajaid kõikidesse maailmajagudesse. Sellest perioodist pärineb
ka merelaulude traditsioon - shanty,
millest omakorda arenes tänapäevane, meile nii armas merelaul. Purjelaevade ajastu lõpetas aurumasina
täiustamine ning lõpliku hoobi andis
sisepõlemismootori kasutuselevõtt.
Kõige ilusamad, romantilisemad ja
lõbusamad laulud on tänapäeva jõudnud 19. sajandist.
Marko Matvere: „Kõik armastatumad mereromantikutest laulukirjutajad toetuvad oma loomingus
sellele pärimusele. Laevad olid siis
puust ja mehed rauast.“

Rae Sõnumid ▪ november 2013

KURNA KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
toimub 17.novembril
2013.a. kell 12.00
“Üksikus Rüütlis”
Päevakord:

1 Vallaesindaja
    sõnavõtt

Marko Matvere - laul

Peep Raun - akordion

Piletite hinnad:
Tavapilet 15€, pensionärile 13€

Sooduspiletid leiad Tartu Kontserdi
kodulehelt www.kontsert.ee

Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi
müügikohtades ja tund enne kohapeal.

Lisainfo Rae Kultuurikeskusest
telefonil 605 6759

2 Külavanema
    aruanne

3 Uue külavanema
valimine

4 Kohapeal algatatud
    küsimused

14. detsembril kell 11-15
Rae kultuurikeskuses

Esineb Lagedi segakoor

Oodatakse kauplema eelkõige
isetehtu ja –valmistatuga, kuid
oodatud on ka kõik muu aus ja
hea kaup.

Õhtu teises pooles
mängib tantsuks ja
lauluks omakandi mees
Priit Laatre
Teppo lõõtspillil

JÕULULAAT
Laadal lisaks müügile
ka etteasted lauljatelt ja
tantsijatelt, tegevusi lastele ja
täiskasvanutele.
Müügipinna broneerimiseks
võta ühendust:  laat@rae.ee

HELIAND

Kohvi ja tee kohapealt,
laua katab igaüks ise
Lisainformatsiooni
saab  telefonil:
522 0820, Tea Sõlg
november 2013 ▪ Rae Sõnumid
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hariduselu

Andekus kui erivajadus
MUINASJUTUTUND

PEETRI RAAMATUKOGUS

JÜRI RAAMATUKOGUS
16. NOVEMBRIL KELL 12.00

LAUPÄEVAL, 23. NOVEMBRIL
KELL 11.00

Loo Poriseja-Papist ja
teisi prantsuse muinasjutte
jutustavad
õpilased Jüri Gümnaasiumi kooliteatrist
Pärast valmivad kastanitest ja tõrudest
lugude tegelased

Oodatud on kõik muinasjutuhuvilised

Oodatud on kõik

Üritus on tasuta

muinasjutuhuvilised

LISAINFO: http://www.jyri.lib.ee/peetri_raamatukogu

Üritus on tasuta

HEA RAAMATUSÕBER!㻌

Kallid Lagedi kandi kodused lapsed!

㻌
㻻㼛㼠㼍㼙㼑㻌㻿㼕㼚㼐㻌

15. detsembril 2013,
kell 12.00

㻌

laupäeval, 7. detsembril kell 12.00㻌

toimub Lagedi koolis
Lagedi kandi
koduste laste

㻌
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Et jõuluvana teaks, kui palju kingitusi
varuda, palun anda oma tulekust teada
hiljemalt esimeseks detsembriks 2013
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Andekate tähelepanuta jätmine võib kasvatada koolides probleemsete õpilaste
arvu, sellepärast on erilise tähelepanu
all nii Jüri gümnaasiumis kui teistes Rae
valla koolides andekate märkamine ja
toetamine.

Järjest enam tähelepanu ja võimalusi ühiskonda lõimimisel vajavad erivajadustega
lapsed, sest erinevatele uuringutele tuginedes võib iga viienda lapse juures märgata
mingisugust hariduslikku erivajadust. Siia
alla kuuluvad ka andekad lapsed, selgitab
uuringu tausta Nele Pilman, kes juhib Jüri
gümnaasiumi tugikeskust, kus viimasel ajal
pannakse võrdselt rõhku arendustööle nii andekate kui õpiabi vajavate laste õpetamiseks.
Erivajadust ollakse ühiskonnas harjunud
tõlgendama kui ajutist või püsivat õpiraskust,
kuid vajadused võrreldes tavanormidega on
erinevad ja erilised ka võimekamatel. Kooli
üks olulisemaid ülesandeid on märgata
mistahes üldise võimekuse juures eriandekust ning piltlikult öeldes kasta märgatud
taimekest nii kaua, kuni see õide puhkeb.
Nele Pilman räägib, et Jüri gümnaasiumis
on palju andekaid õpilasi. Praegu lähtutakse
andekate leidmisel õpetajate tähelepanekutest. On asju, mis kindlasti viitavad andekusele või eriandekusele.

„Väga andekate toetamise süsteemi me
alles juurutame“, räägib Nele Pilman, kes
teeb arendustööd koostöös õppedirektoritega. Kool on seisukohal, et kui lapses on
hakanud välja paistma andekus, mis ei ole
ainult suur õpihimu, siis tuleb koostada individuaalne õppekava, pakkuda lisaülesandeid või kaasata erinevatesse projektidesse.
„Oluline on see, et laps ei õpi ühes rütmis
kogu klassiga, vaid arvestada tuleb sellega,
mis võimalusi saame ise talle juurde luua
ja juhendada või vaadata, mida ta juba teeb
ning kuidas saab seda kooli lisaväärtusena
sisse tuua“, selgitab tugikeskuse juhataja
Nele Pilman.
Jüri Gümnaasiumis on näiteks palju
sportlasi, kelle puhul saab arvestada väljaspool kooli saavutatud tulemusi. „Kindlasti
ei ole kõik andekad meil mõistlikul moel
rakendatud ja see on üks osa hariduslikust
erivajadusest, mis vajab täiustamist“, resümeerib Nele Pilman.
Nele Pilman räägib, et kuigi andekate
toetamise süsteem on arendusel, pakutakse andekatele ka praegu lisategevust. Jüri
gümnaasiumis kaasatakse andekaid õpilasi
erinevatesse tegevustesse ja ühisüritustesse.
„Oleme nende andeid suunanud esinemiskogemusse, mis on nende jaoks boonusena

kajastunud ka lisahindena“, kõneleb Pilman
ja lisab, et näiteks gümnaasiumiõpilased saavad olla ka keeleõpetajaks põhikooliõpilasele.
Panna andekad tegema rohkem, sest neile
on antud rohkem, ei ole kindlasti lihtne, sest
kuna lisaülesannete täitmine on vabatahtlik,
siis kas õppija ise üldse soovib seda kaasa
teha ja kas ka lapsevanem on nõus, et tema
laps saab lisaülesandeid. Ka Jüri gümnaasiumis on juhtumeid, kus õpilane ise ei taha
lisaülesandeid. Eks mugav on ju elada lihtsamat elu ja kui lisaülesande saamine tundub
veel ebaõiglane, siis head soovinud õpetajale
pakutakse vastu hoopis korralikku protesti.
Paljud pedagoogid ja andekuse uurijad
on ühel meelel, et just andekaid lapsi iseloomustabki protest täiskasvanute nõudmiste
vastu, mida nemad ise tajuvad ebaõiglase
või mõtlematuna. Õiglustunne on andekatel
mitmete uuringute järgi ka suurem ja seda
enam on oluline minna edasi nendega huvi
kasvatamise baasil.
Nele Pilman leiab, et mida enam arvestada õpilaste erisustega, seda tavalisemaks
erisus muutub ning ka andekatel on võimalus
lisaülesandes näha kasu enda arengule. Kuid
alustama peab sellest, et kooli võimalused
ja õpilaste ning vanemate soovid, samuti
valmisolek, oleksid kaardistatud, sest see
aitab ära hoida tõrke tekkimist lisaülesannete vastu.
Signe Heiberg

Andekusega seostuvad kooliprobleemid
• Õppetööga seotud mured. Kui klassi tase
on ebaühtlane, õpivad andekamad koolis
pahatihti vaid laisklemist ning unistamist.
Koolitöös neile väljakutseid lihtsalt ei jagu.
• Läbisaamine koolikaaslastega pole alati
probleemitu, kuna mõned lapsed võivad
väikeste geeniuste peale kadedad olla.
• Raskused mängukaaslaste leidmisel.
Andekatel lastel pole just kerge leida endasarnast kaaslast. Nii mängivad nad tihti üksi
või väljamõeldud kaaslastega. Põhjuseks pole
ebasõbralikkus, pigem varasemad negatiivsed kogemused. Andekad lapsed eelistavad
lärmakatele mängudele lugemist ja sportmängudest sageli kindlate reeglitega mänge.
• Eristuvad vabatahtlikult. Väidetakse, et
madala IQ-ga (alla 70) lapsed tõrjutakse
kaaslaste seast välja, kõrge IQ-ga (150 ja
enam) lapsed eralduvad vabatahtlikult. Nad
juurdlevad filosoofiliste, matemaatiliste jt
probleemide üle, mida keskmine laps teeb
sageli vaid sunniviisil. Eristumist soosib
see, et väga andekad on sageli pere ainsad
lapsed või on neil õdede-vendadega suur
vanusevahe.

• Autoriteediprobleemid. Liiga andekaid
ei taheta juhtideks, kuna nende tase pole
keskmistele vastuvõetav. Andekas omakorda
ei talu endast rumalamat juhti.
• Üliarenenud õiglustunne. Andekad protestivad täiskasvanute autoritaarsuse vastu
kohe, kui tajuvad vähimatki ebaõiglust, ebaloogilisust või mõtlematust. Seetõttu ei nõustu nad ka edaspidi alluma autoriteetidele.
• Ei talu rumalust. Andekatel on väga raske
taluda kooselamist endast rumalamatega.
Samas on see olulisim õppetund – kes ei
suuda tavainimestega leppida, muutub tigedaks ja pettunuks.
• Oskamatus vaikida. Õiglustundega andekad lapsed kipuvad välja ütlema kõike,
mida nad mõtlevad.
• Kuulab valikuliselt. Sageli ei kuula andekad lapsed tunnis õpetaja juttu, vaid mõtlevad oma mõtteid.
• Ei talu rutiini. Andekas laps vihkab rutiini ja koolis peetakse teda sageli “kõndivaks vastuväiteks”. Sellised lapsed kahtlevad
kõiges ja kõigis.

