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Rae valla 2014. aasta eelarve
investeeringute kava panustab
kõige enam haridusse ja
teedeehitusse
Rae vallavolikogu kinnitas 17. detsembril Rae valla 2014. aasta eelarve, mis on senistest eelarvetest kõige
investeeringumahukam.
„Käesoleva aasta eelarve põhitegevusja investeeringukulude kogusumma on 29,1
miljonit eurot,” rääkis vallavanem Mart
Võrklaev.
Kavandavate investeeringute maht
tuleb algaval aastal Rae valla kõigi aegade
suurim ja küündib 12,5 miljoni euroni.
Investeeringute kogumahust moodustavad 66% haridusvaldkonna ning 16%
teede ja infrastruktuuri investeeringud.
Vallavanema sõnul tuleb võtta 2014. aastal tehtavate investeeringute katteks laenu
10 miljonit eurot, sest põhitegevustulud ja
olemasolevad jäägid ei võimalda katta vajalikku investeeringumahtu.
Läbi aegade suurima investeeringumahu põhjuseks on lasteaiakohtade
puuduse likvideerimine ja koolikohtade
puuduse ennetamine. Samuti on juba üle
14 200 elanikuga vallas ülekoormatud
vabaaja- ja sporditegevuse ruumid, millesse
investeerimine on väga vajalik.
2014. aastal rajatakse valda juurde 420
lasteaiakohta. „180-kohaline Aruheina

Lasteaed tuleb Peetrisse ja 240-kohaline
Võsukese Lasteaed ehitatakse Jürisse,”
loetles vallavanem Mart Võrklaev üles
põhiinvesteeringud alusharidusse. Üldhariduskoolide laiendustest jätkatakse 2014.
aastal Jüri Gümnaasiumile uue osa ehitamist, millega lahendatakse ka huvialakooli
jaoks ruumide puuduse probleem. Spordi
ja vabaaja võimaluste parandamiseks investeeritakse vallavanema sõnul Jüri Pallihalli
ehitusse.

Oluline valdkond on 2014. aastal
samuti teede projekteerimine, rekonstrueerimine ja ehitus, kuhu investeeritakse 2 miljonit. Kavas on investeerida Assaku-Peetri
kergliiklustee ehitusse, Rebase-KasemäeAruküla teede vahelise piirkonna 1. etapi
lõpetamisse ning 2. etapi projekteerimisse,
Mõigu kortermajade piirkonna teedesse,
Lagedil Jaama tänava kergliiklustee rajamisse ja Betooni tänava ehitusse, Tammi
tee ehitusse ning Andrekse elamurajooni
teede rajamisse. Plaanis on korda teha ka
vallamajaesine ristmik ja parkla.
Kokkuvõttes on vallal investeeringute
teostamise osas ees seismas töine aasta.
Vallavanem Mart Võrklaeval on hea meel
tõdeda, et aasta tuleb küll töine, aga sellega
lahenevad mitmed suured probleemid.
Vastuvõetud eelarve aluseks on Rae
valla eelarvestrateegia aastani 2017.
RS
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Jüri Gümnaasiumi laiendustööd algasid juba möödunud aastal

Rae vallas tõusevad haridustöötajate palgad
Haridus- ja Teadusministeeriumi kava
kohaselt tõuseb täiskohaga töötavate õpetajate töötasu alammäär 2014. aastal 800
euroni.
Rae valla 2014. aasta eelarve näeb ette
800-eurost palga alammäära ka lasteaiaõpetajatele. „Väärtustame lasteaiaõpetajate tööd nagu õpetajate tööd ning leidsime

valla eelarvest vahendid lasteaiaõpetajate
palkade tõstmiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud üldhariduskooli
õpetaja miinimumpalga tasemele,” ütles
vallavanem Mart Võrklaev.
Palga kasvu on ette näha samuti haridusasutustes töötaval abipersonalil. Keskmiseks palgatõusuks on arvestatud 5%.

Õpetajaabide palgad tõusevad keskmisest
rohkem ja senise keskmiselt 420 euro asemel on palga alammääraks kavandatud 500
eurot.
Rae valla kõikide lasteaedade ülalpidamiskuludeks on kavandatud kokku ligi 4,6
miljonit eurot. Koolide ülalpidamiskuludeks on ligi 4,8 miljonit eurot.
RS

Vallavalitsus kinnitas uued Rae valla pereja sotsiaaltoetuste määrad
„17. detsembril vastu võetud Rae valla
2014. aasta eelarve alusel tõstis vallavalitsus koduse mudilase toetust 128 eurolt 150
eurole ning ranitsatoetust 150 eurolt 170
eurole.” ütles abivallavanem Jens Vendel.
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Abivallavanema sõnul tõsteti suurperede emadepäeva- ning jõulutoetust
ning nende uus määr on alates 2014.
aasta 1. septembrist 100 eurot. Eestkosteperede, puudega laste jõulutoetus ning

vähekindlustatud perede laste koolitoetus hakkab olema samuti septembrist 100
eurot. Puuetega inimestele ettenähtud küttetoetus tõsteti 32 eurole ning eakate tähtpäevatoetus 50 eurole.
RS
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RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

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

Aruheina
Lasteaia
ehitusleping
sai allkirjad
19. detsembril sõlmisid vallavanem Mart
Võrklaev ning AS Parmeron ja TREV-2
Ehituse OÜ esindaja Rein Olesk ehituslepingu Peetri alevikku Aruheina teele
180-kohalise lasteaia ehitamiseks.
Ehitustööde maksumus koos käibemaksuga on 1,8 miljonit eurot ja valmimistähtaeg 2014. aasta novembri algus.
RS

Rahandusameti juhataja valla
majanduslikust seisukorrast
17. detsembri volikogu istungil võeti
vastu valla 2014. a eelarve. Kuna eelarve
on mahult kõigi aegade suurim, selgitame, kuidas on eesmärkide täitmine
võimalik ja võrdleme 2013. a mahtudega.
2013. a põhitegevuse tulude eelarve ületatakse ligikaudu 500 000 euro võrra. Tuludest moodustab põhiosa laekumine füüsiliste isikute tulumaksueraldistelt – 11,3
miljonit eurot, eelarve ületamine 418 000
euro võrra. Laekus 1,2 miljonit eurot enam
kui 2012. a. Kasvu põhjuseid on kolm:
• Elanike, sh maksumaksjate arvu
suurenemine. 2013. aastal kasvas
Rae valla elanikkond 443 inimese
võrra. Ajakirjanduses palju räägitud Tallinna negatiivsest mõjust
ümbritsevate valdade elanikkonnale
Rae valla puhul eriti paika ei pea –
Tallinnast saabunute ja lahkunute
saldo on aasta lõikes 158 inimesega
Rae valla kasuks.
• Elanike tulude kasv.
• Tulumaksueraldiste määra suurenemine 0,17% võrra, mille mõju oli
166 000 eurot.
Põhitegevuse kulude osas prognoosime
eelarvega võrreldes kokkuhoidu ligikaudu
920 000 eurot. Sellest on 470 000 majandamiskulude, 220 000 personalikulude,
180 000 toetuste ja 50 000 eurot reservfondi
kokkuhoid. Majandamiskulude kokkuhoiu
põhiosa tekkis uute, 2013. a käiku antud
hoonete halduskulude ülehindamisest
eelarves.
Eelnevate perioodidega kogutud raha
jääk oli 2013. a alguseks 4,0 miljonit.
Nimetatud jäägile lisandusid 2013. a põhitegevuse tulem 2,6 miljonit eurot, varade
müügid ja toetused, mis võimaldasid teostada investeeringuid 6,6 miljoni euro ulatuses. Põhiosas kulus see Peetri alevikku

miljonites eurodes
2014

2013 prognoos

muutus

29,4

17,2

+ 12,2

põhitegevusest

17,6

16,4

+ 1,2

põhivara müük

1,1

0,5

+ 0,6

riigilt ja fondidest

0,7

0,3

+ 0,4

10,0

0

+ 10,0

29,1

20,4

+ 8,7

põhitegevuskulud

16,5

13,8

+ 2,7

investeeringud

12,5

6,6

+ 5,9

0,1

0

+ 0,1

Tulud, sh

laen
Kulud, sh

3D joonis Aruheina Lasteaiast

240-kohalise lasteaia ehitamiseks ja kooli
laiendamiseks (5,1 miljonit eurot) ning
teedele-tänavatele (0,9 miljonit eurot). Veel
investeeriti 0,1 miljonit eurot terviseradadesse ja 0,2 miljonit eurot Lagedi spordirajatistesse. Kahjuks jäid 2013. a põhiosas
tegemata mitmed eelarves kavandatud
investeeringud – Peetri aleviku Aruheina
Lasteaed, Jüri Gümnaasiumi laiendus,
Rebase-Kasemäe-Aruküla teede vahelise
piirkonna teed, kokku 3,5 miljoni euro
ulatuses. Põhjuseks oli riigihangete mitmekordne vaidlustamine osalejate poolt,
millest tulenevalt ehituste alustamine oluliselt hilines, tee-ehituse objekt aga nihkus
2014. a kevadesse.
Investeeringute kava alatäitmisest
tulenevalt ei vajanud vald 2013. a eelarves
kavandatud laenu. 2013. a tegemata jäänud investeeringutele lisanduvad 2014. a
Jüri aleviku Võsukese Lasteaia ja Jüri Pallihalli ehitamine. Investeeringute kogusummaks on kavandatud 12,5 miljonit. Kuna
varasemalt kogutud vahendid on 2013. a
investeeringutega kasutatud, tuleb 2014. a
võtta laenu ligikaudu 10 miljonit eurot.
On kavandatud ka mõned objektid, mille
katteallikaks on osaliselt saadavad toetused, nende mittesaamisel kava realiseerida
ei õnnestu.
Kokkuvõtteks tuleb nentida, et ees
seisavad üpris keerulised ajad. Uued lasteaiad-koolid nõuavad olulisi summasid
halduskuludena, lisanduvad uue kululiigina laenuga seotud kulud. Seega on ökonoomne majandamine väga oluline. Siit ka
üleskutse elanikele – võtta end kindlasti
arvele valla elanike registris. Ei ole võimalik saada vallalt teenuseid, kandmata siia
tulumaksueraldisi.
Tiit Keerma
rahandusameti juhataja

finantskulud

jaanuar 2014 • Rae Sõnumid

3

4

vallavalitsus

Sotsiaalkindlustusamet annab teada
muudatustest sotsiaalkindlustuse vallas
alates 1. jaanuarist
Suurenevad vanemahüvitise arvutamise
alusandmed. 2014. aastal lähtutakse järgmistest suurustest:
1. Vanemahüvitise määr on 320 eurot
kuus. Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel
eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt mittetöötanud õppurid);
2. Töötasu alammäär on 355 eurot kuus.
Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise
aasta keskmine ühe kuu tulu oli alampalgaga võrdne või sellest väiksem;
3. Vanemahüvitise ülempiir on 2378.25
eurot kuus (s.o üle-eelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus).
Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu
tulu oli märgitud summaga võrdne või sellest suurem.
Jõustub vanemahüvitise seaduse muu-

datus, mis reguleerib vanemahüvitise suurust, kui hüvitise saaja saab samal ajal töist
tulu. Kui hüvitise saaja töine tulu samal
kalendrikuul on suurem kui hüvitise määr,
vähendatakse hüvitist. Uus hüvitise vähendamise valem on lihtsam, läbipaistvam ja
lapsevanemale soodsam.
Kasutatakse valemit: hüvitis – (tulu –
hüvitise määr)/2.
Seejuures säilitatakse alati vähemalt
pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei
vähendata seda alla hüvitise määra suuruse
summa.
Hüvitist makstakse täiel määral, kui
hüvitise saaja töine tulu samal kalendrikuul
on kuni hüvitise määra suurune summa, s.o
320 eurot kuus.
***
Lapsepuhkuse päevatasu suurus on
ühele tööpäevale vastav tasu töötasu alammäärast – 2014. aastal on see 16.97 eurot.
Töötasu alammäär 2014. aastal on 355
eurot.

Kuidas saavad väiksed vallakodanikud nimelise hõbelusika
Rae vallavalitsusel on traditsiooniks kinkida aastastele vallakodanikele hõbelusikas.
Sünniaja ning graveeritud valla vapiga
nimeline hõbelusikas kingitakse kõigile
sünnijärgselt Rae valda registreeritud lastele, kellel on täis saanud või saamas esimene eluaasta.
Rae vallavalitsus korraldab lusika kinkimise üritusi aastas kolmel kuni neljal korral – peamiselt kas Jüri raamatukogu avaras
II korruse laste- ja noortekirjanduse saalis
või Peetri kooli aulas.
Kutse saadetakse vähemalt kaks nädalat
enne ürituse toimumist rahvastikuregistris
märgitud aadressile.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tund ja sellesse aega
mahub ka vallavanema pidupäevatervitus
ning noorte laulusõprade muusikaline
etteaste.
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Ürituse kõige tähtsam osa saabub siis,
kui algab hõbelusikate jagamine. Lauale on
valmis pandud ligikaudu 40 roosas või sinises karbis lusikat, mida vallavanem jagama
hakkab. Mõni väike kingituse saaja tuleb
sellele järele juba vapralt omal jalal, kuid
meelsamini valitakse turvalisem ja kiirem
lahendus – emme või issi süles.
Kahjuks tuleb ette üritusi, kuhu kõik
kutsutud kohale tulla ei saa ja osa hõbelusikaid jääb omanikele üle andmata. Vanemad
saavad pärast üritust lapse kingituse kätte
vallavalitsuse kantseleist, kus neid hoitakse
üks aasta.
Vallavalitsus palub kõigil lapsevanematel, kes on saanud kutse hõbelusikapeole,
kuid kellel ei ole olnud võimalik üritusel
osaleda, tulla oma lapse hõbelusikale vallavalitsuse kantseleisse järele.
RS

Lapsepuhkust antakse emale või isale
tema soovil igal kalendriaastal:
• 3 tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla
14-aastast last;
• 6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam
alla 14-aastast last või vähemalt üks alla
3aastane laps.
***
Pensionide täiendav maksuvaba tulu
suureneb 216 euro võrra aasta kohta ehk 18
euro võrra kuus, mis tähendab, et pensionidele tehtav täiendav maksuvaba tulu määr
on 2520 eurot aastas ehk 210 eurot kuus.
Seega on pensionäridel alates 2014.
aastast õigus koos üldise maksuvaba
tuluga saada tulumaksuvaba tulu 354 eurot
kuus (4248 eurot aastas). See osa pensionist, mis ületab 354 eurot, maksustatakse
tulumaksuga.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti
kommunikatsiooninõunik

Järgmised
hõbelusikapeod
toimuvad
veebruaris
Rae vallavalitsus korraldab ajavahemikus
17. august 2012 kuni 31. jaanuar 2013 sünnijärgselt Rae valda registreeritud lastele 1.
ja 8. veebruaril lusikapeo.
Kutsed saadetakse postiga kodusele
aadressile ja kutset on oodata postkasti
kaks nädalat enne ürituse toimumist. Kui
kutse postkasti ei jõua, palume võtta ühendust tel 605 6750.
Rae vallavalitsusel on tavaks kinkida
oma valla lastele nimeline sünnikuupäeva
ja valla vapiga hõbelusikas, mis antakse üle
pidulikul laupäevahommikusel üritusel.
RS
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Rae valla elanikele makstavatest peretoetustest
Peretoetuse ja kuluhüvitise saamise aluseks on vallavolikogu määrus nr 37 „Rae
valla eelarvest toimetuleku kindlustamiseks peretoetuste maksmise ja lapse koolitee kulude hüvitamise kord”. Määrus on
kinnitatud 16. novembril 2010.
Toetuste täielik loetelu koos juhenditega nende taotlemiseks on kättesaadav
Rae valla koduleheküljelt rae.kovtp.ee/et/
toetused-ja-soodustused.

