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Rae valla ametlik väljaanne

•

Limu küla uuselamurajoonis Jüri lähistel leiab Keskkülade kodu hoovist hubase ja kauni suvemaja, mille üheks seinaks on puuriit. Rae valla konkursi „Kaunis kodu“ žürii leidis, et omanäoline
suvemaja on tehtud südame ja hingega ning selle ümbrus väiksel krundil on kujundatud nii, et
kõik tervikus kenasti kokku sobib. Tänavune aasta tõigi perekond Keskkülale konkursil „Kaunis
kodu“ esimese koha. Vaata ka teisi tunnustuse saanud objekte lk 6.
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest:
Peetri aleviku Kõrtsi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 17.06.2014
Rae Vallavolikogu otsusega nr 58.
• Planeeritav ala asub Rae vallas Peetri alevikus Vana-Tartu mnt ja Reti tee ääres
elamupiirkonna ning äri- ja tootmismaade vahetus läheduses. Juurdepääs on
Vana-Tartu maanteelt ja Reti teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu
3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maatulundusmaa
sihtotstarbe ja perspektiivse elamumaa juhtotstarbega Kõrtsi kinnistu
(registriosa 13741802; katastritunnus
65301:001:0185) sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, et rajada
kinnistule põhikooli hoone. Sellest tulenevalt määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses
teha ettepanek Kõrtsi kinnistu osas Rae
Vallavolikogu 21. mai 2013 otsusega nr
462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.
Järgmise detailplaneeringu algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest:
Patika küla Rätsepa kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 03.06.2014
Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 783.
Planeeritav ala asub Patika külas Golfi
tee ja Pirita jõe vahelisel alal. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Golfi teelt ning eravalduses olevalt
Silla kinnistult. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1,24 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu maatulundusmaa
sihtotstarvet ning jagada kaheks elamu
maa kinnistuks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Pirita jõe
ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üld
planeeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne elamu- ja haljasala ning
parkmetsamaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub 17.
juulil 2014 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Rae Sõnumid • juuli 2014

Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 14.07.2014–
28.07.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9 (teade on ilmunud ajalehes Harju Elu
04.07.2014):
Jüri aleviku Aaviku tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
25.03.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 373 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega nr
878. Planeeritav ala asub Jüri alevikus
üksikelamutega hoonestatud piirkonnas,
riigimaantee 11114 Jüri-Vaida tee ääres.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,3
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbeline
kinnistu kaheks elamumaa kinnistuks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga ja Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus piirkonnale on ette
nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 28.07.2014.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmised ja avalik väljapanek 28.07.2014–
10.08.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Rae küla Graniidi tee 7, 9, 11, 13 ja 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 27.05.2014
Rae Vallavalitsuse korraldusega nr
717 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
25.06.2014 korraldusega nr 911. Planeeritav ala asub Rae külas riigimaantee nr
11330 Järveküla-Jüri tee ja Graniidi tee
ääres. Juurdepääs alale on Graniidi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,5
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada kinnistutest üks äri- ja
tootmismaa krunt, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurde
pääsud, lahendada tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 10.08.2014.
Lehmja küla Kadaka kinnistu ja lähiala
detailplaneering

•

•

•

•

Detailplaneering on algatatud
17.04.2012 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 321 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
25.06.2014 korraldusega nr 912. Planeeritav ala asub Lehmja külas riigimaantee
nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa ja
riigimaantee nr 11330 Järveküla-Jüri
vahelisel alal. Juurdepääs alale on otse
Järveküla-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta elamumaa kinnistu sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks, määrata
hoonestustingimused, ehitusõigus ja
juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud perspektiivne tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 10.08.2014.

