Detsembrinumbris:
•
•
•
•
•

Rae valla ametlik väljaanne

Rae vald sai tasemel
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Rae vald sai tasemel Pallihalli
Rae valla keskuses Jüri alevikus avas
uksed Jüri Spordihoone laiendus – mitmeotstarbeline Pallihall.
„Uus Pallihall on 1400 ruutmeetri suurune
tõeliselt multifunktsionaalne spordihoone,
kus saab harrastada mitmesuguseid pallimänge,“ lausus Pallihalli projekteerimisja ehitustöid vedanud Rae abivallavanem
Madis Sarik. „Pallihalli suur saal on kardinatega kaheks väiksemaks eraldatav, seega
saab korraga mängida kas kahel väiksemal
või ühel suurel väljakul. Pallihalli kavandades pidasime silmas eesmärki, et siin saaks
korraldada ka kõrgetasemelisi spordivõistlusi, ning seepärast mõtlesime ka publikule – siin on kohti 600 pealtvaatajale.“
„Sellisel tasemel pallihalle pole Eestis
kuigi palju,“ kinnitas korvpalliklubi Rakvere Tarvas treener Andres Sõber, kes on
seda meelt, et Jüri 600 pealtvaatajakohaga
saal on meistriliiga mängudeks üsna
ideaalne.
Vallavanem Mart Võrklaev ütles, et
spordikeskuse laiendust oli vallarahval
väga vaja. „Seda eelkõige kahel põhjusel –
Jüri Gümnaasiumi laiendusest tulenevalt
kasvas vajadus uute spordiruumide järele
ja teiseks, spordikeskuse külastajate arv
muudkui kasvas ja kasvas, spordihuvilised vallakodanikud ei mahtunud enam
ära,“ rääkis Mart Võrklaev. „Seejuures sai
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Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
Koos sisutusega ligi 2 miljonit eurot maksma läinud Pallihalli ehitas OÜ KRTL
spordikeskuse laiendus valmis üpris kiiresti – kopp löödi ju maasse alles tänavu
varakevadel.“
„Kokku on vastavatud Pallihallis ja
spordikeskuse laienduses üheksa sporditegemiseks sobilikku saali,“ ütles Rae valla
spordikeskuse juht Ülo Timuska. Pallihall
on galerii kaudu ühenduses Jüri Spordihoone vana osaga ning galerii osas asub
kardiotreeningute plokk 20 velotrenažöörija 10 sõudeergomeetrikohaga.
Jüri terviseradade kasutajatele on Pallihalli ehitamisel samuti mõeldud. Pallihalliga koos valmisid ka spetsiaalsed
riietusruumid koos saunaga, mida saavad
kasutada kõik terviseradadel sportijad,
ning et sporditegemine vahendite puudumise tõttu ära ei jääks, on välja ehitatud ka

ruumid spordivahendite laenutus- ja hooldusteenuste pakkumiseks.
„Mulle jäi hiljuti silma üks üleskutse,
et inimestel tuleks oma tervise hoidmiseks
rohkem liikuda. Külastage oma kodukoha
spordiklubisid, jalutage, jookske, tehke mis
tahes sporti – liikumine on kõige odavam
ja kõige tõhusam vahend kõikide inimese
terviseprobleemide parandamiseks!“ lisas
Mart Võrklaev. „See on ka põhjus, miks
me ei jää n-ö loorberitele puhkama, vaid
spordikeskust edasi arendame.“
Pallihalli avamispidu peeti 29. novembril ning samal päeval toimus Rae valla
mängude raames esimene võrkpallivõistlus, kus 19 meeskonna seast sai parima
tulemuse Rannahunt/Peetri.
RS

Koduse mudilase toetuse maksmisest
Praeguse seadusandluse järgi lõpeb
vanema toetamine emapalga maksmise
näol lapse 1,5aastaseks saamisel. Kui laps
on saanud 1,5aastaseks, tuleb talle tagada
lasteaiakoht ja selle ülesande on riik delegeerinud omavalitsustele.
Mõnes omavalitsuses saab vanem kohe
lapse lasteaeda panna, kui laps on saanud
1,5aastaseks. Kuid Rae vallas on see seni
olnud võimalik vähestel, sest tänu rahvastiku arvu väga kiirele kasvule on olnud
pidev lasteaiakohtade defitsiit.
Lasteaiakoha puudumise kompensatsioonina on Rae vald maksnud koduse
mudilase toetust alates 2010. aastast. Kui
vanem on tahtnud last panna eralasteaeda,
siis eralasteaias käivate laste eest maksab
Rae vald eralasteasutuse toetust, mis käesoleval aastal on 224 eurot kuus.
Lasteaiakoha saamise aluseks on
olnud vanema avaldus, mille põhjal tekib
eri vanuserühmades lasteaia järjekord
teeninduspiirkondade kaupa. Siin kehtib
põhimõte – mida varem avaldus esitada,
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seda kiiremini õigesse vanuserühma lasteaiakoha saab.

Uus olukord

Suures lasteaiakohtade puuduses on järjekord mõne vanemani jõudnud alles siis,
kui laps on saanud näiteks viieaastaseks.
Vanem on saanud kuni koha saamiseni
kompensatsiooni koduse mudilase toetuse näol, mille abil on tal olnud võimalus
valida, kuidas oma lapsehoidmist korraldada. Kas viia laps lastehoidu, võtta lapsehoidja vms.
Kuid nüüd on Rae vallas tekkimas uus
olukord, st lasteaiakohtade puudus hakkab
otsa saama ja vanemale saab mõnes piirkonnas pakkuda kohta juba siis, kui laps on
1,5aastane. Sellest tulenevalt on tõstatunud
küsimus, miks tahab vald võtta lasteaeda
1,5aastase lapse. Vanemad on olnud murelikud, et kas vald siis ei tea, et 1,5aastane
laps on lasteaia jaoks väike.
Kindlasti ei kohusta vald last panema
lasteaeda. Omavalitsus saab vaid pakkuda

vanemale võimalust oma laps lasteaeda
panna. Kui vanem keeldub võimaldatud
lasteaiakohast, võib ta arvestada, et laps
jääb oma elukoha teeninduspiirkonna
järjekorda edasi ning vanemale pakutakse
uuesti lasteaiakohta uuel komplekteerimisperioodil.
Kui vanem keeldub lasteaiakohast ning
soovib saada edasi mudilasetoetust, siis
seda vald võimaldada ei saa, sest koduse
mudilase toetus on vallavolikogu kehtiva
määruse alusel lasteaiakoha puuduse kompensatsioon.
Kokkuvõttes on vanemal õigus saada
koduse mudilase toetust lasteaiakoha puudumise kompensatsioonina. Kui vanemale
tehakse lasteaiakoha pakkumine lapse
1,5aastaseks saamisel, tähendab, et lapsele
on koht olemas, ja kui vanem sellest keeldub, tehakse uuel komplekteerimisperioodil vanemale uus pakkumine. Oluline on
see, et vanem saab ise otsustada, kunas ta
lapse lasteaeda paneb.
Jens Vendel, abivallavanem

Vallavalitsuse
kantseleis
ootavad laste
sünnitunnistused
Vanemad, kes on oma lapse sünni registreerinud portaalis eesti.ee, saavad lapse
sünnitunnistuse kätte kodukohajärgse
vallavalitsuse kantseleist.
Lisainfo registripidajalt, tel 605 6756,
e-post merike.sults@rae.ee
RS

Kes tegeleb
Rae vallas
teede ja tänavavalgustuse
hooldusega?
Rae valla teede hooldaja
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
Rae valla tänavavalgustuse hooldaja
Rae vallale kuuluvat tänavavalgustust hooldab kuni 31.12.2015 Veeberi Elektritööde
OÜ.
Rikketeated ja kontakt: Aare Tohver,
e-post raetv@veeber.ee, telefon 509 2447.

Elukohateate esitamise
võimalustest
Kui olete hiljuti elukoha-aadressi muutnud,
on 30 päeva jooksul vaja sellest elukohajärgsele omavalitsusele teada anda.

Kas esitada elukohateade
omavalitsusele portaali
eesti.ee kaudu?

Elukohateate esitamiseks on mugav kasutada kodanikuportaali www.eesti.ee. Ligi
70% elukohateadetest tuleb vallavalitsuse
registripidajale portaali kaudu.
Portaalis on oma elukohaandmeid
lihtne muuta. Tuleb täita elukohateatise
esitamise avaldus, mille leiab menüüst
„Uus avaldus“ ning kui avaldus on täidetud
ja menetlusse saadetud, on mõistlik paari
päeva pärast eesti.ee portaalist kontrollida,
kas avaldus on saadud menetlusse võtta.
Vahel pole elukohateates kõiki vajalikke
andmeid ja elukohajärgne registripidaja
ei saa avaldust menetleda. Kui puudub
avalduse esitaja kontakttelefon ja e-posti
aadress, ei saa registripidaja avalduse esitajaga ka ühendust võtta probleemi likvideerimiseks.
Kiiremaks ja sujuvamaks andmete
muutmiseks on mõistlik alati elukohateate
avaldusse lisada oma telefon ja e-postiaadress, et registripidaja saaks vajaduse korral
ühendust võtta.

Kas elukohateate saab esitada otse vallavalitsusele?

Elukohateate saab esitada otse elukohajärgsele omavalitsusele. Selleks on Rae vallas
võimalik välja printida elukohateate blankett valla koduleheküljelt http://rae.kovtp.
ee/et/blanketid ning saata see täidetult ning
allkirjastatult koos dokumendikoopiaga
aadressile info@rae.ee või tuua teade ise
vallavalitsuse registripidajale. Vallamajja
tulles peab olema kaasas isikut tõendav
dokument. Teine varinat on allkirjastada
elukohateade digitaalselt ja saata see aadressile info@rae.ee.
Rae vallavalitsuses saab end oma koduvalda sisse kirjutada esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval kell 8.00–17.00, kolmapäeval kell 8.00–18.00, lõuna kell 13.00–14.00.
Reedeti on kantselei avatud 8.00–14.00.
Registripidaja tel 605 6756, e-postiaadress
merike.sults@rae.ee

Kus saab oma elukohaandmeid kontrollida?

Elukohaandmeid saab kontrollida Rae vallavalitsuse registripidaja poole pöördudes
või sisenedes ID-kaarti kasutades kodanikuportaali www.eesti.ee, kus saate esitada
päringu enda andmete kohta.

Lühidalt muudatustest Rae
vallas alates 2015
Muutub pere- ja sotsiaaltoetuste väljamaksmise kord.
Peretoetuste väljamaksmisel tuleb
muudatusi sissekirjutusnõude osas. Nii
koduse mudilase, eralasteaia toetuse kui
spordi- ja huvitegevuse, laagritoetuse ning
sõidukompensatsiooni kuluhüvitise taotlemisel vaadatakse sissekirjutust valda, mis
peab olema 31. detsembri seisuga. Uuendustega saab tutvuda www.rae.ee/toetusedja-soodustused
Sotsiaaltoetuste väljamaksmisel tuleb
muudatusi sissekirjutusnõude osas. Aastane sissekirjutusnõue on pensionäri ja
puudega inimese ravimi- ja/või hamba-

ravitoetuse maksmisel, samuti pensionäri
ja puudega lapse prillitoetuse, invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse
toetuse, üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetuse, matusetoetuse ja
Tšernobõli veterani toetuse taotlemisel.
Uuendustega saab tutvuda www.rae.ee/
toetused-ja-soodustused
Sotsiaaltoetuste maksmise kord näeb
uuest aastast ette ka pensionäri ja puudega
inimese hambaravitoetust koos ravimitoetusega. Erinevalt 2014. aasta lõpuni
kehtivast korrast saab olema inimese enda
valida, kumma osas ta piirmäära ulatuses
toetust küsib.
RS

Riigimaanteede hooldus Rae vallas
Ööpäevaringsed kontaktid: 1510 (mobiililt helistajale tasuta), 614 0500 (lauatelefon
tavatariifiga), e-post teeinfo@mnt.ee
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Vaskjala küla Vesiroosi tee 8 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
11.11.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1507. Planeeritav ala asub
Vaskjala külas Vesiroosi tee 8 kinnistul
Pirita jõe parempoolsel kaldal. Juurdepääs kinnistule on Vesiroosi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu neljaks elamumaa,
üheks transpordimaa ja üheks sotsiaalmaa sihtotstarbeliseks krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus jõeäärsele osale on ette
nähtud haljasala ja parkmetsa ning
Vesiroosi teest ida poole jäävale osale
elamumaa maakasutuse juhtotstarve.
Järveküla Männimetsa tee 43 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
25.11.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1606. Planeeritav ala asub
Järveküla külas Männimetsa tee ääres.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM Lao kinnistu ja lähiala
detailplaneeringut pos 21 ehitusõiguse
osas. Detailplaneeringuga ei muudeta
kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
Uuesalu küla Sepasalu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
02.12.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1634. Planeeritav ala asub
Uuesalu külas Uuesalu tee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstar-
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bega kinnistust välja üks elamumaa,
üks transpordimaa ning üks maatulundusmaa krunt, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus ala paikneb rohevõrgustikus ning kus alale on ette nähtud
perspektiivne haljasala ning parkmetsamaa juhtotstarve. Lähtudes rohevõrgustiku ning hajaasustusala põhimõtetest, on vähesel määral elamute ehitus
lubatud. 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. Rohevõrgustiku ning hajaasustusala põhimõttel ühe uue elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt kinnistu senine
juhtotstarve. Planeeringulahendust ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.