Ülevaade peretoetustest
Sünnitoetus
2014. aastal maksab vald sünnitoetust summas 320 eurot. Erand sünnitoetuse maksmisel tehakse kolmikute või mitmike sünni
puhul, mil lapse kohta makstakse toetust
kahekordse piirmäära ulatuses ehk 640
eurot.
Eralasteaiatoetus
Eralasteaia toetust maksab vald nende
laste eest, kes on munitsipaallasteaia järjekorras, aga käivad litsentseeritud eralasteaias, millel on HTM antud koolitusluba.
Toetus summas 224 eurot kantakse üle
eralasteaiale.

Foto Esta Kivi

Koduse mudilase toetus
Kui laps on munitsipaallasteaia järjekorras ja vähemalt 18 kuud vana, kuid lasteaiakohta talle anda ei saa, siis on vanemal

võimalus saada vallavalitsuselt koduse
mudilase toetust, mis 2014. aastast on 150
eurot kalendrikuus.
Ranitsatoetus
Rae vallas on lapsevanemal õigus taotleda
ranitsatoetust, mis sisuliselt on toetus lapse
koolitee alguse puhul. Käesolevast aastast
on ranitsatoetuseks 170 eurot ja selle saamine ei ole seotud õppimisega Rae valla
koolides. Ranitsatoetust makstakse ka
vanematele, kelle laps asub õppima kooli,
mis asub teises omavalitsuses.

Ülevaade kuluhüvitistest
Kuluhüvitistest makstakse Rae vallas lapsevanematele hüvitist laagri osaluskulude katteks, mida kompenseeritakse 50%
ulatuses, kuid mitte rohkem kui 64 eurot
2014. aasta kohta. Samuti makstakse toetust
spordi- ja huvitegevuse kulude katmiseks
kuni 50% tehtud kuludest, kui peres kasvab alla nelja lapse. Neljalapselise ja suurema pere lapse spordi- ja huvitegevuse
kulusid hüvitab vallavalitsus 75% ulatuses.
Spordi- või huvitegevuse kulusid hüvitatakse kalendriaasta kohta kuni 128 eurot.
Rae valla õpilastele on korraldatud
tasuta transport kooli ja kodu vahel liikumiseks ja koolilõuna. Lisaks saab lapsevanem taotleda vallavalitsuselt lasteaiatasu
soodustust, mille kuumakse on 33 eurot
kuus.

Tingimused peretoetuste
saamiseks
Põhilisim tingimus on sissekirjutuse olemasolu Rae valda. Kui pikalt peab eelnevalt
olema ametlikult Rae valla elanik, see on
toetuste lõikes erinev.
Koduse mudilase ja eralasteaia toetuste maksmiseks nõutakse lapsevanematelt ja lapselt aastast sissekirjutust. Laps ja
tema mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud
vähemalt üks aasta enne toetuse saamist.
Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse saamiseks tuleb end Rae valda sisse kirjutada
kolm kuud enne sündmust. See tähendab,
et enne lapse sündi peavad olema vanemad
sisse kirjutatud vähemalt kolm kuud ning
enne ranitsatoetuse väljamaksmist peavad
laps ja vanemad olema ametlikult valla elanikud samuti kolm kuud.

Tingimused kulude
hüvitamiseks
Jällegi on põhilisim tingimus sissekirjutuse
olemasolu Rae valda. Spordi- ja huvitegevuse kulude hüvitamist saab taotleda, kui
laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud
vähemalt kolm kuud enne toetuse saamist.
Kulusid hüvitatakse lastele või noortele
vanuses 5–19 aastat. Oluline on, et kooliealine õpib üldhariduskoolis, kutseõppes
või kõrgkooli päevases õppes.
Spordi- ja huvitegevuse kulude hüvitamist ei ole ette nähtud Rae valla allasutuste
korraldatud spordi- ja huviringides osalemisel. Näiteks kui laps osaleb Rae Huvialakooli tundides või ringitöös, ei kuulu selle
tasu hüvitamisele.

Kuidas kontrollida oma
elukohaaadressi ja
esitada elukohateadet
omavalitsusele
Elukohaandmete kontrollimiseks rahvastikuregistris on võimalus pöörduda
Rae vallavalitsuse registripidaja poole
või sisenedes ID-kaarti kasutades
kodanikuportaali www.eesti.ee, kus
saate esitada päringu enda andmete
kohta.
Elukohateate esitamiseks saab
kasutada samuti kodanikuportaali
www.eesti.ee. Lisaks on võimalik elukohateadet esitada otse omavalitsusele
ja selleks on Rae vallas kaks võimalust.
Üks variantidest on välja printida elukohateate blankett valla koduleheküljelt 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 kontakttelefon on
605 6756, e-posti aadress merike.
sults@rae.ee.
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Huvitegevust pakkuval organisatsioonil peab olema koolitusluba ning organisatsioon peab olema kantud Eesti Hariduse
Infosüsteemi (EHIS), sporditegevust pakkuval treeneril peab olema vastava spordiala treeneri kutsetunnistus.
Laagrikulude hüvitamine on ette nähtud lastele või noortele vanuses 5–19 aastat ning kooliealised peavad õppima üldhariduskoolis või kutseõppes, samuti võib
saada hüvitist veel kõrgkooli päevase õppe
noor. Laagris osalemise tasu hüvitatakse
ettenähtud piirmäära ulatuses taotlejale,
kes osales laagris, millel on HTM-i väljastatud noortelaagri luba, või projektilaagris,
millel on kohaliku omavalitsuse luba laagri
korraldamiseks.

Rae vallas, arveldab vallavalitsus otse kooli
toitlustajaga. Vallavalitsusele on vaja sel
juhul teha taotlus koolilõuna saamiseks.
Sõitmine valla korraldatud ja finantseeritud avalikel liinidel on õpilastele
tasuta. Valla finantseeritud liinid on R1–
R7 (sõidumarsruudid www.harjuytk.ee/et/
uudised-ja-teated/-/asset_publisher/9eJZ/
content/id/6486092). Kui aga põhikoolis
õppiv noor kasutab ühistransporti sõiduks
naaberomavalitsuses asuvasse kooli, kompenseerib Rae vald dokumentide alusel
kooli ja kodu vahelise sõidu juhul, kui õpilane käib muukeelses koolis või lapsele on
määratud erivajadus.

Toetuse taotlemise
esimene samm
Tingimused teiste soodustuste
või hüvitiste saamiseks
Lasteaiatasu soodustuse saamiseks peab
peres kasvama kaks lasteaiaealist last, kes
käivad samal ajal Rae valla lasteaias või vallavalitsusega lepingu sõlminud eralasteaias.
Tasuta koolilõuna on ette nähtud riigi
poolt kõigile põhikooli õpilastele ja valla
poolt koduvalla gümnaasiumi õpilastele,
kes on elanikeregistris Rae valla elanikud.
Näiteks, kui Rae valla noor õpib koduvalla
gümnaasiumi 10.–12. klassis, on koolilõuna
talle tasuta. Kui noor elab teises omavalitsuses, ei kuulu koolilõuna hüvitamisele.
Kui põhikooli õpilane õpib väljaspool
Rae valda asuvas koolis, aga elab ametlikult

Kõige esimene samm on avaldada soovi
toetuse saamiseks ning selleks on vaja täita
vastav taotlusvorm, mille blanketi saab Rae
valla koduleheküljelt rae.kovtp.ee/et/blanketid. Seejärel tuleb toimetada allkirjastatud blankett vallavalitsusse aadressil Aruküla tee 9, Jüri või saata digiallkirjastatuna
vallavalitsuse vastuvõtusekretärile aadressil
info@rae.ee.
Sooviavaldus toetuse saamiseks tuleb
saata üldjuhul 15. kuupäevaks, eranditeks
on ranitsatoetuse taotlus, mis tuleb esitada
30. septembriks ning lastelaagri hüvitise
ja sõidukompensatsiooni taotlused, mis
tuleb esitada 10. kuupäevaks. Sõidukompensatsiooni taotluse saab samuti esitada

kolmel viimasel kuul tehtud kulutuste eest
10. kuupäevaks.
Spordi- ja huvitegevuse toetusavaldus
tuleb esitada 15. juuniks jaanuarist kuni
maini tehtud kulutuste eest ja 15. detsembriks juunist kuni detsembrini tehtud
kulutuste eest.
Taotleja peab arvestama, et toetust
makstakse või soodustus määratakse alates järgnevast kuust pärast taotluse esitamist. Väga tähtis on vaadata üle ka see, kas
vallavalitsuse esitatud arved on makstud.
Võlglastele toetust välja ei maksta.

Toetuste maksmine
Vallavalitsus maksab toetuse enamasti
taotluses märgitud pangakontole või väljastab kassast sularahas. Igakuine toetus,
nagu koduse mudilase toetus, makstakse
toetatava kuu eest järgneva kuu 15. kuupäevaks. Näiteks kui avaldus toetuse saamiseks tehakse 12. aprillil, siis toetust hakatakse maksma maist ja esimene väljamakse
tehakse 15. juunil maikuu eest. Ka teised
toetused makstakse välja pärast taotluse
esitamist järgmise kuu 15. kuupäevaks,
v.a ranitsatoetus, mida makstakse välja 30.
oktoobril.
RS
Rae valla sotsiaaltoetuste kohta
leiab infot rae.kovtp.ee/et/toetusedja-soodustused või Rae Sõnumite
veebruarinumbrist.

Foto Rae Sõnumid
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vallavalitsus

Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 20.01. –02.02.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Vaskjala küla Jõekalda kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 7. jaanuaril 2014.
• Planeeritav ala asub Vaskjala küla põhjapoolses osas Pirita jõe
vasakul kaldal. Juurdepääs kinnistule toimub Sillavahe teelt.
Planeeringuala suurus on 12,68 ha.
• 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
kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud metsamajandusmaa juhtotstarve ning kuhu on võimalik hajaasustuse
põhimõttel kavandada elamumaa.
Rae küla Kaasiku lll kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 7. jaanuaril 2014.
• Planeeritav ala asub Rae küla keskosas Loopera tee ja Kaasiku
elamurajooni vahel. Juurdepääs planeeringualale toimub Loopera teelt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 5,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida osale kinnistust ühepereelamute grupp mänguväljakuga ja osa kinnistust jätta rohevõrgustiku koosseisu metsamaana, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga, kus kinnistu lääne-lõunaosa juhtfunktsiooniks on elamumaa ja põhja-idaosa juhtfunktsiooniks on rohevõrgustik. Elamumaa osa jääb tiheasustusalale.
Jüri aleviku Laste tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.12.2013
korraldusega nr 1406 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 7. jaanuaril 2014.
• Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses Võsa, Laste ja Taaramäe tänava vahelisel alal ning Lehmja tammiku vahetus
läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale on Võsa, Laste ja
Taaramäe tänavalt. Planeeritav ala kokku on ligikaudu 7,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada Jüri
Gümnaasiumi laiendus kooli ja spordihoone juurdeehitusteks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja parkimine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva
Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud sotsiaalehitiste maa juhtotstarve.
Vaskjala küla Ujula tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 7. jaanuaril 2014.
• Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pirita-Ülemiste kanali äärsel
väljakujunenud tiheasustusalal. Juurdepääs kruntidele toimub
mööda olemasolevat Ujula teed. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.

•

•

•

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu
kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata ehitusja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla kehtivale üldplaneeringule, mille järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks
elamumaa. Detailplaneering vastab ka koostatavale valla
üldplaneeringule.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 02.02.2014.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Järveküla küla Lillupi kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17.12.2013
korraldusega nr 1464. Planeeritav ala asub Järveküla külas
Uuesalu elamupiirkonna kõrval. Juurdepääs kinnistule toimub
Kopra teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti olemasoleva tiheasustusala jätkuna, määratud elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused,
lahendatud juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,2 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav Rae valla üldplaneeringule, kus planeeritud elamukrundid paiknevad perspektiivsel
elamualal ja maatulundusmaa sihtotstarbeline krunt on planeeritud rohevõrgustikku, haljasala ja parkmetsa maale.
Pajupea küla Varssavi kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17.12.2013
korraldusega nr 1463. 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.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Varssavi kinnistu
maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu
16,55 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav valla üldplaneeringule,
mille järgi on olemasoleva ja varem planeeritud elamumaade
ümber piirkonna juhtivaks funktsiooniks põllumajandusmaa.
Järgmise detailplaneeringu menetluse lõpetamisest:
Järveküla küla Andresepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneeringu menetlus on lõpetatud Rae Vallavalitsuse 17.
12.2013 korraldusega nr 1459.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli muuta kinnistute
olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada
elamumaa krundid ühepereelamute ja ridaelamute rajamiseks
ning 1 sotsiaalmaa ja 1 ärimaa sihtotstarbeline krunt piirkonda
teenindavate hoonete rajamiseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada
krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Detailplaneeringu
eesmärk oli sellel ajal kehtivat (kehtestatud 1993. aastal) Rae
valla üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringu eesmärk vastas 2013. aastal kehtestatud üldplaneeringule, mis näeb alale
ette elamumaa juhtotstarbega tiheasustusala.

Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega
võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.
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Jüri tervisekeskuses töötab kiirabitugipunkt
Põhja-Eesti regionaalhaigla avas Jüris
kiirabitugipunkti, mis alates 30. detsembrist töötab Rae vallale kuuluvates Jüri tervisekeskuse ruumides.
„Rae valla inimeste turvatunnet peaks
kiirabitugipunkti lähemaletulek kindlasti
suurendama, sest mida lähemal on abi, seda
kiiremini jõuab see meie inimesteni,” ütles
vallavanem Mart Võrklaev.
Jüri kiirabibaasi avades rõhutas ka sotsiaalminister Taavi Rõivas, et nüüd saavad
Tallinna lähivaldade inimesed minna uuele
aastale vastu kindlustundega, et abi jõuab
vajaduse korral kiirelt kohale. Minister
lisas, et Tallinna lähiümbruse elanikkond
on viimaste aastatega väga kiirelt kasvanud
ja Jüri täiesti uus kiirabibaas asub katma
piirkonda, kuhu varem tuli kiirabi üsna
kaugelt.
Jüri tervisekeskuse kiirabitugipunktis
asub ametisse 16 töötajat, kes on vahetuste
kaupa valmis sõitma abivajajateni 24 tundi
ööpäevas.
Jüri puhul on tegemist kiirabikeskuse
uue kiiabitugipunktiga. Kokku haldab
enam kui 200 töötajaga kiirabikeskus 9 kiirabipunkti, kus peamiselt töötavad kiirabiõed ja autojuhid. „Kiirabisüsteemis töötav
õde on oma ala professionaal, kes on kursis
tänapäevaste diagnostika- ja ravimeetoditega ning kel on lisaks võimalik telemeditsiini abil konsulteerida ka haigla arstiga,”
rääkis regionaalhaigla juhatuse liige ja
haigla ülemarst dr Andrus Remmelgas.
Kiirabikeskuse ülemarst Arkadi Popov
tutvustas, kuidas arst saab telemeditsiini
lahenduse kaudu informatsiooni abivajaja

Assaku lasteaiale kingiti
tööriistakuur
LC HARJU 1 (Lions klubi) kinkis Assaku
Lasteaiale jõuludeks tööriistakuuri. Oleme
väga tänulikud LC Harju 1 klubi presidendile Erich Kriegerile ja tema meeskonnale, kes meie suure soovi täitsid. Kuur
jõudis oma koju 16. detsembril ja selle
aitasid lasteaia hoovi paigaldada Assaku
päästekomando mehed. Suur tänu kõigile
abilistele!
Kaia Randlaine
Assaku Lasteaia direktor

Rae Sõnumid • jaanuar 2014

juures olevalt kiirabibrigaadilt, ning kinnitas, et väljakutsel olev brigaad saab vajaduse
korral ööpäev läbi konsulteerida regionaalhaigla arstiga, kes näeb haiget ja tema tervisenäitajaid ekraanil.
Uue kiirabitugipunkti avamisega Jüris
tavainimeste jaoks kiirabi kättesaadavuses
muutusi ei ole. Hädaabinumber on jätkuvalt 112, kuhu tuleb helistada kiire meditsiiniabi vajamise korral mis tahes Eesti
paigast.
Regionaalhaigla juhatuse liige ja haigla
ülemarst dr Andrus Remmelgas selgitas, et
häirekeskus määrab kiirabi väljasaatmise
prioriteedi ning vastavalt sellele annab lähimale vabale kiirabile väljasõidukorralduse,
lähtudes kiireima abi printsiibist.

Esitleti kahte reanimobiili
Jüri kiirabitugipunkti avamisega koos esitleti ka kahte uut nüüdisaegse telemeditsiinilahendusega reanimobiili. Reanimobiiliosakonna õendusjuht Uljana Šatalov
rääkis, et varustus on uutel reanimobiilidel
väga hea. Tänapäevane reanimobiil on
nagu ratastel intensiivpalat, kus töötavad
kogenud reanimobiiliarstid koos brigaadiga, kes on valmis raskes seisundis patsientide abistamiseks.
Kahe uue reanimobiili teenindada on
ka teised piirkonnad väljapool Harjumaad,
kaugeim punkt auto jaoks on Hiiumaa.
Uutel reanimobiilide brigaadidel tuleb olla
samuti kogu aeg kättesaadav, jõuda raskes
seisus olevate patsientideni ja toetada vajaduse korral ka õdede kiirabibrigaadi. RS
Foto Rae Sõnumid
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Vasakult: Sotsiaalminister Taavi Rõivas, Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe, PERH- i juhatuse esimees Tõnis Allik ja vallavolikogu esimees Agu Laius reanimobiilide sisseõnnistamisel 30.detsembril

Kaks ettevõtjat
toetasid
viitteist
Rae valla peret
Rae vallavalitsuse andmetel tegid Rae valla
elanikud ja pereisad Meelis Krautmann
advokaadibüroost Angerjärv & Krautmann ja Rusholod ning Foods OÜ juhataja Ivan Ivanov 15 perele jõulukingituse.
Kahele kõige suuremale perele kingiti ka
uus külmkapp.
RS

Notar kutsub
pärimisteemalisse
vestlusringi
Rae valla Lagedi ja Vaida alevikus
saab osaleda jaanuaris üritusel
„Vestlusringid notariga”, mõlemal korral on teemaks, kuidas
pärida ja pärandada.
Esimene vestlusring toimub
22. jaanuaril Vaida raamatukogus
algusega 18.00 ja teine vestlusring 29. jaanuaril Lagedi keskusehoones algusega 18.00.

Üritus on osalejatele tasuta

tasub teada
5. veebruaril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Ugala Teatri etendus

„Maakad“
Vana Baskini Teater etendusega

„OOTAMATU ETTEPANEK“
28. veebruaril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses

Mängivad: Terje Pennie (külalisena), Carita
Vaikjärv, Vilma Luik, Andres Tabun, Luule
Komissarov, Meelis Rämmeld, Ruslan
Trochynskyi (külalisena)
Draamakomöödia väiksemale kogukonnale iseloomulikest suhtumistest ja
samal ajal hingeminev perekonnalugu.
Loo keskmes on kolm õde, kes saavad üle
hulga aja kokku oma isa seitsmekümnenda
juubeli peol. Ellu ärkavad aga vanad perekondlikud ja kohalikud intriigid, mis panevad nad mitmetesse väga ebamugavatesse
olukordadesse.
„Kuidas küll saaks sellele lõpu teha, et
ei õpi tundma inimest, kes on sulle nii lähedal? Kohe sinu kõrval, aga sind ennast seal
pole.” (Maria Blom)
Maria Blom (s. 1971) on Rootsi draamakirjanik, teatrilavastaja ja filmirežissöör.
Näidendi „Maakad“ (2001) põhjal valminud samanimeline mängufilm (2004) oli
tema režissööridebüüdiks ning on kujunenud Rootsi viimase aja üheks populaarseimaks ja hinnatuimaks filmiks.
Etendus on kahes vaatuses ning kestab
2,05 tundi.
Piletid hinnaga 13 eurot ja
10 eurot (õpilased, pensionärid) müügil
Rae Kultuurikeskuses E-N kella 9.00-21.00
Piletilevis ja Piletimaailmas.
Lisainfo telefonil 605 6759

KIRJANDUSKLUBI
ALUSTAB TEGEVUST!
Kohtume Jüri Raamatukogus
esmaspäeval, 10. veebruaril
kell 19.00

• Väike luulekava
• Tsensuurikurioosumitest
Nõukogude Eestis pajatab
Jüris elav kirjanik Tõnu Kallas
Kõik huvilised on oodatud veetma mõnusalt
aega kohvi- või teetassi taga!

Lavastaja: EERO SPRIIT
Kunstnik: JAAK VAUS
Muusikaline kujundus: JAAN ELGULA
Mängivad: HELGI SALLO, RAIVO
TRASS, RAIVO METS ja VELJO
REINIK
Ei taha teatrikülastajalt üllatusmomente ära
võtta, seepärast olgu vaid öeldud, et tegu
on ootamatuid ja isegi pööraseid pöördeid
pakkuva tõsiselt hingekeeli puudutava
romantilise komöödiaga, milles püstitatakse küsimus: kas elada üksi minevikus
või minna kahekesi tulevikku?

Piletid hinnaga 12 eurot ja 10 eurot
(õpilased, üliõpilased, pensionärid)
müügil Rae Kultuurikeskuses E-N
kella 9.00-21.00 ja Piletilevis.
Lisainfo 605 6759

HEA RAAMATUSÕBER
Peetri raamatukogu järgmise
lugemiskohviku
teemaks on lühijutud ja novellid:

EESTI KIRJANIKE
LÜHIKESED LOOD
Laupäeval, 1. veebruaril
kell 12.00

HIINA UUSAASTA TÄHISTAMINE
6. veebruaril 2014
Rae Kultuurikeskuses kell 18.00
Hiina kalendri järgi algab
31. jaanuaril uutest energiatest
tulvil YANG PUU HOBUSE aasta,
mida tasub Idamaade tava järgi
austusega vastu võtta.
Hiina astroloogias peetakse Hobuse aastat
õnnelikuks aastaks, mis toob õnne ja häid
asju. Maagilisel Hobusel on üleloomulikke
võimeid, ta on kangelaslik, tugev ja hoogne!
Puu Hobuse aastat iseloomustavad kiired
võidud, ootamatud seiklused ja üllatav
romantika. See on suurepärane aasta reisihimulistele ja armastuse otsijatele.
Et Yang Puu Hobuse aasta meile häid ja
turvalisi võimalusi looks, tasub uus aasta
austusega vastu võtta.
Kavas:
• möödunud aasta tänamine
• halva, segava ärasaatmine
• viie elemendi aktiveerimine
• soovide esitamine ja aktiveerimine
• feng shui energiakaart 2014. aastaks

Hiina uusaasta tähistamist korraldavad Siret ja Janno Seeder
Hind 15 €
Kohapeal on võimalik osta Hobuse
aasta ja feng shui sümboolikaga
esemeid.

Raamatukogus on väljapanek nüüdisaja
kirjanike ja klassikute loomingust:
Elo Viiding, Maarja Kangro, Mart Juur,
Armin Kõomägi, Toomas Raudam,
Mehis Heinsaar, Jaan Kaplinski,
Oskar Luts jpt.
Olete oodatud!

LISAINFO:
Tel. 5809 3140, Kristel või
kristel.schwede@peetri.edu.ee
Peetri raamatukogu
Pargi tee 6, Peetri alevik

jaanuar 2014 • Rae Sõnumid
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Läheneb uus tähtaeg mittetulundusliku tegevuse ja investeeringutoetuste taotlemiseks
Mittetulundusliku tegevuse
toetus
Toetust saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused, seltsingud ja eraisikud. Eesmärk on
toetada kultuuri- ja sporditegevust, noorsootööd ning rahvaharidust.
Toetuse taotlemiseks on vaja esitada
vallavalitsusele vormikohane taotlus
hiljemalt:
I taotlusvooru 15. veebruariks,
II taotlusvooru 15. maiks,
III taotlusvooru 15. augustiks,
IV taotlusvooru 15. novembriks.
Toetust eraldatakse kuni 80% projekti
kogumaksumusest ning eelistatakse projekte, millest saab osa võimalikult palju
inimesi, mis on jätkusuutlikud, millel on
kaasfinantseerijad jne. Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti toetuskorraga, kus on
toodud nõuded taotlejale, toetuse saamisele
ning loetletud toetuse määramise üldised
kriteeriumid. Toetuskord on leitav www.
rae.ee -> Kultuur ja sport -> Toetused. Toetust ei anta juba teostunud projekti kulude
katmiseks.
Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Otsuse
toetamise / mittetoetamise kohta teeb
vallavalitsus ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega. Toetuse saaja on
kohustatud pärast projekti lõppemist ühe
kuu jooksul esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta ning lisama
sellele juurde kuludokumendid.
Taotleja igapäevaseks ülalpidamiseks
vajalike tegevuskulude toetuste taotlemise
puhul tuleb taotlus esitada eelarveaastale
eelneva aasta 1. septembriks. Eelnimetatud toetust saavate ühenduste nimekiri ja
toetussummad nähakse nimeliselt ette valla
eelarves.

Täpsem info mittetulundusliku tegevuse kohta kultuurispetsialistilt Kristi
Arult (605 6752, kristi.aru@rae.ee).

Sihtotstarbeline
investeeringutoetus
Toetatavad tegevused
1. Matka-, tervise- või õpperaja või muu
sellise avalikuks kasutamiseks määratud
rajatise ehitamine või parendamine;
2. Keskkonna-, ajaloo- või kultuuri õppealase objekti ehitamine või parendamine;
3. Küla, loodus- või kultuuriloolist objekti
tutvustava püsiviida, tähise või kaardi ostmine ja paigaldamine;
4. Avaliku ujumiskoha ehitamine või
parendamine;
5. Seltsimaja, spordisaali või muu sellise
avalikuks kasutamiseks määratud hoone
või selle osa ehitamine, sisustamine või
parendamine;
6. Pargi, haljasala, külaplatsi, puhkeala
või muu sellise avalikuks kasutamiseks
määratud rajatise rajamine, ehitamine või
parendamine;
7. Mängu- või spordiväljaku või muu sellise avalikuks kasutamiseks määratud
vabaaja veetmise rajatise ehitamine või
parendamine;
8. Väljaspool korraldatud jäätmeveo piirkonda jäätmete avalike kogumispunktide
ehitamine;
9. Korteriühistute parklate ehitamine.
Toetuse summa
Toetuse maksimaalne suurus Rae valla kinnisasjale ja tähtajatult avalikuks kasutamiseks mõeldud rajatavale objektile ühe taotleja kohta on 32 000 eurot aastas ja 64 000
eurot ühe projekti kohta kokku. Muudele
objektidele on maksimaalne toetus 9600

Teade Leader programmi avanevast taotlusvoorust
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab VIII
taotlusvoorus teise meetme „Ettevõtlus ja
puhkemajandus”. Projektide toetustaotlusi rahastatakse paremusjärjestuse alusel
vabanevate vahendite laekumisel.
Taotlusvoor on avatud 17.–21. veebruar
2014. a.
Taotluste vastuvõtmine lõppeb 21.
veebruaril kell 15.00 nii paberkandjal kui
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ka elektrooniliselt esitajatele.
Leader programmi 2008–2014 perioodi
viimase taotlusvooru tingimustega saab tutvuda Põhja-Harju Koostöökogu kodulehel
leaderph.eu.
Meetme tingimuste tutvustamiseks
toimub 14. jaanuaril kell 15.00–17.00 Loo
alevikus Saha tee 13 Jõelähtme Varahalduse
II korruse saalis INFOPÄEV.

eurot aastas ja 19 200 eurot ühe projekti
kohta kokku.
Toetuse määrad
Toetuse määr on kuni 70% projekti abikõlbulikust maksumusest (täpsem määr sõltub
tegevuse iseloomust ja tegevuse vastavusest
üldplaneeringule).
Kuni 50% toetust saab toetatav tegevus
on nimetatud punktis 9 ja/või kui kavandatav tegevus ei vasta Rae valla arengukavale
ja/või üldplaneeringule.
Kuni 70% toetust saavad toetatavad
tegevused on loetletud punktides 1–8 ja
kavandatud tegevus vastab Rae valla arengukavale/üldplaneeringule. Toetust saab
küsida ka teistes rahastusallikates nõutud
omafinantseeringu osa osaliseks katmiseks
(sõltuvalt tegevusest ja kohast kuni 50% või
kuni 70%). Erisusena on valla kinnisasjadele rajatava objekti omaosaluse katmise
määr 100%.

Toetuse taotlemine
Projektide puhul, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas 3500 eurot ja
enam, esitatakse taotlus 1. septembriks.
Projekte, millele taotletakse vallavalitsuse toetust summas kuni 3500 eurot,
saab esitada 15. veebruariks, 15. maiks, 15.
augustiks ja 15. novembriks.
Toetuskord on leitav rae.ee -> Ehitus
ja planeerimine -> Investeeringutoetused
Täpsemat infot Rae Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistilt Birgit Parmaselt
(605 6745, birgit.parmas@rae.ee)
Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Otsuse
toetamise / mittetoetamise kohta teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
taotluste esitamise tähtaega.
Meelespea!
Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti toetuskorraga, kus on toodud nõuded taotlejale, toetuse saamisele, loetletud toetuse
määramise üldised kriteeriumid jne.