Järgmise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Rae küla Vana-Sutikase kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 22.04.2014 korraldusega
nr 520. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 26.05.2014–08.06.2014 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
• Planeeritav ala paikneb Rae külas Raeküla tee ääres ning külgneb osaliselt
Uus-Suti äri- ja tootmismaade detailplaneeringu alaga. Üle Raeküla tee asub
Künnapuu pereelamute grupi detail
planeeringu ala. Planeeritava ala suurus
on ligikaudu 3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada ühest maatulundusmaa
sihtotstarbelisest kinnistust üks ärimaa
sihtotstarbeline kinnistu ning üks transpordimaa krunt. Määrata ärimaa kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekusid vastuväited ja ettepanekud peamiselt hoone
kasutamise sihtotstarbe ja liiklusmüra
kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimub 21. juulil 2014 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla
tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute kehtesta
misest:
Lagedi, Tehase tee 1/AS Via Pont tootmisbaasi kinnistu ja Karla küla/Kalmaripõllu
kinnistu ning lähiala detailplaneering

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

•

Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 10.06.2014 korraldusega
nr 815. Planeeritav ala asub Lagedi
alevikus ja Karla külas Lagedi aleviku
tööstuspiirkonnaga külgneval alal Tallinna ringtee T-11 ääres. Juurdepääs
planeeritavale alale on lahendatud Kalmari teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 17,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on maaüksuste maakasutuse sihtotstarbe muutmine, maaüksuste jagamine
neljaks äri- ja tootmismaa krundiks, neljaks ärimaa krundiks, viieks tootmismaa
krundiks ning kuueks transpordimaa
krundiks, moodustatavatele kruntidele
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
seadmine, kruntide varustamine tehno
võrkude ja juurdepääsuteedega ning
haljastamine.
Detailplaneeringu eesmärk on vastav
Rae valla kehtivale üldplaneeringule, kus
alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.

Vaskjala küla Ujula tee 3 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega
nr 862. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Pirita-Ülemiste kanali äärsel väljakujunenud tiheasustusalal. Juurdepääs
kruntidele on mööda olemasolevat Ujula
teed. Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbeliseks krundiks, määrata
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa ja haljasala maa juhtotstarve.

Soodevahe küla Tammiku 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 25.06.2014 korraldusega
nr 913. Planeeritav ala asub Soodevahe
küla põhjaservas Ülemiste-Maardu
raudteeharu kõrval. Reaalne juurdepääs
kinnistule puudub. Planeeritava maa-ala
suurus on ligikaudu 9,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu üheks äri- ja
tootmismaa krundiks ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus maa-ala juhtfunktsiooniks
on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa ning olemasoleva sihtotstarbe
säilimine.
Karla küla Lõolapõllu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 25.06.2014 korraldusega
nr 910. Planeeritav ala asub Karla külas
Tallinna ringtee ja Lagedi-Jüri tee vahelisel Pirita-Ülemiste kanali äärsel alal.
Juurdepääs kinnistule on Lagedi-Jüri
teelt läbi eramaa. Planeeritava maa-ala
suurus on ligikaudu 10,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa kinnistu
kuni viieks elamumaa, kolmeks maa
tulundusmaa, kaheks transpordimaa
ning üheks tootmismaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
kehtivale üldplaneeringule, kus alale
on ette nähtud haljasmaa juhtotstarve
ning kuhu on hajaasustusala põhi
mõttel lubatud elamute ehitus. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine,
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,
üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu
kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline
või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.
Hajaasustusala põhimõttel viie uue
elamumaa krundi planeerimisel säilib
valdavalt kinnistu senine juhtotstarve.
Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.

Järveküla küla Vibu tee 12 ja Männi tee 6
kinnistute ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 17.06.2014 korraldusega
nr 861.
• Ala asub Järveküla külas Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr 251 kehtestatud Järveküla küla Sepa elamukvartali
ja lähiala detailplaneeringu alal, millega
on loodud võimalus tiheasustuse tekkeks. Juurdepääs planeeringualale on
Vibu teelt ja Männi teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kinnistute üldmaa ja tootmismaa
maakasutuse sihtotstarvete osaliselt
elamumaaks muutmine: tootmismaa ja
üldmaa kruntide asemele nähakse ette
kahe elamumaa krundi, kahe üldmaa
krundi ning kahe tootmismaa krundi
moodustamine, ehitus- ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastuse rajamine.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastavuses Rae valla üldplaneeringuga, kuna
detailplaneering ei näe ette planeerimisseaduse § 9 lõikes 7 loetletud muudatusi.
Vaskjala küla Jõekalda kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 25.06.2014 korraldusega
nr 909. Planeeritav ala asub Vaskjala
küla põhjapoolses osas Pirita jõe vasakul
kaldal. Juurdepääs kinnistule on Sillavahe teelt. Planeeritava maa-ala suurus
on ligikaudu 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 üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud metsamajandusmaa juhtotstarve ning kuhu
on võimalik hajaasustuse põhimõttel
kavandada elamumaa. Planeering näeb
ette ühe elamumaa krundi moodustamise üksikelamu ehitamiseks olemasoleva hoonestatud ala vahetusse lähedusse. Valdavalt jääb maa-alale senine
maakasutuse otstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