Järgmise detailplaneeringute algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest:
Vaskjala küla Vesiroosi tee 8 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.11.2014 korraldusega nr
1507. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Vesiroosi tee 8 kinnistul Pirita
jõe parempoolsel kaldal. Juurdepääs
kinnistule on Vesiroosi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu neljaks elamumaa,
üheks transpordimaa ja üheks sotsiaalmaa sihtotstarbeliseks krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus jõeäärsele osale on ette
nähtud haljasala ja parkmetsa ning
Vesiroosi teest ida poole jäävale osale

•

•

elamumaa maakasutuse juhtotstarve.
Lisaks on detailplaneeringu menetlust
puudutava informatsiooni ja dokumentidega võimalik tutvuda Rae valla
GIS-süsteemi planeeringute rakenduses http://gis.rae.ee/.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub 8.
jaanuaril 2015 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Veskitaguse küla Sõõru kinnistu ja lähiala II etapi detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 14.09.2004 otsusega nr 292.
Planeeritav ala asub Veskitaguse külas
Pirita jõe ja Jägala-Pirita kanali ühinemise koha läheduses, ehitatava Sõõru
elamukvartali kõrval. Juurdepääs planeeringualale on Veskitaguse-LimuPajupea külade vaheliselt Veskitaguse
teelt algava Sõõru tee ja Halli tee
kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 16,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Sõõru kinnistu osaline jagamine
väiksemateks pereelamumaa kruntideks, määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Rae valla üldplaneeringu järgi asub
Sõõru kinnistu rohevõrgustikus, kus
metsamaa arendamisel tuleb jätta vähemalt 90% territooriumist looduslikuks
metsamaaks või planeerida parkmetsaks.
• Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu
põhilahenduse detailplaneeringuga
muutmine vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse
juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu
kohaliku omavalitsuse hinnangul
oluline või ulatuslik üldplaneeringu
muutmine. Antud juhul on detailplaneeringu eesmärk vastavuses Rae
valla üldplaneeringule, kuna detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva
tiheasustusala vähene laiendamine
rohevõrgustikus, kuid ei nähta ette
kinnistu sihtotstarbe olulist muutmist
elamumaaks. 90% kinnistul säilib maatulundusmaa sihtotstarve ja looduslik
mets. Elamukruntidel säilitatakse maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus.
• Lisaks on detailplaneeringu menetlust

•

puudutava informatsiooni ja dokumentidega võimalik tutvuda Rae valla
GIS-süsteemi planeeringute rakenduses http://gis.rae.ee/.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub 8.
jaanuaril 2015 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

•

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
17.12.2014–31.12.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Jüri aleviku Ülase kinnistu ning Aaviku
küla Teeääre kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
17.09.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 967 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 25.11.2014 korraldusega nr
1607. Planeeritav ala asub Aaviku küla
ja Jüri aleviku territooriumil Aaviku
tee ääres. Ala jääb Jüri terviseradade,
Võsukese lasteaia ja olemasolevate
üksikelamute vahetusse lähedusse.
Detailplaneering on koostatud ligikaudu 11,4 ha suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa, ärimaa,
üldmaa ja transpordimaa kinnistuteks,
määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud, lahendada sadevee ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus alale
on ette nähtud väikeelamute juhtotstarve ja haljasmaa.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
31.12.2014.
Suuresta küla Vana-Tammiku kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
23.03.2010 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 216 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 25.11.2014 korraldusega nr
1609. Planeeritav ala asub riigimaantee
11201 Vaida-Pajupea ääres Jägala-Pirita
kanali ja Vaida peakraavi vahelisel alal.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
20,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kinnistu nelja kaasomaniku
vahel neljaks elamumaa sihtotstarbelisteks ja neljaks elamumaa juurde
kuuluvaks maatulundusmaa krundiks,
määrata elamumaa kruntidele ehi-

•

tus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav
valla kehtivale üldplaneeringule, mille
järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud põllumajandusmaa.
Üldplaneeringuga on hajaasustusmeetmel lubatud elamute planeerimine.
Seega ei saa antud detailplaneeringut
lugeda üldplaneeringut muutvaks. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lg 7 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine
vastava maa-ala üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Antud
juhul planeeritakse hajaasustusse neli
uut elamumaa krunti, kinnistu säilitab
valdavalt oma juhtsihtotstarbe, milleks on maatulundusmaa. Üldplaneeringuga ei ole määratud hoonestuse
kõrguspiirangut, samas ei ületa see
piirkonnas väljakujunenud ja olemasoleva hoonestuse kõrgust. Samuti ei
saa lugeda nelja uue elamukoha loomist oluliseks või ulatuslikuks üldplaneeringu muutmiseks. Lisaks on kõik
elamumaa kinnistud planeeritud olemasoleva juurdepääsutee äärde, hoonete asukohaks on valitud parima juurdepääsuga ja valdavalt kõrghaljastusega
katmata alad.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
31.12.2014.

Soodevahe küla Laaneaia ja Uus-Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
09.02.2010 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 87 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 02.12.2014 korraldusega nr
1633. Planeeritav ala asub Soodevahe
külas 11290 Tallinna-Lagedi tee ääres.

•

•

•

Planeeringuala suurus on ligikaudu
13,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Laaneaia ja Uus-Kasemetsa kinnistu
liitmine üheks tootmis- ja ärimaa sihtotstarbeliseks kinnistuks. Lisaks määrata hoonestustingimused, ehitusõigus,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
31.12.2014.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Patika küla Rätsepa kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 02.12.2014 korraldusega
nr 1632. Planeeritav ala asub Patika
külas Golfi tee ja Pirita jõe vahelisel
alal. Juurdepääs alale on planeeritud
avalikult kasutatavalt Golfi teelt ning
eravalduses olevalt Silla kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,24
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu maatulundusmaa
sihtotstarvet ning jagada kaheks elamumaa kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne elamu ja haljasala ning
parkmetsamaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Parimate sportlaste esitamine
Rae Vallavalitsus ootab ettepanekuid
sportlaste, võistkondade, treenerite ja
eestvedajate tunnustamiseks 2014. aasta
tulemuste eest.
Ettepanekus palume ära tuua:
• sportlase, võistkonna, treeneri või eestvedaja nimi ja kontaktandmed;
• sportlase ja võistkonna esitamisel lisada
ka treeneri nimi;

•

spordiklubi, mille juures esitatu tegutseb;
• põhjus tunnustamiseks. Sportlike saavutuste korral märkida võistlus(t)e
nimetus.
Ettepanekuid ootame Rae Vallavalitsusse 5. jaanuarini 2015 aadressil Aruküla
tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa või e-postiaadressil info@rae.ee

detsember 2014 • Rae Sõnumid
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vallavalitsus

uudised

Nüüd on võimalik Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kasutada üle-eestilist
kaardirakendust kuhuviia.ee.
Kuhuviia.ee abil on võimalik leida
endale lähimad kohad, kuhu viia ohtlikke
jäätmeid, pakendeid ja muud kraami, mis
ei sobi olmejäätmete hulka. Kutsume sind,
hea Rae Valla elanik, kasutama loodud

Rutt Ridbeck
nimetati
Rae valla
aukodanikuks

Mart Võrklaev
Vallavanem

Rutt Ridbeck on pikaajaline teenekas
pedagoog, tunnustatud muusikaõpetaja
ja kooridirigent, kes oma erinevate projektide kaudu on kaasa aidanud kultuurielu edendamisele. Värske aukodanik on
saanud UNICEFilt tunnustuse Tänutäht
noorsoo kasvatamise ja koostöö eest vanematega. Eesti Kooriühing on tunnustanud
Rutti auhinnaga Aasta Korraldaja 2005,
mis tõestab, et lisaks õpetamisele on Rae
valla aukodanikuks saanud Rutt Ridbeck
aktiivne ka sündmuste ja ürituste korraldajana. Tema käe all on jõudnud mitmed
õpilased, ansamblid ja laulukoorid konkurssidel heade tulemusteni ning see on ka
põhjus, miks aukodanikku on tunnustatud
mitmete kaalukate tänukirjadega.
Vallavolikogu leidis, et Jüri Gümnaasiumi, Rae Huvialakooli ja MTÜ JG Vilistlaskogu ettepanek anda Rutt Ridbeckile
valla kõrgeim tunnustus tuleb kindlasti
vastu võtta ja see on igati õigustatud.
Agu Laius
volikogu esimees

Rutt Ridbeck valla 148. aastapäeval
vahetult pärast teeneteplaadi saamist

kaardirakendust ning viima kodus või kontoris seisvad ravimid, rehvid, elektroonika
ning ohtlikud jäätmed selleks ettenähtud

kogumiskohtadesse. Endale lähimad kohad
leiad, kui sisestad otsingukasti asja nimetuse.
RS

Lagedi Keskushoones alustab
tegevust munitsipaallastehoid
Kuna Haridus- ja Teadusministeerium
toetab lastehoidude rakendamist 1,5–3aastastele lastele, avab vallavalitsus lasteaiakohtade puuduse likvideerimiseks Lagedi
piirkonnas munitsipaallastehoiu.
Munitsipaallastehoid alustab tegevust
Lagedi Keskushoone ruumides ja Lagedi
Kooli alluvuses tänavu detsembris.
Lastehoid on oma võimaluste ja keskkonna poolest sarnane lasteaiarühmaga,
kuid oma sisult erineb tavalasteaiast selle
poolest, et seal ei ole rõhuasetust õppetegevusel. Lastega hakkavad mängima ja
tegelema lasteaiaõpetaja assistendid.
Lastehoidu võetakse vastu 1,5–5aastaseid lapsi. Koha saamise eelduseks on
lapse ja vanema sissekirjutus rahvastikuregistri andmete järgi Rae valda, vanem
peab olema esitanud vormikohase avalduse
lasteaiakoha saamiseks Rae Vallavalitsusele
ning samuti peab laps olema Rae valla lasteaiajärjekordade nimekirjas.
Lastehoiu koha vastuvõtmisel säilib
lapsel koht lasteaiajärjekorras ning kui

Foto Rae Sõnumid

Käesoleva aasta algusest on registreerinud end Rae valla elanikuks 686
inimest. Meie vallas on elanikke juba
14 970!
Aitäh Sulle, kes oled otsustanud
end registreerida koduvalda. Oled
käitunud vastutustundlikult oma
kogukonna ees, sest vaid nii saame
kiiremini jõuda elukeskkonnani, kus
on korras teed, valged tänavad, kvaliteetne haridus kodukoha lähedal,
tervise- ja sotsiaalteenused.
Aitäh Sulle, kes oled plaanimas end
registreerida koduvalda. Koos saame
luua veel parema elukeskkonna.

Rae Sõnumid • detsember 2014
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Alustas kaardirakendus, mis näitab ära ohtlike
jäätmete kogumiskohad

Meie elanike arv jõuab kohe 15 000-ni!

Foto Rae Sõnumid
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vabaneb lasteaiakoht, on vanemal õigus
laps panna lasteaeda.
Lastehoiu tasu määra ja maksmise
korda reguleerib „Rae valla hallatavate
lasteaedade ja lastehoiu tasude määrad ja
maksmise kord“. Lastehoiu tasu suurus on
47 eurot lapse kohta ühes kuus.
Vaata lisaks Rae Vallavolikogu määrusi: „Rae valla hallatavate lasteaedade ja
lastehoiu tasude määrad ja maksmise kord“
ja „Lapse Rae valla munitsipaallastehoidu
vastuvõtu ja väljaarvamise kord“.
Jens Vendel
Abivallavanem

Uuest aastast muutub kolme
küla nimi
Alates 1. jaanuarist muutub Rae vallas
kolme küla nimi, millest kõrvaldatakse
topelt liigisõna.
Muutuvad Järveküla, Pildiküla ja Veneküla küla nimi ning uues nimes jääb ära
liigisõna. Järveküla küla asemel hakkab
olema Järveküla, Pildiküla küla asemel Pildiküla ja Veneküla küla asemel Veneküla.
Maa-ameti aadressiandmete osakonnast teatati, et 1. juulil 2013. a jõustus
kohanimeseadus koos regionaalministri
määruse „Kohanimede vormistamise ja

kasutamise kord“ (RT I, 26.06.2013, 5;
edaspidi määrus), mille § 5 lõike 2 järgi, kui
kohanimi sisaldab juba kokku- või lahkukirjutatud liigisõna, mis vastab nimeobjekti
liigile, siis liigisõna topelt ei lisata.
Vastavalt määruse § 8 lõikele 2 tuleb
määruse § 5 lõikes 2 sätestatud nõudest
tulenevad parandused Eesti haldus- ja
asustusjaotuse klassifikaatoris (EHAK),
kohanimeregistris ning teistes andmekogudes täita 2015. aasta 1. jaanuariks. Nimede
muutus ei too kaasa lisatoiminguid. RS
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tasub teada

tasub teada

Endla teater etendusega
„TITANIC. Ilusad inimesed mängivad suuri tundeid“
23. jaanuaril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja Laura Mets
kunstnik Keili Retter (külalisena)
Osades Kadri Adamson, Merilin Kirbits (külalisena)
„Titanic. Ilusad inimesed mängivad suuri tundeid“ on lugu restorani köögis töötavatest Ellist ja Albertast, kelle lemmikfilm on „Titanic“.
Käes on Oscarite jagamise õhtu, kus nende lemmik on nomineeritud
mitmele kuldmehikesele. Naised ootavad kannatamatult tulemusi, ent
peagi haarab neid hoopis mängulust ning nad asuvad filmi võtmestseene
läbi mängima. Elli ja Alberta kehastavad kahekesi tervet rida filmi tegelasi, alates kapten Smithist ja insener Andrewsist kuni armastajapaari
Jacki ja Rose’ini välja. Köögilauast saab kaptenisild, mikrolaineahjust
sidepidamisvahend ning menüütahvlist Jacki molbert. Naised elavad oma
rollidesse nii sisse, et unustavad halli argipäeva ning nii saavad nemadki
tunda end ilusana ja kogeda suuri tundeid.