• Painavad filosoofilised probleemid.
Andekad huvituvad varakult elu ja surma
küsimustest.
• Tüdrukud eelistavad poistemänge. Tüdrukud huvituvad pigem poiste mängudest
ja raamatutest kui traditsioonilistest nukumängudest. Seda võib seletada meessoole
omase saavutusvajadusega ning sooviga
olla sõltumatu.
• Kohanemine võib olla näiline. Suur osa
andekaid kohaneb väliste normidega ja jätab
usina lapse mulje. Alati ei tulene see sisemisest vajadusest, pigem on laps sattunud
sõltuvusse kiitusest. Täiskasvanuna muutub
ta suure tõenäosusega töönarkomaaniks, kes
oma saavutustega iial rahul ei ole.
• Ei pruugi taluda konkurentsi. Mõned
andekad kaitsevad end võimalike pettumuste eest võistlusest kõrvaletõmbumisega.
Tulemuseks on pingelangus, kuid ka ande
kängumine.
Mare Leino (Ph. D)
TLÜ sotsiaalpedagoogika dotsent
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Kuidas märgatakse andekat
õpilast Rae valla koolides?
Vaida Põhikoolis õpib 111 õpilast. Igas
klassis on mõni õpilane, kellel on suuremad võimed mingil tegevusalal, mida
võime andekuseks nimetada.
Õppetöös andekate õpilastega teevad õpetajad pidevalt tööd, andes neile tundides
lisaülesandeid ja valmistades sel moel neid
ette aineolümpiaadidel osalema. Reaalainetes tugevamaid õpilasi on õpetaja suunanud osalema Tartu Ülikooli
teaduskooli tegevusse ja on valmis
aitama sealt antud ülesannete lahendamisel konsultatsioonides. Õppetöös edukatele õpilastele korraldab
kool kevaditi õppekäigu Eestimaa
erinevatesse paikadesse silmaringi
avardamise eesmärgil. Kool on olnud
heaks stardipakuks ka õpilastele, kes
on meie koolist lahkunud Tallinna
mainekatesse koolidesse, et oma andeid süvendatult arendada.
Huvitöös selguvad andekad õpilased peamiselt ringides osalemisel
tehtud töös ja samuti huvikoolis käies.
Õpilaste väljund on meie kooli kontsertidel/näitustel esinemised ja maa-

Vaida Põhikool
kondlikest ning piirkondlikest konkurssidest
osavõtmistel.
Heade juhendajate käe all meie koolis edu
saavutanud noori andekaid näitlejaid, tantsijaid, lauljaid ja kunstnikke on märgatud:
Eesti Panga poolt korraldatud koomiksikonkursil “Mina ja raha” osales Denis Dragin

Lagedi Kool

Lagedi kool on väike kool. Selle taga peitub
aga suur potentsiaal märgata neid õpilasi,
kes on teistest mingil moel erilisemad.
Andekus on „kingitus“, mis võib avalduda
erinevates valdkondades – teaduses, spordis,
muusikas, kunstis. Andekuse määramisel ei
saa lähtuda ainult juba ilmutatud saavutustest, vaid peamine on oskus hinnata, milles
on laps võimekas, millised on tema huvid ja

Rae Sõnumid ▪ november 2013

kuidas neid tugevaid külgi edasi arendada.
Kui tavaliselt on koolis probleemiks õpilaste väike arv, siis andekusest, õpilase märkamisest, arendamisest ja individuaalsest
lähenemisest rääkides, on just see meie kooli
suureks eeliseks paljude teiste, eelkõige suure
õpilastearvuga koolide ees.
Lagedi Koolis õppivatel lastel on võimalik enda teadmisi, oskusi ja huve väljendada
ainetunnis, huviringis, koolisisestel üritustel ja ettevõtmistel, samuti ka koolivälistel
üritustel, võistlustel, olümpiaadidel. Kõigil
õpetajatel on ülevaade õpilaste võimekusest
olgu see seotud siis otseselt ainetundidega
või hoopiski muude huvidega. Samal ajal
on õpilastel võimalus oma andeid ja võimeid vabalt väljendada, proovile panna ja
arendada.
Paljud huviringid on seotud ainetundidega, mis annab õpilasele võimaluse oma

ja sai 2. koha; kooli tantsutrupi ühine hea
esinemine koolitantsufestivalil; näitlejate ja
etlejate äramärkimine vabariiklikel ja maakondlikel konkurssidel.
Sporditegevuses andekad õpilased osalevad nii kooli kui ka väljaspool kooli spordiringides ja -klubides. Kool on leidnud
võimalusi kutsuda oma ala tipptegijaid
treeninguid läbi viima, mis omakorda
innustab õpilasi tõsiselt end arendama hea eeskuju toel. Innustust annab
ka naaberkoolidega võistluste korraldamine ja neil võistlustel osalemine.
Sportliku andekuse arendamisel käib
koostöö ka kooli ja lapsevanemaga
väljaspool kooli õpilase ande arendamiseks võimalusi otsides.
Silmapaistvaid tulemusi spordis
on saavutanud korvpallis Victoria Ida
Vähi, tulles 2012.a T C2-klassis parimaks noorkorvpalluriks vabariigis.
Samuti mitmete auhindade võitjad
Leemet Loik ja Angelina Odintsova
(kergejõustik, korvpall).
Eve Möls
Vaida Põhikooli õppealajuhataja

kodukoha koolis täiendada oskusi ja teadmisi, mis talle huvi pakuvad, samas on see
lisaväärtus ka õpetajale, kes saab õpilasega
teha tööd mõne kindla eesmärgi suunas
olgu selleks võistlus, olümpiaad või üritus.
Huviringid, mis ei ole otseselt seotud
kindla ainega, näiteks teatriring või programmeerimine, annavad õpilastele võimaluse hoopis uues valguses arendada oma
oskusi, paista silma sellega, mis tuleb hästi
välja ja tegeleda endale huvitava tegevusega,
mis võib olla nii mõnegi õpilase jaoks aluspind, millele toetuda edasistes õpingutes ja
tegemistes.
Paljudes õppeainetes (reaal- ja loodusained, keeled, ajalugu) teevad õpetajad
andekate õpilastega lisatööd ja ettevalmistust kooli esindamiseks nii valla siseselt,
Harjumaal kui vabariigis.
Merilyn Saarkoppel, õppejuht

Kuidas Peetri kool märkab andekat last?
Peetri kooli moto on „Igaühes on päike,
laskem tal särada“ – ja just selle järgi me
oma koolis ka tegutseme. Arenguvestluste
kaudu leiame üheskoos perega lapse tugeva külje, toetame ja tunnustame seda,
arutame lapse andekuse arendamiseks
võimaluste leidmist.

Me ei ole pelgalt õppeainekesksed – andekas ja erakordselt tubli võib laps olla hoopis
muus valdkonnas kui näiteks matemaatikas
või võõrkeeltes.
Algklassides, kus klassiõpetaja annab
enamik tunde, teab ja tunneb ta kõiki lapsi,
märkab tugevaid külgi ning saab lapse vajadusest lähtuvalt neid edasi arendada.
Tunnis saadav kirjeldav tagasiside ei võrdle lapsi mitte omavahel, vaid last iseendaga ja
innustab maksimaalselt pingutama. Lapsed
õpivad ennast ja teisi analüüsima, oma tugevaid külgi ära tundma ning ära kasutama.
Põhikoolis eneseanalüüs jätkub, suurem roll
on aineõpetaja soovitustel ja tagasisidel.
Iga õpetaja viib vajadusel ellu diferent-

seeritud õppekava ja õpet, ei arvusta õpilase
ideid ja ettepanekuid, tunnustab alternatiivseid lahendusi, lähtub õpilase tugevatest külgedest ja huvist, laseb teha valikuid.
Andekate laste arengu toetamine õppeja kasvatustegevuses on õpe kiirendatud
tempos, individuaalne õppekava mõnes
aines või mingil perioodil, lisaülesanded,
uurimistööd, esitluste-esinemise võimaldamine koolis ja väljaspool kooli.
Oleme käivitanud mitmeid erinevaid
huviringe, kus lapsed oma huvisid saaksid
edasi arendada. Lisaks tavapärastele laulu,kunsti- ja spordiringidele tegutseb meil
ajalooring, draamaring, avastusõppering,
mõttemängude ringid, grossing jt. Uuest
veerandist töötab meie koolis õpetaja Jaan
Urgas, kes korraldab vanematele õpilastele
reaal- ja loodusteadustes lisaõpet.
Me anname lastele võimalikult palju
võimalusi ise aktiivselt tegutseda ja oma
tegemistega ka välja paista: teemanädalad
ja –päevad. Uus ettevõtmine on vahetun-

dide sisustamiseks aktsioon „..laskem tal
särada“ – kus klassid ise valmistavad ette
mingi esinemisnumbri ja vahetunnis näitavad seda ka koolikaaslastele.
Üks asi on märgata ja tunnustada lapsi
selliste saavutuste eest, mida on kerge mõõta:
näiteks suurepärased õppe- või sporditulemused. Meie üritame lisaks sellele tunnustada lapsi ka selliste saavutuste või pingutuse
eest, mida nii üheselt mõõta ei saa, aga mis
pole sugugi vähemolulised. Järjepidevalt
anname lastele tänukirju. Näiteks ettevõtlikkuse eest poisile, kes korraldab omal initsiatiivil ülekoolilisi võistlusi või klassile, kes
on aasta jooksul silma torganud aktiivse ja
mõistliku suhtumise poolest või noormehele, kes spordipäeval paistab aktiivsuse ja
heade tulemustega silma vaatamata valutavale jalale, või lapsele, kes on alati abivalmis.
Nimekirja võiks jätkata, sest igaühes
on päike...
Kaia Roots, sotsiaalpedagoog

Koolitussõbralikum
organisatsioon on
Jüri raamatukogu
Tänavuse täiskasvanud õppija nädala (TÕN)
raames tunnustati Harjumaa koolitussõbralikumaks organisatsiooniks Jüri raamatukogu.
Jüri raamatukogus väärtustatakse õppimist ning töötajatele on loodud soodsad
tingimused õppetöös osalemiseks.
RS

Jüri raamatukogu laste ja noortekirjanduse saal.
Foto Rae Sõnumid
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10 000 tundi tööd viib tippu
Selle asemel, et otsida talente, soovitan
lapsevanematel innustada lapsi sportima
ja sellele pühenduma, küll siis tulevad ka
tulemused.