Toetuse saamiseks peab taotleja asu- või
tegevuskoht olema Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas ehk siis Jõelähtme,
Viimsi või Rae vallas.
Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt eelregistreerimise
alusel (+372 520 1189, margit.partel@
gmail.com).
Projektid peavad vastama „Põhja-Harju
Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale
2009–2015“ ja põllumajandusministri määrusele 21. september 2012 nr 75.
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu juhatus
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Üks päev lastehoius
Rae vallas töötab iseseisvalt majandavana kuus tegevusloaga laste- või koduhoidu, mis
liigituvad päevahoiu vormi alla, kus ühe täiskasvanu vastutusel saab olla viis alla kolmeaastast või kümme vanemat last. Milline näeb välja keskmine mudilaste päevakava
lastehoidudes, selle väljaselgitamiseks palus toimetus kõigil päevahoiu korraldajatel
panna kirja ühe päeva tegemised.
kirjutab Jaanika Petti sama päeva esimesest
saabujast Liisu lastehoius.
Kell 8.00 jõuavad esimesed lapsed Mängukaru koduhoidu, Pisi-Peetri ning Põnnila lastehoidu. Riietutakse lahti, tehakse

Foto: 5× Rae Sõnumid

„Saabub väike printsess Greetel ja kell
on 7.45.” Nii algab 11. detsembril päev
Peetrikese Seitse Sõpra lastehoius. „Ka
meie esimene tüdruk, kes hoiab tugevalt
ema püksisäärest kinni, saabub kell 7.45,”

emmedele-issidele aidaa ja see, mis ees
ootab, pole kaugeltki emme või issi tagasi
ootamine. Muidugi on päevad erinevad ja
kuidas siis tujugi saab kogu aeg ühtemoodi
hea olla. Liisu lastehoius püüab poisipõnn
isaga arutada, kas on ikka õige teda siia
jätta.
Rae valla lastehoidudes käivad enamasti
väga väiksed lapsed ja kasvatajatel tuleb
mõista mudilase maailma, kus kõige tähtsamal kohal on paraku emme ja issi. Seda
enam tunnevad lastehoidude kasvatajad,
et nende roll pole olla lihtsalt tore tädi,
vaid nad peavad suutma sisustada lapse
päeva nii, et emme-issi puudumine oleks
kompenseeritud.

KASULIK TEADA:

Põnnila omanik Relika Vodja oma väikeste hoolealustega

Liisu Lastekeskuse lastehoiu mängutuba. Kasvataja, muusikaõpetaja ja lastekeskuse kaasomanik Tamara Rebane enne õhtuoodet lastega tegelemas

Mis vahe on lastehoiul ja lasteaial?
Eristamise aluseks on pakutava teenuse iseloom ja koolitusloa olemasolu.
Lasteaial peab olema Haridus- ja
Teadusministeeriumi väljastatud
koolitusluba. Nende tegevust reguleerivad erakooliseadus ja koolieelse
lasteasutuse seadus (www.riigiteataja.
ee). Tegemist on koolieelse lasteasutusega, mis võimaldab laste hoidu ja
alushariduse omandamist.
Lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte
ei pea omama koolitusluba ega vastama eralasteaiale seatavatele tingimustele (siia alla kuuluvad näiteks
lastekeskused, päevahoiukeskused).
Paljud lapsehoiuteenuse osutajad võimaldavad lastevanematele selliseid
hoiutingimusi, mida lasteaedades ei
pakuta, näiteks beebide hoidmine,
tavapärasest tööajast erineval ajal
hoidmine või personaalne lapsehoid.
Lapsehoiuteenuse eest tasub üldjuhul
lapsevanem. Osa kohalikke omavalitsusi toetab lastevanemaid lapsehoiuteenuse eest tasumisel. Rae vallas on
selleks koduse mudilase toetus. Lapsehoiuteenus ja sellele esitatavad nõuded
on reguleeritud sotsiaalhoolekande
seaduses.
Seaduse alusel on ühel hoidjal lubatud väljaspool laste eluruume hoida
maksimaalselt kümmet last, kuid kahe
lapse eest loetakse alla kolmeaastased
lapsi.
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Mängukaru koduhoid. Kasvataja Ebe
Pihlak on põhjaliku väljaõppe saanud
lapsehoidja, kes pakub lapsehoiuteenust
oma kodus

Hiljemalt kella 9.00-ks on Rae erinevates lastehoidudes rühmad n-ö komplekteeritud, mõnes lastehoius on ligi kümme,
mõnes vaid paar last. „Sel ajal kui lapsed
söövad, teeb muusikaõpetaja laulutunniks
ettevalmistusi,” räägib Jaanika Petti tegevusprogrammi algusest kolmapäevasel
päeval Liisu lastehoius.
Peetrikese Seitse Sõpra pakub lastele
pärast hommikusööki samuti muusikaga
programmi, 11. detsembril on paslik kuulata mängimise taustaks või tantsuisu tekitamiseks mõistagi jõululaule. Mängukaru
kasvataja Ebe Pihlak viib oma hoolealused
laulu saatel käsi pesema ja seejärel maitsvat putru sööma. Seejärel ootavad mängud, ühised puslede kokkupanemised, ülipõnevad ekspeditsioonid lasteraamatute
maailma ja sekka ka mõni vahva ühislaul.
Pisi-Peetri lastehoiu kasvataja kõneleb, et
tore on ka koos lastega meisterdada asju,
mida saab koju kaasa võta või vaatamiseks
seinale panna.
„Nüüd lähme õue,” viib päeva esimese
poole kirjeldust edasi Jaanika Petti, kui kell
on tiksumas ennelõunasesse aega. Õues
käimine on päevaprogrammi osa kõigis
lastehoidudes. Vahel meeldib see kõigile
lastele, teinekord jälle mitte. 11. detsembril
on õues esimene lumi. „Ja tegevust jätkub
kuhjaga,” meenutab Ebe Pihlak. Talvisel ajal
on õueminek kasvatajate jaoks üks omaette
vahva ettevõtmine, kui mängulustilised
pisipõnnid ja tüdrukutirtsud tuleb meelitada soojadesse kombekatesse, mütsidesse,
sallidesse ja kinnastesse.
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Millele pöörata tähelepanu lastehoiu
valimisel
Kui vanem on otsustanud lastehoiu
kasuks ning tahab leida oma lapsele
parimat varianti, tasub arvestada järgmisi asjaolusid.
1) Tegevusluba. Lastehoiul ei pea
olema lapsehoiuteenuseks tegevusluba,
kui ta ei osuta teenust, mida rahastatakse riiklikult. Samas, tegevusloaga
lastehoidudes on ruumid ja töötajad kontrollitud ja vastavad nõutud
tingimustele.
2) Lapsehoidja kutsetunnistus.
Tagab lapsehoidja vastavuse lapsehoiuteenustele esitatud nõuetele ja näitab,
et hoidja on läbinud vähemalt 160-tunnise lapsehoidjakoolituse.
Ilma lapsehoidja kutsetunnistuseta
saavad lapsehoidjana töötada SHKS §
48 lg 15 alusel (kuni 2012. a) isikud,
kellel on täna olemas:
- pedagoogiline või sotsiaaltööalane keskeri- või kõrgharidus või
- keskharidus, muu keskerivõi kõrgharidus ning läbitud 160 h
sotsiaaltöö ja 160 h pedagoogika
täienduskoolitust;

- erearsti väljastatud tervisetõend.
3) Hoidjate töögraafikuid. Väikesele lapsele on ääretult oluline võimalus luua oma hoidjaga kiindumussuhe. Sellele loob aga alustingimuse,
et hoidja oleks lapsega piisavalt palju
koos.
4) Kasvatuspõhimõtted. Päevahoius käivate laste vanemad võivad end
leida üllatavas olukorras, kus nad avastavad, et hoius rakendatakse hoopis
teistsuguseid kasvatuspõhimõtteid kui
kodus. Näiteks tasub enne lapse hoidu
viimist läbi rääkida lapse päevakava.
Kas selles leidub ka näiteks televiisori
vaatamist? Kas söögiajad on kindlaks
määratud või võimaldatakse lapsele
soovi korral ka väikesi näkse (näiteks
küpsis söögiaegade vahel)? Kas söök
tehakse kohapeal või tuuakse sisse,
millised on menüü koostamise põhimõtted? Võib leida rühmahoide, kus
lastele püütakse pakkuda eranditult
mahetoitu. Kas lõunauinak on kohustuslik (küsimus eelkõige suuremate
laste puhul, kellest paljud on kodus
juba päevaunest loobunud)? Kas laps
peab olema õpetatud potil käima? Kas
potile pannakse lapsed kõik korraga
või igaüks ainult vastavalt soovile jne ...

Peetrikese Seitse Sõpra. Tädi Viivi hoiab laste mängimisel hoolikal silma peal
„Õues veeretame koos palle, laome
neid lumememmedeks,” kõneleb talvisest
päevast Irina Klein, kes koos teise kasvatajatädi Viivi ja lastega veedab sel päeval
õues enne magamaminekut umbes tunnikese. Muidugi sõltub kõik ilmast ja krõbeda
pakasega on toas palju mõnusam mängida,
leiab Terje Simonov Pisi-Peetri lastehoiust,

aga ilusa ilmaga lustitakse meeldi turvalisel
mängualal. Ilusa ilmaga on Liisu lastehoiu
lapsed õues enne lõunasööki suisa kuni
1,5 tundi. Samuti viib lapsed õue Põnnila
kasvataja, räägib Põnnila pere eest Relika
Vodja.
Lõunasöögi aeg algab lastehoidudes ajavahemikus 12–13. Pärast õues müramist on

kogukonnaelu
isu tavaliselt väga hea. „Kõigile põllekesed
ette ja tühi kõht juba ootab suppi,” kõneleb
Irina Klein, kes kahjuks ei saa kinnitada, et
supp alati kõigile meeltmööda oleks. Palju
rohkem kutsub sööma kohupiimavorm
pohlamoosiga, aga eks ole ju vahel vaja ka
tervislikku suppi süüa.
Mängukaru koduhoiu 11. detsembri

VALLAVANEMA
KOMMENTAAR
Lastehoidude toetamist jätkab vallavalitsus lastevanematele makstava
mudilasetoetuse kaudu, mille summa
on 2014. aastal 150 eurot kalendrikuus.
Vallavalitsuse jaoks on oluline aidata
omalt poolt lastevanemaid ja lastehoide nii palju, kui seda oma eelarvevahendid võimaldavad.
Miks maksame me lapsevanemale,
mitte otse lastehoiule juhul, kui me ei
suuda lapsele tagada kohta munitsipaallasteaias? See on sellepärast, et
soovime jätta lapsevanemale valikuvõimaluse, kas kasutada toetust näiteks
osaliselt lastehoius käimise eest tasumiseks, olla lapsega ise kodus või anda
laps hoopis vanavanematele hoida.
Lastehoidudega oleme teinud
koostööd toitlustamise osas, mis
tähendab, et koolitoidu hinna eest
viiakse soe toit, mida valmistatakse
Õie lasteaia köögis, kolmel korral päevas lastehoidu. Vallavalitsus on valmis
kõigile lastehoidudele toitu viima, aga
tänase seisuga kasutab seda võimalust
kolm lastehoidu.
Usun, et vajadus lastehoiuteenuse
järele jääb alles, kuigi omavalitsusel
on seadusest tulenev kohustus kõigile
lastele tagada koht lasteaias. Vallavalitsus on oma tegevuse ja investeeringud
planeerinud nii, et 2014. aasta lõpuks
kõigile mudilastele seal ka koht tagada.
See võib mõjutada lastehoidude tegutsemist. Lastehoiu tugevuseks saab olla
individuaalne lähenemine lapsele ja
muidugi kasvatajad ise, sest toredate ja
hoolivate kasvatajate juurde tahetakse
alati minna.
Mart Võrklaev, vallavanem

lõunamenüüs on traditsiooniline Eesti
jõulutoit – kartul verivorsti, hapukapsa ja
pohlamoosiga. Väike Reio uurib verivorsti
ja küsib: „Mis see on?” Kasvataja Ebel avaneb justkui ootamatu võimalus tutvustada
poisile meie rahvusrooga. Kui Reio pärast
teadasaamist seda maitseb, ütleb ta muheda
häälega: „Mmm. Väga hea.”
Lõunaaeg lastehoidudes ei möödu lõunauinakuta. Tuduriided selga ja hiljemalt
kell 13.00 voodisse. Muidugi ei minda
uinakule ilma toiminguteta ruumis, kus ka
kuningas jala käib, nagu ei minda ka söögilauda ilma kätepesuta. Aga kui mudilased
voodisse pugenud – kes siis kaisulooma,
lutiga või hoopis ilma milletagi –, ootab
ees unejutt ja kosutav uni. Peetrikese Seitse
Sõpra lastehoius on vähemalt kaks tundi
majas täielik vaikus, Liisu lastehoius ei taha
üks poiss kahte tundi täis magada, tema
pääseb vaikselt enne mängima. Ka Põnnilas saavad varem ärganud vaikselt raamatuid uurida. Ühesõnaga, igal lastehoiul on
kehtestatud lõunauinaku tegemiseks oma
kindel kord, kuid ühesugune on lastehoidudes see, et kõik mudilased saavad uneisu
täis magada.

„Pärast lõunauinakut oleme veel unised,” kirjeldab Jaanika Petti Liisu lastehoiu
just ärganud laste meeleolu kella 15.00
paiku. Virgumise garanteerib kunstialane
tegevus. Kõik ärkajad saavad pintsli kätte ja
võivad asuda kuuske värvima. Mängukaru
lastehoius kleebib Ebe Pihlak sel päeval
pärast lõunauinakut koos lastega kinnastele värvilisi täppe. Peetrikese Seitse Sõpra
mudilased saavad mängutoas lustida ja
koos kasvatajatega mängida. Pisi-Peetri ja
Põnnila põnnid saavad samuti tegeleda iga
lapse lemmiktegevusega ning nagu korralikus lastehoius ette nähtud, kinnitatakse
enne emme-issi järeletulemist üheskoos
õhtuooteks veel keha.
Igal lapsel on muidugi hea meel leida
ukse pealt hommikul n-ö olude sunnil
kaduma läinud emme või issi, kuid lastehoidude kasvatajatädid märgivad justkui
ühest suust, et mängu on ka raske pooleli
jätta. „Tüdruk, kes hommikul püksisäärest
kinni hoidis, ei taha nüüd kuidagi koju
minna,” meenutab Jaanika Petti. Sarnane
vaatepilt pole võõras ka teistele kasvatajatädidele ja seda sõltumata lastehoiust.
RS

Pisi-Peetri päevahoid. Lastehoidu tuleb kolmel korral päevas soe toit Õie lasteaia köögist

Rae vallas tegutseb
ka mudilasklubi
Mudilasklubi on nagu mudilastele suunatud huviring, kus tegelused lastega ei
toimu terve tööpäeva vältel. See on koht,
kus regulaarselt toimuvad lastele mõeldud
üritused ja kus vanem ka ise saab koos

lapsega osaleda. Mudilasklubi KES AIAS
avab uksed kaks korda päevas. Näiteks 11.
detsembril toimus hommikul traditsionaalne hommikuvõimlemine-tantsutund
ja õhtul lastedisko.
RS
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Tantsijatel ja lauljatel seisab
peatselt ees raske katsumus
18. jaanuaril eesseisvat laulu- ja tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg” eelkonkurssi
pelgavad mitmed staažikad laulu- ja tantsuõpetajad, sest programm on hobikollektiividele vägagi kõrgeid nõudmisi esitav.