KÕIK TERVISE HEAKS!

*10. detsembril 2014

eakate
tervisevõimlemine

algusega kell 18.00 Jüri
Gümnaasiumi aulas.

Teid ootab mõnus treening,
millele järgneb kosutav saun
koos toredate
kaaslastega.
Kõik eakad on oodatud!
Treener Virve Sepp,
5647 4797

Parimatest töödest koostatakse näitus ning võitjate väljakuulutamine ja
autasustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel 2015. aasta
veebruaris.
Lisainfo fotokonkurss@rae.ee või telefonil 605 6752

Rae Sõnumid • detsember 2014

algusega kell 18.00 Peetri LasteaiaPõhikooli aulas.
Olete oodatud vaatama-kuulama!
Info 622 42 31
503 4113

http://huvikool.rae.ee/

Lisainfo telefonil 605 6759

Fotode esitamine
•
Fotod esitada digitaalselt jpg formaadis.
•
Pildi kvaliteet – 2000 px pikem külg.
• Igaüks võib esitada kuni 3 pilti kategooria kohta.
•
Fotod palume saata aadressil fotokonkurss@rae.ee
•
Fotosid saab esitada kuni 2014. aasta lõpuni.
•
Fotole tuleb lisada autori nimi, kontaktandmed.
Esitada võib nii mustvalgeid kui ka värvifotosid. Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral
heleduse/ tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks. Piltidel ei ole lubatud elementide 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.

*11. detsembril 2014

Kontsert on tasuta!

Piletid hinnaga 13 € ja 11 € (õpilased, üliõpilased, pensionärid) müügil
E–N kella 9.00–21.00 Rae Kultuurikeskuses või Piletimaailmas.

Fotokonkursil võivad osaleda kõik Rae valla elanikud.
Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
• Loodus • Inimene • Rae vald • Vaba teema

talvekontserdid

Teisipäeviti
kell 12.00–13.00 toimub
Rae Kultuurikeskuses

Lavastus pakub lõbusat avastamisrõõmu kõikidele, kes on kaasa elanud James Cameroni filmi „Titanic“ tegelastele, nii suurtele fännidele kui
ka vähem sõpradele.

Algab uus RAE VALLA FOTOKONKURSS

Rae Huvialakooli 2014/2015.õa

14. detsembril kell 18
Jüri kirikus
15. detsembril kell 19
Tallinna Issanda Muutmise
peakirikus (Suur-Kloostri 14)

rae kammerkoori

jõulukontsert

mu süda, ärka
Reti Truupõld vokaal
Elina Ojalo vokaal
Martin Vallimäe vokaal,
sopransaksofon
Siim Selis klaver
Aruküla Huvikooli noored
muusikud
Vokaalgrupp KAHEM3
Rae Kammerkoor
dirigent Alice Pehk
koormeister Taimi Soomaa
Sissepääs
tasuta

Neljapäeval,
18. detsembril 2014
algusega kell 16.00
toimub Rae
Kultuurikeskuses
traditsiooniline

EAKATE JÕULUPIDU
Külla tulevad: Sirje ja Rein Kurg;
Triibuvurru tantsulapsed;
ansamblid Tiia ja Tütred ning Lustilised
Registreerimine telefonidel:
605 6773; 605 6774; 605 6750
Bussid väljuvad:
Urvastest kell 15.00
Lagedi Keskusehoone eest 15.15
Salu küla bussipeatusest 15.05
Ellaku bussipeatusest 15.10
Vaida raamatukogu eest 15.15
Patika bussipeatus 15.25
Aavikult 15.30

detsember 2014 • Rae Sõnumid
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hariduselu

Comeniusega Bulgaarias
Projekti „The Treasure Chest and ICT or ICT in reading and writing“ peamine koordinaatorriik on Bulgaaria ning koostööpartneriteks on Rumeenia, Ungari, Eesti, Poola,
Türgi ja Läti.
Jõudsime Bulgaaria idüllilisse väikelinna
Razlogisse. Razlog asub Edela-Bulgaarias
Blagoevgradi provintsis. Teda piiravad
Rila, Pirin ja Rhodope mäed. Piirkond on
tuntud jõgede ja järvede poolest. Seal on
186 järve, 113 kuumamineraalveeallikat ja
palju maa-aluseid jõgesid. Tänu soodsale
asukohale harrastatakse selles piirkonnas
talveturismi, mille keskuseks on Bansko.
See linn asub Razlogist umbes 6 km kaugusel.
Razlogi vallas on Banya, Gorno Draglishte, Dolno Draglishte, Dobarsko, Bachevo, Godlevo ja Eleshnitsa küla, kus elab
kokku 20 410 elanikku. Meie viibisime seal
septembri teises pooles.
Peetri kooli projektis osalejate sõit Razlogi oli värvikirev. Bussiteekond algas Tallinnast ning sõideti läbi üheksa riigi (Eesti,
Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Austria,
Ungari, Serbia, Bulgaaria). Sõit oli väga
väsitav, ööbida tuli bussis ning reis kestis
kokku 48 tundi ja läbiti umbes 3100 km.
23. septembri hommikul ootas Razlogis kõiki projektis osalejaid meeldiv vastuvõtt koolis High Vocational School of
Transport. Külalistele korraldati rahvalaule
ja -tantse tutvustav kontsert, kus esinejad

kandsid rahvariideid. Bulgaarlaste rahvariided on väga värvikirevad, neis domineerib punane värv. Laulud sarnanesid meie
setu lauludele ja tantsud sisaldasid väga
lihtsaid samme, mida vastavalt muusikale
kombineeriti ning külalised said ka ise
kohe järele proovida.
Pärast kontserti ootas meid ees pikk
töölaud, kus toimus projekti arutelu, mis
sisaldas kokkuvõtteid esimesel projektiaastal tehtud töödest, ja tehti uusi plaane
tulevikuks. Uuel projektiaastal peavad õpilased otsima materjali oma riigi tantsude,
käsitöö, rahvustoidu ja pulmatraditsioonide kohta. Nad peavad tegema nendest
kokkuvõtteid ja võrdlema neid teiste partnerriikide materjalidega.
Päev lõppes meeldiva üritusega, kus
tutvustati taas lähemalt Bulgaaria rahvatantse ja sai maitsta rahvustoite. Ühele
Peetri kooli õpetajale tehti meeldiv üllatus. Kooli direktor Emilia Yordanova soovis temaga vestelda ning kutsus ta korraks
õue, kus oli kottpime. Oodates direktori
juttu, riietati õpetaja tema enese teadmata
bulgaaria rahvariietesse, seejärel saadeti
õpetaja teiste sekka tagasi tantsima kohalikku rahvatantsu. Hiljem said uudishi-

Õpetaja Signe Reidla ja kooli High Vocational School of Transport
direktor Emilia Yordanova
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mulikumad külalised proovida bulgaaria
rahvariideid. Direktor Emilia Yordanova
oli väga hea võõrustaja ning hoolitses kõigi
külaliste heaolu eest. Ta osales ise kõikides
tantsudes, oli väga lustlik, rõõmsameelne
ja humoorikas daam.
24. septembri hommikul kell 9.30 kohtusime kohaliku linnapeaga. Sellele järgnes
tavapärane istung, kus tehti plaane uuteks
kohtumisteks, räägiti projekti veebilehest
ja pandi paika projekti tegevuste detailne
plaan. Tööpäeva lõpus külastasime suusakuurort Banskot. Meil oli väike ringkäik
vanalinnas ja kohalikus kirikus.
25. septembril sõitsime ringi Razlogi
ümbruses, jalutasime Blagoevgradi linnas ja külastasime Rila kloostrit, mis on
üks suurim toimiv klooster Balkanis. Rila
klooster on enim külastatav koht Bulgaarias ja see on kantud UNESCO pärandisse.
Õhtul jätsime hüvasti partnerriikide
kolleegidega ja järgmisel päeval alustasime
teekonda tagasi koju.
Reis oli produktiivne. Kohtusime meeldivate ja sõbralike inimestega, vahetasime
kogemusi, nägime kohalikku kultuuri ja
oleme tänulikud meeldiva vastuvõtu eest.
Õpetajad Signe Reidla ja Jane Oks

Comenius Peetris
Peetri Lasteaias-Põhikoolis kohtuti
24.05–29.05.14. Kooli külastas 17 õpetajat ja 15 õpilast. Külalistele tutvustati
kooli, korraldati kontsert näitamaks
meie riigi rahvatantse ja -laule.
Loomulikult ei saanud me jätta kasutamata võimalust näidata kõigile külalistele Kalevi kommivabrikut. Meeldejäävaks tegi meile selle ekskursiooni giid
Otto Kubo, kes andis meile põhjaliku
ülevaate vabriku ajaloost ning tutvustas
ka maiustuste tootmisprotsessi.
Meeldiv kohtumine toimus Rae
Vallavalitsuses, kus projektis osalejaid
võttis vastu vallavanem Mart Võrklaev.
Vallavanem andis ülevaate Rae valla
tegemistest. Järgmisena külastasime Jüri
Gümnaasiumi, kus saime väga sooja ja
meeldiva vastuvõtu osaliseks.
Kolmas kohtumine sai kokku võetud Viikingite külas, kus tutvustati
Eesti ajalugu ja külalistele õpetati eesti
rahvatantse ja -mänge ning prooviti
kohalikku toitu.
Vestlustest erinevate osalejatega selgus, et Eestis veedetud ajaga jäädi rahule.
Õpetajad
Signe Reidla ja Jane Oks
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Televiisorikogemus viis Saksamaale olümpiaadile
Roman Kasak on Jüri Gümnaasiumi 11.
reaalklassi õpilane, kes otsustas saksakeelse televisiooni vaatamisest saadud
keeleoskuse proovile panna rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil Frankfurdis ning oli saadud kogemusest vaimustuses: „Mul tekkis vahepeal isegi tunne,
et maailm on jõudnud rahuni, sest kõik
osavõtjad esindasid oma riiki auväärselt
ja sõbralikult, mõistsid teiste rahvuste
eripärasid ja respekteerisid neid, mitte
ei mõistnud kellegi üle kohut.“
Roman, kui kaua olete saksa keelt õppinud?
Sellele küsimusele saan vastata kahte
moodi. Kui õppimise all mõista ainult
koolis toimunud õpinguid, siis on vastuseks umbes aasta. Kui aga mõelda selle
peale, kui palju ma olen seda võõrkeelt
oma elu jooksul õppinud, siis võin öelda,
et õppisin seda oma emakeele kõrvalt juba
väiksest peale, nagu oleksin kasvanud
mõnes võõrkeelses perekonnas. Tegelikult
aga mu vanemad saksa keelt väga hästi ei
oska – minu õpetaja oli televiisor.
Kuidas te sellele rahvusvahelisele võistlusele jõudsite?
2013. aasta sügisel alustasin Jüri Güm-

naasiumis oma esimesi saksa keele tunde,
mis toimusid kaks korda nädalas. Peamiselt õppisin kirjakeelt. Detsembri alguses
toimus saksa keele olümpiaadi piirkonnavoor, mille ma võitsin. Edasi läksin üleriigilisele olümpiaadile Tartus, mis toimus
2014 märtsis. Ka seal saavutasin esikoha ja
edasi viiski tee nii Eesti kui ka muidugi Jüri
Gümnaasiumi esindajana rahvusvahelisele
olümpiaadile Saksamaale.
Milliseid kogemusi rahvusvaheliselt
olümpiaadilt saite?
Kogemusi sain palju. Kõigepealt tahaksin aga öelda seda, et see olümpiaad ise
sarnanes tegelikult rohkem puhkusega.
Ülesandeid oli erinevaid, näiteks pidime
koostama ühe rahateemalise esitluse. Kogu
suhtlemine toimus muidugi saksa keeles,
inglise keelt kuulsin võistluse käigus haruharva. Kõige rohkem meeldis mulle aga
seltskond ise. Inimesed olid nii sõbralikud
ja tolerantsed – mul tekkis vahepeal isegi
tunne, et maailm on jõudnud rahuni, sest
kõik osavõtjad esindasid oma riiki auväärselt ja sõbralikult, mõistsid teiste rahvuste
eripärasid ja respekteerisid neid, mitte ei
mõistnud kellegi üle kohut.
Mulle meenub kohe ka üks naljakas
kogemus. Nimelt oli meil selline üritus