Mulle tuleb meelde üks õhtu Kalevi Spordihallis. Kell oli saamas pool kümme, olin
lõpetamas oma paaritunnist treeningut kui
saali tuli üks isa järgi oma silma järgi umbes
algklassides käivale poisile. Olin õhtu jooksul
kõrvalt jälginud kuidas ta täiesti üksinda harjutas kõrgushüpet. Ta oli mati kõrvale toonud hüppelaua ning lati asemele oli veetud
kumminöör. Minu trenni aja jooksul jõudis
ta teha mitmeid sadu hüppeid. Ja seda üksi,
täieliku pühendumusega. Ei olnud lähedal
ei treenerit, ema ega vanemat õde-venda. Ta
tegi selle õhtu jooksul rohkem hüppeid kui
keskmine inimene kogu oma eluajal. Ma ei
tea, kas ta oli andekas, kas temas oli talenti,
kuid tean kindlalt seda, et kui ta samasuguse pühendumisega sporditegemist jätkab,
siis saame teda aastate pärast tundma kui
sporditalenti.
Minu trennides on käinud aga aastaid
õpilasi, kelle puhul olen märganud midagi
erilist: kellel plahvatuslikku kiirust, kellel

paremat vastupidavust või hüppevõimet.
Haruharva olen aga kohanud täielikku pühendumist ja distsiplineeritud töötegemist,
mille tõttu ei ole neist talendikatest ka suuri
sportlasi kasvanud.
Harjutamine teeb meistriks
Maailmas on uuritud andekaid ning leitud, et vanasõna „harjutamine teeb meistriks“ peab paika. Öeldakse, et 10 000 tundi
tööd ükskõik mis valdkonnas viib tippu.
Ja tippu jõuavad kiiremini need, kel see
10 000 tundi varem tehtud on. Olgu selleks
siis jooksmine, klaverimäng või müügitöö.
Kulub selleks 10 aastat tugevat ja pühendunud tööd.
Samas tuleb mulle meelde lugu Austraaliast, kus peale korralikku põrumist Montreali Olümpial 1976 aastal, mil saadi vaid
neli medalit, hakati väga süsteemselt tegelema tipptegijate toetamise ja spordi juurde
toomise ning arendamisega. Selle aluseks oli
töö kahe suuna pealt: spordialade ülitäpne
teaduslik analüüs, kus tehti selgeks, missugune on täiuslik tehnika, kõik trennid võeti
videosse ning analüüsiti vastavalt sellele.
Nii nägi iga sportlane ka ise, miks ja kui-

das ta peab harjutama, et tippsooritus teha.
Austraallaste teine trump oli selles, et nad
leidsid alasid, kus oli konkurents väiksem
ning hakkasid tippe nende jaoks „tootma“. Ja
kolmas loomulikult see, et valiti välja nende
alade jaoks sobivaimate füsioloogiliste eeldustega sportlased. Tulemus: Sydneys 2000
aastal võideti 58 medalit ning austraallastele
kuulub ka rekord maailma kõige lühema
treeningu ajaga olümpiafiliaali jõudmisest.
Esimese trenni ja finaali vahel oli 18 kuud.
Austraallased on jõudnud oma rahvusliku
spordi strateegias mitte ainult talentide äratundmise viisini, vaid nende karjääri suunamiseni. Näiteks kui nende rahvusspordialal
rugby’s, kus on tihe konkurents, sportlased
saavad vigastada või mingil muul põhjusel
ei saa alal võistelda, siis analüüsitakse nende
tausta ja suunatakse nad mõnele muule alale.
Lõpuks tuleb lugejale aga arvutusülesanne: kui teed trenni 10% rohkem kui teised, siis kui palju kiiremini saab see 10 000
tundi täis?
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Rae vallas käivitub Eesti esimene e-lasteaed
Rae valla lapsevanemad saavad peatselt
külastada e-lasteaeda, sest õige pea
algab siinsetes lasteaedades e-lasteaia
testperiood.

Süsteem on looja Hannes Raimetsa sõnul
kasutajasõbralik ning ei eelda suuri arvutialaseid teadmisi. „E-koolist on see veel
lihtsam, kuid eesmärk on e-lasteaial sama
– lihtsustada igapäevast asjaajamist ja täiendada suhtlemisvõimalust vanemate ja lasteaiaõpetajate vahel.“ Et toode igati töökindel

e- lasteaia looja
Hannes Raimets
Lagedi koolist
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ja kasutajasõbralik oleks, kaasas Hannes
konsultandina e-lasteaia väljatöötamisse
Lagedi lasteaed-põhikooli õppejuhi Merilyn Saarkoppeli, kes ei oma süvateadmisi
IT-st, aga on kursis hästi lasteaiaõpetajate
vajadustega.
Hannese sõnul võivad lasteaiaõpetajad
nüüd paberikaustad unustada, kuhu on
koondanud seni kõikvõimalikke arvestusi ja tabeleid laste kohalkäimiste kohta.
Kaustikutesse kirjutamise asemel saab sisestada andmed nagu e-riigile kohane vastavasse programmi ja kõik sissekanded on
erinevate kaustikute asemel kättesaadavad
ühest kohast.
Lapsevanem saab e-lasteaeda sisse logides
näha oma lapse arengut ja tegemisi lasteaias
ning samuti suhelda kasvatajaga.
E-lasteaia looja, Lagedi kooli IT-juht
Hannes Raimets, kes esindab e-generatsiooni põlvkonda, lubab, et aasta lõpuks on
süsteem testimiseks valmis programmeeritud ja esimesena saab omale e-lasteaia
Lagedi lasteaed. Seejärel saavad e- lasteaia
kõik teised Rae valla lasteaiad ning valmis
ollakse süsteemi lülitama, sarnaselt nagu
e-kooligi puhul, kõik Eesti lasteaiad, mida
kokku on üle 400.
Paratamatult on infovahetusteenuste
tulevik seotud internetiga. Raimets leiab,

et e-lasteaed on ajaga kaasas käimine, sest
internetikasutajate osakaal kasvab. 16-74
aastaste vanusegrupis oli möödunud aasta
andmete põhjal internetikasutajaid 76,4 %.
„Küsisin Lagedi lasteaia nelja rühma
vanematelt, kas nad kasutaksid e-lasteaeda
igapäevaselt. Tagasi tuli vastus pooltelt vanematelt ja 69% arvas, et see on neile vajalik ja
4 % leidis, et ei ole, ülejäänud vanemad olid
seisukohal, et võib-olla,“ meenutab Raimets.
Lagedi kooli IT-juht toob esile e-lasteaia
võimalustest veel sellegi, et tulevased koolijütsid ja nende vanemad saavad e-lasteaiast
omale kaasa digitaalse mapi, kus kirjas lapse
arengulugu. „Praegu antakse lapsevanematele tagasisidet peamiselt suuliselt, kuid ka
paberil tagasisidet selle kohta, kuidas toimub lapse areng, aga haridus ja teadusministeeriumiga koostöös jõuame e-lasteaias
selleni, et iga vanem näeb oma lapse arengut
ka e-lasteaias ja süsteem väljastab ka koolivalmiduskaardi.“
E-lasteaia tuleviku väljavaadete hulka
kuulub ka e-lasteaia äpp, mis võimaldab
lapse puudumisest teada anda mobiili kasutades. „Kuid äpp ja koolivalmiduskaart on
e-lasteaia II etapi tööd“, resümeerib Lagedi
kooli IT juht Hannes Raimets, kes lubab, et
II etapp ei jää kaugesse tulevikku.
Signe Heiberg

Novembri algusest töötab üle-Eestiline
jäätmete ja asjade kogumispunktide kaart
Sihtasutus Things avas jäätmejaamu, konteinereid ja taaskasutuskeskusi koondava
kaardirakenduse – www.things.ee

Kaardi abil on võimalik leida endale mistahes
asukohast lähimad konteinerid, jäätmejaamad ja taaskasutuskeskused.
Lähima jäätmekäitluspunkti leidmiseks
peab inimene teadma, mis omavalitsuse piirides ta asub või kes on jäätmekäitluskoha/
konteineri omanik. Seejärel tuleb väljaselgitada nende asukohad ning selle milliseid
jäätmeliike seal üldse vastu võetakse.
Esialgu on kasutatav keskkonna nö. testversioon, mille abil loodame koguda kasutajatelt väärtuslikku tagasisidet, mille toel
arendust jätkata ning muuta rakendust veelgi
kasutajasõbralikumaks. Valmiv eesti-, vene-

ja ingliskeelne kaardirakendus on vabalt
kättesaadav kõigile interneti kasutajatele.
Kaardirakenduse tegijad ootavad kasutajatelt tagasisidet kaardirakenduse kasutatavuse kohta, et muuta keskkond kasutajasõbralikumaks. Samuti oodatakse teavet,
kui on silma jäänud mõni ületäitunud prügikonteiner. Igasugune tagasiside on meie
jaoks väärtuslik ning teretulnud! Tagasisidet
palutakse aadressile kristiina@things.info.
Probleemiks hetkel on asjaolu, et puudub
üleriigiline mitmekeelne jäätmekogumispunktide infosüsteem. Avatud süsteem on
nii eesti-, vene-, kui ka ingliskeelne. Aegade
jooksul on tehtud piirkonnapõhiseid rakendusi või kampaaniaveebe, samuti ettevõttepõhiseid infosüsteeme, kuid neis olev info
ei ole esitatud ühtsete parameetrite alusel

Kuidas koguda pakendijäätmeid ja kuhu tasuta ära
anda?
Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda
muudest jäätmetest eraldi ja viia tühjalt
selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Pakendite tagasivõtmist korraldavad Rae valla
territooriumil MTÜ Eesti Pakendiringlus
(EPR), MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Tootjavastutusorganisatsiooni OÜ (TVO). Värske informatsioon Rae
vallas asuvate pakendikonteinerite kohta
on leitav www.rae.ee (maa ja keskkond ->
jäätmete sorteerimine) ja konteinerite asukohad on leitavad http://gis.rae.ee/.
Pakendikonteineritesse võib panna
puhtaid, vajadusel kergelt veega loputatud
kuivi pakendeid: jogurti- ja võitopse, õli-,
majoneesi- ja ketšupipudeleid, plastnõusid
(k.a karbid), kilekotte ja pakkekilet, kosmeetika ja hooldustoodete pakendeid (nt
šampoonipudelid), muid plastpakendeid,
klaaspudeleid, klaaspurke, muid puhtaid
klaaspakendeid, toidu- ja joogipudelite metallkaasi ning korke, konservikarpe, muid
puhtaid metallpakendeid, puhtaid kartongist
piima-, jogurti- ja mahlapakendeid. Sobivad
ka paber- ja kartongpakendid.
Pakendikonteinerisse ei või panna: toiduga määrdunud ning pooleldi täidetud
pakendeid, ohtlike ainetega määrdunud
pakendeid (nt kodukeemia), mänguasju,
mähkmeid, aerosoolpakendeid, valgustuspirne ja lehtklaasi.