Erakogu

Rae kultuurikeskuse suures saalis toimuvad regulaarselt nii laulukooride kui
ka tantsurühmade proovid. Koorilauljatel
on vaja selgeks õppida näiteks Erkki-Sven
Tüüri kuuehäälne „Taandujad” ning tantsijatele on ette pandud väga nüansirikas
programm. Paljudel laulu- ja tantsupidudel osalenud tantsuõpetaja Linda Pihu ning
dirigent Rutt Ridbeck leiavad, et tänavuseks suurürituseks tuleb tõsiselt harjutada.
„Hindan eesseisva laulupeo programmi
raskeks, ideed heaks. Repertuaari valik on
emotsionaalselt tasakaalus ja tavalise koorilaulja jaoks parajalt arendav, välja arvatud
laul „Taandujad” (Tüür),” räägib staažikas
lauluõpetaja Rutt Ridbeck. „Kas peab ikka
igal laulupeol soiguma 300 aasta tagusest rõhumisest ja taplemistest, lisaks veel
harmooniliselt väga rasked, soovitavalt

Jüri Perekoor
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muusikalist haridust nõudvad kokkukõlad,” arutleb lauluõpetaja, kes tänavu sügisel
alustas Jüri Perekooriga 20. hooaega.
Rahvatantsurühma Sukad ja Tagi
juhendaja Linda Pihu on seisukohal, et ka
eesseisva tantsupeo repertuaar nõuab tantsijatelt head kehakooli, sest repertuaar on
eripalgeline, erinevaid emotsioone väljendav ja üsna nõudlik.
Tantsupidu kannab nime „Puudutus”
ja Linda Pihu hinnangul on see tänapäeva
kiires elutempos väga aktuaalne. „Nimi
juhib tähelepanu väärtustele, mida peaksime tunnustama – kodu, pere. Märka
enda ümber inimesi, ära torma läbi elu,
kõigel on siin oma hind, leidkem aega iseenda ja oma lähedaste, teiste inimeste jaoks
jne,” kõneleb teenekas tantsuõpetaja, kes
leiab, et 18. jaanuaril toimuv eelkonkurss

kõikides rühmaliikides asetab nii tantsijad
kui ka tantsuõpetaja ühtviisi väga pingelisse
olukorda.
Linda Pihu pisut pelgab, et muidu tublid tantsukollektiivid ei pruugi suuta ette
antud latikõrgusest üle hüpata, samas jällegi ei näita tantsuõpetaja hinnangul lati alt
käimine üldsegi seda, et rühma tantsutase
on kehv, vaid pigem suutlikkust enda tantsuvormi ajastada, toime tulla närvipingega,
nii nagu see käib ju spordiski. „Kokkuvõttes
võidavad kindlasti kõik,” on tantsuõpetaja
kindel.
Kuid nagu vanasõnagi ütleb, teeb harjutamine meistriks. Rae valla segakoorilauljad said intensiivselt harjutada 5. jaanuaril
toimunud laululaagris. Rutt Ridbeck meenutab, kuidas kõikide kooride dirigendid
said teha tööd eraldi hääleliikidega, et olla
18. jaanuari eelkonkursiks ikka võimalikult
korralikult ette valmistatud. Laulupeole
pääseda soovivad ju mõistagi kõik lauljad,
on Jüri Perekoori dirigent veendunud. Ta
seisab selle eest, et laulupeol esineks ka Jüri
Gümnaasiumi mudilaskoor. Kogu mahuka
repertuaari selgekssaamiseks napib aga kõikidel kooridel ühist harjutamisaega.
Linda Pihu ja Rutt Ridbeck teevad Rae
kultuurikeskuse saalis oma kollektiividega
proove tavapärasest tihedama graafiku
alusel. Tantsijate trenn kestab suisa 2,5–3
tundi. „Ei ole harvad juhud, kui lahkun

kogukonnaelu
ühistes ettevõtmistes kaasa lüüa, et kultuurielu edendada,” kirjeldab Rutt Ridbeck Jüri
Perekoori proove pingelisel ajajärgul.
Signe Heiberg
toimetaja.
Fotod: 2× Rae Sõnumid
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kultuurikeskusest kell 23.00,” kirjeldab
Linda Pihu treeningupäevade õhtuid.
„Meil on väga tore seltskond, kes alati
oma positiivsuse ja nakatava huumoriga
oskavad päevaväsimust maandada, üksteist
toetada-mõista, kooslaulmist arendada ja
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Rutt Ridbeck Jüri klunkeril

Mitmes kord teile endale
on osaleda 2014. aastal
laulu- ja tantsupeol?

Noorte rahvatantsurühma Sukad ja Tagi proov Rae kultuurikeskuse saalis. Tagaplaanil
hoiab tantsijatel silma peal Linda Pihu

Linda Pihu: Ise osalesin esimest korda
hoopis laulupeol lauljana 1969. a juubelilaulupeol. Mäletan Tartust rongisõitu Tallinna ja seda, et muusikaõpetaja ei lubanud jäätist süüa enne kui
alles tagasiteel. Järgmistel pidudel olen
osalenud juba tantsijana ja siis tantsuõpetaja ning liigijuhi või liigijuhi assistendina, seades ja lavastades teatud
rühmaliigi tantse tantsuväljakul. Sel
tantsupeol olen 2.–3. kl tantsurühmade
liigijuhi mentorassistent. Kõrghetkeks
loen 2009. aasta tantsupeol „Meri”
noorterühmade liigijuhi rolli ja nende
tantsude lavastamist.
Rutt Ridbeck: Kahjuks ei ole lugenud, kui mitmendat korda laulupeole
lähen, muidugi kui üldse nendest ettelaulmiste kadalipust läbi pääseme. Aga
väga loodame ja tahame minna küll.
Mäletan, et üks minu esimesi kordi oli
paljajalu paduvihmas laulupidu, vist
1969. Kõikidel oma koolipõlve-laulupidudel olen ma osalenud mitte koorilaulja, vaid orkestrandina Põltsamaa
puhkpilliorkestris trompetit mängides.
Siiamaani oskan peast paari marsi
algust mängida ja nüüd koorilauljana
laulupidude rongkäikudes marssideslehvitades teen alati suure kummarduse puhkpillimängijatele, kes terve
tee peavad lisaks marssimisele ka pilli
puhuma.

Patika ja Kautjala külavanem
Margus Vain sai Harjumaa
2013. aasta sädeinimeseks
„Margus Vain on olnud järjepidev külaelu
arendaja ja üks silmapaistvamaid kogukonnaelu arendajaid,“ ütles vallavanem Mart
Võrklaev ning lisas, et vallavalitsusel polnud kahtlustki, keda esitada Harju Maavalitsusele sädeinimese kandidaadiks.
Margus Vainu kohta kehtib 100% rahvatarkus: kes teeb, see jõuab. Tegevusi, millesse 2013. aasta Harjumaa Sädeinimene on
kaasatud, ei ole võimalik kahe käe näppudel
üles lugeda. Margus laulab Jüri Perekooris
ja Patika külakooris, on aktiivne ja järjekindel külaliikumise eestvedaja, ta on külavanem, matkade ja talgute korraldaja, samuti
Jüri koguduse liige ning vabatahtlikuna
kaasa löömas mitmetes ettevõtmistes. Margus Vain nimetati 2011. aastal ka Harjumaa
aasta vabatahtlikuks.
Kultuurispetsialist Kristi Aru sõnul on
Margus Vain inimene, kes otsib lahendusi,
mitte probleeme. Tema avatud, elurõõmus
ja ülimalt positiivne suhtumine elusse on
imetlusväärne.
Vallavanem Mart Võrklaev leiab, et
sädeinimese tunnustuse pälvis inimene,
kes on seda igati väärt.
RS

Margus Vain Harjumaa laulu- ja tantsupeo rongkäigus 2013. aasta suvel
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Kas uus traditsioon Lagedil?

Foto Peeter Böckler

Lagedi aleviku eestseisuse 2013. aastaks
koostatud ürituste plaanis oli muu hulgas
kavas hakata korraldama laatasid. Peaproov
tehti suve lõpul Lagedi ratsavõistlustel. Järgnes advendilaat, mille eelreklaami avaldati
Lagedi aleviku ning Rae valla kodulehel,
ajalehtedes Rae Sõnumid ja Harju Elu, aleviku teadetetahvlitel. Lagedi kandi külavanematele saadeti kuulutus e-postiga, lisaks
levitati teavet suuliselt.
Laadapäeval, 8. detsembril olid korraldajate ette valmistatud müügikohad laadakauba all lookas. Kahjuks kõigile soovijatele
müügikohti ei jätkunudki.
Osta sai nii oma tarbeks kui ka jõuluvana kingikotti, kaupa leidus väikeettevõtete toodangust kuni memmede kootud
villaste sokkideni. Pakuti ehteid, mänguasju, jõuluteemalisi linikuid, padjapüüre
ja patju, mõnusaid pontšosid, maiustusiküpsetisi, mett jne. Müügil oli isegi mõni
eksemplar Sven-Allan Sagrise koostatud raamatut „Lagedi aeg ja inimesed”.

Peakorraldaja Agni müügilaua taga
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Kohapeal kosutuseks oli võimalik osta teed
ja pirukaid.
Kui alevikuvanem Tea Sõlg rääkis igal
korralikul laadal vajalikust sõust kohalikule
muusikule Kuuno Kasakule, oli viimane
kohe nõus seda korraldama. Nii andsidki
Rae huvialakooli õpilased kaheosalise
kontserdi. Kuuno saatis õpilasi akordionil
või klaveril ja luges humoorikaid vahepalu.
Solistidena esinesid Arthur Prits löökriistadel ja Uku Tonsiver kitarril, pilli mängisid veel Roman Kasak ja Deniss Grintšuk.
Kõige tugevama aplausi sai Arthur vahva ja
haarava trummimängu eest. Olgu siinkohal
märgitud, et Arthuri vanaisa Are Kubpart
oli Lagedi kunagise rahvamaja juhataja,
orkestri juht ja pillimees. Kontserdile järgnes lühike soovikontsert, kus kõigil kohalolijatel oli võimalus tellida Kuunolt oma
lemmiklugu.
Laste päralt oli meisterdamisnurk, kus
tegevust juhendasid Raili Niinemäe ja
Marianne Eiland. Lapsed said meisterdada

jõulukaarte ja valmistada glasuuri piparkookide kaunistamiseks. Meisterdamisnurk
oli väga menukas – meel rõõmus, piparkoogid värvilised ja suud magusad. Rahule jäid
ka juhendajad.
Laadal liikus ringi päkapikk, kes jagas
laadalistele lahkeid naeratusi ja kommi.
Mõned mõtted asjaosalistelt
Jaanika Petti, Sisustustekstiilid OÜ müügijuht: „Oli tore laat, sain kohata palju
tuttavaid – tundsin, nagu oleksin kooli
kokkutulekul.”
Urve Valter, laadaline: „Väga õnnestunud ettevõtmine. Üllatavalt palju oli osavõtjaid. Rõõmustab, et noortel on ideid
seinast seina ning oma kaupa tutvustasid
kõik rõõmsa ja lahke naeratusega. See oli
vahva päev Lagedil. Aitäh korraldajatele!”
Bärbel Salumäe, müüja: „Oli meeldiv
näha, kui palju on Lagedil inimesi, kes on
valmis oma kätega loodut müüma. Müüjana kartsin, et kuna see ettevõtmine on
meil esmakordne, siis ei jätku külastajaid,
kuid oli vastupidi, ostjaid oli rohkemgi,
kui arvasin. Sain väga positiivse tagasiside
ja peaaegu kogu oma toodang läks kaubaks.
Loodan, et korraldajatel on jaksu ja tahtmist edaspidigi selliseid laadapäevi korraldada, ja mitte ainult jõulude ajal. Aitäh
kõigile asjaosalistele!”
Kuuno Kasak, kontsertmeister: „Mul
on hea meel, et minu õpilased said võimaluse esineda kodukandi rahva ees. Lettidel
oli ka laste valmistatud huvitavat kaupa.
Oma kauba müümine, suhtlemine ostjaga
ja kauplemine, samuti laadal esinemine on
väärt kogemus. Tänu korraldajatele!”
Agni Liiva, peakorraldaja ja müüja:
„Advendilaata ette valmistades ei osanud
ma eales oodata sellist tunglemist! Müügikohad broneeriti väga kiiresti ja neid jäi
väheks. Väga kahju oli viimastele soovijatele ära öelda. Olen kindel, et see laat oli
esimene paljudest järgmistest. Järgmine on
plaanis korraldada juba maikuus.
Tänan kõiki külastajaid ja müüjaid.
Eriline tänu Mariannele ja Railile, kes
meisterdasid lastega kaarte ja kaunistasid
väga maitsvaid piparkooke. Tänan Kuunot
ja tema õpilasi, kes andsid vahva kontserdi.
Aitäh armsale päkapikule, kes kommi jagas.
Suur tänu korraldustoimkonnale, kes aitas
müügiruumid ette valmistada ja hiljem
koristada. Suur tänu koolile, kes lubas oma
ruumides laata korraldada.”
Rein Karm,
Lagedi aleviku eestseisuse liige

kogukonnaelu

Kuus omavalitsust pakuvad uue Rail Balticu
trassivariandi
Rae, Jõelähtme, Kiili, Saku, Kose ja Kohila
valla esindajad otsustasid pärast Rail Balticu trassivariantide arutelu Sakus toetada
Rail Balticu trassivarianti 12A (vaata kaardilt) ning pakkuda lisaks välja Harjumaa
jaoks uue trassi, mis algaks Peterburi maanteelt ja kulgeks Tallinna ringtee kõrvalt
Sakuni ning Sakus liituks trassivariandiga
12A.
Omavalitsused toetavad olemasolevatest trassidest 12A-d
Omavalitsuste esindajad jagavad ühiselt
seisukohta, et kui Eestil üldse saaks Rail
Balticust kasu olla, siis oleks see rajatava
trassi ühitamine kohaliku reisirongiliiklusega. Omavalitsuste juhid leiavad, et trassi
rajamist kuskile sohu pole mõtet arutadagi,
kui üleval on aktuaalne teema korrastada
või ümber korraldada ühistranspordisüsteemi vastavalt selle vajadustele tänasel
päeval. Seepärast toetavad omavalitsused
olemasolevatest trassidest 12A-d.
Omavalitsused leidsid ühiselt, et Rail
Balticu trassi rajamine olemasolevasse
transporditaristusse võimaldab rekonstrueerida juba ehitatud raudtee ning seeläbi
vähendada negatiivset mõju praegustele
raudteeäärsetele asumitele. 12A juures peab
säilima reisirongiliiklus läbi Männiku ja
Liiva kuni Ülemiste terminalini ning ringtee juurde.
Alternatiivne lahendus – raudtee
ringtee kõrval
Kuid alternatiivse varinadina soovivad
kuue omavalitsuse esindajad näha trassivarianti Tallinna ringtee kõrval. Omavalitsused teevad Rail Balticu juhtkomiteele
ettepaneku kavandada uus trassivariant selliselt, et raudteetrassikoridor asuks ringtee
transpordikoridoris alates Peterburi maanteest kuni Sakuni ja Sakust ühenduks trass
juba väljapakutud trassivariandiga 12A.
Tulevikku jääb ka võimalus sama trassi
pidi ühendada Muuga sadam Paldiski sadamaga, mis on oluline majanduse ja kaubaveo seisukohalt.
Trassi ringtee lähedusse toomise kasuks
räägivad mitmed argumendid. Kõige olulisemaks peavad kuue omavalitsuse esindajad, et kui trass kulgeb ringtee kõrval, mille
ümbruses kihab elu, st asuvad elamurajoonid ja tööstuspargid, saab trassi kasutada ka
kohaliku reisirongiliikluse korraldamiseks
ja ringtee äärde jäävad tugevad tõmbekeskused saaksid omavahel ühistranspordiga
ühendatud, mille järgi on vajadus juba täna
olemas.