nagu rahvuste õhtu, kus iga riik midagi
enda kultuurist näitas. Minul oli kaasas põdravorst, mille peale üks türklane,
minu toakaaslane ja sõber, küsis, mis
loomaga etiketipildil tegu on. Ta oli väga
ehmunud, et me sellistest loomadest vorste
teeme.
Millised olid teie tulemused?
Osavõtjaid oli umbes sada ja meid jaotati keelelise tugevuse järgi kolma rühma:
A2, B2 ja C1. Mina olin tugevaimas ehk
C1-grupis. Sinna kuulus kokku 25 inimest. Lõplikku pingerida koostama kohtunikud aga nõus ei olnud. Meile korrutati
vaid seda, et oleme ju kõik neljanda koha
omanikud. Niisiis võin öelda, et olin maailma 25 parima saksa keele õppuri hulgas
ja võib-olla lausa neljas. Ise julgen ennast
aga suisa võitjaks pidada, sest Saksamaal
sain kingiks personaalse Coca-Cola pudeli,
millel oli minu nimi peal – minule on see
väga suur au, sest olen väga suur CocaCola fänn.
Selliste tulemusteni jõudmiseni oli aga
tegelikult pikk tee ja siinkohal tahan avaldada tänu oma endisele saksa keele õpetajale Inna Erikule, kes mind võistlusteks
valmistumisel aitas.
RS
Foto erakogu
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Roman Kasak on vasakult teine, temast vasakul seisab Ahmed Afganistanist ning paremal Marcell Slovakkiast, Andre Rootsist, Razhid
Marokost, Ozgür Türgist, Martin Bulgaariast ja õpetaja Gerrit Saksamaalt. Foto on tehtud Frankfurdis
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Kuidas innustada õpetajaid ettevõtlikuks,
et neis jätkuks soovi olla sütitavaks eeskujuks?
Jüri Gümnaasiumis toimus ühine koolituspäev Rae, Keila ja Viimsi õpetajatele. Koolituspäev kandis nime „Sügisene sütitus“ ning endas ideed, kuidas õpetajaid innustada
ja sütitada, et neis jätkuks soovi olla sütitavaks eeskujuks oma õpilastele ja nendega
koos pidevalt midagi uut teha ja koos areneda.

Koolitajad ja esinejad olid väga põnevad
ning esindasid väga erinevaid valdkondi.
Avaosas heideti valgust üldpädevustele
üldse ning kuulati Eestis elavate välismaalaste arvamusi Eesti elu, kultuuri ja ka
hariduse kohta. Arvamused Eesti hariduse
kohta olid väga positiivsed ning ka saalist
kostev elevus andis märku, et oli nii äratundmisrõõmu kui ka üldiselt toredaid väljaütlemisi. Ka päeva moderaatorid Veikko
Täär ja Marko Mäesaar tabasid hästi ära
õpetajate soovi oma suure õpihimu kõrval
lõõgastuda ja naerda ning tegid õige koha
peal nalja ja vedasid üritust hoogsalt.

lisaks ainealastele teadmistele, mida lastele
koolis jagada. Ettevõtlik peab aga tänapäeval olema iga õpetaja ja iga õpilane ning
ka Rae vallas on noorte ettevõtlikkusega
tegeletud järjepidevalt.
Sellest lähtuvalt oli ka sel koolituspäeval ettevõtlikkuspädevuse töötube kaks –
üks juba kogenud ettevõtja ning teine ettevõtlike õpilaste enda õpilasfirma loomise
kogemuse näol.
Ühte ettevõtlikkuspädevuse töötuba
juhtis Indrek Maripuu, kes on eelnevalt
aidanud paljudel organisatsioonidel panna
kokku äriplaane, tasuvusanalüüse ja strateegiaid, kuid arendanud ennast edasi ja
tegeleb nüüd sellega, et aitab meeskondadel murda mõttemustreid ning olla seeläbi
konkurentidest nutikam. Töötoas arutleti
selle üle, mis on peamised koolis (ja ühiskonnas laiemaltki) valitsevad takistused,
mis ei lase noorel inimesel kujuneda ettevõtlikuks ja initsiatiivikaks.

Töötubades otsiti lahendusi

Lapsed liiga raamis?

Koolituspäeva märksõnadeks olid õppekavast tulenevad üldpädevused, mida õpetaja
oma igapäevatöös õpilastes pidevalt arendab, ning pidevalt muutuvast maailmast oli
lisatud ka rahvusvaheline mõõde.

Alustati õpetajate üldpädevusest

Edasi jätkus päev töötubade vormis, kus
erinevad koolitajad andsid õpetajatele uusi
mõtteid just nendesamade üldpädevuste
osas – väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus,
suhtluspädevus, matemaatikapädevus ning
ettevõtlikkuspädevus. Kõik õppekavas
toodud pädevused on äärmiselt vajalikud
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Üks takistustest võib olla see, et tunnis
mingi töö raames lapsed ei julge (pole
harjunud) eksperimenteerima. Rõhuasetus on heal tulemusel ja sageli tehakse asju
hinde pärast. Igapäevaselt rõhutatakse
hinnet, tulemust, taset. Kui lapsel ei peaks
olema pinget, mis hinde ta saab või kas
tema töö tulemus on piisavalt hea, oleks
tal võimalus palju rohkem ja muretumalt
oma loovust kasutada, mis omakorda

julgustab eksperimenteerima ja on alus
ettevõtlikkusele.
Lisaks põhjustele võeti vaatluse alla ka
konkreetsed sammud, mida iga kool saaks
teha, et neid takistusi kas kõrvaldada või
nendest mööda hiilida. Et arendada lapses ettevõtlikkust, on oluline tunnustada ja
julgustada teda olema loov. Täpsem oleks
öelda, et loovus on igas lapse olemas, eesmärk peaks olema seda loovust mitte liialt
piirata ja raamidesse suruda, lasta vabamalt
areneda. Kooli kontekstis on laste ettevõtlikkust arendavad kõik tegevused, mis
võimaldavad tal vabalt väljenduda, olla
uudishimulik, eksperimenteerida, küsida
palju küsimusi, julgeda eksida.
Töötoa eesmärk oligi inspireerida
õpetajaid tegutsema ja oma initsiatiiviga
lastele eeskujuks olema. Õpetajatele jäi
töötoast enim meelde mõte, et eksimine ja
selle tunnistamine on tugevus, mitte nõrkus!

Ettevõtlikkuse roll koolis vaid
kasvab

Alati tuleb enda tegevusi analüüsida ja
selle abil mõelda, mida me kogemustest
õppisime. Ettevõtlikkus sõltub meist endist
ehk õpetajatest. Meie saame suunata oma
õpilasi olema ettevõtlikud – kui alguses
õpilased vajavad rohkem meie abi ja tuge,
siis aja jooksul suudavad nad juba ise välja
mõelda ideid ja neid ka teostada. Ettevõtlikkuse puhul tuleb astuda välja oma piiridest ega tasu kohe loobuda. Töötuba pani
meid mõtlema, kuidas meie saame olla veel
rohkem ettevõtlikud ja et seda ei tasu karta.
Töötuba oli üles ehitatud väga hästi, läbivad
ideed olid nutikad ja mõtlemapanevad.
Kinnistus jällegi teadmine, et ettevõtlikkus
koolielus mängib aina suuremat rolli ja
annab väga suured võimalused tulevikuks.

Foto Rae Sõnumid
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Millised on mõtted pärast
Rae valla korraldatud ettevõtlikkuse laagrit õpetajatele, kus sattusite peaosadesse ettevõtlusteatris. Kui
raske oli pakutud roll ja mis
see teile andis?
Aruheina lasteaia õppealajuhataja
Anne Teetamm: „Ettevõtlikkuslaager
oli huvitav kogemus. Tore oli ka koolituse toimumise koht. Minule rollimäng
raskusi ei valmistanud, sest lasteaias tuleb
seda ikka aeg-ajalt kasutada.“
Vaida Põhikooli õpetaja Kaja Kuus:
„Õpetajal on rollimäng igapäevane töö,
peaosa ei pruugigi väga kaasa mõtlema
panna. Nauditav oli vaadata meeskonnatööna sündinud lavastust. Andis koostööoskuse rakendamise võimalust.“

Õpetajad tulevad meeleldi raamist välja ja naudivad sütitavad hetki. Fotol hetk üritusest
„Sügisene sütitus“
Mida ettevõtlikum on inimene/õpilane,
seda edukam on ta tulevikus (õpetajad
Sirle, Külli ja Luisa). Erinevaid võimalusi
enda ja õpilaste ettevõtlikkuse toetamiseks leiab ka Indrek Maripuu veebilehelt,
kus on võimalik ennast tasuta täiendada ja
proovile panna http://www.maripuu.eu/
nutikuse-kool/.

Õpetajatele rääkisid ettevõtlikud õpilased

Teist ettevõtlikkuspädevuse töötuba juhtisid Anett-Eliis Ott ja Ketryn Kustasson Pärnumaalt, kes on oma kogemused
ise suunanud ettevõtlikkuseks ja loonud
õpilasfirma Julgelt Vastu!. Tegemist on
koolivägivallavastase projektiga, mille lõid
oktoobris 2012 neli ägedat ja ettevõtlikku
Pärnu noort Entrumi ettevõtluskonkursi
raames, kuid mis jätkub ka praegu. Ühiselt võeti osa Entrumi kaheksakuulisest
programmist, kus osaleti seanssidel ning
arendati oma ideed. Konkurss tipnes Julgelt
Vastu! jaoks parima sotsiaalse ettevõtluse
tiitli saamisega ning ühtlasi ka peaauhinna
nominendiks nimetamisega. Töötoas tutvustasid tüdrukud oma lugu ning jagasid
kogemust, mis ja kes on neil endal aida-

nud kujuneda läbi raske teema nii ettevõtlikuks, et seda ka teistega jagada ning toetada õpilasi ja õpetajaid nii olulisel teemal
nagu seda on koolikiusamine. Töötoa tegi
eriliseks just õpilaste enda initsiatiivikus ja
ettevõtlikkus, mis on nende ettevõtmisest
teinud vahendi, mida kõik huvitatud koolid saavad enda juurde kutsuda. Täpsemat
infot leiab ka http://julgeltvastu.eu.pn/.
Pärast töötubasid ja lõunat tuldi veel
ühiselt kokku, et kuulata ettekannet Soome
kogemusest, kuidas seal on tuldud toime
õppekavade uuendamise ja samuti oluliste
üldpädevuste lõimisega igapäevasesse
õppesse.

Õpetajate tagasiside koolituspäevale ja töötubadele oli
väga positiivne
•

•
•

Ainult uudishimulik täiskasvanu suudab hoida elus laste uudishimu!
Minule tuli pähe mõte, et peab proovima lasta lapsel ise ennast hinnata!
Tule raamidest välja! Ole julge õpetaja,
oska põhjendada!

•

Rohkem märgata, väärtustada ja arendada loovust!
• Uudishimulik mõtleja ei karda eksida!
• Õpetaja peab julgema raamist välja
tulla!
• Õpetaja on õppeprotsessi juht. Ta
annab õpilastele võimaluse, valiku ja
„tööriistad“!
Need on vaid mõned mõtted, mis
pärast koolituspäeva tagasisides kõlama
jäid. Ettevõtlikud olles inspireerime ka
noori olema ettevõtlikud. Sütitav oli aga
kogu päev tõesti!
Nele Pilman
koos Jüri Gümnaasiumi õpetajatega
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dega, tõlgituna eesti keelde. Žürii hindas
sel korral parimaks 8. klassi loo „Cake To
Bake“ esituse.

Foto Rae Sõnumid

Peetri Kooli Eurovisioon tõi lavale 12 võistluslaulu, mis olid läbi teinud väikse värskenduskuuri ja kõlasid teistmoodi sõna-

Lõpukontserdi andis Sandra Nurmsalu. Sandra Nurmsaluks kehastusid ka Peetri kooli 5.a
klassi tüdrukud Sofia Katarina ja Helena, kes esitasid koos klassiga loo „Rändajad“.

21. novembril toimus Jüri Gümnaasiumis
mängude turniir, kus osales 40 pikapäevarühma õpilast. Üritust juhtisid õpilased Mihkel Vainult (7.a) ja Priidik Sõõrd
(6.b). Esmalt toimus viktoriin ning seejärel
asusid õpilased mängima erinevaid lauamänge. Ürituse lõpus autasustati viktoriini
võitjat kooli meenega. Üllatusesinejana
tantsisid õpilased õpetaja Margaritta Eriksoni juhendamisel, samuti õpiti ühiselt selgeks üks tants. Koduteele said lapsed kaasa
diplomi tubli osavõtu eest ning maiustamiseks kommi. Pikapäevarühmade õpilastele
sügisel ja kevadel korraldatud üritused on
saanud toredaks traditsiooniks, mis pakuvad lastele võimaluse leida uusi sõpru ning
ühistegevuste kaudu arendada meeskonnatööoskust.
Annelore Hirschon
Jüri Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Rae Huvialakooli laulustuudio võitis auhindu
14. novembril Saue valla kultuurikeskuses toimunud Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivalil 2014 võitis 8.–9. kl neidude ansambel oma vanusekategoorias
I koha ning ansambel MIMMUD 4.–5. kl arvestuses III koha.
Ansamblil MIMMUD on käsil juba neljas hooaeg. Enamik tüdrukutest õpib
ka mõnd muusikainstrumenti, seega on
tegemist igati musikaalse seltskonnaga.
Seekordsel võistlusel astusid üles Jelena
Todurova, Anette Vaga, Catreen Rebecca
Johanson, Stella Maria Raudam, Loviisa
Otepalu, Eliise Heinsalu, Pilleriin Tõnisson, Lisette Malla, Anete Mooro ja Celine
Marjak.
8.-9. kl neidude ansambel on samuti
juba staažikas kooslus, astudes sellel maakondlikul võistlusel üles kolmandat korda.
Tüdrukutel on oma esinemistepagasis juba
ka rahvusvaheline kogemus, nimelt on käidud kahel rahvusvahelisel laste- ja noortekooride festivalil Europa Cantat, viimane
neist toimus möödunud suvel Norras (suur
tänu panuse eest ka lastevanematele!).