juuli 2014 • Rae Sõnumid

3

4

vallavalitsus

vallavalitsus

Põhimaantee nr 11 Kurna liiklussõlme ehitus
Üldist

Objekti Põhimaantee nr 11 Kurna liiklussõlme ehitustööd toimuvad Harju maakonnas Kiili ja Rae valla territooriumil. Ehitust
teostavad ehitusfirmad Rand ja Tuulberg
AS ning RTS Infraehitus OÜ. Ehitusjärele
valvet teostab Telora-E AS. Ehitatav teelõik kulgeb Tallinna–Tartu mnt Jüri ringristmikust kuni Vaela külani. Olemasolev
maantee on juba praegu tipptundide ajal
liialt koormatud ja olukord halveneb lähitulevikus veelgi.
Teeregistri andmetel on olev tee ehitatud 1973. aastal. Maanteele on hiljem ehitatud ülekatteid, mida kulumiskihi taastamiseks on korduvalt pinnatud.
Kurna ristmikul, km 15,65 ristub
projekteeritav teelõik Kurna–Tuhala

kõrvalmaanteega nr 11115. Kurna–Tuhala
tee remont teostati ja fooriristmik rajati
2009. aastal.
Ehitustööde käigus rajatakse Tallinna
ringteele 4,37 km 2 + 2 sõidurada, projekti
raames ehitatakse välja uus Kurna–Tuhala
maanteelõik pikkusega 2,73 km, rajatakse
4,25 km kogujateid ning jalg- ja jalgrattateid kogupikkusega 1,52 km.
Lisaks põhimaantee viaduktile ehitatakse sinna juurde välja ka jalg- ja jalgrattatee viadukt ning Kurna küla juurde ringtee
alt läbi minev jalg- ja jalgrattatee tunnel.

Ehitustöödest

Ehitustööd objektil algasid mais, esmalt
alustati Tallinna ringteega külgeneval alal

Liikleja!
Tallinna ringteel on planeeritud augustis
esimene suurem liikluskorralduslik muudatus, kus liiklus suunatakse osaliselt
uuele parempoolsele niidile.

Arvamus
„Äärmiselt meeldiv, et möödunud aastal valminud Luige liiklussõlm ja Tartu
maantee ühendatakse korraliku teega,
tagades peale- ja mahasõitjate ohutus
ning kulgemine trassil.”
Iga päev liiklev Uno
„Olen väga rahul, et rajatakse uus tee.
Liiklen iga päev ning rajades tee neljarealiseks, muutub see oluliselt turvalisemaks ja mugavamaks.”
Teed iga päev kasutav Jargo
„Kurna küla inimesed loodavad, et teetööd sujuvad ladusalt ja lõppevad lubatud ajaks. Tänu valmivale teele muutub
küla elukeskkond kindlasti tänapäevasemaks. Kergliikluseks ehitatav tunnel
seob taas kaks küla poolt tervikumaks.
Suur tänu juba praegu ehitajale ja jälgime põnevusega tööde käiku.”
Kurna külavanem Aivar Aasamäe