Korteriühistutele Jüris ja Peetris
pakutakse tasuta pakendikonteinerit
Rae vallas pakuvad korteriühistutele ja
ka eraisikutele (kahjuks mitte veel kõigis
külades) pakendijäätmete kogumise teenust Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja
AS Ragn Sells.
Jüri ja Peetri alevikes pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ korteriühistutele võimaluse tellida TASUTA pakendikonteinerit.
Teenus sisaldab:
• Konteiner mahutab 0,6 m3, on lukustatav
ja spetsiaalse avaga;
• Konteineri teenindamine toimub vastavalt
tühjendusgraafikule sagedusega, mis väldib
konteineri ületäitumist ja sobib jäätmekäitleja tühjendusringiga;
• Teenuse saamiseks tuleb korteriühistul
sõlmida teenuse osutamise leping RagnSells AS-iga, kes on TVO poolt volitatud
Rae vallas antud teenust osutama.
• Vajadusel saab korteriühistu tellida TVOlt TASUTA sorteerimisjuhendid maja
infotahvli(te)le kinnitamiseks (nii eesti
kui vene keeles)
Konteinerisse sobivad ainult kodumajapidamises tekkivad pakendijäätmed, mis
vastavad TVO sorteerimisjuhendis toodud
tingimustele.

ning sealne info on tihti aegunud.
Eesti jäätmekäitluspunktidest koosneva
kaardi loomise eesmärgiks on vähendada
üldist keskkonna saastamist ja kujundada
elanikkonna käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks. Idee saigi alguse vajadusest
ühe tervikliku süsteemi järgi, kuhu oleks
koondatud info kõigi paberi ja pakendi
konteinerite, kasutatud riiete kogumispunktide, taaraautomaatide, ohtlike jäätmete
kogumispunktide ja muudest jäätmetest
vabanemise kohta. Süsteem on lihtsasti,
asukohapõhiselt kasutatav, inimene saab
sisestada oma asukoha ning kaardirakendus
kuvab ümberkaudsed jäätmekäitluspunktid
koos nende detailse infoga.
RS

Murekohad seoses
pakendikonteinerite
kasutamisega
Kahjuks on viimasel ajal tihenenud
juhtumite arv, kus pakendikonteineritesse ja konteinerite ümbrusse tuuakse
nii olmejäätmeid, ehitusprahti kui ka
isegi mööblit. Selline tegevus toob kaasa
konteinerite ületäitumise ja konteinerite ümbrus on tihti risustatud. Kõige
suuremad probleemid konteinerite
väärkasutusega on Peetri alevikus ja
Assaku alevikus asuvate pakendikonteineritega. Rae külast Loopera teelt
olime sunnitud seoses pideva konteineri
ümbruse risustamise ja väärkasutusega
konteineri ära viima. Piirkonna elanikud küll sooviksid sinna pakendikonteinerit ja ka vanapaberikonteinerit,
kuid kuna seal ei ole võimalik tagada
konteineri ümbruse korrashoidu, siis
ei ole vallavalitsusel võimalik ka sinna
konteinereid paigaldada.
Avalikud jäätmekogumiskohad on
üheks osaks meile kõigile kuuluvast
avalikust ruumist ning seetõttu peame
ühiselt seal toimuval silma peal hoida.
Seetõttu palume kõigil kes märkavad
pakendikonteinerite juures pahatahtliku tegevust märkida üles risustaja
autonumber ja saata see
keskkonnateated@rae.ee.
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16 kogukonnaelu

Eramajapidamistele Jüri ja
Peetri alevikes ja Järveküla ning
Rae külades pakutakse tasuta
pakendikotisüsteemi
Ragn-Sells AS on välja töötatud pakendi-

dikotile lihtne, on see ka tasuta teenus.
Ragn-Sells jagab soovijatele kaks sorteerimiskotti, ühte saab koguda klaasi ja
teise ülejäänud puhtad pakendeid (paberist,
plastist kilest).
Pakendikotiteenus on peamiselt suunatud
eramajapidamistele, kuid seda on võimalik
tellida ka aktiivsematel korteriühistutel.
Täitunud pakendikotid kogub Ragn-Sells
klientidelt kokku iga 28 päeva järel ning
jätab täis kottide asemele uued. Kogutud
pakendid suunatakse taaskasutusse ja neist
valmistatakse uued tooted.

koti süsteemi, mille suurimaks plussiks on
see, et pakendeid ei pea viima kilomeetrite
kaugusel asuvasse pakendikonteinerisse,
vaid need võib kotiga jätta aia taha ning
need kogutakse sealt kokku. Lisaks sellele,
et pakenditest vabanemine on tänu paken-

Pakendikotiteenust saab tellida RagnSellsi klienditeeninduse infotelefonil 15155
või kodulehe vahendusel www.ragnsells.ee/
pakendkott.
NB! Pakendikotiteenust saavad tellida
Rae valla Jüri ja Peetri alevike, Järveküla ja
Rae külade elanikud.
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Jäätmete äraandmise punktid Rae vallas
• Pajupea-Limu tee 1,2 km, Limu küla
• Kesa tee ots, Limu küla
• Juhtme 22, Mõigu, Peetri alevik
• Juhtme 26, Mõigu, Peetri alevik
• Mõigu tee ja Heki tee ristmik, Peetri
alevik
• Aasa tn ots Peetri alevik
• Küti ja Salu tänavate ristmik, Peetri
alevik
• Raudkivi teel, Peetri alevik
• Tähnase tee, Peetri alevik
• Lepiku tee lõpp, Peetri alevik
• Nabala tee 1 (Patika kpl), Patika küla
• Kaevu 7 (Pildiküla infotahvel), Pildiküla
küla
• Rae küla infotahvel, Rae küla
• Kaldamäe tee 1 (bussipeatuse juures),
Salu küla
• Seli küla infotahvel, Seli küla
• Urvaste-Suursoo tee 3 km, Suursoo küla
• Seljaküla tee, Suursoo küla
• Tuulevälja küla keskus, Tuulevälja küla
• Tedre tee, Urvaste küla
• Vana Tartu mnt. 14, Vaida alevik
• Vana Tartu mnt. 37, Vaida alevik
• Kivita talu, Vaidasoo küla
• Aruküla tee / Pärna 2, Vaskjala küla
• Vesiroosi tee 10b, Tuulevälja AÜ,
Vaskjala küla
• Sillapiiga tee 4, Vaskjala küla
• Sillavahe tee 7, Vaskjala küla

Ohtlike jäätmete äraandmine
Rae valla elanikelt võetakse tasuta
vastu ohtlikke jäätmeid:
• Jüri alevikus, Suve tn 7a, avamine
ette helistamisel tel 5696 8585, Reijo
Timuska
• Vaida alevikus, Vana-Tartu mnt 37,
avamine ette helistamisel 		
tel 56 456 749, Tiina

• Betooni tänava lõpp garaažide juures,
Lagedi alevik
• Keskusehoone taga, Lagedi alevik
• Veski ja Turu tee ristmik, Assaku alevik
• Tähnase tänava ots, Peetri alevik
• Mõigu ja Heki tee ristmik, Peetri alevik
• Küti ja Salu tänavate ristmik, Peetri alevik
• Lepiku tee lõpp, Peetri alevik
• Männi tee, Järveküla küla
• Uuesalu küla, Mareti mü

Kasutatud patareide
kogumiskastide asukohad:
• Rae vallamaja, Aruküla tee 9, Jüri
alevik
• Rae Spordikeskus, Laste tn 3, Jüri
alevik
• Lagedi keskusehoone, Kooli 18b,
Lagedi alevik
• Vaida keskusehoone, Vana-Tartu
mnt 25, Vaida alevik
• Jüri aleviku ja Vaida aleviku ohtlike
jäätmete kogumiskonteinerid
• Kõik kauplused, kes tegelevad sellist
liiki patareide müügiga

Pakendikonteinerite asukohad
• Ühistu tee 1 (bussipeatuse kõrval),
Aaviku küla
• Tallinn-Tartu mnt. 26 km, Aruvalla küla
• Taevasmaa tee, Aruvalla küla
• MTÜ Lilleoru, Aruvalla küla
• Veski ja Turu tee ristmik, Assaku alevik
• Künka tänav, Assaku alevik
• Vana-Järveküla tee (infotahvel), Järveküla
küla
• Männi tee, Järveküla küla
• Ehituse 6, Jüri alevik
• Ehituse 20, Jüri alevik
• Aruküla tee 9, Rae Vallamaja taga, Jüri
alevik
• Pruuli-AÜ Atleet tee 1,8 km, AÜ Atleet
• Jõe 2, Lagedi alevik
• Betooni 17 (Lagedi kpl), Lagedi alevik
• Jüri tee (vabadusvõitluse muuseumi
juures) Lagedi alevik
• Tuulevälja-Leivajõe tee 2 km (Leivajõe
Pakendikonteineri saamiseks tuleb pöörduda
AÜ), Tuulevälja küla
vallavalitsuse keskkonnaspetsialistide poole.

Vanapaberikonteinerite
asukohad:
• Ehituse 6, Jüri alevik
• Aruküla tee 9, Rae vallamaja taga,
Jüri alevik
• Ühistu tee algus, Aaviku küla
• Vana-Tartu mnt 37, Vaida alevik
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Kalmistuvaht jagab nõuandeid
Jüri kalmistuvaht Andres Seepter, milliste
küsimustega inimesed kõige sagedamini
Teie kui kalmistuvahi poole pöörduvad?
On meeldiv tõdeda, et viimase kolme
aasta jooksul on kõige sagedamini palunud
teavet noored inimesed oma esivanemate
hauaplatside kohta. Vanem generatsioon
hakkab kaduma või on juba manalas ja noored alati pole jõudnud-osanud õigeaegselt
uurida seda osa oma sugupuust. Juhtub ka
tihti, et kaua aega väljaspool Eestit elavad
inimesed otsivad oma sugulaste ja esivanemate hauaplatse.
Teiseks põhiteemaks on matmiskoha
kasutuslepinguga seonduvad küsimused.
Põhjalikku informatsiooni antud teema
kohta saab Rae Valla kodulehelt ja otse kalmistuvahilt. Teema on hetkel päevakorras
ja kalmistu kasutajad peaksid sellega aktiivselt tegelema.
Mida soovitate, kui otsitakse lahendust
korras ja nägusa hauaplatsi saamiseks
ja mis seisab korras vähese hooldusega?
See on väga raske küsimus ja ühest vastust sellele mina öelda ei oska. Nägusat ja
korras hauaplatsi ei ole võimalik luua ilma
selle kallal vaeva nägemata. Kui otsitakse
lahendust, mis annaks teile soovitud tulemuse, siis tuleks pöörduda ikka spetsialisti
poole. Kalmu kujundamisel on määrava
tähtsusega kalmu asukoht, kalmu suurus,
mullastikutingimused, valgustingimused
ja lõpuks ka rahalised võimalused. Kui on
tõsine tahtmine kalmu rajamisega ise pihta
hakata, siis tuleks seda kindlasti teha varakevadel, aprillis või mai alguses. Muld on
siis niiske ja taimed juurduvad kergemini.
Kõige riskantsem on seda teha südasuvel.
Sügisesel istutusel võib kevadel avastada
talvekahjustusi.