Rae Sõnumid • detsember 2014

Konkursil laulsid Carol Kristella Varblane, Hanna Puusta, Meriliis Saar, Kristi
Kajasalu, Carmen Lepik ja Grete Eerikson, kellest pea kõik õpivad huvialakoolis
lisaks laulmisele ka pillierialal. Konkursil
kõlanud kahest loost üks – Rõngu rahvalaul „Vihmaloits“, kus laulu ilmestanud ja
saateks kõlanud kõlaplaadid õp Külli Oviri
esituses ning omaette huvitav löökpillisaade õp Toomas Grekilt – pani publiku
erilise huviga kuulama. Õpetajatevaheline
hea koostöö konkursiks valmistumisel
kajastus ka muul viisil, nimelt võttis ühe
laulu saatemuusika tegemise enda peale
kitarriõpetaja Tõnu Hallik.
Festivalil osales ka poisteansambel, kes
küll tiheda konkursi tõttu oma vanuseklassis (4.-5. kl) auhinnalisele kohale ei tulnud.
Väga tähtis oli see päev ka juhendaja

Isadepäevanädal Nuppude rühmas
Foto Jüri Gümnaasium

Peetri Kooli Eurovisooni võitis
Pikapäeva„Cake To Bake“ 8. klassi esituses rühma elust

Külli Ovirile – žürii otsustas teda tunnustada eripreemiaga kui parimat juhendajat.
Ja seda 11 juhendaja seast!
Antud festival on Harju maakonna
mõistes koolide vokaalansamblitele väga
oluline ja oodatud sündmus. Üksteist juba
teatakse-tuntakse ja etteasteid oodatakse
suure huviga. Kokku osales sel aastal neljas vanuseklassis 28 eriilmelist kollektiivi.
Žürii tänamatu töö pidid ära tegema pikaajaliste kogemustega muusikainimesed
Signe Kiis, Irja Targama ning Toomas
Voll.
Osalemised konkurssidel rikastavad
igati õppetööd, andes samas aimu ka teiste
tegemistest, saades esinemiskogemust ning
palju muudki hindamatut.
Huvialakooli laulustuudios tegutseb praeguse seisuga kolm koosseisu
ning järelkasvu on oodata ettevalmistusrühmast.
Kaidi Laidvee
Rae Huvialakooli õppejuht

Igal aastal novembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse Eestis isadepäeva.
See päev on kõigi isade ja perede ühine
tähtpäev, mille siht on süvendada isade
ja laste suhteid ning tähtsustada isa rolli
peres.
Meie isadepäevanädala eesmärk oli anda
võimalus isadele (emadele, kogu perele) ja
lastele olla tunnikese teineteise jaoks. Selleks kutsusime nad õhtupoolikul lasteaeda
koos lastega puidust ja teistest jääkmaterjalidest asju meisterdama.
Mida kõike selle aja sees teha ei jõutud! Nii valmisid lennukid, autod, erinevad loomad, nukud, hobusega pilt, kuulutuste stend, lava, jõulukuusk ja ka kogu
linn. Pärast seda meisterdati lastega veel
ka kodudes – see näitas, et lastele meeldib
väga koos oma vanematega ühiseid asju
teha.
Meisterdustest sai kokku vahva näitus,
mida võis näha kogu lasteaed.
Oli ka kolm mõnusat perepäeva.
Karoliina isa meisterdas koos lastega
palgiveoauto, millega lapsed hiljem ka rühmas mängida saavad. Keiti isa perepäeva
eesmärk oli lastega meisterdada rühmale
linnusöögimaja. Lapsed said ise puitmaterjali saagida, seda liivapaberiga lihvida,
akutrelliga kruve keerata ja mis oluline –
ka kaasa mõelda, kuidas teha ja miks seda
kõike vaja on.
Tristani ja Sofia ema valmistas lastega
erinevaid riidest nukke – nii poisse kui ka
tüdrukuid. Lapsed õppisid kasutama riiet,
nööri ja täitematerjalina villa.
Kogu pere peoõhtuks õppisime lastega selgeks laulud, tantsud ja luuletused.

Lapsed meisterdasid isadele kaardid. Koos
isade-emadega tantsiti laulu- ja ringmänge.
Rühmas istuti koos ühise koogi- ja kohvilaua ääres. Nii said ka lastevanemad omavahel rohkem tuttavaks ja rääkida, millised on nende edaspidised ootused lasteaia
tegemiste osas.
Arvan, et tegutsemine koos isa või

kogu perega oli vahva, seda näitasid laste
õnnelikud näod ning soov ikka ja jälle ka
järgmisel õhtul midagi koos teha.
Aeg, mille isa veedab oma lastega, on
kõige tähtsam.
Astra Teras
Vaida lasteaia Pillerpall
Nuppude rühma õpetaja

Peetri kooli blackbox töötab ka kinosaalina
Peetri kool näitab korra kuus oma blackbox-ruumis uusi eestimaiseid filme.
„Pakume kino kodu lähedal, 2 euro suurune piletihind peaks olema igati soodne,“
rääkis kinoõhtuid korraldav Kaia Roots,
kes lisas, et üldjuhul hakkavad kinoõhtud
olema kuu teisel kolmapäeval kell 19.00.
„Vahel võivad päevad pisut nihkesse
minna, kuna see sõltub ruumide osas eelkõige kooli tegemistest ja teisalt sellest,
millal ja millise filmi Kinobuss meile saata
saab.“
Kaia Roots meenutab, et filmivaatamise
traditsioon algas Peetri koolis juba eelmise

aasta sügisel. Blackbox-ruumi olid loodud
suurepärased tingimused filmide vaatamiseks. „Patuasi oleks see kasutamata jätta. Jäi
üle ainult liituda Kinobussiga, kes tegelebki
filmide levitamisega, ja kutsuda inimesed
kodukinno,“ rääkis Roots.
Kaia Roots leiab, et kohalikul kodukinol on mitmeid eeliseid. „Esiteks ajavõit –
ei pea sõitma linna, muretsema parkimiskoha ja muu säärase pärast. Rahaline võit
– piletihind on siiani 2 eurot. Ja mõnus on
ka – näed naabreid ja sõpru, ajad mõne
sõna enne ja pärast filmi juttu, kodune,
mõnus, lihtne. No ja ei ole popkorni lõhna,

Järgmine kodukino seanss Peetri kooli
blackbox’is on 9. detsembril kell 19. Näitamisele tuleb mängufilm „Nullpunkt“.
See on realistlik ja ilustamata lugu 21.
sajandi Eesti noorte elust. Film räägib
unistustest ja nendeni jõudmisest, julgustades igaüht jääma alati iseendaks ja
mitte kunagi alla andma.
kommipaberikrõbinat ega kokakoola
mulistamist – puhas boonus“.
RS
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Kurna liiklussõlme ehitus edeneb kavakohaselt
Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ehitusobjektil on tänaseks kätte jõudnud aeg
teha ettevalmistusi algavaks talveks. Hetkel
toimubki objektil eeskätt otste kokkutõmbamine ning ettevalmistused talve üleelamiseks.
Võib hinnata, et suveperioodi tööd
on kulgenud edukalt. Muu hulgas peame
olema väga tänulikud selle aasta ilmale,
mis on ehitustegevust väga soosinud. Tänu
heale ilmale jõuti enne külmade saabumist
asfalteerida ning liiklusele avada Tallinna
ringtee 4,4 km pikkusest remondilõigust
3,2 km, seda parempoolse niidi osas.
Vasakpoolse niidi ehitamine ning asfalteerimine jääb järgmisesse aastasse. Lisaks

põhimaanteele on asfaltbetooni alla saanud
5,9 km muid tugi- ja kogujateid – Õlleköögi, Tuuleveski ja Öövahi tee, osaliselt
ka Kangrumäe ja Tilluvälja tee.
Kuigi asfalteerimisega sunnib talv
selleks aastaks lõpetama, ei lähe ehitajad
talvepuhkusele. Kuni ilm vähegi lubab,
jätkub dreenliiva- ja muldkeha rajamine
nii Tallinna ringteel kui ka koguja- ja
kergliiklusteedel. Eesmärk on enne lume
tulemist võimalikult palju täitematerjale
erinevatesse teedesse sisse vedada, et selle
võrra oleks 2015. aasta kevadel kergem ehitamisega samas tempos jätkata.
Lisaks suurele osale Tallinna ringtee
paremast niidist ning muudele, väiksema-

tele teedele on tänaseks valmimas viiest
settebasseinist kolm, Kurna küla juurde
ehitatav kergliiklustee tunnel on võtmas
oma projektijärgset kuju, rajatud on mitmeid kilomeetreid sadeveetrasse ja paigaldatud elektrikaableid.
Septembri alguses tabas ehitustegevust
kahjuks ka tugev tagasilöök. Nimelt rammis 4. septembri öösel Kurna liiklussõlme
viadukti ülegabariitne veos – raskeveok,
mis vedas metsatraktorit. Õnnetuse tagajärjel tuli ära lammutada kahe kuu jooksul
tehtud töö tulemus ning viadukti ehitamisega otsast peale alustada.
Rene Tuvikene
Objektijuht

Lühidalt:
•
•

•

Ehitatav teelõik ulatub TallinnaTartu maantee Jüri ringristmikust
kuni Vaela külani.
Projekti käigus rajatakse Tallinna
ringteele 4,37 km ularuses 2 + 2
sõidurada, ehitatakse välja uus
Kurna-Tuhala maanteelõik pikkusega 2,73 km, rajatakse 4,25 km
kogujateid ning 1,52 km kergliiklusteid.
Ehitustöid teevad ehitusfirmad
Rand ja Tuulberg AS ning RTS
Infraehitus OÜ. Ehitusjärelevalvet
teostab Telora-E AS.

Viadukt

Arvamus:

Kergliiklustee tunnel

•

Objekti olukord muutub kiiresti
päev-päevalt. Liiklusega seotud
tagasilööke on harva ette tulnud
tipptundidel.
Autojuht Ivar

•

Loomulikult häirib tee-ehitus liiklemist, aga see on ka paratamatu.
Ehituspiirkonnast läbi sõites on
alati näha palju mehhanisme, seega
on loota, et uue ja parema tee valmimine pole enam kaugel.
Autojuht Avo

•

Tee-ehituse piirkonnast läbi sõites
on autojuhi jaoks märgistus arusaadav. Minul pole antud maanteel
liiklemisega probleeme olnud.
Iga päev liiklev Karina

Tallinna ringtee ja Kurna-Tuhala maantee uue ristmiku ehitus
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Väike teadmistekontroll

9. klassi õpilased värskelt toimunud volikogu
istungist: hea kogemus, aga polnud põnev
n-ö kodutööd. Kodutööks noortel aega ei
olnud, aga omavalitsuse toimimise põhimõtetega said õpilased end kurssi viia sama

päeva hommikul, kui vallavanem Mart
Võrklaev oli õpetaja Ardo Niinre kutsel
ühiskonnaõpetusetunnis külalisõpetaja. RS
Foto Rae Sõnumid

Volikogus on nii palju kurjust ja naisliikmeid on liiga vähe – sellised tähelepanekud
tulid Vaida Põhikooli 9. klassi õpilastelt,
kes tulid kuulama-vaatama 18. novembri
volikogu istungit, kus osales 20 meest ja 3
naist.
Pärast tunni aja pikkust volinike tegevuse jälgimist ja päevakorrapunktide kuulamist leidsid õpilased ühiselt, et 16-aastaselt nad valida ei tahaks. Päris keeruline
on langetada õige otsus, kellele oma hääl
anda. Kuid kokkuvõttes hindasid põhikooli õpilased kogemust väga heaks ja
lisaks ühiskonnaõpetuse tundides kuuldule
on päris elu oma silmaga nägemine väärtuslik kogemus. Noortele jäi kõige enam
meelde volinike jutust see, et Vaida Põhikooli hakatakse lõpuks ometi 2015. aastal
laiendama. Meenutati ka pisut juttu Jüri
Gümnaasiumi laiendamisest. Riigikontrolli aruande kokkuvõte oli meeldejätmiseks liiga keeruline ning mahukas ja valla
eelarve täitmise tutvustamise ettekanne
ei suutnud köita noorte tähelepanu, sest
teemast arusaamiseks tuleb eelnevalt teha

Birgit Parmas ja Kadri Raus Rae valla
maa- ja keskkonnaametist on noppinud
välja üleeuroopalisest jäätmetekkevaba
nädala kohta kõige põnevamad faktid, mis
meie kõigi elu puudutavad.