kasvupinnase koorimise ning ehituseks
sobiliku materjali kaevandamisega. Maikuu teises pooles alustati kõvapinnase
lõhkumisega praegusest Kurna–Tuhala
maantee ja Tallinna ringtee ristmikust Jüri
aleviku suunas. Paralleelselt on käinud
aktiivne teekonstruktsioonide rajamine
Õlleköögi ja Kurna teel, kuhu on sügiseks
planeeritud asfaldist katend ehitada.
Ehitustegevuse käigus on jõutud esimene settebasseini ala välja kaevata, alustatud on uue Kurna–Tuhala maantee viadukti sammaste betoneerimistöödega ning
Tallinna ringteel on enamik parempoolsest
sõiduteest välja kaevatud ja muldkeha ehitama hakatud.
Kiili Betooni juhataja Rain Sinimaa
sõnul ei ole Kurna liiklussõlme ehitus
senimaani nende töid ja tegemisi seganud.
Materjalide tarnijad saavad neile ligi ilma
probleemideta ning ka klientide hulga
vähenemist ei ole täheldatud.
Projektijuht tuletab sõidukijuhtidele
meelde: „Objektil liiguvad teetöödega
seotud masinad, kellel on raske kiireid
manöövreid sooritada. Olge tähelepanelikud, aeglustage sõitu ning andke neile teed.
Sellega muutub meie kõigi liiklemine ohutamaks ja sujuvamaks.”

Põhimaantee paremal niidil on välja kaevatud settebassein, paekivist kraavi nõlvad ja
teeküna

Tallinna ringtee ja Kurna–Tuhala maantee uue ristmiku ehitus
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Värske kokkuvõte konkursi
„Kaunis kodu 2014” tulemustest
Iga aastaga lisandub Rae valda kauneid aedu ning see on põhjus, miks
on saanud traditsiooniks igal suvel
konkursi „Kaunis kodu“ raames
välja selgitada kaunimad eramute,
kortermajade ja ühiskondlike hoonete aiad.

Rae Sõnumid

Hindamiskriteeriumiteks on objekti välishooldus, sobivus maastikku, haljastus,
dekoratiivelemendid ning üldmulje.
Sellel aastal sai kandidaate esitada 10.
juunini, Rae valla moodustatud komisjon
külastas konkursile esitatud aedu 19. juunil. Hindamine toimus kolmes erinevas

kategoorias: pereelamud, ühiskondlikud
hooned/ettevõtted ning kortermajad.
Parimad tulemused pereelamute kategoorias läksid tänavu Limu külla ja Vaida
alevikku.
I koha saavutas perekond Keskkülale
kuuluv elamu Kesa tee 26-2 Limu külas.
II koha saavutas perekond Noor
mägile kuuluv elamu Tuuliku tee 10 Vaida
alevikus.
Parima tiitel kortermajade kategoorias läks Jüri alevikus asuvale Vägeva tee
10 kortermajale.
Žürii tunnustuse pälvisid ettevõtete ja
ühiskondlike hoonete kategoorias

I koht – AS ABB Jüri alevikus aadressil
Aruküla tee 83.
II koht – Taaramäe lasteaed Jüri
alevikus.
III koht – Eesti Vabadusvõitluse muuseum Lagedi alevikus.
Kõik tunnustuse pälvinud võistlejad
saavad Rae vallalt auhinna.
Esimese koha saavutanud saavad esindada Rae valda maakonna kaunite kodude
konkursil järgmisel aastal.
Näiteks saavutas 2013. aastal Rae valla
kauni kodu tiitliga pärjatud perekond
Eesalu kodu Patika külas maakondlikus
arvestuses II koha ning sama saavutusega
sai hakkama ka Õie Lasteaed Jüri alevikus.
Rae Vallavalitsus ja konkursi „Kaunis
kodu“ komisjon tänavad kõiki kandidaate.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

Pereelamud – I koht
Väiksesse aeda on pererahvas ehitanud nägusa suvemaja ja sauna

Ühiskondlikud hooned – I koht
AS ABB

Lagedi-Jüri Noorteühing
otsib enda meeskonda uusi töötajaid:

