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Rae valla ametlik väljaanne

Rae vald planeerib uut kooli
Järvekülla
1. juulist jõustub uus
korrakaitseseadus
Millega tegeleb omavalitsus
ja selle töötajad
3. juulil jõuab Rae valda
laulupeotuli
Jürisse tuleb liikumislinnak

Mädajärv, mida nimetatakse ka Patika Mädajärveks, asub Suuresta külas ja on pindalalt 4,5 ha
suur. Järve sügavus on umbes 1 meeter ja selle ümber kasvab lopsakas soomaastikule iseloomulik taimestik. Seda kõike saab ise näha, sest ümber järve on ehitatud laudtee, mis ootab matkajaid. Järvele tiiru peale tehes saab mõnusalt paraja pikkusega matka kauni looduse rüpes.

Loe lk 5 täpsemalt, kuidas matkarajale pääseb

vallavalitsus
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Järveküla lähedale Peetri alevikku planeerime uut põhikooli
ses ette detailplaneeringu eskiisi, et seejärel
planeering algatada, ning oleme ka alustanud läbirääkimisi riigiga, et saada kooli
jaoks maatükk Vana-Tartu mnt ja Reti tee
nurgale. Antud asukoht on planeeritavale
koolile väga hea, sest kool hakkab asuma
kohas, mille juurde on lihtne pääseda

Foto Rae Sõnumid

Vallavalitsus kavatseb lähiajal algatada
planeeringu Järveküla külla põhikooli
ehitamiseks. Uue kooli kavandame kolme
paralleelklassiga vähemalt kuuesajale õpilasele ning lisaks plaanime kooli ruume
huvialakoolile.
Tänasel päeval valmistame vallavalitsu-

Sellele alale – Vana-Tartu mnt ja Reti tee nurgale – planeerib vald uut vähemalt
600-kohalist põhikooli

ning mis ei jää kaugele Peetri piirkonnast.
Samuti on asukoha juures väga tähtis see,
et kool rajatakse piirkonda, mille lähiümbruses toimub kiire areng ja rahvastikuarvu
kasv.
Uue kooli ehituse alguseks planeerime
2015. aasta lõppu, mis tähendab, et 2016/
2017. õppeaasta alguses saame avada Rae
vallas viienda kooli. Samaaegselt kooli
valmimisega ehitakse Vana-Tartu maanteele kergliiklustee, mida mööda jõuab nii
Assakule kui ka Peetrisse. Kergliiklustee
rajamise ettevalmistustööd on käimas ning
niipea, kui projekt leiab kaasrahastuse ja
maade võõrandamisega seotud küsimused
saavad lahendatud, hakkab kergtee ehitus
peale.
Huvialakooli avamine Järveküla piirkonnas aitab oluliselt kaasa võimaluste
loomisel noorte vabaaja sisustamisel. Huvialakool hakkab pakkuma erinevaid ringe
kaunite kunstide õppimiseks ning nagu
Jüris tegutseva huvialakooli õpilaste arv
näitab, on noorte huvi muusika, tantsu ja
laulmise vastu väga suur.
Loodame, et detailplaneeringu koostamine ja läbirääkimised riigiga maa omandi
osas jõuavad eduka tulemuseni ning vallavalitsus saab jätkata tööd uue kooli ehitamise ettevalmistamisega.
Mart Võrklaev
vallavanem