ideaalselt igihaljad oksad ja dekoratiivsed
viljad. Väga kaua püsivad kalmul viirpuu
ja iileksi viljad. Kalmu talviseks dekoreerimiseks saab edukalt kasutada ka erinevaid
samblikke. Selleks on sobilikud põdrasambliku mõningad liigid.
Mille vastu kalmistul kõige rohkem eksitakse?
Kõige mõttetum tegu on panna jäätmed
ühte kasti. Õigesti teevad need kalmistu külastajad, kes prügikastidesse panevad mitte
komposteeruvaid jäätmeid (lillepotid, kilekotid, küünlatopsid jne.) Komposteeruvad
jäägid pannakse selleks spetsiaalselt ehitatud
aedikutesse, siis on neid jäätmeid võimalik
hiljem loodussõbralikult käidelda.
Miks on võetud viimasel ajal Jüri kalmistu
juurest maha suuri puid?
See on väga tundlik teema. Oleme olukorras, kus meie ilusaid iidseid puid on
tabanud ohtlik haigus. Saarehaigustest on
seni olnud tuntuim saarevähk, millele on
iseloomulikud puutüvel või okstel olevad

puhetised (pungakesed), puhetise keskele
tekib haavandiks muutuv lõhe, mis aastatega
suureneb. Hiljem tugeva kahjustuse korral
puu hukkub.
Uus ja väga ohtlik saarehaigus on saaresurm, mis võib tabada eri vanuses puid.
Haiguse möödudes puu hukkub. Teadlased
on kindlaks teinud, et haigustekitaja levib
tuulega, nakatades lehti. Lehearmi kaudu
liigub see edasi. 2006 aastal kirjeldas üks
Poola metsapatoloog haigustekitajat esimest
korda. Praegu on teada, haiguse põhjustab
kottseen, mille eosed levivad õhu kaudu.
Seene viljakehad kasvavad puu eelmisel aastal mahalangenud lehtede rootsudel, edasi
levivad eosed leherootsudelt juba saarepuu
võrasse. Mööda võra nakkub haigus lehtede
külge, lehed lähevad mustaks, tõmbuvad
kokku ja langevad maha varem kui peaks.
Edasi levib haigus juba leherootsu pidi võrsetesse. Saarele on iseloomulik see, et haigestunud puu tüvele tekib tohutult vesivõsusid,
võrsete punte. Rae vallas on enamus puid
sellest haigusest nakatunud. Kuid huvitaval
kombel on ka saari, mis ei ole nakatunud.
RS

Millele tuleks hoolduses tähelepanu pöörata talvisel ajal?
Talvel me saame rääkida hauaplatsi kujundusest, sest hooldus tuleks teha ära sügisel. Talvine kujundus on vajalik, kui sügisest
istutust ei jõutud teha või kasutatud liigid
on kaotanud oma kauni välimuse. Kujundus peaks olema võimalikult lihtne. Kalmu
katmine igihaljaste okstega on kasutusel nii
meil Eestis kui ka mujal Euroopas – kõige
kunstipärasemalt tehakse seda Saksamaal.
Kalmule laotatud oksad kaitsevad ühtlasi
ka pinnakattetaimi külma eest. Kasutades
ära erinevate okaspuuliikide oksi saame
kujundada kauni kalmukünka. Kunstlilledel ja okstel ei peaks olema kohta talvises
kujunduses, sest selle ülesande täidavad

Jüri kalmistuvaht Andres Seepter. Foto Rae Sõnumid

Nõuetekohaselt kasutatud pakendikonteineri rent ja tühjendamine on korteriühistule
TASUTA. Pakendikonteinerile peab olema
tagatud tühjenduspäeval kogumisauto ligipääs. Juhul, kui pakendikonteiner sisaldab olulisel määral prügi või määrdunud
pakendeid, siis kogumisauto konteinerit ei
tühjenda ning korteriühistul tuleb tasuda
tühisõidu eest 3,84 € (sisaldab käibemaksu).
Lisaks tuleb korteriühistul endal hoolitseda
mittevastavate jäätmetega pakendikonteineri tühjendamise või sisu ümbersorteerimise eest.
Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi
täita TVO kodulehel www.tvo.ee/korteriuhistule-oma-pakendikonteiner. Lisaküsimustega
võta julgesti ühendust e-maili (info@tvo.ee)
või telefoni (681 1481) teel.

kogukonnaelu
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Tutvustati Rail Balticu maakonnaplaneeringu
lähteseisukohti ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmi
Rail Balticu täpsema kulgemise väljaselgitamiseks on Harju, Rapla ja Pärnu
maavanemad algatanud kolme maakonna maakonnaplaneeringud. Lisaks on
algatatud ka keskkonnamõju strateegiline
hindamine (lühendina KSH).
3.oktoobri õhtupoolikul kogunesid KSH
tutvustusele Rae kultuurikeskusesse Rae
valla elanikud. Kohale oli tuldud paljudest
eri piirkondadest ja inimesi ühendas üks
huvi, millistel kaalutlustel tuuakse trass läbi
siinse valla ja miks on Rae valla inimestele
kasulik Rail Balticu trass.
Paraku jäid kohtumisel vastused paljudele küsimustele saamata, sest väga paljud
tõstatatud küsimuste vastused selguvad
edasiste uuringute, tasuvusanalüüside, ehk
siis KSH käigus.
Töögrupp seevastu rõhutas, et trassikoridori rajamine ergutab Eesti majandust
turismi ja kaubatransiidi kaudu. Oluline on
see, et Eesti on rohelise transpordi kaudu
ühendatud Euroopaga, sest trassi alguspunkt

on Helsingi ja koos trasside ühendustega
on lõpp-peatus Rotterdamis. Siiani on Balti
riikide raudteesüsteem mandri-Euroopa
standarditega ühildamatu (rööpmelaiused
erinevad).
Saali kogunenud rahvas võis ju mõista, et
Rail Baltic mõjutaks Eesti elu mitmes plaanis
positiivselt: väheneks maanteeliikluse koormus, liiklusõnnetuste arv, keskkonna reostamine heitgaasidega, Tallinn-Pärnu vahele
tuleks kiire rongiühendus, kaubavedu tooks
tulu, pääseksime kiirelt ja mugavalt Lätti ja
Leetu, võib-olla isegi Rotterdami, kuid kuidas suhtuda sellesse kui lõhutakse põliseid
asustusi või looduskaitsealasid. Eesmärgiks
peab olema, et trassikoridori rajamine ei
kahjusta Eesti loodust ega elukeskkonda.

Rae vallavalitsuse seisukoht
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul ei
toeta Rae vallavalitsus trassi ehitamist läbi
Rae valla. Harju Maavalitsusele saadetud
kirjas on Rae Vallavalitsus öelnud, et pooldab trassivariandina 12A ehk Rail Baltic

rajatakse olemasoleva Tallinn-Rapla raudtee
kõrvale. Tallinn-Rapla raudtee on juba olemasolev barjäär ning selle laiendamise mõju
nii looduskeskkonnale, infrastruktuurile kui
ka elanikele on kindlasti väiksem kui trassi
rajamisel uude asukohta. Raudtee rajamisel
uude kohta eraldatakse olemasolevaid asumeid, muudetakse oluliselt väljakujunenud
looduskeskkonda ning selle toimimist.
Oluline on trassi loomisel kogu Eesti riigi
huvi ja kindlasti ei peaks saama Rae vallast
riigi arengu pidur ning see tähendab, et kui
mingil põhjusel peab trassi siit vallast läbi
tooma, siis tuleb arvestada trassi variantide analüüsiga, mille vald on koostanud ja
maavalitsusele edastanud. Vallavanem kinnitab, et kogu protsessis on Rae vald aktiivne
partner koostajatele ning jälgib arenguid,
et võimalikult hästi kaitsta kogu Rae valla
elanike ja looduskeskkonna huvisid. Meile
on tähtis, et kaalutakse igati mõju valla elanikele, valla asutustele, looduskeskkonnale
ning olemasolevale infrastruktuurile.
RS

Lagedi Noortekeskuses on avatud alates
oktoobrist Interneti- ja karjäärikohvik
Kohviku käivitumisest on nüüdseks möödas juba mitu nädalat ning võib öelda,
et hetkel on see Lagedi Noortekeskuse
pakutavatest võimalustest noorte seas
kõige populaarsem.
Põhiliselt kasutavad noored arvuteid ja internetti erinevate lõbusate ning põnevate
mängude mängimiseks. Kuid samuti on kasutatud kohvikus olevat tehnikat koolitööde
tegemiseks ning väljaprintimiseks. Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et kohviku
avamise päeval toimus noortele Ida-Harju
Teabe- ja Nõustamiskeskuse poolt läbiviidud töötuba „Ametite põnev maailm“, kus
noored said tutvuda erinevate ametite, nen-

deks vajalike oskuste ning omadustega. Peale
selle tutvustasid töötoa läbiviijad noortele
internetilehekülje rajaleidja.ee võimalusi.
Olen täheldanud, et mõned noored on ka
hiljem seda lehekülge külastanud, et otsida
enda lemmik- või unistusteameti kohta lisainformatsiooni. Teinekord aga on noored
avaldanud soovi vaadata oma lemmikvideoid
või multifilme suurelt seina pealt.
Toreda asjana võiks välja tuua ka selle,
et alles hiljuti käis meil külas AS Kalev, kes
rääkis enda ettevõtte töödest ja tegemistest,
hea oli see, et tänu uue projektori olemasolule saime me vaadata huvitavat PowerPoint esitlust, mis lõi noortele hea ülevaate
Kalevi tegemistest ehk teisisõnu, me oleme

kasutanud ka projektori erinevaid võimalusi. Seega võib väita, et kohvikul on väga
mitmeid kasutusalasid, kuid kuna tegemist
on noortekeskusega, siis tihtilugu tahavad
noored lihtsalt mõnusalt üksteise seltsis
aega veeta ja uute arvutite ning muu tehnika olemasolu on lihtsalt üheks suureks
plussiks selle kõige juures, sest need asjad
aitavad luua noorte olemise noortekeskuses
põnevaks ning lihtsamaks.
Kädi Kuhlap
noorsootöötaja

Interneti- ja karjäärikohvik on avatud samadel
aegadel nagu Lagedi noortekeskus.
Fotod Lagedi noortekeskus