Kas teadsid, et tonn ümber
töötatud paberit säästab
•

17 puud (kui need võetaks looduslikust
metsast)
• 3000–4000 kW elektrienergiat (keskmise suurusega eramaja aastane energiatarve). Energiasääst paberi kui teisese toorme kasutamisel on 28–70%
• 30 m3 vett
• 27 kg ehk 95% paberi tootmisel tekkivast õhuheitmest jääb olemata.
Eestis tekib erinevatel hinnangutel
40 000 kuni 70 000 tonni vanapaberit,

Vaida noored nägid volikogu saalis, et valla elu juhtimine pole kaugeltki lihtne ja sirgjooneline. Raha on vähe, soove seevastu palju. Fotol paremalt abivallavanem Priit Põldmäe,
rahandusameti juhataja Tiit Keerma ja Vaida Põhikooli 9. klassi õpilased koos õpetaja
Ardo Niinrega

Vaidas, Lagedil, Jüris ja Peetris
jagati jalakäijatele poolteise
tunni jooksul üle 400 helkuri
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vabatahtlikena Kristlin Kõrgesaar koos
poeg Kennetiga, Natalia Kaptyug koos
poeg Ernstiga. Valla elanikud lõid helkurite
jagamise aktsioonis aktiivselt kaasa. Helkureid riputati omal initsiatiivil mitmete
puude ja põõsaste külge igas suuremas
asumis.
RS

Kas teadsid, et energia, mida
riideese elu jooksul kasutab,
jaguneb nii:

• 40% tootmiseks
• 60% pesemiseks, kuivatamiseks ja
triikimiseks.

Kui kaua võtab aega
lagunemine?
•
•

Riided ja jalanõud, mida sa enam ei
kasuta, saad viia näiteks Uuskasutuskeskusesse või Peetri Selveri juures paiknevasse
Humana riidekasti või siis tuua vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametisse (eelkõige
lasteriided, voodipesu, nõud, jalanõud jne),
kust need toimetatakse meie valla abivajajate kätte. Vallavalitusse toomiseks palun
võtta ühendust lastega perede tugiisiku
Virge Baariga (virge.baar@rae.ee, 5551
7310) või sotsiaalhoolekande nooremspetsialisti Maarja Kähriga (maarja.kahr@
rae.ee, 605 6774).

Vaida elanik Kristlin riputab helkurit külge
Reinule, kes oli parasjagu poodi minemas

Kas teadsid, et väikse
vaevaga saad ise jäätmeteket vältida ja vähendada
järgnevaid lihtsaid nippe
kasutades:
•
•

Helkurite jagajad Peetri Selveri parklas

Puuvillane riideese – 10–12 aastat
Polüestrist riided, näiteks fliispusa –
50–500 aastat

Neid saab jätta tasuta rehvitöökodadesse
ning lisaks saab Rae vallas neid tuua tasuta
reedeti kell 10–16 Jüri alevikku Mõisa tee 5
(Helenart OÜ).
Vanade rehvide taaskasutamiseks on
mitmeid eri võimalusi. Kuna taaskasutuses eelistatakse materjali kasutamist esialgsel otstarbel, siis on väga laialt levinud
rehvide taastamine ehk protekteerimine.
Teisel kohal on rehvides oleva materjali taaskasutamine. Kasutatud rehvidest
tehakse kummitükke ja kummipuru, mida
kasutatakse teedeehituses, spordiväljakutel, iluaianduses jne. Rakendust leitakse ka
tükeldamata kasutatud rehvidele (sadamates, mitmesuguste vallide ja seinte ehitamisel jne).

Foto Aimar Säärits

Üldiselt olid 19. novembri varaõhtul, mil
jagamine aset leidis, enamik helkurisaajatest veidi üllatunud või kohkunud vallavalitsuse töötajate nii otsesest pakkumisest,
kuid see võeti meeleldi vastu. Kõige rohkem helkureid jagati Jüri Konsumi ja Peetri
Selveri juures.
Helkurite jagamise aktsioon sai vallas
alguse Kristlin Kõrgesaarelt, kes jagas Rae
Facebooki linki Saue helkuripuust. Idee
teha helkurid lihtsamini kättesaadavaks ka
siin vallas leidis kohe vallavalitsuse toetuse
ning paljud inimesed näitasid sotsiaalmeedias oma positiivset suhtumist.
Vallavalitsus kutsus ettevõtteid, elanikke ning Politsei- ja Piirivalveametit
annetama helkureid ning nelja tööpäevaga
koguti ligi poolt tuhat helkurit.
Helkurid saadi AS-lt ABB, AS-lt Kalev,
VOLVO Estonia OÜ-lt, Politsei- ja Piirivalveametilt ning Huppalt.
Helkurite jagamisest võtsid lisaks vallavalitsuse töötajatele osa ka politsei ning

kartongi ja pappi aastas. Kokku kogutakse
sellest praegu ainult 25 000 tonni. Ülejäänu
rändab prügimäele. Vanapaberi taaskasutuse protsent on Eestis mitmeid kordi
madalam kui Lääne- ja Põhja-Euroopas.
Suurem osa Eestis kogutavast vanapaberist läheb ekspordiks. Räpina Paberivabrik
kasutab oma tootmises praegu 3000 tonni
vanapaberit aastas.
Sinule lähima vanapaberikonteineri
leiad http://www.rae.ee/jaatmete-sorteerimine või http://gis.rae.ee/.

Energiakulu saab vähendada, pestes
pesu madalamal temperatuuril, kasutades
loodussõbralikke pesuvahendeid, kuivatades riideid õues ning vältides liigset triikimist.
Ühe T-särgi tootmiseks kuluva energiaga on võimalik taaskasutusse võtta 32
teise ringi T-särki. Ühe fliispusa tootmise
asemel saab sama energiahulgaga taaskasutada 52 fliisist riideeset.

Kas teadsid, et Eestis saab
rehve ära anda tasuta!

Foto Rae Sõnumid
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•
•

Võta poodi oma kott kaasa.
Anneta vanad riided, mida enam ei
kasuta.
Eelista kraanivett.
Kasuta toode lõpuni (ära põlga
remonti, ümberdisaini).
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mitmesugust

Lagedi Kool võõrustas valla
aastapäeva tähistajaid
märk ning sel korral said märgi koos heade
soovidega Salu külavanem Tairi Kristal,
Uuesalu külavanem Toomas Metsaotsa
ning Järveküla külavanem Margus Pihlakas. Uue ametiajaga jätkavad aga Kadaka
külas Marju Lutt, Suursoo külas Taivo
Laherand, Venekülas Ramses Alliksoo,

Tantsumuusikat pakkus ansambel Harli ja
Viktoria
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Nõuandeid internetis
ostlemiseks

kauba tellimistingimustega, seejuures pöörata eriti suurt tähelepanu sellele, kuidas ja
millal peab kauba eest maksma ja millised
võivad olla lisakulud.

Mugav on ostud teha kodust väljumata –
just sellist võimalust pakuvad e-kauplused.
Kindlasti on e-poest tellimine hea alternatiiv tavakauplusest ostmisele, kuid võrreldes tavakauplusest ostmisega on internetis ostlemisel mõningad nüansid, millega
tarbija peaks arvestama.

Ostude eest tasumine

Eraisik või juriidiline isik

Enne e-poest kauba tellimist tuleb endale
selgeks teha, kas pood kuulub juriidilisele
või füüsilisele isikule. Seda saab teada, kui
vaadata, kelle pangakontole tuleb raha
kanda, ja seejärel kontrollida, kas ettevõte
või füüsilisest isikust ettevõtja on registreeritud äriregistris. Paljud eraisikud müüvad kaupu ja teenuseid kuulutuste kaudu
internetiportaalides ja ka suhtlusvõrgustikes. Sellisel juhul on oht, et ostetav kaup
on võltsitud, lisaks ei kehti eraisikult ostes
kaubale seadusest tulenev kaitse ega laiene
tarbijaõigused ning tarbija ei saa probleemide korral pöörduda tarbijakaitseameti
poole.
Lisaks eraisikult ostmisele on risk
suurem ka kauba tellimisel väljastpoolt
Euroopa Liitu (EL). Tellides kaupa kolmandatest riikidest, näiteks USA-st või
Hiinast, ei saa tarbija probleemide korral
abi tarbijakaitseametist ega EL-i tarbijanõustamiskeskusest.

Patika-Kautjala külavanem võttis vallavanem Mart Võrklaevalt vastu tänukirja eduka ja
õnnestunud Rae valla küladepäeva korraldamise eest tänavu suvel

Üldine taustakontroll

Kuna internetis on palju fiktiivseid e-kauplusi, mille abil võetakse vastu tellimusi neid
kunagi täitmata, on oluline enne ostmist
teha lisaks e-poe üldine taustakontroll.
Selleks tasub otsingumootorite abil vaa-

Fotod Rae Sõnumid

Ligikaudu sajakohaline kooli saal oli 21.
novembri õhtul rahvast täis. Lava ette olid
seatud lipud ja värvilised valgusvihud olid
muutnud ruumi ühtaegu nii ilusaks kui ka
hubaseks ning Rae valla 148. aastapäeva
tähistamine võis alata.
Sündmust alustasid pärast Eesti Vabariigi hümni vallavolikogu esimehe Agu
Laiuse ja vallavanem Mart Võrklaeva tervituskõned ja nagu suurematel tähtpäevadel
on traditsiooniks saanud, tuli kõne pidada
ka Jüri koguduse õpetajal Tanel Otsal, kes
praegu lisaks Saku vallavolikogu esimehe
ametit peab. Tanel Ots tuletas meelde, et
keegi meist ei tohiks suhtuda riiki kui vaid
saaja, ka anda tuleb osata.
Hubases saalis võttis aastapäeva tähistamise üle Hedvig Hanson koos pianist
Kristjan Randaluga ning publikule pakuti
mahedat ja vaimukat kontserti. Seejärel
saabus õhtu olulisim sündmus. Valla juhid
andsid värskele aukodanikule Rutt Ridbeckile üle teeneteplaadi ja tänasid kõiki
teisi aasta jooksul silma paistnud tublisid
kodanikke.
Volikogu tänukirja sai külaelu edendaja
Jaan Urvet ja vallavalitsuse tänukiri anti
eduka küladepäeva ürituse korraldamise
eest Kautjala-Patika külaseltsile. Hea töö
eest oma kodu kaunistamisel said vallavalitsuse tänukirja koos rahalise preemiaga
perekond Keskküla ja perekond Noormägi. Samuti tunnustati KÜ Väljaku 10
korteriühistut eeskujuliku heakorra eest
ning AS-i ABB, Taaramäe Lasteaeda ja
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil.
Aastapäeva tähistamisel on kombeks
anda uutele külavanematele auameti rinna-

Veskitagusel Peeter Lorents ja Aruvalla
külas Ardi Mitt, kes on vahepeal asunud
värske juhina ka RVAKS-i juhtima. Kõik
eelnimetatud taas ametisse valitud külavanemad said valla juhtidelt Valve Malsroosi
koostatud raamatu O. Raudmetsast ja ametisse kinnitamise korralduse.
Enne ametliku osa lõppu andis vallavanem Rae Kultuurikeskusele üle kingituse
asutuse 30. aastapäevaks ning seejärel ootas
ees ühine sünnipäevatordi söömine ja meeleolukas tantsuõhtu.
RS
Fotod Rae Sõnumid
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Volikogu esimees Agu Laius õnnitleb Rae Kultuurikeskuse juhatajat Kaja Kalmerit
kultuurikeskuse 30. aastapäeval

data lisainfot müüja varasema tegevuse ja
ostjatega käitumise kohta, kuid seejuures
arvestada ka sellega, et sotsiaalmeedias ja
ajaveebides võidakse levitada ebaõigeid ja
eksitavaid arvustusi ja ülevaateid konkreetsete e-kaupluste või e-teenuste kvaliteedi
kohta. E-poe tausta kontrollimisel on abiks
ka tarbijakaitseameti kodulehel olev must
nimekiri e-kauplejatest, kes ei järgi seadusi
või ei täida oma kohustusi tarbijate ees või
keelduvad täitmast tarbijakaebuste komisjoni otsuseid. Lisaks tasub enne tellimuse
tegemist saata müüjale kiri mõne küsimusega ja vaadata, kas ja kuidas kaupleja sellele vastab.

E-poe tingimused ja tarbijale
mõeldud muu teave kodulehel

Enne ostmist tuleb vaadata, kas ja millist
tarbijale mõeldud infot e-kaupluse kodulehel leidub. E-poe veebilehel peab kindlasti
olema järgmine teave: müüja nimi, asukoha ja e-posti aadress, kuhu probleemide
puhul pöörduda; lepingust taganemise,
kauba tagastamise ja pretensioonide esitamise tingimused; kuidas ja millal peab
kauba eest maksma; kui kaua võtab aega
kauba kohalejõudmine ja kui suur on postikulu, samuti see, kes kannab tagastamiskulud. Tarbijat tuleb teavitada ka sellest,
kui tema sõlmitavale lepingule ei laiene
taganemisõigus või kui mingi tegevuse
tõttu taganemisõigus lõpeb. Välismaise
e-poe kodulehel peab olema ka märgitud,
milliste riikide seadused sealt ostes kehtivad.
E-poes tuleb tutvuda tähelepanelikult

Mõistlik on internetiostude eest tasuda
rahvusvahelise krediitkaardiga, sest nii on
ebaausa kaupleja otsa komistamisel suurem võimalus ette makstud summa panga
abiga tagasi saada. Risk on väiksem ka
siis, kui teha makse deposiitarvele vastava
vahendaja kaudu (nt PayPal). Suuremate
ostude tegemisel tasub eelistada kauplejaid, kes soovivad saada osalist ettemaksu
või võimaldavad hoopis maksmist kauba
kättesaamisel.