2 TÄISKOORMUSEGA NOORSOOTÖÖTAJAT ja
0,5 KOHAGA NOORSOOTÖÖTAJAT
Noorsootöötaja tööülesanneteks on:
• planeerida, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad,
ekskursioonid, huviringid);
• otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-,
riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;
• osaleda laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises;
• noorte arengu toetamine;
• noortega suhtlemine ja mängimine.
Kandidaadilt ootame:
• kõrgharidust või selle omandamist (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või
sotsiaalvaldkonnas);
• varasemat töökogemust noortega;
• loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet;
• võõrkeelteoskust (inglise keel vähemalt suhtlustasandil);
• noorsootöö valdkonna mõistete tundmist;
• kasuks tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus.
Omalt poolt pakume:
• paindlikku töögraafikut;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas;
• 35 päeva puhkust aastas.
Kandideerimise tähtaeg: 15. august 2014. Esitatavad dokumendid: CV, haridust tõendava
dokumendi koopia ja motivatsioonikiri tuleb saata meiliaadressile: Mari.Niglas@gmail.com.
Lisainformatsioon: Mari.Niglas@gmail.com või telefonilt: 5697 2124, www.raenoorteklubi.ee
NB! Kuna noortekeskustel on juulis kollektiivpuhkus, siis hakkame
kandideerimisdokumentidega tegelema augustis.

10. novembril uksed avav
Aruheina Lasteaed Peetris
ootab oma meeskonda

Pereelamud – II koht

Taaramäe lasteaed

5× Kadri Randoja

Selles aias leiab õiteilu ja on näha hoolika perenaise kätt

Ühiskondlikud hooned – II koht

Kortermajad – I koht
Lillepeenar kortermaja juures on väärt ettevõtmine
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Ühiskondlikud hooned – III koht
Eesti Vabadusvõitluse muuseum

2015. aasta alguses uksed avav
Võsukese Lasteaed Jüris
ootab oma meeskonda

ÕPETAJAID,
ÕPETAJA ASSISTENTE,
LOGOPEED-ERIPEDAGOOGI,
KOKKA JA KOKAABI

ÕPETAJAID,
ÕPETAJA ASSISTENTE,
KOKKA JA KOKAABI

Avaldus ja CV saata
direktor@assaku.edu.ee

Avaldus ja CV palume esitada
Rae Vallavalitsusele
Aruküla tee 9, Jüri
alevik, 75301 või e-posti aadressile
info@rae.ee.

Tööleasumise aeg november 2014.
Lisainformatsioon 5688 8938

Tööleasumise aeg detsember 2014.
Lisainformatsioon telefonil 605 6750

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

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

Juuli sünnipäevalapsed
NATALIE LUNDA
ASTA VIITPOOM
VAIKE VEELAINE MÄTTAS
VAIKE VIHUL
UDO TAGO
LY-EVI ULEKSINA
VAIKE VAINOMÄE
VALVE-ROSALIE KINGSEPP
NINA KALLA
MILVI PÄRT
HUGO LIBA
ROZETE NIITOJA
JAAN ROOTS
LEHTE AUSLA
RAUL MURDSALU
VLADIMIR PETRUKHIN
LIDIA PANT
REGINA JUUSU
KALLE KATTEL
NIKOLAI ALEKSEJEV
TIIU MÄEPÕLD
JUULI JÕGI
MARIA ADAMSON
ARVO TALKIS
HELLE VILLO
TIIU LIIVO
VALERI ROOP
VIRVE GEIMONEN
TIIA TAHK
JUTA ROHTLA
HURMA SISASK
HEIKKI VILJARAND
MAIMU REMMEL
LEHO SOMMER
SIRJE KIIVIT
MYKOLA POPOVYCH
LJUBOV JARUSOVA
ANATOLY MARTYAKOV
VALERIY SAMOSADOV
HELGI PIHLAKAS
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21. juulist kuni 3. augustini ei
ole võimalik teha
rahvastukuregistri toiminguid
vallamajas seoses registripidaja puhkusel viibimisega. Registritoiminguid
saab teha kodanikuportaalis
www.eesti.ee,
Harju Maavalitsuses või teistes
omavalitsustes.

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Rae valla konkursi „Kaunis kodu“ I koha võitja. Fotol perekond Keskkülale kuuluv suvemaja, kus
elu käib senikaua, kuni õues päris külmaks läheb. Perenaise sõnul on seal elatud kuni detsembrini, sest tuulekindlad seinad ja soojendus võimaldavad seal tõepoolest pikalt värskes õhus
elamist nautida.
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