Lilleorus pandi nurgakivi unikaalsele hoonele,
mis kerkib ühisrahastuse ja talgute toel
Hõimupäeval, 19.oktoobril paigutati
Lilleorus uue AVATUD keskuse alusmüüri
sisse nurgakivi. Kivisse müüriti kokkulepe,
milles 75 inimest kinnitavad valmisolekut
panustada oma aega ja teisi resursse uue
maja valmimisse.
Tegu on Eestis esimese nii suure objektiga,
mis rajatakse kogukondliku ühisrahastuse
põhimõtetel ja mille enamik töödest tehakse
talgute korras.
Lilleorus kerkib õppe-, kultuuri-, kogukonna- ja ökomaja, kus saab edaspidi
õppida enesemuutmise kunsti, ökoloogilise
eluviisi ja põliskultuuri tarkusi ning nende
rakendamist igapäeva elus.
Nurgakivi panekul olid kohal Lilleoru
MTÜ ja laiema sõprade ringi liikmed, Lil-

leoru asutaja Ingvar Villido ja Rae vallavanem Mart Võrklaev.
Vallavanem on uhke selle üle, et taoline
Eesti ja ilmselgelt kogu Baltikumi mastaabis unikaalne hoone kerkib just Rae valda.
Maja valmimisele on pannud vabatahtlikena õla alla Lilleorus praktiseeritavat eluviisi toetavad arhitektid, ettevõtjad, toetuste
organiseerijad, vabast ajast vajalikke töid
tegevad ehitajad ja paljud teised. Hetkel
käivad vundamendi ehitustööd talguliste
abiga ning vundamendiga loodetakse valmis saada veel enne lume tulekut.
Lilleoru uue peamaja arhitektideks on
Ain Padrik ja Sven Koppel. “Ehitist planeeritakse loodusehitisena ja võimalikult
palju soovitakse kasutada taaskasutatavaid
materjale. Hoone ümbrusesse on kavan-

damisel permakultuuri õppeaed,” sõnab
ökodisainer ja Lilleoru MTÜ liige Reet Aus.
Vaida külje all Aruvalla külas asuv Lilleoru keskus on loodud 20 aastat tagasi,
toetamaks inimese terviklikku ja igakülgset
arengut. Keskust haldab 2001. aastal loodud
MTÜ Lilleoru. Paljude vabatahtlike ning
Euroopa Liidu rahastuse toel on Lilleoru
arenemas rahvusvaheliseks õppekeskuseks
ja valmimas on maailmas ainulaadne iidset
loomismustrit väljendav Elulille park.
Ehitustööd jätkuvad külmade tulekuni.
Soovijail on võimalik tulla talgutele appi.
Ave Oit

Nurgakivi panekule kaasa elavad inimesed.
Foto Mari Kadanik

Arukülla ehitatud uus alajaam tõstis ka
Rae valla elanike elektri varustuskindlust
Uus alajaam varustab elektriga ligi 2300
majapidamist ja ettevõtet Harjumaal
Jõelähtme, Rae ja Raasiku vallas.
„Rae valla elanik tunneb uue alajaama mõju
läbi kasvanud varustuskindluse ja vähemate
rikete. Eriti tähtis on suur varustuskindlus
Rae valla tööstusparkides tegutsevatele ettevõtetele, kelle jaoks elektrikatkestus võib
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tähendada suuri kahjusid,“ teatas Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist Kaarel Kutti.
Aruküla alajaama paigaldatud uued seadmed tähendavad, et kui varem pidi rikke
korral alajaamaseadmeid üle kontrollima
sõitma Elektrilevi rikkemeeskond, siis nüüd
saab dispetšer seadmeid juhtida ja staatust
kontrollida Tallinnas asuvast juhtimiskeskusest. Vajadusel, kui dispetšer on veendunud

lülituse ohutuses, on võimalik teostada distantsilt ka ümberlülitusi, millega kõrvaldatakse elektrikatkestused.
Võrreldes varasemaga saab nüüdsest
elektrikatkestuse likvideerida rikkemeeskonna Tallinnast kohalesõidu võrra kiiremini.
Ehitustööd viis läbi ABB AS ja ehituse kogumaksumuseks on märgitud 790 495 eurot.
RS
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Jüri Gümnaasium üritas jagu saada
maratoni maailmarekordist
17. oktoobril toimus Jüri Gümnaasiumis
heategevuslik teatejooks nälga kannatavate laste toetuseks, mille ülemaailmseks
algatajaks on organisatsioon Save the
Children (Hoidkem lapsi) Inglismaalt.
Kindlaksmääratud ajavahemikul (16.-23.
oktoober) maailma eri paigus toimuvate
jooksude mõte on teadvustada nälgivate
laste probleemi.
Heategevusjooksudel üle maailma läbitakse täismaratoni 42 195 meetri pikkune distants. Koolilapsed jooksevad selle
läbi teatevõistlusena, kus igal lapsel tuleb
teadet üle andes läbida 200 meetrit. Võistkonnas on 30 last – 15 poissi ja 15 tüdrukut.
Joostes võisteldakse maailmarekordi ajaga,
mis meeste arvestuses kuulub Wilson Kipsangile (2.03.23) ja naiste arvestuses Paula
Radcliffe’ile (2.15.25). Maailmarekordit
püüavad purustada koolid ja sõpruskonnad
üle maailma.

Jüri Gümnaasiumis anti maratonteatejooksule start neljapäeval, 17. oktoobril kell
13.00. Meie kooli staadionile olid jooksma
kutsutud veel Peetri kooli õpilased ja Jüri
Gümnaasiumi sõpruskooli – Tallinna Pae
Gümnaasiumi õpilased.
Maailmarekordi ületamine jääb siiski
järgmiseks korraks.
Avasõnad ütlesid kooli direktor Maria
Tiro, Eesti Toidupanga esindaja Nele Hendrikson ja olümpiavõitja Gerd Kanter, kes
jooksis külalisena ka esimese vahetuse. Jüri
Gümnaasium jooksis välja peaaegu sama
aja, mis eelmiselgi aastal (2.06.52). Seega jäi
ka sellel aastal maailmarekord ületamata,
mis aga annab innustust järgmiseks aastaks.
Maailmas jooksis kokku 570 võistkonda
erinevatest koolidest (http://www.competitioncentre.net/wmc) ja omas vanuseklassis
(13 a. ja nooremad) jooksid Jürikad välja
33. koha, võisteldes 195 võistkonnaga. Meie
kooli algatusel toimusid heategevusjooksud

ka Eestimaa teistes paikades – Põlvas, Orissaares, Lähtel, Tartus, Tallinnas.
Kohal oli Eesti Toidupank, kes võttis vastu
annetusi ja viis läbi loenguid 5.klasside õpilastele, kus rääkis nälgimisega seotud probleemidest ning sellest, kuidas on võimalik
teisi aidata lihtsalt - märgates ja hoolides.
„Vaesus mõjutab laste tulevikku tervikuna,”
nentis toidupanga esindaja Nele Hendrikson,
kes tänas kõiki inimesi, kes võtsid vaevaks
tuua nälga kannatavate laste heaks annetusi.
Järgmisel aastal on kavas korraldada jooksuüritust suuremalt, kaasates sellesse projekti
rohkem lapsi ning täiskasvanuid. Kui sellel
aastal oli tegevus suunatud ühele päevale,
siis tuleval aastal on plaanis korraldada
jooks koos sellele eelneva tervisenädalaga,
mis viiakse läbi projektiga liitunud koolides.
Jooksu toetasid Eesti Toidupank, Lastekaitse Liit, AS Kalev ja kõik, kes aitasid
koguda annetusi.
Ülle Uuemaa
ürituse korraldaja

Maratonjooksus lõi kaasa ka olümpiavõitja Gerd Kanter.
Foto Enno Aas

26. novembrist
kuni 1. detsembrini
toimub üle-Eestiliselt
kodanikuühiskonnale
tähelepanu pöörav
ühisnädal
Ühisnädala raames on võimalik osaleda mitmetes Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskuse (HEAKi) korraldatud töötubades, kus
saab kuulata teiste mõtteid ja kogemusi ning avaldada oma
arvamust kolmandas sektoris tegutsemise kohta.
Näiteks 26. novembril Kiviloo külamajas toimuvas töötoas diskuteeritakse kohalikus omavalitsuses külatasandi esindamise
üle. Kaks päeva hiljem toimub sarnane töötuba, kus teemaks on
põlvkondade vaheline koostöö.
Foorumid, mis asendavad iga-aastast Kodanikuühenduste
konverentsi, annavad suurepärase võimaluse kaasa rääkida, mõttekaaslasi leida ja demokraatlike otsustusprotsesside kohta infot
saada. 30. novembril toimub Keila Muusikakoolis foorum „Iga
väike tegu loeb“, kus räägime kodanikuühiskonnast ja arutame
igaühe väikese panuse olulisuse üle. Lisaks kuulame valla teataja
välja andmisest ja proovime läbi Euroopa Parlamendi tööprotsessid.
29. novembril toimub Tallinnas esmakordne venekeelsete vabaühenduste foorum, kus arutatakse kodanikuühiskonna arengute
üle. Noortel tasub osaleda 27. novembril Tulevikulinnamängus,
kus noored ja KOVide esindajad loovad ühiselt nägemust tuleviku linnast.
Harju Maavalitus, HEAK, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Kodukant Harjumaa korraldavad iga-aastast konkurssi Harjumaa
Aasta Tegija, kus kuulutatakse välja aasta ettevõtja, kodanikuühendus, toetaja, aasta tegu ning sädeinimene. Võitjaid tunnustakse
30. detsembril toimuval Harjumaa ballil Estonias. Konkurss toimub 1.-30. novembrini, täpsemad tingimused HEAKi kodulehel.
Veel kutsume Harjumaa aktiivseid kodanikke ja organisatsioone osalema minu loo konkursil „Ma poleks iial arvanud, et mina/
meie....“ , mille eesmärk on esile tuua algatusvõimet ja vastutusjulgust. Tähtis ei ole, et lugu lõppeks eduga, tähtis on õpiprotsessi välja toomine. Sobivas vormis oma loo saab saata kuni 17.
novembrini ja parimale loole on Microsoft Eesti poolt auhinnaks
Nokia nutitelefon. Täpsemad konkursi tingimused meie kodulehel
- http://www.heak.ee/yhisnadal/minu-loo-konkurss.
Kindlasti ootame Harjumaa inimeste ja organisatsioonide
enda initsiatiivi korraldamisel ja oma tegevustest meile teada
andmisel. Kui soovite, et teie Ühisnädala raames toimuv sündmus
kajastuks meie kodulehel ja uudiskirjas, saatke info selle kohta
Paulale (paula@heak.ee).
Nädala tegevusi Harju maakonnas toetab Kodanikuühiskonna
Sihtkapital ja Harju Maavalitus.
Partnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigikantselei,
MTÜ Kodukant Harjumaa, Serve the City, Eesti Väitlusselts ja Briti
Nõukogu. Üle-Eesti toimuvate sündmustega on võimalik tutvuda
https://mty.arenduskeskused.ee, täpsema info Harju maakonna
tegevuste kohta leiab HEAKi kodulehel www.heak.ee/yhisnadal.