14-päevase taganemisõiguse
kasutamine

Oluline on teada, et e-poest ostetud kaubaga võib tutvuda samamoodi nagu jaekaupluses. Kui ostetud toode mingil põhjusel siiski ei sobi või tarbija pole teenusega
rahul, on tal õigus lepingust taganeda 14
päeva jooksul alates kauba kättesaamisest
või teenuslepingu sõlmimisest.
Tarbija peab olema kursis, et kui ta
otsustab kasutada 14-päevast taganemisõigust, siis peab ta tegema selleks e-kauplejale kindlasti ka taganemisavalduse. Tarbija
poolt kauba tagasisaatmise ja e-kaupleja
poolt tarbijale raha tagastamise tähtaeg on
14 päeva. Seejuures peab kaupleja tarbijale lisaks kauba maksumusele tagastama
kauba kättetoimetamisega seotud kulud.
Kauplejal on õigus tagasimaksega viivitada juhul, kui tarbija ei ole kaupa tagasi
saatnud või esitanud tõendit, et ta on kauba
teele pannud.
Kadri Paul
Tarbijakaitseamet

Vabatahtlikud pritsumehed
ootavad päästeautode
ehitamiseks tuge
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts oleks väga
tänulik, kui lööksid kaasa meie projektis
ja aitaksid kaasa päästeautode ehitamisele.
Rae TPS soetas 2014. aasta kevadel
maastikusõiduki ja võttis ettevõttelt vastu
kingituse konteinerauto näol. Olemasolevate tuletõrjeautode käigushoidmiseks on
MTÜ-l vahendid tagatud, kuid arenduseks

(sõidukite ehitus) finantseering puudub.
Tulenevalt eelnevast, otsustasime pöörduda hooandjate poole, et finantseerida
päästeautode ehitust. Vaata www.hooandja.
ee. Toetada saab jõuludeni.
RAE TPS baseerub Rae vallas kokku
kolmes erinevas kohas – Assaku alevikus,
Urvaste külas ja Vaida alevikus. Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsil on kokku 30 liiget.
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reklaam

Heategevusjooks Jüri Gümnaasiumi staadionil
Heategevuslik teatemaratonjooks World
Marathon Challenge on ülemaailmne
jooks, millega pööratakse tähelepanu
puudust kannatavatele lastele. Jooks leidis
aset 1. oktoobril algusega kell 13.00 Jüri
Gümnaasiumi staadionil, kus 30-liikmeline võistkond (15 poissi ja 15 tüdrukut)
võistles ühel ajal koolidega üle kogu maailma. Meie staadionil jooksid heategevuse
hüvanguks ka Peetri Kooli ja meie sõpruskooli Pae Gümnaasiumi õpilased – kokku
seega umbes 100 jooksjat kolme kooli peale
kokku. Kohal oli ka Eesti Toidupank, õpilased, õpetajad ja lastevanemad said Toidupangale teha annetusi toiduainete näol.
Toiduaineid puudust kannatavatele peredele kogunes päeva lõpuks üsna palju.
Üritust aitasid õpetaja Ülle Uuemaal
korraldada õpilasesinduse liikmed, kes

aitasid jooksuringe lugeda, pildistada, filmida, jooksjatele jooke jagada, diplomeid
kirjutada. Üritusele lisas mahlakat vürtsi
gümnaasiumi eesti keele õpetaja Allan
Männi, kes kogu jooksu vältel kommenteeris üritust humoorikalt ja hoidis pinget
üleval jooksuaegade võrdlemisega kõikide võistkondade vahel. Õpilasesinduse
liikmetele meeldis üritustel abiks ja toeks
olla, kuna see arendab liikmetevahelist
meeskonnatööd ja kokkuhoidmist õpilasesindusena.
Maratonjooksu esimest vahetust
jooksid OM-idel osalenud tippsportlased
Andres Raja (kergejõustik) ja Ardo Arusaar (Kreeka-Rooma maadlus). Sportlased
elasid maratoni jooksul kaasa meie jooksjatele ning jagasid hiljem pealtvaatajatele ja
jooksjatele autogramme.

Kokku osales ülemaailmsel jooksul 118
kooli. Esimese koha sai Londoni Lee Valley
Athletics Centre ajaga 01:49.43. Jüri Gümnaasium saavutas üldarvustuses 18. koha
ajaga 02:05.46. Pae Gümnaasium saavutas
ajaga 02:12.26 23. koha, Peetri kool jäi 29.
kohale ajaga 02:13.34.
Kadri Koort
Jüri Gümnaasiumi huvijuht

Rae Spordikool loob suurepärased võimalused
noortele spordiga tegelemiseks
Rae Spordikool (Rae Huvialakooli spordiosakond) on taasavamisest alates töötanud kolm kuud. Pakume lastele parimaid
arengutingimusi spordiga tegelemiseks,
võimalused selleks sporditaristu näol on
Rae vallas olemas. Spordikoolis saab tegeleda 5 erineva alaga ja meil on 17 treeningugruppi. Treenereid on meil 13 ja lapsi
alade kaupa 79 korvpallis, 75 kergejõustikus, 33 võrkpallis, 29 males ja 28 lauatennises. Treeningud toimuvad hetkel Jüris
ja Peetris. Alates 2015/2016. õppeaastast
plaanime alustada treeningutega ka Vaida
ja Lagedi koolis.
Spordikooli üks eesmärke on pakkuda
lastele kvaliteetset treeningtegevust, samuti
on siht pakkuda lastele võistluskogemust.
Siiani on spordikooli lapsed alates septembrist osalenud erinevatel võistlustel
üle Eesti. Kergejõustiklased on osalenud
sügisestel jooksuvõistlustel nii vallasisestel meistrivõistlustel kui ka väljaspool. 22.
novembril toimus Tallinna Spordihallis
Rae Spordikooli esimene kergejõustikupäev, kus lapsed võistlesid omavahel 60
m jooksus, kaugushüppes ning 400 m ja
600 m jooksus. Lauatennises toimus 11.
oktoobril Jüris Harjumaa laste GP, millest
võtsid osa ka spordikooli õpilased. Samuti
on lauatennise vanemad õpilased osalenud
erinevatel GP-del üle Eesti. Males on planeeritud nii Jürisse kui ka Peetrisse 2015. a
jaanuaris spordikooli lastele simultaan, kus
õpilastega tulevad mängima Eesti oma ala
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parimad maletajad. Malesimultaani eesmärk on teadvustada lastele malemängu
ning kutsuda neid osalema spordikooli
maletreeningutele.
Võrkpallis korraldas laste treener Ellen
Liik 23. oktoobril spordikooli Peetri ja Jüri
laste omavahelise mõõduvõtu rahvastepallis. Alates 1. detsembrist on Jüris võrkpalli
tunniplaanis toimunud muudatus ning Jüri
võrkpallilaste treeneriks asub Kaisa Kirikal, kes kutsub kõiki huvilisi treeningutele.
Korvpallis oleme osalenud poistega viitel
erinevas vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel, alates makrovanuseklassi poistest ja
lõpetades B-klassi poistega. Hetkel on alagruppide etapid läbi ning mängud jätkuvad
uuel aastal vahegruppides. Seoses Jüri uue
pallihalli avamisega hakkab rohkem noorte
korvpallimänge ka Jüris toimuma. Samuti
on spordikoolis olemas tüdrukute korvpalli
algettevalmistusgrupid, kuhu ootame õpilasi juurde.
Spordikooli eesmärk on pakkuda
kõikidele Rae valla lastele spordikooli

algettevalmistusastmes (6–12-aastased)
mitmekülgseid ja arendavaid treeninguid,
õpetada lastele kohusetunnet ja distsipliini ning võimaldada neil liikumisest
rõõmu tunda. Alates õppetreeningastmest
(11–16-aastased) pakume lastele, kes on
oma alavaliku teinud, vanusega proportsionaalselt suuremat treeningukordade
arvu, et oma välja valitud meelisalaga
süvitsi tegeleda ja ka erinevatel võistlustel,
k.a Eesti meistrivõistlustel, Rae Spordikooli
esindada. Tunneme huvi ja oleme uhked
meie valla noorte sportlaste üle!
Infoks veel nii palju, et seoses Jüri spordihoone laienduse ja uue pallihalli valmimisega alustasime Jüris treeningutega uue
tunniplaani alusel alates 1. detsembrist.
Ootame meie treeningugruppidesse uuest
aastast uusi liitujaid! Hoidke end Rae Spordikooli tegemistega kursis huvikool.rae.ee
abil.
Terves kehas terve vaim!
Mikk Sarik
Spordikooli õppejuht, Rae Huvialakool
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HOLDES FINANTS OÜ

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

reklaam
26
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AVATUD: 11.00-21.00
IGA PÄEV !

DETSEMBRI PAKKUMISED :
DETSEMBRI PAKKUMISED :

ARUKÜLA TEE
9, JÜRI OÜ
HOLDES
FINANTS
HOLDES FINANTS OÜ

LÕUNA-

TELLI ETTE

• DERMANEW
RAAMATUPIDAMINE
BURRITOD
VÕTA KAASA
• DERMANEW
RAAMATUPIDAMINE
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
Tel: 48 333 11
E-R
12.00-14.00
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
VÄIKEFIRMADELE
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
VÄIKEFIRMADELE
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Salong avatud:
+värvimine. 17 eur.
lisa
e
+värvimine. 17 eur.E–R 10–20, L 10–17 Salong avatud:Helista ja küsi
Helista ja küsi lisa Valig
• LASTE L›IKUS
5 eur.
tel 607 4293E–R 10–20, L 10–17
56 243 986
• LASTE L›IKUS
5 eur.
tel 607 4293
56 243 986
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
www.muskuslill.ee
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
www.muskuslill.ee

reklaam

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

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

reklaam
reklaam

DETSEMBRI PAKKUMISED :
• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
koristuse pakett
u
d
o
k
iv
b
o
s
le
a
+värvimine. 17 eur.
om
• LASTE L›IKUS
5 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.

IHTNE!
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Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

LASTELE
Asume Jüris Konsumi
holdesfiMÄNGUTUBA!
nants@gmail.com
Asume Jüris Konsumi
holdesfinants@gmail.com
keskuses
RÕÕMSA
KOHTUMISENI!
Kodukliendihaldur
keskuses
www.burro.ee 48 333 11 www.burro.ee
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Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

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

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

Energiamärgised
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
2QOLQHW||
Radooni mõõtmine
KODUKORISTUS
KONTORIKORISTUS
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
KODUKORISTUS
KONTORIKORISTUS
Projekteerimine
Alates 28.- eurot kord
Alates 12.- eurot kord
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
Alates 28.- eurot kord
Alates 12.- eurot kord
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

Kontakt: Finestum
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Ehitusekspertiisid OÜ
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel 641 1977, 506 0170
Tel: 6611600, 5029295 Enn
Tel: 6611600, 5029295 Enn
info@termo.ee, www.termo.ee

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
Energiamärgised
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
Energiaauditid
2QOLQHW||
Soojalekete leidmine
2QOLQHW||
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
Radooni mõõtmine
KODUKORISTUS
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
Projekteerimine
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
Alates 28.- eurot kord
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV

o

o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ
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KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

Kontakt: Finestum
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
Tel: 6611600, 5029295 Enn
info@termo.ee, www.termo.ee
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PUUMARKETIS ON KÕIGE SUUREM PUITMATERJALI VALIK

Hea reisihuviline!

Alates novembrist pakub Puumarketi
Jüri osakond lisaks sae- ja
höövelmaterjalile ka laia valikut
üldehitusmaterjale.
Asume Jüri Tehnopargis, Sinikivi tee 6.

Tule meiega veetma mõnusaid
jõulueelseid päevi

Riias koos
Livu veekeskuse
külastamisega

Oleme avatud E-R, 08.00-.1700

Sõit toimub 20.–21. detsembril
ja buss väljub Jüri alevikust
Riias ööbime
Wellton Old Riga Palace****
hotellis, mis asub vanalinnas
Lastele ja pensionäridele
soodushind!
Sõidu korraldaja
MTÜ Alustame Algusest

www.rehvipunkt.ee
info@rehvipunkt.ee
TEL. 555 00 555

30 kuulutused

PEETRIKESE
LASTEHOID

Võtame vastu uusi lapsi!