Maaomaniku meelespea
Millega kinnistu omanik peab arvestama või mida teadma? Maaomaniku meelespea
tuleneb Rae valla heakorraeeskirjast, mis on täismahus kättesaadav valla koduleheküljel
www.rae.ee. Teeme eeskirjast kokkuvõtte maaomanike tarvis.
Maaomanik on kohustatud
• rakendama meetmeid talle kuuluva
kinnistu ja/või ehitise reostamise ja
risustamise vältimiseks;
• kinnistu ja/või ehitise reostamisel
ja/või risustamisel selle viivitamata
puhastama, kui tegelikku reostajat ei
ole võimalik kindlaks teha;
• hoidma korras oma kinnistu piirded;
• tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii
põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada
rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
• tiheasustusalal (v.a põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel) tegema haljasalal umbrohutõrjet,
niitma muru ja rohu agrotehniliselt
õigel ajal (muru/kulu kõrgus mitte
rohkem kui 15 cm ja sobituses naabrite
muru kõrgusega);
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kärpima põõsaste ja puude oksi, mis
kasvavad väljapoole kinnistu piire
ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust või ulatuvad elektri- või
sideliinidesse;
hajaasustusalal peab tegema rohu/
heina/kulu niitmist hoone ümber vähemalt 15 m ulatuses;
teostama heakorratöid kinnistuga või
ehitisega külgneval puhastusalal;
tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu
hoonel ja selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
tähistama ja säilitama kinnistu
piirimärgid;
kõrvaldama ehitiselt ohtlikud kivid,
plaadid, lume, jääpurikad jms ning
tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel

•

•

•

•

•

ohutu liiklemise, piirates tööde
teostamise koha ajutise piirdega. Piirde
paigaldamine ei vabasta käesolevas
sättes nimetatud kohustusest;
kasutusel mitteoleva ehitise omanik
on kohustatud tagama ehitise ja sinna
juurde kuuluva krundi heakorra ning
vältima ehitise varisemisohtlikuks
muutumist või kõrvaldama varisemisohtliku ehitise varisemisohu, sulgema
ehitise sissepääsuavad takistamaks kõrvaliste isikute sissepääsu ehitisse ning
paigaldama ehitise ümber vastavad
hoiatussildid;
tagama talvisel ajal üldkasutatava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajaduse
korral nende lume- ja libedusetõrje;
tagama reo- ja heitvee kogumismahuti
ja/või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise;
lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide
puhul koguma reo- ja/või heitvett
kanalisatsiooni abil kogumismahutisse
nii, et need ei levitaks lõhna ja oleksid
ohutud teistele inimestele ja ümbritsevale keskkonnale;
tiheasustusaladel on keelatud haljastusjäätmete põletamine.

vallavalitsus

RAE
VALLAVALITSUS

Rae Vallavalitsus algatas aprillis detailplaneeringu muutmise, mille eesmärk on välja
arendada strateegiliselt väga heas asukohas
nüüdisaegne tehnopark.
Algatatud detailplaneeringu ala puudutab valla omandis olevat maatulundusmaad Rukki, Pauli ja Lauda tee vahelisel
alal. Piirkond jääb Tallinna–Tartu maantee äärde ning kui sõita Tartu suunas, siis
asub ala pärast Assaku alevikku maanteest
paremal.

Foto Rae Sõnumid

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

Rae vald rajab 69 hektari
suuruse tehnopargi

Uus tehnopark tuleb Rukki, Pauli ja Lauda tee vahelisele alale Lehmja külas

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul
on uuel äri- ja tootmispiirkonnal heast
asukohast tulenevalt kiire kasvupotentsiaal.
Abivallavanem Priit Põldmäe selgitas,
et 69 hektari suurusele alale planeeritakse
lisaks äri- ja tootmiskruntidele ka taristu,
mis hakkab teenindama sealseid tootmisja äriettevõtteid. Eelvoolud ja juurdepääsud
on tänaseks juba valmis ehitatud.
Kuigi tehnopark tervikuna on veel planeerimisel, on esimese ettevõtte hoonele
nurgakivi juba pandud. 21. mail sai nurgakivi Smarteni uus logistikakeskuse hoone.
Ettevõte on omandanud maa uude tehnoparki 2012. aastal ning selle sihtotstarve
on juba äri- ja tootmismaa. Suure maantee
äärse krundi väärtust ning lihtsat ligipääsu
mõlemasse suure maantee sõidusuunda –
nii Tallinna kui ka Tartu poole – hindab
logistikaettevõte kõrgelt.
„Valla areng peabki tagama head tingimused nii elanikele kui ka ettevõtetele,
sest seeläbi võidavad kõik,“ kommenteeris
vallavanem Mart Võrklaev.
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul
võimaldab piirkonna muutmine äri- ja
tootmismaaks veelgi kontsentreeritumalt
koondada ettevõtete tegevust kindlasse
piirkonda, mis ei segaks elamupiirkondi,
kuid samas võimaldab ettevõtetel tegutseda
strateegiliselt heas kohas.
Valla plaanide järgi peaks uue tehnopargi planeering valmima juba käesoleva
aasta lõpuks.
RS