Lisaks leiavad omavalitsused, et kuna
Tallinn on teatanud, et kaubavedu ei ole
läbi linna võimalik, on trassi rajamine ka
kaubavedude korraldamiseks Muugalt
Sakuni ja sealt edasi 12A trassikoridoris
igati mõistlik.
Kuus omavalitsust on veendunud, et
kõik teised trassivariandid peale 12A ei sobi
Harjumaale, arvestades maakonna elukorraldust, kuna lõhuvad nii looduskeskkonda
kui ka välja kujunenud elamualasid ega aita

mingit moodi kaasa siseriikliku ühistranspordisüsteemi parandamisele.
Omavalitsused leppisid kokku, et edaspidi tegutsetakse protsessis ühiselt ja ollakse
valmis kaasama kõiki omavalitsusi, mis Rail
Balticu trassi rajamisega seotud, kuid esimesele kohtumisele ei jõudnud. Jaanuaris
esitatakse juhtkomiteele uus trassivariant ja
trassivariandi tehnilised soovitused.
Ühine arutelu toimus Sakus 18. detsembril.
RS

Trassikoridor 12A
Kuue omavalitsuse trassikoridori ettepanek Rail Baltica trassile

Abivallavanem Priit Põldmäe Rail
Balticu uuest trassivariandist
Juhul kui planeerime uusi trassikoridore läbi rohealade ja uute asumite,
nagu teised trassivalikud ette näevad,
halvendaks see oluliselt meie elukeskkonda ning lõhuks täielikult rohuvõrgustiku toimimise Rae vallas.
Rae valla jaoks on kõige mõistlikum rajada Rail Balticu trass juba olemas oleva transporditaristu juurde, kus
ollakse selle talumisega harjunud.

Rail Balticu rajamist ringtee äärde
saaks aga kasutada olulise transpordilahendusena riigi majanduse aspektist
vaadatuna ning see annaks ka võimaluse lahendada ühistranspordimuresid.
Valglinnastumisega on uute elu- ja
töökohtade vaheline liikumisvajadus
koondunud just ringtee äärde.
Uute võimalike trassikoridoride
tutvustamine toimub Rae kultuurikeskuses 28. jaanuaril kell 18.00. Soovitan
kõikidel huvilistel osaleda.
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Rae Huvialakool tähistas 15. sünnipäeva
Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid on uhke, et 15-aastaseks saanud kauneid
kunste õpetaval koolil on õpilaste nimekiri päris pikk ja sünnipäevapidu
läks igati korda.
Täna õpib huvialakoolis 360 last või
noort. 15 aasta jooksul on meie õpetajate
toel oma huvihariduse taset tõstnud sajad

ja sajad õpilased. Vilistlasi, kellel on taskus
meie kooli lõputunnistus kas muusikavõi kunstiosakonnast, on meil 92, kellest

mitmed õpivad samal erialal edasi juba
järgmise taseme koolis.
6. detsembril tähistasime Jüri Gümnaasiumi aulas oma 15. sünnipäeva kontsertaktusega ning seal esines osa meie praegusi ja
endisi õpilasi ning õpetajaid. Kava oli väga
huvitav ja mitmekesine. Publikule pakuti
Fotod: 3× Rae Sõnumid
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15. aastapäeva kontsertaktusel
Enne aastapäeva tähistamist küsisime õpilastelt, miks nad huvialakoolis õpivad.
Tantsuosakonna õpilased vastasid:
Sest see meeldib mulle; Mulle väga
meeldib tantsida; Mulle meeldib esinemas käia, aga ka ema tahab, et ma tantsiks; Mulle meeldib tantsida, sest siin
saan liigutada oma keha lõbusal viisil,
nii et ei pea sporti tegema, tantsida
on põnev; Tantsin sellepärast, et pean
trenni tegema ja tants väga meeldib;
Mulle meeldib tantsida, sest siis saab
palju liikuda ning see on huvitav; Sest
vabal ajal meeldib niisama tantsida ja
siin on hea keskkond ning meeldiv
õpetaja; Mulle meeldib rahvatants, sest
seal me lähme reisima. Veel meeldib
sellepärast, et on lahedad tantsud. PS!
Ma ei ole tüdruk!
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Muusikaosakonna õpilased vastasid:
Muusika meeldib seepärast, et mulle
meeldib muusikat kuulata ja ka ise
seda pillidel mängida; Et targemaks
saada ja uusi kogemusi omada ning
mulle meeldib pilli mängida; Sellepärast, et mulle meeldib muusikat kuulata ja ka ise seda pillidel mängida; Sest
vanemad ja vanaisa väga tahtsid, et ma
õpiks ja meie peres paljud mängivad
pilli; Sest see arendab mind ja mulle
meeldib väga viiulit mängida; Mulle
meeldib muusika, see kõlab nii ilusasti,
eriti kui ma oskan seda; Mulle meeldib
muusika, sest mulle meeldib trummi
mängida; Muusika meeldib, sest seda
saab kuulata ja ise mängida; Meeldib
muusika, sest meeldivad erinevad
helid; Õpin pillimängu, kuna muusika
on ilus ja arendab kuulmist; Õpin pillimängu ja laulmist, sest mulle meeldib

hariduselu

Siiri Laid
direktor

pilli mängida ja see ei ole minu jaoks
raske, õpin selleks, et seda osata; Ma
õpin laulmist, sest see on hea ajaviide
ja vahel on lahe minna kontsertidele
laulma.
Kunstiosakonna õpilased vastasid:
Mulle meeldib kunst, sest see on rahulik tegevus; Sest see on huvitav, tore ja
ilus; Paberile saab maalida enda mõtteid; Meeldib kunst, kuna saab teha
omaloomingut; Kunst meeldib, kuna
mul on annet; Rae Huvialakool on
lahe ja tore kool; Rae Huvialakoolis
saab tantsida, joonistada, pilli õppida
ja õpetajad on väga head.
Need saadud mõtted on suurimaks
kiituseks õpetajatele ja meie koolile.
Täname kõiki õpilasi ja lastevanemaid
meeldiva koostöö eest!

Peetri Lasteaed – Põhikool
pälvis tiitli „Väärtuskasvatuse
kool 2013” ja tunnustuse
„Hea kooli rajaleidja” konkursil
12. detsembril peetud konverentsil „Hea
kool. Peeglike, peeglike seina peal, kes on
parim kogu maal?” andis Tartu Ülikooli
eetikakeskus Peetri Lasteaed-Põhikoolile
üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2013“. Tiitli
pälvisid ka Tabivere Gümnaasium ja Salme
Põhikool.
Peetri Lasteaed-Põhikoolil õnnestus
saada TÜ eetikakeskuselt tunnustus ka
„Hea kooli rajaleidja“ konkursil.
Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja
Margit Sutrop sõnas, et hindamisel oli
fookuses koolide eneseanalüüs palju laiemalt, keskendudes kooli neljale valdkonnale: õppe- ja kasvatustöö, sh lõiming ja
hindamine; õppimist ja kasvamist toetav
koolikeskkond; juhtimine ja eestvedamine
ning koostöö ja head suhted eri osapoolte
vahel.
Konkursid toimusid Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi
„Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–
2013“ raames. Konverentsi korraldab Tartu
Ülikooli eetikakeskus koostöös Eesti Koolijuhtide Ühendusega. Konverentsi toetavad
Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Briti Nõukogu ja
Briti saatkond Eestis.
RS

Foto Rae Sõnumid

nii sooloesinemisi klaveril ning kitarril kui
ka ansamblite ja tantsurühmade etteasteid.
Mis on huvialakooli eesmärk? Meie eesmärk on anda lastele mitmekülgset huviharidust. Mis on aga huviharidus? Huviharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste,
väärtuste ja käitumisnormide kogum, mis
on omandatud süsteemse juhendatud tegelemise kaudu vaba tahte alusel ning mis
loob võimalusi isiksuse mitmekülgseks
arenguks. Rae Huvialakoolis on võimalik
end väga mitmekülgselt arendada. Huvialakoolis on mitmeid, kes osalevad nii
muusika-, kunsti- kui ka tantsuosakonna
õppes. Hea on tõdeda, et Rae valla noortel
on arenguks loodud nii head tingimused.
Lisaks isiklikele arengutele ning eduelamustele on huvialakooli õpilased saavutanud häid tulemusi maakondlikel või
üleriigilistel konkurssidel. Kuigi enamik
käesoleva õppeaasta konkursse on veel
ees, võib juba täna öelda, et sel õppeaastal on koduvalda toodud mitmeid auhinnalisi kohti. Külli Oviri ja Maris Aljaste
juhendatud lauluansamblid saavutasid
maakonnas 1.–3. kohad. Klaveriõpilased
Gert Oolmann, Markus Mõttus ja Carmen
Lepik saavutasid maakonnakonkursil oma
vanuseastmes 2. koha. Loomulikult ei ole
konkursid meie ainuke eesmärk, konkurss
on vaid üks õpiväljundeist.
Teame, et uuel õppeaastal, kui valmivad meie uued ruumid Jüris, suudame anda
veel mitmekesisemat ja laiahaardelisemat
huviharidust meie valla lastele ja noortele.
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Esinemine mullu sügisel Peetri koolile
klaveri kinkimisel

Töövarjupäev
Kristiina Toomik
Lagedi Noortekeskuse
noorsootöötaja pakkus mulle võimalust
osa saada suurepärasest ettevõtmisest –
osaleda 29. novembril Vabaühiskonna
töövarjupäeval. Olin
Von Krahli Teatri näitleja Loore Martma
töövari.
Meie päev algas Von Krahli ees kohtudes. Esmalt tegi Loore mulle ringkäigu
teatris – nägin teatrisaale, grimmiruumi,

näitlejate garderoobe ning muid teatri
ruume. Pärast seda nägin ettevalmistusi
näitleja tulevaseks etenduseks, näiteks lõikasime välja etenduseks vajalikke pabereid.
Seejärel läksime kostüümiproovi. Hiljem
aitasin kaasa ka tema näidendi teksti eesti
keelde tõlkimisel. Meie päev lõppes Von
Krahli baaris lõunatades ja õhtul ootas näitlejat ees veel proov. Ma jäin päevaga väga
rahule ning lahkusin teatrist, naeratus näol,
sest päev oli väga tore ning sain näitlemise
kohta palju uut ja huvitavat teada. Järgmisel
aastal osalen kindlasti uuesti töövarjupäeval ja soovitan seda ka teistele.
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Koerte registreerimisest ja kiibistamise
kohustusest Rae vallas

Erakogu

Tuletame meelde, et Rae vallas kehtib alates 1. jaanuarist 2011 kohustus kiibistada
oma koeri ning registreerida neid lemmikloomaregistrisse (LLR). Koera kiipimine ja registrisse kandmine tagab eelkõige selle, et kaduma läinud koer jõuab
kiiremini koju.
Vastavalt Rae vallas koerte ja kasside
pidamise eeskirjale peab koer märgistusena
kandma tegevusluba omava veterinaararsti
paigaldatud mikrokiipi.
Loomapidaja kohustuseks on kanda
oma koer lemmikloomaregistrisse seitsme
päeva jooksul arvates päevast, kui koer
on saanud kolmekuuseks. Täiskasvanuna
omandatud koer tuleb registrisse kanda
seitsme päeva jooksul arvates omandamise päevast. Käesolevat sätet ei rakendata
koerte osas, kes kannavad märgistusena
hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal ning on Rae valla
koerte registrisse kantud enne 31. detsembrit 2010.
Koera registreering kehtib 20 aastat,
mille järel registrikanne kustutatakse.
Lemmikloomaregister (LLR) on üleeestiline veebipõhine register kiibistatud
lemmikloomade jaoks. Registri kasutajad
on enamasti veterinaarid, varjupaikade
töötajad ning ühinenud omavalitsuste
ametnikud. Registri eesmärk on tagada üleeestiline kiibistatud lemmikloomade registreerimine ühistel alustel. Looma kadumisel
on aga otsingut võimalik teostada üle-eestilisest andmebaasist ja seega garanteerida, et
iga kiibistatud ning registrisse kantud lemmikloom jõuaks tagasi ootava pere juurde,
olenemata looma kadumise kohast.
Riigiportaalist www.eesti.ee on võimalus igal kodanikul vaadata oma LLR-is

olevaid looma(de) andmeid, muuta oma
kontakte (telefon, e-post), teavitada looma
surmast. Igal loomaomanikul on võimalik
täiesti tasuta oma uus kiibistatud loom ise
LLR-is registreerida.
Vastavad teenused on leitavad kui riigiportaalist www.eesti.ee, kus tuleb minna
„Kodaniku” osasse ning valida teenuste alt
„Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregister”. Riigiportaali saab igaüks siseneda
kas ID-kaardi või oma internetipanga
paroolidega.
Kõigile avatud otsing looma kiibinumbri järgi asub lehel http://llr.ee/
Koera märgistamise ja registreerimise
protsess
Veterinaari juures
Koera omanik peab minema koeraga
veterinaari juurde, kes paigaldab koera
kaelanaha alla mikrokiibi. Mikrokiibi
number märgitakse koera vaktsineerimistunnistusse ehk passi (passi pannakse kiibi
numbri ja triipkoodiga kleeps). Koera kiibistamine on tasuline. Sõltuvalt veterinaarist võib registrisse kandmine ka tasuline
olla. Samuti peab tähele panema, kui veterinaar küsib registreerimise eest raha, siis
võib ta kanda koera andmeid mõnda teise
paralleelselt toimivasse registrisse (näiteks
Eesti Väikeloomaarstide Seltsi lemmikloomaregistrisse või koerteregistrisse World
Dogs Register). Koeraomanik võib seda
tasulist teenust kasutada, kuid eeskirjast
tulenev kohustus on tal ikkagi täitmata.
Vallavalitsuses
Koera nõuetekohaseks registreerimiseks
koerteregistreisse vallavalitsuses on vaja

andmeid koera registreerimistunnistusest
(kiibi numbrit, sünniaega, nime, tõugu,
sugu). Koera omaniku aadress tuleb automaatselt rahvastikuregistrist. Kui koeraomanikul ei ole võimalust või ta ei taha ise
oma koera registreerida, võib ta pöörduda
vastuvõtuaegadel Rae vallavalitsuse maaja keskkonnaametisse registri vastutava
töötleja poole (Aruküla tee 9, Jüri alevik;
tel 605 6781; kristi.malm@rae.ee). Kaasa
on vaja võtta omaniku isikut tõendav dokument ja koera registreerimistunnistus, kus
on sees vajalikud andmed (kiibi number,
sünniaeg, nimi, tõug, sugu). Koera ei ole
vaja kaasa võtta. Registreerimine võtab aega
umbes kümme minutit ning on tasuta.
Portaalis www.eesti.ee
www.eesti.ee portaali sisenedes saab koeraomanik ka oma kontaktandmeid muuta.
Samuti saab seal registrit teavitada oma
koera surmast, märkides surma kuupäeva ja põhjuse. Andmeid saab korrigeerida ja koera omanikku vahetada ka Rae
vallavalitsuses.
Enne 31. detsembrit 2010 registreeritud
koerad
Kelle koerad on registreeritud enne 31.
detsembrit 2010 Rae valla vanasse koerteregistrisse, siis numbrite ja tätoveeringute
alusel kantud andmed jäävadki vanasse
registrisse ning on kättesaadavad Rae vallavalitsuses. Kes on vanasse registrisse registreeritud kiibi alusel, neil palume pöörduda
Rae vallavalitsusse andmete täpsustamiseks
tel 605 6781 või kristi.malm@rae.ee, et andmed saaks LLR-i registrisse üle viia.
Kristi Malm
keskkonnaspetsialist