Toimumisaeg ja
-koht
17.11
26.11
Kiviloo külamaja

26.11
Maardu linn

25.-29.11
üle maakonna
25.-29.11
üle maakonna

Mis toimub?
Minu loo konkursi tööde
esitamise tähtaeg

Aktiivse kodaniku töötuba
„Külaelu“

Aktiivse kodaniku töötuba
„Kodanikuväärtused“
Noorte töövarjunädal
Pooltevahetus

27.11 Tallinn,  
Omavalitsusmaja

Tulevikulinna mäng

29.11
Tallinn

Foorum

28.11
Saue vald

30.11
Keila Muusikakool

30.11
Tallinn

Aktiivse kodaniku töötuba
„Põlvkonnad“

Foorum „Iga väike tegu loeb“
Vabatahtlike päev

Paula Koppel
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Rae valla mängude esimese etapi võitis Karla küla
16. oktoobril toimus Rae valla mängude
esimene etapp “Keegel ja Darts”.
Kokku oli 4 tunni jooksul Rae Keeglis võistlemas 21 võistkonda, enam kui 160 võistleja
ja pealtvaatajaga. Võistkonnad jaotati 4 gruppi ning igal võistkonnaliikmel oli kokku 20
keegliviset ning 10 nooleviset. Võistkonna
ühe ala 6 liikme tulemused liideti kokku ning
moodustati üldine paremusjärjestus. Nagu
tavaks saanud siis on Rae valla mängudel

erinevatel aladel võistkonnas võistlemas 4
meest ja 2 naist, seda ka esimese etapi aladel.
Nii nagu oli oodata, oli esimese ala „Keegli“ parim võistkond võõrustajad Rae Keeglist
651 punktiga, kellele sai ka üleantud Patika
küla poolt võitjaauhind, mis koosnes erinevatest Patika oma küla küpsetistest, hoidistest ja aiasaadustest. Rae Keeglile järgnesid
Karla küla 474 punktiga ja Tallinna vangla
450 punktiga. Dartsi parimad olid Rae Kossu
pere 850 punktiga, ABB 813 punktiga ning

Karla küla 799 punktiga. Pärast esimest kahte
ala on juhtimas Rae valla mänge Karla küla
võistkond 39 koondpunktiga, Rae Keegli (37
punkti) ja Rae Kossu pere (35 punkti) ees.
Järgmine etapp „Võrkpall“ toimub juba
23. novembril Peetri koolis. Infot mängude kohta leiab Rae valla mängude lehelt
facebookis ja Rae valla spordikeskuse kodulehelt.
Mikk Sarik
Rae valla Spordikeskuse projektijuht

Maastikumäng pani lastel silmad särama
11. oktoobril toimus Jüri staadionil ja terviseradadel meeleolukas maastikumäng
Rae valla koolide 5. ja 6. klassidele. Maastikumängust võtsid osa 13 võistkonda
Vaida, Peetri ja Jüri koolist.

Maastikumäng koosnes 9 maastikul paiknevast ülesandepunktist, kus lapsed pidid
proovile panema oma nutikuse, hea koordinatsiooni, osavuse ning loomulikult meeskonnavaimu. Kokku läbiti maastikul umbes
5-6 kilomeetrit.
Rae valla Spordikeskus tänab kõiki osavõtjaid ja koole ning samuti suured tänud
kõigile vabatahtlikele kohtunikele ilma
kelleta sellist toredat üritust korraldada on
väga raske! Pildigalerii üritusest on üleval
Rae valla Spordikeskuse facebook’i lehel.
Mikk Sarik
Rae valla spordikeskuse projektijuht

Jüri spordihoone
pakub tööd
õhtusele

koristajale
koormusega
0,75 kohta
Töötasu
445 eurot kuus
Info
tel 521 3893
Foto Rae spordikeskus
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Autasustamine: Auhinnad saavad vastavalt lõppparemusjärjestuse kohale:
• üldarvestuse kolm parimat meest, karikas ja auhind
+ I koht 150 EUR, II koht 100 EUR, III koht 50 EUR
• üldarvestuse kolm parimat naist, karikas ja auhind
+ I koht 150 EUR, II koht 100 EUR, III koht 50 EUR
• kolm paremat Rae valla meest, l-lll koht karikas ja
auhind
• üldarvestuse kolm parimat nais-ja meesveterani
(40+), l-lll koht karikas ja auhind
• parim nais- ja meesveteran (50+), karikas ja auhind
• parim nais- ja meesveteran (60+), karikas ja auhind
• kolm parimat mees- ja naisjuuniori (1994-1998), I
koht jalgratas, l-lll koht karikas ja auhind
• kolm parimat mees- ja naiskadetti (1999 - 2000),
karikas ja auhind

uude PEETRI SELVERISSE

Topsec Turvateenused OÜ tegutses kuni 2012 aasta oktoobrini Kaubamaja turvateenistuse nime all ning on Tallinna Kaubamaja AS poolt 2007. aastal loodud
turvaettevõte, mille eesmärgiks on kvaliteetsete ja kõrgetasemeliste teenuste
osutamine turvavaldkonnas. Topsec Turvateenused OÜs töötab täna 180 inimest.

AS Smarten Logistics
pakub tööd täpsetele ja oskuslikele

Töö kirjeldus:
• objekti turvalisuse tagamine
• kaupade ja vara säilimise kindlustamine
• objekti avamine ja sulgemine klientidele

LAOTÖÖLISTELE

Omalt poolt pakume:
• põnevat tööd professionaalses meeskonnas
• motiveerivat preemiasüsteemi ja paindlikku töögraafikut
• pidevat täiendõpet ja arenguvõimalusi
• häid sportimisvõimalusi
Töö asukoht: Peetri Selver
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg või osaline tööaeg, palgatöötaja
Tasu alates: 500.- eurot kuus
Kontaktisik: turvajuht Aleksandr Kuznetsov
Telefon: 517 9234, E-mail: Aleksandr.Kuznetsov@topsec.ee

kelle tööülesanded on:
• kaupade vastuvõtt, komplekteerimine ja ettevalmistamine
väljastamiseks
pakume
• vahetustega tööd (E-R) graafiku alusel
• võimalust areneda koos ettevõttega
• väljaõpet mentori juhendamisel
• tasuta bussitransporti Tallinn-Assaku-Tallinn
• ametioskustest ja isiklikust töötulemustest sõltuvat palka
Kasuks tuleb eelnev laotöö kogemus.
Asume: Uus-Suti mü-l, Assakul, Rae vallas, kontakt: tel 6135
800 Kristel Miljand, kristel.miljand@smarten.ee
Kandidaatidelt ootame elulookirjeldust kuni 26.11.2013

Lagedi lasteaed võtab tööle täiskoormusega

lasteaia õpetaja
abi ja õpetaja abi
asenduste ajaks

RAE VALLA LAHTISTE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND 2013
Mehed ja naised mängivad eraldi, kadetid
ja minikadetid eraldi. Eriarvestuse parimad
selgitatakse üldise paremusjärjestuse alusel.

TURVATÖÖTAJAID

Uuelt meeskonnakaaslaselt ootame:
• vanus alates 19 eluaastast, kohtulikult karistamata
• suhtlemisoskust, abivalmidust ning head pingetaluvust
• meeskonnatöö väärtustamist ja suurt töötahet

KALEV LTK OPEN

Eesmärk: Selgitada Rae valla meistrid lauatennises
ja propageerida lauatennist Rae valla elanike seas
Aeg: 07. detsember 2013.a. Võistluste algus lastel
(1999 ja nooremad) kell 10.00 ja täiskasvanud ning
juuniorid 13.00
Koht: Rae Valla Spordikeskus, Laste tn.3, Jüri, Rae
vald, Harjumaa
Osavõtjad: Võistlusest võivad osa võtta kõik
soovijad vaatamata elukohale.
Korraldaja: Kalev LTK.
Registreerimine: Eelregistreerimise viimane
kuupäev on 05.detsember
Täiskasvanute osavõtumaks 7 €. Juuniorid, kadetid
ja minikadetid: osavõtumaks 5 €
e-mail: koitkorkmann@kristiinesport.ee,
link85@hot.ee
Registreeritud võistlejad loositakse võistlustabelisse
viimase avaldatud reitingu alusel ja mängitakse
2-miinus süsteemis kõikide kohtade väljaselgitamisega. Miinusringi võitja saab 3.koha.

TOPSEC TURVATEENUSED OÜ otsib oma meeskonda tublisid

• kolm parimat mees- ja naisminikadetti (20012002 eraldi 2003 ja 2004), karikas ja auhind
• parim Rae Valla mees- ja naisjuunior (1994-1998)
,karikas ja auhind
• parim Rae Valla mees- ja naiskadett (1999-2000),
karikas ja auhind
• parim Rae Valla mees- ja naisminikadett (20012002 eraldi 2003 ja 2004), karikas ja auhind
• üldarvestuse parim reitinguga 400+mängija,
300+mängija, 200+mängija, 100+mängija, karikas
ja auhind
Mängud lähevad arvesse Eesti reitingu
koostamisel.
Vajadusel jätavad korraldaja ja peakohtunik
endale õiguse muuta võistluste läbiviimise aega
ja süsteemi (näiteks, suure osavõtjate arvu korral
võidakse osa miinusringi ja kohamänge mängida
”parem kolmest”). Oma tervisliku seisundi eest
vastutab iga võistleja ise. Võistluste peakohtunik on
Koit Korkmann.

Töö kirjeldus
• Õpetaja abistamine õppetöö, õppekäikude
läbiviimisel
• Rühma korrashoid • Toidu serveerimine
Nõudmised kandidaadile
Kohusetundlikkus • Rõõmsameelsus
• Empaatiavõime • Tahe töötada väikelastega
Ettevõte pakub
Kaasaegset ja uudset töökeskonda looduskaunis
linnaäärses piirkonnas
• Enesearendamise võimalusi • Sportimisvõimalusi
• Kindlat ja stabiilset tööd
Töö iseloom
Asukoht: Harjumaa
Tööle asumise aeg: 1. detsember 2013
Töö tüüp: Täistööaeg
Kontakt
Asutus: Lagedi Lasteaed-Põhikool
E-post: direktor@lagedi.edu.ee
Kontaktisik: Liivia Enneveer
Telefon: 5664 6216
Koduleht: www.lagedi.edu.ee

Vaida Põhikool kuulutab välja konkursi
eesti keele ja kirjanduse
ÕPETAJA
(asendusõpetaja) ja
klassiõpetaja (asendusõpetaja)
ametikohale.

Ootame konkursil osalema õpetajat
• kes on hea aineala spetsialist ja
pedagoog ning omab autoriteeti, on
süsteemne, valdab ja õpetab õpilastele
ainet arusaadavalt ja tekitab õpilastes
huvi aine vastu, muutes tunnid sisukaks
ja huvitavaks.
• erialast haridust,
• avatust ja positiivsust
• väga head suhtlemisoskust
• kohusetundlikkust, täpsust ja korrektsust
• eesti keele valdamist, vene keele oskust suhtlustasemel
• head arvutikasutamise oskust
• kasuks tuleb, kui elukoht on Rae vald
Töö algus: 01.jaanuar 2014
Tööaeg: vastavalt tunniplaanile
Töö asukoht: Vana-Tartu mnt 29, Vaida
Kontakt: 603 5232
CV, avaldus ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata
20. novembriks 2013 a.
kool@vaida.edu.ee
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SEGASUMM A POOD DETSEMBRI PAKKUMISED :

HOLDES FINANTS OÜ

Avame uksed novembri algul Jüris,
Aruküla tee 20

• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
Tule ostma ja too oma mittevajalikud
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
kaubad müüki, meie müüme sinu eest!
Saad rentida riiuli ja stange ning müü mida
+värvimine. 17 eur.
tahad. Tule tee rõõmu uuele kasutajale!
• LASTE L›IKUS
5 eur.
info mob: 534 37949
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.

mail: segasummapood@gmail.com

Ootame külastama!