Kõik
vajalik
klassikaliseks
raseerimiseks.
www.raseerija.ee

Diivanite, vaipade ja
madratsite süvapuhastus

REISIJATE VEDU
26-KOHALISE BUSSIGA
MEELDIVAT REISI!
MKR BUSS OÜ
Tel +372 5625 0242
mkrbuss@gmail.com

Rae Sõnumid • detsember 2014

Rae Sõnumite reklaami mainimisel
diivani süvapuhastus –33%
Tavahind 12.- €/istekoht

Pensionäridele –40%

Lisainfo: 5661 5043; 502 7229
puhastusest@gmail.com

25

Turu-uuringute AS otsib

Korstnapühkimisteenus.
Energiamärgised Asume AasaKUULUTUSED
1D,
ELANIKKONNAkorstnasober@gmail.com.
KÜSITLEJAID
Peetri alevik
Energiaauditid
5650 5189 Peep Sõber.
Liuguksed ja riidekapid.
Abi
kapi
või
Turu-uuringute
AS otsib
kelle töö sisuks on küsitleda inimesi
nende kodudes
www.peetrikese.eu
Soojalekete leidmine
garderoobi projekteerimisel.
Parimad
Turu-uuringute
AS otsib
tööpäeva
õhtutel
ja
nädalavahetustel
Soovin osta või rentida talveks tõukekelku.
Tel. 50 78 396
hinnad. Tel 5221 151.(Väga
Info www.nagusul.ee
sobilik võimalus pensionile
palgale lisa teenida!)
Radooni mõõtmine
Tel
676või
6292
ELANIKKONNA
KÜSITLEJAID
ELANIKKONNA
KÜSITLEJAID
Projekteerimine
Säästa kuni 60%küttekuludelt!
Mitsubishi
kelle töö sisuks
on küsitleda inimesi nende kodudes

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

PuhastusEst OÜ

reklaam

Täpsem info telefonil 502 9006
või kodulehel
www.alustamealgusest.eu

detsember
PAKUME TÖÖD

Omalt
poolt
pakume
• head
suhtlemisoskust
kasutamise
võimalust
•• sõiduauto
väljaõpetausust
ja
paindlikku
tööaega
täpsust,
ja kohusetundlikkust
kasutamise
oskust
tavakasutaja tasemel (küsitlusi
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad
soodsad.
sõiduauto
kasutamise
võimalust
•• arvuti
töötasu
tükitöö
alusel
viiakse
läbi Turu-uuringute
AS kodukohast
tahvelarvutiga)
arvuti
kasutamise
oskust tavakasutaja
tasemel
(küsitlusi
sõidukulude
kompenseerimist
eemal
asuvate
Garantii. Tel.: 502• 9075,
viiakse
läbi
Turu-uuringute
AS
tahvelarvutiga)
inimeste
küsitlemisel
robert.kallion@gmail.com
2013 ▪ Rae Sõnumid
Omalt poolt pakume
• väljaõpet
ja paindlikku tööaega
Omalt
poolt pakume
Müüa kuivad
küttepuud
40L
võrkkotis:
•• töötasu
tükitöö
alusel
Kandideerimiseks
saata
CV e-mailile
marina@turu-uuringute.ee
väljaõpet
ja
paindlikku
tööaega
•• sõidukulude
kodukohast eemal asuvate
okaspuu klots 5-25cm
1.70 tükitöö
eur, kompenseerimist
kaseklots
töötasu
alusel
inimeste
küsitlemisel
Täpsemat
infot
saab
tel: 585
• lepp
sõidukulude
kompenseerimist
kodukohast
eemal
asuvate
5-25cm 2.00
eur,
30cm
2.30
eur,29 701
1. november
Põleng
Jüris, Veetorni
1
küsitlemisel
kanglepp 30cm 2.40inimeste
eur, kask
30cm 2.70

JÜRI
MARI LASTEHOID
PUHASTUSTEENINDAJATELE!

!

töökoht elukoha lähedal
OOTAB
UUSI
LAPSI
stabiilne
töökoht

garantiid
Asumesotsiaalsed
Rae vallas
Jüri alevikus,
kaasaegsed töövahendid
Kasemäe
5-1.
erialane
väljaõpe
ohutud töötingimused
Info:
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee



622 8591,
5557 5966
personal@puhastaja.ee

KÕIK KÜSIMUSED OODATUD!
TONDI PUHASTUSTÖÖD

VEOTEENUS kaubikuga
Kandidaadilt
eeldame
Heavy õhksoojuspumbad
koos
paigaldusega
tööpäeva
õhtutel
ja nädalavahetustel
sisuks
on
küsitleda
inimesi nendekandevõime
kodudes
• kelle
headtöö
suhtlemisoskust
3,3x1,7x1,8m,
1500kg ja
alates 869 eurot. Tel
666 1355.
(Väga
sobilik
võimalus
pensionile
või palgale lisa teenida!)
tööpäeva
õhtutel
ja nädalavahetustel
• täpsust,
ausust
ja
kohusetundlikkust
väikeveokiga 4,4x2,1x1,9m, kandevõiwww.kodukliima.ee
• sõiduauto
kasutamise
võimalustvõi palgale lisa teenida!)
(Väga sobilik
võimalus pensionile
me 2300kg. Hind Harjumaal 14 ja 18
• arvuti kasutamise oskust tavakasutaja tasemel (küsitlusi
€/h,
kaugemal 0.50 ja 0.65 €/km.
Kandidaadilt
eeldame
viiakse
läbi
Turu-uuringute
AS tahvelarvutiga)
Ostan otse omanikult Jüris 2-toalise kõigi
• head suhtlemisoskust
Tel 506 5106
Kandidaadilt
eeldame
mugavustega korteri.
Tel 5390
6584.ja kohusetundlikkust
• täpsust,
ausust

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
NOVEMBER 2013

2. november Järelvalveta lõke Rae külas
Turu-uuringute AS: www.turu-uuringute.eu
eur, saar 30cm
2.90
eur.
Alates
50-st CV
kotist
Kandideerimiseks
saata
e-mailile
marina@turu-uuringute.ee
Pärnu
mnt
102,
A-korpus,
11312
Tallinn
9. november
Abistati kiirabi Järvekülas
on transportKandideerimiseks
Kiili, Rae, Viimsi valda
saatatasuta.
CV e-mailile
marina@turu-uuringute.ee
17.
november
Kõrvaldati
murdunud puu teelt
Täpsemat infot saab tel: 585 29 701
Tellimine: 5198
9070, info@unitedexpo.ee,
Vana-Tartu mnt 7. km
Täpsemat infot saab tel: 585 29 701
www.unitedexpo.ee
Turu-uuringute AS: www.turu-uuringute.eu
18. november Suur tulekahi Paekna külas.
Pärnu mnt 102, AS:
A-korpus,
11312 Tallinn
Turu-uuringute
www.turu-uuringute.eu
Põles Hakkepuidu ladu
Noor pere soovib
osta102,
krundi
Jüri aleviku
Pärnu mnt
A-korpus,
11312 Tallinn
28. november Järelvalveta lõke Peeteri tee 21
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt:
28. november Põleng Lagedil, Linnu teel
Andreas 511 1420 või andreas@foxberg.ee

detsember 2014 • Rae Sõnumid
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Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.

Hinnad alates 24.50 € / 20 kg
Tasumine pangakaardiga või sularahas.
Tel. 5645 1077 / www.vapratee.eu

Müüa kuivad
küttepuud kask, saar ja mänd.
Pikkus 30, 40 ja 50 cm.
Puud asuvad Rae vallas.

Tel 511 5800

OÜ Hoolega pakub

Müüa krundid:

Koristusteenus:
kodukoristus, akende pesu
Aiatööd:
muru ja peenarde hooldus,
lehtede ning niiduse kogumine,
vajaduse korral äravedu

HOOLEGA TEHTUD!
info@hoolega.eu
5305 5484
Saveliin Kaarneem
OÜ Hoolega
Mängulustiline 4-aastane poiss ootab
kergema nohu-köha korral enda
juurde rõõmsameelset

hoidjatädi

Seega on hoidmine vajaduspõhine,
mitte täiskohaga töö ja sobib rohkem
kodusele inimesele.
Elame Rae külas, vajaduse korral
kindlustame transpordi.
Kui tunned huvi, võta ühendust

528 5099

1. Jaaniantsu tee 3,
65301:011:0341,
4490 m2 H: 95000 €

AS Gasell võtab tööle

REMONDIMEHE
töökohaga PEETRI alevikus Vägeva tee 8
AS Gasell tegeleb kohvrite ja käekottide
hulgimüügiga.

Tööülesanded:
•
reisikohvritele ja käekottidele pisiremondi tegemine: neetide lisamine,
kohvrirataste vahetus jms
•
lihtsamate ehitusremonditööde tegemine kontori-laohoone juures
Töötasu alates 670.- eurost (bruto)
Tööaeg: tööpäeviti 08.30–17.00
Tööd saab teha ka poole kohaga.
Huvi korral palun saata CV:
urmas@gasell.ee
Lisainfo tel 5198 7270

2. Jaaniantsu tee 5,
65301:011:0343,
4122 m2 H: 95000 €

Krundid asuvad Lagedil,
Ülejõe külas,
väga ilusas looduskaunis kohas ja
piirnevad pirita jõega.
Lähedal asuvad Lagedi keskus,
kool, lasteaed.
Rajatud on asfaltkattega tee,
tänavavalgustus, side, vesi,
kanalisatsioon, sadevee äravool
ja elekter 3 × 25A.
Hind sisaldab kõiki liitumisi
rando@keskkonnaarendus.ee,
56489551

Uued energiasäästlikud
ridaelamuboksid Peetri alevikus,
Niinesaare tee 19
valmivad juba detsembris!

Iris Kool 55615443
www.laam.ee/niinesaare
Rae Sõnumid • detsember 2014
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kuulutused
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–20 cm,
lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm,
saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198 9070,
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
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 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks
pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid, fotod,
paberrahad ning margikogud. Küsi lisainfot 5399 6098, Rene.
Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Kasutame
spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning -tehnikat. Tel 5687 9448,
info@smart-furniture.eu
Ostan ENSV- ja EW-aegseid rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, trükiseid ning muid kollektsioneerimisesemeid.
Tel 602 0906 või 501 1628, Tim
Katused, fassaadid, üldehitus- ja viimistlustööd.
epost: marko@artellehitus.ee 53529476

teated
Advendi- ja jõuluaeg
Jüri kirikus
Pühapäeval, 7.12 kell 12 advendijumalateenistus.
Muusika Jüri ja Anna-Maria Vainolt. Toimub kiriku
lääneportaali vitraažakna avamine, autor Anna-Maria
Vaino.
Pühapäeval, 14.12 kell 12 advendijumalateenistus.
Pidulik leeripäev ja Jüri kiriku aastapäev. Muusika
segakoorilt Suur Terts.
Pühapäeval, 14.12 kell 18 advendikontsert Rae
Kammerkoorilt koos muusikaliste sõpradega.
Pühapäeval, 21.12 kell 12 advendijumalateenistus.
Muusika naiskoorilt Baltika.
Pühapäeval, 21.12 kell 16 advendikontsert Türnpu
Meeskoorilt.
Jõululaupäeval, 24.12 kell 16 püha jõuluõhtu
jumalateenistus. Muusika Jüri Perekoorilt ja Jüri
Gümnaasium lastelt.
kell 18 püha jõuluõhtu jumalateenistus
Jõulupühal, 25.12 kell 12 jõulupüha jumalateenistus.
Muusika Jüri koguduse segakoorilt.
Vana-aastaõhtul, 31.12 kell 16 vana-aastaõhtu
jumalateenistus armulauaga.

Novembris
registreeritud
sünnid

Detsembri sünnipäevalapsed

VÕNNO VÕSU
ROMET ERIK VILBRE
HENDRIK RÜÜTEL
GEORG LAURITS PAJUSALU
HANS GUSTAV NARUSBERK
GERMAN ŠANTŠUK
RASMUS SELART
RICHARD TAMM
MARKUS SEPP
INGER LISBETH TALI
KELLY KAAL
KAREN BEKMANN
LINDA LEINBERG

ALEKSANDER LISKE
ELMAR PEETERSON
MEERI VOOREMÄE
HILDA GRUNTŠTEINS
ELMAR NIINEPUU
JELIZAVETA IVANOVA
MARIE LISKE
NIKOLAI LEPMETS
EHA LOIK
ÕILME NUUT
OLGA MOLODOVA
VAIKE EVERST
ELVI NIGULA
NELLY LAGLE
VAIKE-MARIE SIBRITS
EVI JULLINEN
BORIS LANG
VALENTINA FURMANJUK
VILMA PLESS

92
91
90
89
89
88
86
84
83
83
83
83
83
81
81
81
81
80
75

VIIVE TAAL
RITA PORTUNOVA
VIIVI KURVITS
LIA EVART
VIIVE TIHAMETS
LARRY DEAN MININGER
ÜLO PEETS
HILLA LOO
AINO VIINAMÄGI
SILVI ŠMIDT
MATI NAHKUR
AASA LILL
VIKTOR IVANOV
ENN KIKAS
AHTI TALL
MART PÕLTSAM
EVI PÕLDMA
LEMBIT LAHT
HELLE HOLSMER

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

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
NOVEMBRIKUU

Novembris lahkunud
NIKOLAI ALEKSEJEV
VILERJAN PIVEN
LAURI LAAS
ROLAND EHTLA
HELVE-HERMELIINE KULDKEPP
VALVE TUULE

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:
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Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kuma Print

3. novembril
7. novembril
9. novembril
18. novembril
21. novembril
28. novembril

abistati kiirabi Jüris Ehituse 8
likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Rae tee ristmikul
abistati kiirabi Mõisa 8
tulekahju Patika külas Kuuseriisika teel
likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Jüri lähistel
põleng Jüris Haava 2

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6800 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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