Meeldetuletus
koeraomanikele
Viimasel ajal on Rae vallavalitsusele esitatud mitmeid kaebusi seoses
hooletute ja hoolimatute koeraomanikega, kes ei korista oma lemmiklooma väljaheiteid. Koerte väljaheited
vedelevad nii mänguväljakutel kui ka
kõnniteedel.
Ära ei tohi unustada, et oma looma
väljaheidete koristamine avalikus
kohas on kohustus, mis on sätestatud
Rae valla koerte ja kasside pidamise
eeskirjas. Maksimaalne rahatrahv
koerte ja kasside pidamise eeskirjade
rikkumise eest on kuni 400 eurot.
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Novembris 2013 kolis Ruhnu saarelt
Peetrisse elama 24-aastane Marten Riisenberg, kes nüüd kahe kuu pikkuse elamisstaažiga Rae valla suurimas alevikus
jagab oma tähelepanekuid erinevustest
kauge väikesaare ja siinse elu vahel.
Üleminek niivõrd eraldusse eksinud
paigast otse Eestimaa keskusesse on lihtsam, kui kõrvaltvaatajale tunduda võib.
Muidugi arvad esialgu isegi, et tuleb õppida
hoopis teistmoodi navigeerima ja arvestama ning harjumuseks saanud reeglid linnas enam ei kehti. Kuid tegelikkuses pole
asi nii traagiliselt teistsugune midagi. Ei ole
nii, et pean nuia viibutamise
asemel laserpüssi tulistama
või kõndimise asemel hõljumist õppima.
Eesti on pisike ning igasugused uudised, muutused
nii tavades, moes kui ka kasvõi infrastruktuuris jõuavad
interneti ja televisiooni ning
raadio vahendusel riigi igasse
nurka. Niisiis pole lausüllatusi minu linnameheelus veel ette tulnud.
Hoopis raskem on kodusaare rannik uduses
meres üles leida.
Elutempo on kiirem linnas, seda küll.
Kuid Ruhnule omane unistav eluviis ei
tulene mitte sellest, et kiiremini ei suudetaks, vaid sellest, et ruttamine ei teeni kellegi huve ja tormata lihtsalt ei maksa. Ruhnul võetakse aega atra seada, hetke nautida,
ning tulemus on tihti tugevam, püsivam,
ilusam. Nii juhtub vahel, et sügisel kraavi
sõidetud traktor alles kevadel sealt välja
tõmmatakse.
Pealinna rattad tõttavad kärmemalt,
vahel jääb üheksa korda mõõtmata, enne
kui lõigatakse ning juhtub, et lõigatakse
mitu korda. Inimeste endi kätetööst sünnib kvaliteedi asemel kvantiteet. Tipptunni

Näide, kuidas keeta vett, kui elektrit pole,
aga seadmed töötavad vaid elektriga

liiklussegadus teeb inimestest masinad ja
ühistranspordi monotoonne rutiin pühib
elust kohalejõudmise põnevuse. Kuid ka
saarel elades ja iga päev sama teed vantsides võib rutiin sind sama hõlpsasti kätte
saada. Seal soovid lörtsisajus väga tihti, kui
lekkivaid kummikuid enda järel lohistad,
et mõni tramm sind vesisest lögast välja
päästaks.
Ülemineku tõkis peitub aga seal, kus
silmaga ei näe ja käega katsuda ei saa. Tõeline vahe Ruhnu ja Rae elus on varjatud
inimeste sisse. See on seal, kus saab teoks
kõik see, mida me teeme, näeme ja oleme:
inimeste mõttemaailm.
See imeline koht meie
peas, kus kõik võimatu saab
võimalikuks ning olematus
hetkega reaalsuseks, muudab
rajad, mida mööda kõnnivad linna- ja maamees, vägagi
erinevateks ning üksteisest
küllaltki kaugel olevateks. Mis
on ühele kõige enesestmõistetavam väärtus, tundub teisele
ajaraisk. Mis teisele aga väga kallis, ei oma
esimese arvates mingit väärtust.
Maamees tunneb, kui hea on libistada
käsi üle värskelt püütud lõhekala, tunda
vaimusilmas tema ahjus küpsemise hõrku
aroomi ning koldetulest lõõmavat soojust
ja kujutleda õnnelikku perekonda laua taga
einestamas. Linnamees tunneb, kui hea
on naasta koju kordaläinud äritehingult,
vaadata silma oma noorele perekonnale,
teades kindlalt, et nad ei pea rahapuudust
tundma ning ka kõige väiksema haridustee
on kindlustatud.
Need kaks meest oma kahe erineva
unistusega jääks tõenäoliselt mõnekski
ajaks üksteisele mõistmatult otsa vaatama.
Jalad võivad mahtuda linnamehe kingadesse kiirelt ning hõlpsasti saab nendes
käimagi õpitud, kuid kaabu alla linnamehe
mõtteid nii kiirelt ei suru.
Peetri alevik ei ole aga Tallinna linn
ning kuigi ka siinsed elanikud on linnainimese kombel kärmed ja asjalikud, pakub
kõrvaline asupaik meelerahu ja aega enesele. Loodust on säilinud ümberringi piisavalt, et vajaduse korral saab pisikese ringi
metsas teha ning n-ö akusid laadida või
pingeid maandada.
Lisaks looduse olemasolule on siin ka
inimese loodud meelelahutuslikke kohti.
Üheks selliseks, mille avastamise üle ma
väga õnnelik olen, on Rae Keegel. See kahe
ülimuheda venna juhatatav uskumatult

avar koht on juba mitu lõbusat õhtut pakkunud. Tulevikus plaanin ka sealse jõusaali
ja sauna ära proovida.
Kõrts ja restoran pole kahjuks minu
rajale veel jäänud, seda osalt muidugi linnamehe kiire elutempo süü läbi, mis minul
ja minu kaaskonnal veres on. Kuid andkem
aega atra seada ning pole kohta, kuhu kaugelt tulnud mees ei jõuaks.
Kuidas ma elektripliidiga korteris vett
keetsin, kui torm elektri viis. Kell oli 7.00
hommikul. Äratuskella idülli lõhkuv kolin
raputas mind ärkvele. Hämarasse tuppa
uduseid pilke külvates oli hetkega selge, et
midagi on viltu. Liiga vaikne oli. Siin linnas
harjumuspäraseks saanud elektriseadmete
surin ja kahin tundusid kui noaga lõigatud. Hiilisin mobiili ekraani valguskuma
käheda vihu juhatusel esimesele korrusele,
tee peal iga lülitit plõksutades. Kutud! Kardina sahina saatel avanes pimedast toast
pilt veel tumedamasse alevikku. Tuul huilgas nagu segane. Ka väga pikaldase mõttega
mees oleks nüüdseks mõistnud, et tegu on
voolukatkestusega. Põnevus tekkis hinge.
Nüüd oli vaja süüdata küünlad. Leegid süttisid tasapisi ka ümberkaudsetes akendes.
Järgmine elementaarne osa hommikust
– kuum jook! Kuid mida teha, kui kõik seaded peale gaasikatla on elektriga köetavad
ning viimanegi vajab funktsioneerimiseks
elektrivoolu olemasolu? Kodusaarel ei oleks
küsimustki, kuidas hommikust teed keeta.
Puud põlevad ju iga kell, iga ilmaga. Nüüd
tuli improviseerida.
Kuurist veeres lagedale poolik õueküünal – suurepärane küttekeha. Asetasin kolm
tassi kummuli elektripliidile, küünla nende
vahele ja tassidele kandma kastruli veega.
Tõmbekast, mis küünla tahmast vinet likvideeris, toimis ilma ventilaatori abitagi hästi,
sest väljas oli ju tõsine torm.
30 minutit ja vesi kees ning tee
sai tõmbama pandud. Vennad veel
magasid. Aeg minna hommikujooksule ning vaadata, mida tuulepoiss aleviku vahel öösel korda oli saatnud.
Ja niisama tühja polnud see tõesti tegutsenud.

Fotod: 2× erakogu

Marten Riisenberg:
Ruttamine ei teeni kellegi huve
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Marten Riisenberg oma kodusaarel kevadisi esimesi rediseid noppimas
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Jüri Gümnaasium võitis esimest korda Harjumaa
koolidevahelise kompleksarvestuse
Jüri Gümnaasium võitis esimest korda
Harjumaa koolidevahelise kompleksarvestuse spordis, saades 11 aasta jooksul
esimest korda jagu liidritest Saue Gümnaasiumist ja Kuusalu Keskkoolist. Sellest, kuidas erakordse tulemuseni jõuti,
kirjutab lähemalt Jüri Gümnaasiumi
spordijuht Urmas Põldre.
Harjumaa koolidevahelist kompleksarvestust spordis hakati pidama aastast 2002.
Esimestel aastatel osales 17–18, viimastel
aga 19–20 gümnaasiumi, millele lisandusid
teist sama palju põhikoole. Kui algusaastatel võeti mõõtu seitsmel alal, siis tänaseks
juba kaheksal erineval alal. Jüri Gümnaasium osales esimestel aastatel vaid neljal
alal, viimastel aga kõikidel aladel, mida on
kokku kaheksa.
Igal alal peetakse erinevates vanuseklassides omaette arvestust. Ebatraditsiooniliselt peetakse Harjumaa koolidevahelist
kompleksarvestust nii, et see algab jaanuaris-veebruaris ning lõpeb detsembris, mitte
kooliaastapõhiselt.
Jüri Gümnaasium on selles jõukatsumises osalenud esimestest aastatest alates.
Esimesed neli aastat oldi tulemustega teises
kümnes, hiljem esikümnest välja ei langetud. 2009. ja 2010. aastal kompleksarvestust
majanduslanguse tõttu ei peetud.
Liitusin Jüri Gümnaasiumi kooliperega
2008. aastal lõpus, mil esimest korda jõudsime kompleksarvestuses esikolmikusse,
kuhu kuulusid ka tuntud tugevad spordikoolid, nagu Kuusalu Keskkool ja Saue
Gümnaasium.
2013. aastal kompleksalade tase ühtlaselt hea
2013. võiduaastat iseloomustab aga
kompleksalade tulemuste ühtlane hea tase.
Kaheksa ala arvestuses olime korra esimesed (korvpallis), neli korda teised (murdmaateatejooksus, jalgpallis, rahvastepallis
ja kergejõustikus), kaks korda kolmandad
(ujumises ja võrkpallis) ning korra neljandad (suusatamises).
Korvpall on viimastel aastatel olnud
meie paraadala ning selle võit ei olnud
üllatus. Palju on korvpalli populaarsust
toetanud õpilaste treeningud Rae Kossu
klubis. Sellel aasta võitu panustasid esikohaga 8.–9. klasside tüdrukud, teise kohaga
6.–7. klasside poisid, kolmanda kohaga
gümnaasiumi noormehed ja 5. klasside
poisid. Viiendad olid 5. klasside tüdrukud
ja gümnaasiumi neiud, seitsmendad 6.–7.
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klassi tüdrukud ning kümnendad 8.–9.
klasside poisid.
Suurimad hüpped üldvõiduni aitasid
teha jalgpalli tõus kuuendalt kohalt teisele
ja võrkpalli edenemine viiendalt kohalt
kolmandale. Alistamata jäid võrkpallis
Kiili Gümnaasium, kes on oma vanuseklassis vabariigi tipus, ja Loksa Gümnaasium
ning seekord jalgpalli võitnud Keila Kool.
Jalgpallis oli võistlus väga tihe: saavutasime
kuni 7. klassi poiste arvestuse kuuenda
koha, 8.–9. klasside arvestuses viienda
koha ja gümnaasiumi arvestuses teise koha,
tänu millele tulime kokkuvõttes ka teisele
kohale. Võrkpallis oli meil parim saavutus
kuni 6. klasside poiste teine koht Kiili järel.
Neljandad olid kuni 6. klasside tüdrukud
ja gümnaasiumi noormehed, seitsmendad
gümnaasiumi neiud ja üheksandad 7.–9.
klasside poisid.
Rahvastepallis ja kergejõustikus tõusime koha võrra – kolmandalt teiseks, jäädes alla vaid Kuusalu Keskkoolile. Tõele
au andes jagasime rahvastepallis Kuusalu
Keskkooliga esimest ja teist kohta. Võidupunktid sai seekord Kuusalu, sest neil oli
üks alavõit rohkem. Rahvastepallis olid
4.–5. klasside poisid teised, 2.–3. klasside
poisid-tüdrukud kolmandad ja 4.–5. klasside tüdrukud viiendad. Kergejõustikus
olime talvel sisekergejõustikus napilt neljandad – Kose Gümnaasiumist vaid ühe
punkti kaugusel – ja sügisel staadioniteatejooksudes esimesed, mis andiski kokku
teise koha. Kokku võistlesime neljas vanuseklassis kuuekümnel alal ja saavutasime 21
esikolmikukohta, millest 10 olid esimesed.
Ka murdmaateatejooksudes jäi alistamata ainult Kuusalu, nii nagu ka varasemal
kahel aastal. Kaheksast alast kolmel olime
parimad: võitsid kuni 5. klasside ja 8.-9.
klasside poisid ning 6.–7. klasside tüdrukud. Teiseks tulid gümnaasiumi noormehed, kolmandaks 6.–7. klasside poisid ja
gümnaasiumi neiud ning viiendad olid
kuni 5. klasside ja 8.–9. klasside tüdrukud.
Ujumises kaitsesime taas kord kolmandat kohta, meie ees olid tuntud tugevad
ujumiskoolid Viimsi Gümnaasium ja Keila
Kool. Meie ujumise tulemusi on toetanud
vallas tegutsevad Indrek Sei ujumiskool
ja lestaujumisele pühendunud Fortuuna
spordiklubi. Kolm neljandat kohta said
gümnaasiumi poisid-tüdrukud ja kuni 5.
klasside poisid, viiendad olid 6.–7. klasside
tüdrukud, kuuendad 6.–7. klasside poisid ja