Rae Vallavalitsus teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest
Patika küla Riisika kinnistu ja lähiala
algatamine
• Detailplaneering on algatatud
20.05.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 659. Planeeritav ala asub Patika
küla lääneosas, kunagiste aianduskooperatiivide piirkonnas. Juurdepääs kinnistule on Riisika teelt.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbeline
kinnistu kaheks elamumaa 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 elamumaa juhtotstarve.

Järgmise detailplaneeringu algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest

•

Graniidi tee 7, 9, 11, 13 ja 15 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
27.05.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 717. Planeeritav ala asub Rae
külas riigimaantee nr 11330 JärvekülaJüri 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 juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
19. juuni 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.
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Lastekaitsepäeval, 1. juunil avati Vaida korterelamute vahelisel õuealal uued atraktsioonid. Avamisüritus tõi kokku palju lapsi
ja vanemaid, kellel oli liumäega kompleksatraktsioonist ja uuest kiigest palju rõõmu.
Lastele jagati õhupalle ja maiusi ning
lubadusi atraktsioonidel ronida nii palju,
kui keegi jaksab. Üheskoos meisterdati
rinnamärke, paberist tuulikuid, võisteldi
jooksumängudes ja nauditi koos toredat
suvepäeva.
RS





Uued atraktsioonid Vaida
mänguväljakul








Rajatav liikumislinnak on eelkõige mõeldud eelkooliealistele lastele vanuses 3–6
aastat ja algkoolilastele (I–IV klass ehk
7–12 aastat). Jüri alevikus on hetkel kokku
kolm lasteaeda ning lisandumas on neljaski. Seetõttu on nõudlus praktiliste
kogemuste rakendamiseks väljaspool lasteaedu kasvanud. Lisaks Jüri aleviku lastele
saavad väljakut oma õppekäikude raames
kasutada ka teised Rae valla haridusasutused. Liikumislinnak annab suurepärase
võimaluse liiklusalase praktilise tegevuse
teadlikule arengule.
Projekti tegevused saavad alguse Rae
õpilasmalevas 9.–13. juunil, mil noored
valmistavad pargi markeerimistöödeks
ette. Seejärel hakatakse liikumislinnakut
markeerima – asfaldile tehakse katkendjooned, suunanooled, vöötrajad ning jalgratta sõidueksamiks vajalikud elemendid,
need peaks valmis saama 20. juuniks.
Kindlasti on plaanis kavandada vastvalminud linnakus ühisüritus, mis peaks aset
leidma augusti lõpupoole. Projekti üldmaksumus on üle 2200 euro, 800 euroga rahastab projekti Maanteeamet ning ülejäänud
panustab Rae Vallavalitsus, haridusasutuste õpetajaid aitab koolitada Politsei- ja
Piirivalveameti Põhja prefektuur. Pargiala
süsteemne ja koordineeritud kasutamine
võimaldab järjepidevalt arendada liiklusalast tegevust Rae vallas. Loodame, et projekt paneb aluse liiklusringitegevusele ning
Rae vallas on tulevikus palju lapsi, kes tänu
heale praktilisele kogemusele liikumislinnakus on edukalt läbinud jalgrattasõidu
eksami ning oskavad igapäevaselt reaalses
liikluses hästi liigelda.
Kädi Kuhlap,
noorsootöö spetsialist