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
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KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

Oleme avatud: E-R 10.00-20.00
L 10.00-16.00
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 607 58 85, Mob: 513 17 14
Tel: 6611600, 5029295 Enn
Aruküla tee 29, Jüri alevik, Rae vald

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
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5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

reklaam

reklaam

DETSEMBRI PAKKUMISED :
Arkop OÜ müüb
• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Suuresta küla
+värvimine. 17 eur.
Seli-Jaani
• LASTE L›IKUS
5 eur.
liivakarjääris
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.

liivA jA kruusA

Rae vallas

Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

KODUKORISTUS KohaletoomiseKONTORIKORISTUS
võimalus
Alates 28.- eurot kordHinnad soodsad
Alates 12.- eurot kord

tel 56943040
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee

Tel: 6611600, 5029295 arkop@arkop.ee
Enn

SkinTruth toitev näohooldus 25 EUR

5 EUR

Meemassaaž 40 min

15 EUR

Solaariumi sooduskaart
40 min

20 EUR

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

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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Rae Sõnumid · detsember 2012

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

Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive

NOVEMBRI PAKKUMISED
Kaenlaaluste depp
kõvavahaga
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Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

27
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Mullad, seemned, väetised

Kauplus avatud:
E-R 8.00-18.00
L 10.00-14.00

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

Vana-Tartu mnt. 34, Peetri, Rae vald :: Tel. 56-662-223 :: E-R 9.00-18.00
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koduko

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT
Kodukliendihaldur

MEIE OLEME SINU
MAAKLERID RAE
VALLAS!
MARI
RÕUK
MAAKLER
509 3995

Ele Saareleht | E-post: ele@kuldsedkaed.ee | Tel: 56 934 070 | www.kuldsedkaed.ee

MARINA
HODUS
KUTSELINE MAAKLER
509 9765

REHVIPUNKT

E-R
LP

www.rehvipunkt.ee
info@rehvipunkt.ee
TEL. 555 00 555
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9-18

suletud

Mõisa tee 5
Jüri

(Alexela tankla kõrval)
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LILLEPOOD

VEETORNI ÕIS
ÄRA PÕLETA KALLIST KÜTUST!
TELLI MAJAKÜTTE KÜTUSE
KOHALEVEDU MEILT

KÜSI HINDA!
Tel. 515 0021, 512 1419
      657 5591, 657 5590
MK Kamion OÜ, Üleoru 1, Maardu,
74114, Harjumaa

Avatud uus lillepood, aadressil Aruküla tee 20
(Veetorni kõrval)
Teeme nii matuse- kui pulmaseadeid.
Samuti pakume käsitööehteid, -keraamikat, -kaarte,
Mänguasju, heeliumiga õhupalle jm.
Tel: 5331 1114
veetorniois@gmail.com

PEETRIKESE
LASTEHOID
Võtame vastu uusi lapsi!

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Asume Aasa 1D,
Peetri alevik
www.peetrikese.eu
Tel. 50 78 396

Olmer Õigus

Kaili Tamm

56 560 460
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

TEKESKUS
LAS
Pakume tööd

puhastusteenindajale
Jüris, Põrguvälja teel

Tööaeg E-R kl. 08.00 - 14.00,
palk 356 € bruto
Info: Karina 58 189 918

ERALASTEAED

3A RÜHM
JA
MUDILASKLUBI
OOTAB
MÄNGUSÕPRU !
www.midri.ee
midri@midri.ee
Tel. 6514656
Pargi 16, Nõmme
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30 kuulutused

teated
TRIIBUVURRU
tantsuring
võtab vastu
uusi lapsi

Trennid neljapäeviti
2-4a kell 16.45-17.15 • 4-7a kell 17.25-18.10
Rae kultuurikeskuses
Registreerimine & lisainfo
evelimakko@gmail.com
http://triibuvurru.blogspot.com
Kuutasu 15 eurot.
Lastehoid Peetri aleviku südames
lastele vanuses 1,5-3 eluaastat.
Kindel päevakava, meisterdused ja õueskäigud. Toredad kasvatajad ja turvaline
keskkond. Tule tutvuma!
Broneeri hoiukoht sügiseks juba täna!

Aitäh,

head inimesed, et
hääletasite minu poolt.
Tänuks teeksin Shindo
massaaži (tasuta).

Lisainfo:
pisipeetri@gmail.com
Tel. +372 50 96 762
www.pisipeetri.eu

tel. 562 2785
Üksikkandidaat
Heinar

KUULUTUSED

Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid ja tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30, 40, 50cm),
koos toomisega. Tel 501 8594.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurot. Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee
Pakun abi kodu hooldamisel.
Tel 5837 9774
Kui sulle meeldib kududa ja soovid sellega natuke lisaraha teenida, siis palun võta
ühendust. Info telefonil 526 5044.
Eesti ja inglise keele õpe lastele ja täiskasvanutele, individuaal- ning rühmatunnid. Koht
kokkuleppel. E-mail:
merrystuudio@gmail.com, tel 5301 2360.
Soovime üürida korterit Jüris või selle läheduses. Tel. 5343 9176.
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Otsime lapsehoidjat 1-aastasele tüdrukule,
tööpäeviti 8:00-12:00 Jüris. Eelistame lapsehoidjat, kellel on eelnev laste hoidmise
kogemus ja kes saab lapsega õues jalutamas
käia. Sobib nii eesti kui vene keelt rääkiv
lapsehoidja. 5300 3069 Irina.
Korstnapühkimisteenus.
korstnasober@gmail.com.
5650 5189 Peep Sõber.
Aliis 3 a ja Luukas 1,5 a Lagedilt otsivad
hoidjatädi esialgu pooleks päevaks, tööpäeviti. 503 7601 Tanja
Soovin osta sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Pakkuda võib kõiki marke,
mudeleid ja tootmisaastaid. Võib ka olla ilma
ülevaatuseta. Tel: 5819 0200, rain30@hot.ee
Pakume veo- ja tõsteteenust Ford Transit
kastikaga, peal kraana. Kasti pikkus 4m,
kandejõud 1,7t, kraana tõstejõud ca 1t. Auto
on kerge (täismass 3,5t) ja väike, sobiv vedudeks nt. koduaedades, murul jm. Hind
20€/tund, asulavälistel maanteedel 0,50€/
km, suuremate tööde korral võimalik läbi
rääkida. Tel. 5673 5637.

Tule puhastusteenindajaks! Töö sisuks
on kontoriruumide puhastamine Jüris.
Pakume häid töövahendeid ja tingimusi.
Info tel. 5669 8744, 622 8290
Tondi Puhastustööd OÜ.
Noor pere soovib osta krundi Jüri aleviku
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt:
Andreas 511 1420 või andreas@foxberg.ee
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis:
Okaspuu klots 5-25cm 1.70 €, Kaseklots
5-25cm 2.00 €, Lepp 30cm 2.30 €, Sanglepp
30cm 2.40 €, Kask 30cm 2.70 €, Saar 30cm
2.90 €. Alates 50-st kotist on transport Kiili,
Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee

Rae vald on
värskete uudistega
facebookis!
Saa osa vallas
toimuvast  ja osale
ka ise kodukoha elu
paremaks muutmisel.

Novembri
sünnipäevalapsed

oktoobris
registreeritud
sünnid

Helja Pustoljakova		
Liisa Laurits		
Erih Kütt		
Nikolai Furmanjuk		
Vilma Grube		
Anna Timofejeva		
Gethe-Eralda Kesküla		
Aleksandra Kuleba		
Richard Tahk		
Ella Varem		
Lia Koplimäe		
Ülo Pless		
Helgi Saarep		
Galina Tšerkassova		
Lehti Sall		
Vaike Toots		

ARMIN SCHULTZ
RIKO NESTOR
OTO KARU
JOHANNES ILLAK
BRAIEN SARAPUU
EMMA SOFIA POPS
MILANA MAGOMEDOV
DIANA NOVITšKOV
BRIGITE SIIM
LISANN KUNDLA
MEDELYN ALOE
MARIEL SISASK
LINDA VEERME
SASKIA JAKOBSON
OLIVIA MALKEN

Päästeteenistuse
teated
OKTOOBER 2013
1. oktoober
2. oktoober
7. oktoober
11. oktoober
		
12. oktoober
13. oktoober
15. oktoober
15. oktoober
15. oktoober
15. oktoober
29. oktoober
		

Vaike Feil
Heino Viisileht
Tamara Meinert
Lea Saavan
Riina Noor
Helle Suls
Tiia Jürgenstein
Aleksander Sutter
Ago Tasa
Hilja Sangla
Endel Sirelbu
Eda Jarlõkova
Nikolai Popovski
Karin Vaikjärv
Milvi Kuusk
Anatoly Zolotarev

Avaldame sügavat kaastunnet
Maret Mäeväli le ema

Südamlik kaastunne
perekond Vainultile

VEERA ROOSAARE

Kaido Vainulti

surma puhul

Tartu mnt, Patikal põles auto
Jüris põles auto
Avarii Tartu maanteel Peetri alevikus
Veskitaguse külas põles
Küünimäe talu
Assakul põles maja Järve tee 6A
Jüris, Aruküla tee 57 põleng
Põleng Peetris, Järve tee 13
Põleng Vaidas, Vana-Tartu mnt 23
Põleng Peetris, Järve tee 13
Põleng Jüris, Ehituse tn. garaažides
Koristati murdunud puud
Aruvalla-Kohila teelt

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

92
89
88
87
85
85
85
84
83
83
82
82
81
81
81
81

kaotuse puhul

endised töökaaslased
Rae Vallavalitsusest

Rahvatantsurühm Sukad&Tagi

Oktoobris lahkunud
Ruslan Migunov
Jelena Mašinistova
Aleksander Vilu
Anatoli Vorobei
Laine Nõlvak

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

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

Avaldame südamlikku kaastunnet
Riinale, Kairile ja Mardile peredega
kalli abikaasa ja isa

KAIDO VAINULT´i
surma puhul.
Jüri Marid

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6400
eksemplari ja see jagatakse tasuta kõikide
eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Hea vallaelanik,
ootame Sind
valla aastapäeva
tähistamisele!

RAE VALLA
147.
AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
toimub 22. novembril
Peetri põhikooli aulas
Kell 18.30
kogunemine

Kell 19.00
KONTSERT-AKTUS
Antakse üle tänukirjad
konkursi „Kaunis Kodu“
võitjatele
Kontsert
„Kohtumine Raimond Valgrega“
esinevad Rain Simmul ja
Jaan Sööt
Kell 21.00 mängib tantsuks
ansambel Truudi

Foto Marko Leppik