8.–9. klasside tüdrukud, kaheksandad kuni
5. klasside tüdrukud ja kümnendad 8.–9.
klasside poisid.
Neljandaks jäime vaid ühel korral, kaotades teatesuusatamises kolmel viimasel
aastal võitnud Saue Gümnaasiumile, Kuusalu Keskkoolile ja ka Kiili Gümnaasiumile.
Võidukad olid gümnaasiumi neiud ja 8.–9.
klasside noormehed, viiendad kuni 5. klasside, 6.–7. klasside ja gümnaasiumi poiste
võistkonnad, kuuendad olid 6.–7. klasside
tüdrukud ja kaheksandad kuni 5. klasside
tüdrukud.
Suur tänu kõikidele Jüri Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetajatele, kes on 2013.
aastal panustanud sellesse suurvõitu: Sirli
Kants, Martti Pent, Kristo Remmelgas,
Mikk Sarik, Laura Sirelpuu, Ülle Uuemaa,
Jens Vendel, Siim Palu ja Katrin Hunt;
kõikidele võistelnud õpilastele ja innustanud lastevanematele ning mõistvatele
kaasõpetajale.
Rõõm on tõdeda, et Rae valla põhikoolidest on Peetri tõusnud eelmise aasta
seitsmendalt kohalt kolmandaks, Vaida
on jätkuvalt kuues ning Lagedi on teinud
hüppe kaheksateistkümnendalt kohalt
kaheksandaks.
Sportlikku 2014. aastat kõikidele Rae
valla õpilastele, innustamisjõudu lapsevanematele ja pöidlahoidmisjõudu kõikidele
teistele!
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
Foto Urmas Põldre
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Jüri Gümnaasiumi mitmekülgne sportlane Henri Roos avaetapil teistel eest ära
libisemas

spordielu

Jüri Gümnaasium saavutas
vabariiklikul TV 10 Olümpiastardil sellel sajandil parima koha
uus kooli D-vanuseklassi rekord, ületades
suurelt Marc Voki tulemuse 8.73 aastast
1989.
Lisaks Rainerile võistles kogu kümneliikmeline Jüri Gümnaasiumi tiim

Foto Urmas Põldre

43. hooaja TV 10 Olümpiastardi üleriigilisel avaetapil Võrus saavutas Rainer Matvei
noorema vanuseastme poiste kuulitõukes 3-kilost kuuli tõugates väga kõrge II
koha tulemusega 9.84, mis on ühtlasi ka

Tõusev Eesti kergejõustikutäht ja 41. TV 10 Olümpiastardi hooaja võitja Hans-Christian
Hausenberg autasustamas Jüri Gümnaasiumi õpilast Rainer Matveid kuulitõukes saavutatud II koha eest

ennastületavalt, nii et püstitati palju uusi
isiklikke rekordeid.
Veel jõudsid vabariigi kahekümne
parima hulka poiste nooremas vanuseastmes 11–12-aastaste kuulitõukes Georg
Sikka tulemusega 7.52, millega ta tuli 15.
kohale. Vanemate, 13–14-aastaste poiste
60 meetri jooksus sai Vladimir Rogožin
aja 8,34 ja saavutas 18. koha ning Randel
Kaasik ajaga 8,39 20. koha. Kaugust hüppas
Randel 4.77, olles 17., ja Vladimir 4.23.
Vanemate tütarlaste vanuseastmes saavutas Agne-Reete Abel 60 meetri jooksus
tulemuse 8,99 ja Grete Ly Jõgisoo 9,04, mis
on samuti isiklikud rekordid.
Nooremate poiste 60 meetri jooksus
näitas isikliku rekordi lähedast aega Mihkel Kalinin ajaga 9,48 ja isikliku rekordi
tegi Kristian Otlot ajaga 9,71. Sama vanuseastme tüdrukute 60 meetri jooksus saavutas Reili-Riin Vessmann isikliku rekordi
ajaga 9,60 ja Triinu Lamp isikliku rekordi
lähedase aja 9,92.
Kogu võistkond kogus 4054 punkti,
mis on võrreldes eelmise aastaga ligi 500
punkti rohkem, ja saavutas esimesel etapil
väga kõrge, 5. koha.
Suur tänu kõikidele võistlejatele, toetavatele lastevanematele ning kehalise kasvatuse õpetajatele, kes aitasid lapsi võistlusteks ette valmistada!
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Rae valla
mängude 3.
etapp toimub
sisesõudmisvõistlusel
15. jaanuaril toimub järjekorras kuues
sisesõudmisvõistlus „Tõmba, Jüri! 2014”.
Esimeses päevaosas toimuvad Jüri Gümnaasiumi õpilaste finaalsõidud eri vanuseklassides. Võistluspäeva teises osas on kõik
huvilised oodatud osa võtma Rae valla lahtistest MV sisesõudmises.
Võistluspäeva kolmandas osas asuvad
järjekordselt võistlustulle Rae valla mängude võistkonnad teatesõudmises, tegemist
on Rae valla mängude käesoleva hooaja 3.
etapiga. Rae valla spordikeskus ootab võistluspäevale rohkelt osavõtjaid ja pealtvaatajaid. Infot on võimalik leida spordikeskuse
kodulehelt ja facebook.com/TombaJyri.
Mikk Sarik

Vallavanem Mart Võrklaev võistlemas sõudeergomeetritel koos Jaan Alveri, riigikoguliikme Tõnis Kõivu ja abivallavanem Madis Sarikuga 2013. aasta „Rae valla mängudel“.
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus
Kauplus avatud:
E-R 8.00-18.00
L 10.00 -14.00

Rae Sõnumid • jaanuar 2014

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

reklaam
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KORSTNAPÜHKIJA
5877 1665
korstenpuhtaks@raetps.eu

“Tõmba, Jüri!” 2014

Rae valla lahtised MV sisesõudmises
15. jaanuar 2014 Jüri spordihoones
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Peetri raamatukogus 22. jaanuaril kell 18.00

KOOLITUS TÄISKASVANUTELE
Lugude tähendusest täiskasvanutele ja lastele räägib jutuvestja
ja Jutukooli eestvedaja Piret Päär
Miks me vajame lugusid?
Kuidas lugude vestmine on olnud traditsioonis
ja mis toimub tänapäeval?
Loengut on kuulama oodatud
lapsevanemad, vanavanemad,
kasvatajad, õpetajad ja kõik teised
jutuhuvilised!
Lisainfo: www.jyri.lib.ee/
peetri_raamatukogu
E-mail: peetri.rk@peetri.edu.ee
Telefon: 606 8852

Eesti juhtiv rehviettevõte
AS REHVIMEISTER
võtab seoses müügimahtude kasvuga tööle

tehase
töötajaid

Tööaeg: esmaspäevast reedeni, kella 8–17. Ei ole hooajatöö
Soovijatelt ootame suurt töötahet ja pealehakkamist
Rehvimeister AS, Lagedi, Killustiku 2. Tel 50 19 195
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kuulutused

KUULUTUSED
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa küttekuludelt kuni 60%! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee

Puidust ja vineerist pakendite tootja
Jüris otsib oma meeskonda
tublit ja kohusetundlikku

töömeest.
Kasuks tuleb puidutöö kogemus.
Palk 500–750 neto eurot, sõltuvalt
töökoormusest.
Kontakt: Jaan 5553 0604

Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
okaspuuklots 5–25 cm 1.70 €, kaseklots
5–25 cm 2 €, lepp 30 cm 2.30 €, sanglepp
30 cm 2.40 €, kask 30 cm 2.70 €, saar 30 cm
2.90 €. Alates 50 kotist on transport Kiili,
Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Korralik pere soovib võtta rendile 3-4toalise korteri Jüri alevis. Kontakt: Evelin, 524
1750 või evelin98@hotmail.com

Noor pere soovib osta krundi Jüri aleviku
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt: Andreas, 511 1420 andreas@foxberg.
ee
Üürin 1-2toalise korteri Jüris soovitavalt
otse omanikult. Evelin, tel 5635 5499 või
e-post evelinveismann@gmail.com
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega:
lepp 35 eur, kask 38 eur, metsakuiv okaspuu
35 eur/rm. Tel: 509 9598

VEOTEENUS
kaubikuga 3,3 × 1,7 × 1,8 m
kandevõime 1500 kg
ja väikeveokiga 4,4 × 2,1 × 1,9 m
kandevõime 2300 kg.
Hind Harjumaal 14 ja 18 €/h, kaugemal 0,5 ja 0.65 €/km. Tel 506 5106

Lagedi Lasteaed-Põhikool otsib

KOKKA
Koka tööks on maitsva ja tervisliku toidu
naudinguga valmistamine. Toidu jagamine/väljastamine. Maitsvaid sööke tuleb
pakkuda lasteaia- ja koolilastele ning
töötajatele.
Palk: 599 eurot (bruto)

PEAKOKKA
Peakoka tööks on koostada tervislik ja
maitsev menüü, teha kalkulatsioonid,
aruanded, tellida tooraine. Juhendada
ning korraldada köögi tööd ning naudinguga toitu valmistada. Maitsvaid sööke
tuleb pakkuda lasteaia- ja koolilastele ning
töötajatele.
Palk 683 eurot (bruto)
Ootame Sind kandideerima, kui
• Toidumaailm on Sinu tõeline kirg
• Sul on erialane haridus ja/või eelnevad
töökogemused antud valdkonnas
• Sul on eelnev töökogemus kokana
• Oled hea suhtlemisoskusega ja saad
hästi hakkama lastega
• Pead lugu korrast, puhtusest ja oled
kohusetundlik
• Sul on hea pingetaluvus
• Valdad hästi eesti kõnekeelt
• Kasuks tulevad teadmised kondiitritööst.
Tööleasumise aeg – kohe.
Kandideerimiseks palun saata oma CV ja
kaaskiri aadressile
kool@lagedi.edu.ee
Kontakttelefon 671 3595
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Rae Vallavalitsus otsib oma meeskonda

LASTEKAITSESPETSIALISTI
Sobivalt kandidaadilt ootame:
- sotsiaaltööalast kõrgharidust (soovitatavalt lastehoolekandele
spetsialiseerunud);
- osalemist tugiteenuste koostöövõrgustiku väljaarendamisel;
- tulemuslikku koostööd lasteasutuste erialaspetsialistidega;
- iseseisvust ja analüüsivõimet, järjepidevust, pingetaluvust ja kohusetunnet;
- töövaldkonda puudutavate õigusaktide tundmist;
- vene keele valdamist ametialase suhtluse tasandil;
- B-kategooria autojuhilubade olemasolu;
- soovitatavalt eelnevat töökogemust samas valdkonnas.
Peamised tööülesanded:
- laste ja perede nõustamine;
- eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine;
- laste eestkoste, hoolduse ja asendushoolduse korraldamine;
- tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine ning koostöö lasteasutuste
vastavate spetsialistidega.
Omalt poolt pakume:
- mitmekülgset ja tänuväärset tööd;
- nüüdisaegset töökeskkonda;
- koolitus- ja arenguvõimalusi.
Töökoht asub:
Tööaeg:
Tööle asumise aeg:
Kontaktisik:

Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa
täistööaeg
esimesel võimalusel
Ketlin Kirs; tel 605 6777, e-post ketlin.kirs@rae.ee

Kandideerimiseks esitada CV Rae Vallavalitsusele e-posti aadressil: info@rae.ee või
Aruküla tee 9, Jüri hiljemalt 27.01.2013. a
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Jaanuari sünnipäevalapsed
Detsembri
registreeritud sünnid
KRISTO KÕRVEL
ANDRIAN ILUMETS
ROBIN RAJAMETS
DAVID DENIS DUFOUR
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TATIANA KOVALEVA
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KATRI VENDONEN
ERNA TÕLK
SENTA SIKK
ERLANDA VELEMZON
HELVE MÄGI
ERIKA-RENATE JEA
LEELO VILLANDBERG
ELVI KIVI
HANS UNT
MARTA KOSMATŠOVA
VALDEKO LIIVA
RAJA PIHL
ANTS SUUREKIVI
AINO RÄTTEL

91
90
89
89
88
88
86
86
85
85
84
84
84
84
84
84
84
83
83
82
82
82
82
82
82
81
81

Su jalg ei astu enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat...

Väino Laid
31.03.1936-31.12.2013

Avaldame kaastunnet Mairele, Aldole
ja Siirile

Mälestame head sõpra ja jahikaaslast
ning avaldame kaastunnet
omastele.

kalli abikaasa,
isa ja äia kaotuse puhul

Jüri Jahimeeste Selts

Rae Kultuurikeskuse töötajad
ja kollektiivid: Lustilised, näitetrupp OMAD, Jüri perekoor

KAJA KUUSEOK 50
Õnnitleme head
instituudikaaslast,
soovime jätkuvat
rõõmsat tuju
ja teravat vaimu!

Rae Vallavalitsus tänab

Balti Veski AS-i
jõulurõõmu valmistamise eest
suurte perede lastele ning
vähekindlustatud peredele

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kuma Print

UNO KÖSTER
ARNOLD VIIGIMÄE
HILDA TAMM
PILVI-RENATE TAHK
ALEKSANDRA SAVOLAINEN
VALENTINA RAUDSEPP
ALEKSANDER VELLO
ANTS KASTEHEIN
URVE SOE
AIVO UUK
AVO KASS
TIIA TAMMJÄRV
LEILI TAMM
ÜLO NOOR
LUULE TAMMEPÕLD
HEIKKI TIKAS
MAARJA KLAUS
ARNOLD HERT
HILLAR MESILA
ENNO PUHM
VAIKE KALLAS
LIIDIA JEGOROVA
REET LAOSMA
MARTIN KAASIK
MATI SALUSTE
TOOMAS KALJA
SILVER KIVISAAR
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PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
DETSEMBER
2. detsembril
5. detsembril
6. detsembril
8. detsembril
9. detsembril
13. detsembril

16. detsembril

Jüris Ehituse 6 toidu
kõrbemine
liiklusõnnetus ringteel
Venekülas
liiklusõnnetus Vaida viaduktil
Kopli külas Ilumetsa tee 18
suits majas
liiklusõnnetus ringteel Lagedil
Ringteel Venekülas puu teel
Vana-Tartu mnt 20. km puu
teel
Aruvalla-Kohila teel puud teel
Lagedil Betooni 6 gaasiavarii
Peetri alevikus Vägeva 45
tulekahi

Aitäh

Rae Vallavalitsus
Rae kultuurikeskus
koostöö eest ja soovime ilusat uut!
Tantsuklubi Royal

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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RAE VALLA KOOLIDE VAHELINE

MOESHOW 2014

Korraldajad: Rae Kultuurikeskus ning Jüri Gümnaasium
Lavale on oodatud kõik see,
mis on nii punk kui ka rock ning
nende kümned ja kümned alaliigid
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