.0+



Jüri Kirikumõisa parki rajatakse liikumislinnak
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Rajatav liikumislinnak

RAE VALLAVALITSUSE KORRALDUS
Jüri, 20. mai 2014 nr 662
Rae vallas Vaida alevikus liikluspindade nimede muutmine
Võttes aluseks kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6
lõiked 1 ja 2, § 8 lõike 1 punktid 1 ja 2; Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse
nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 4 ning lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 30 lõike 1 punktist 2; Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 49
kehtestatud “Rae valla kohanimede määramise korrast” § 18 ja Vaida alevikuvanema
Karin Vainomäe avaldusest ning arvestades, et kohanime määramise eelteate nr 165
avalikustamisel ettepanekuid ei esitatud, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Muuta Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva liikluspinna Vana-Tartu maantee, mille ruumikuju on näidatud korralduse lisaks oleval skeemil 165-1, nime ning
määrata uueks nimeks Vana-Vaida tee.
2. Muuta Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva liikluspinna Aiamaa tee, mille
ruumikuju on näidatud korralduse lisaks oleval skeemil 165-1, nime ning määrata
uueks nimeks Piibelehe tänav.
3. Muuta Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva liikluspinna Jaama tänav, mille
ruumikuju on näidatud korralduse lisaks oleval skeemil 165-1, nime ning määrata
uueks nimeks Veesilma tänav.
4. Muuta Harjumaal Rae vallas Vaida alevikus asuva liikluspinna Poe tänav, mille
ruumikuju on näidatud korralduse lisaks oleval skeemil 165-1, nime ning määrata
uueks nimeks Rukkilille tänav.
5. Korralduse koopia saata 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
7. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Mart Võrklaev, vallavanem

Martin Minn, vallasekretär

uudised
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Matkarada Mädajärve ümbruses ootab matkajaid
Foto Rae Sõnumid

Tallinnast ligi 25 kilomeetri kaugusel paiknev Suuresta matkarada on 6,6 kilomeetrit pikk ja asub looduskauni Mädajärve
ümbruses.
Matkarada algab Suuresta Golfi klubimaja juurest. Matkale minnes tasub
klubimajast kaasa võtta tulemuskaardid
koos matkaraja legendiga, kuhu on peale
kantud 18 kohta, kus saab peatuse teha
ja oma teadmisi kahes erinevas teemas
kontrollida.
Autoga tulijad saavad kasutada klubimaja parklat. Pärast jalutuskäiku saab Suuresta Golfi klubimaja restoranis kenasti ka
keha kinnitada.
RS

Matkarada Mädajärve ääres

Elveso lepingu ELVESO avas veebis
tüüptingimu- iseteeninduse keskkonna
sed muutuvad
Alates 1. juulist kehtivad vee-ettevõtja AS
ELVESO tegevuspiirkonnas uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimisteenuse müügilepingu tüüptingimused.
Uute veevarustuse ja reovee ärajuhtimisteenuse müügilepingu tüüptingimuste
koostamisel on soovitud neid muuta klientide jaoks ka lihtsamalt mõistetavaks.
Tüüptingimuste muutmine ei nõua
klientidelt lepingu ümbertegemist. Sõlmitud lepingud jäävad kehtima ning lepingute
osas rakendatavate uute tüüptingimustega
saab tutvuda AS ELVESO kodulehel www.
elveso.ee.
Peamised uuendused tulenevad seadusandlusest ja ettevõtte töökorralduse
muutumisest. Tüüptingimusi on täiendatud isikuandmete töötlemise peatükiga
ning täpsustatud on arvete väljastamise
korda seoses kasutusele võetud iseteeninduskeskkonnaga ja e-arvete püsimakseteenuse loomisega.
Küsimuste tekkides palume võtta
ühendust AS ELVESO klienditeenindusega
info@elveso.ee või telefonil 603 1480.
RS

Alates aprillikuust on AS ELVESO kodulehel avatud uus iseteeninduskeskkond.
Tegemist on olulise sammuga pakkumaks
ettevõtte klientidele paremat ja lihtsamat
infokanalit ning teenuste arvestusega seotud lisateenuseid.
„Nõudlus iseteeninduskeskkonna järele
tuli tegelikult meie klientidelt,“ meenutas
AS ELVESO klienditeeninduse juhataja
Kaia Liiv. „Püüame oma teenindust klientide jaoks järjest läbipaistvamaks ja efektiivsemaks muuta, iseteeninduse loomisega
oleme astunud selles suunas suure sammu
edasi,“ lisas Kaia Liiv.
Iseteenindus on hea abimees, kui soovitakse teatada vee- ja soojusarvesti näite,
vaadata oma kinnistu lepingu infot ning
tarbimiste ajalugu, koostada esitatud näitude põhjal teenusarve(d) ja suunduda
pangalinkide abil neid ka tasuma. Kõikide
teenuste tarbimised on kujutatud lisaks
graafilisel joonisel. Iseteenindust kasutades on oma teenuste haldamisel võimalik
kokku hoida aega. Näitude teatamiseks
ja päringute esitamiseks ei pea olema
kõneootejärjekorras ega jälgima klienditeeninduse lahtioleku aega. Samuti on mugavalt leitavad erinevad taotluste vormid.
Uude keskkonda on võimalik sisse
logida AS ELVESO kodulehel www.elveso.

ee, valides menüüribalt „Iseteenindus“.
Kõikidele lepingulistele eraklientidele on
ligipääs kas ID-kaardi või Mobiil-IDga
sisse logimisel kohe olemas. Samuti on võimalik küsida juurdepääsuks kasutajanime
ja parooli. Selleks tuleb saata päring e-posti
aadressil info@elveso.ee.
Juriidilistest isikutest klientidele paneb
AS ELVESO südamele, et ettevõtjad uuendaksid oma volitatud isikute andmeid.
Kontaktisikud võivad aja jooksul muutuda
ning vältimaks andmete sattumist valede
isikute kätte, oodatakse juriidilistelt isikutelt oma kontaktisikute määramist. Selleks
tuleb saata lihtkirjalik volitus e-posti aadressile info@elveso.ee.
Soovi korral on võimalik ka eraisikust
kliendil määrata volitatud isik, kes teatab
kliendi eest arvesti(te) näite ja tasub arveid
(nt üürisuhte korral). Volituse andmiseks
tuleb samuti esitada lihtkirjalik volitus kas
kodulehel www.elveso.ee või saates e-kiri
info@elveso.ee
Ootame kindlasti klientide tagasisidet ja ettepanekuid värske iseteeninduse
edasise arendamise ja sujuvama kasutusmugavuse osas. Ootame kõiki kliente
iseteenindusse!
AS ELVESO

juuni 2014 • Rae Sõnumid

6

tasub teada

JÜRI JAANILAAT
21. juunil kell 10.00–15.00
Jüris Rae Hooldekodu esisel platsil
Toimub laadaloos, mängud suurtele ja
väikestele
Lastele on batuudid ja näomaalija
Kell 12.00 esinevad JJ-Streeti tantsukooli
tantsijad

JÜRI JAANIÕHTU
21. juunil kell 18.00–23.00
Jüris Lehmja tammikus
Tantsuks ansambel Hoia ja Keela
Esinevad Rae Kultuurikeskuse rahvatantsijad
Õhtujuht Tiia Paist
Mängud ja võistlused
Sööke ja jooke pakub Viikingite küla
Müüjate registreerimine ja lisainfo
Rae Kultuurikeskusest telefonil
605 6759 või e-postiga kultuur@rae.ee

Rae Sõnumid • juuni 2014
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Kuidas kulgeb laulupeotule teekond Rae vallas
15. juunist 4. juulini 2014 toimuval TuleTulemisel “Külast-külla, käest-kätte” viivad kohalikud koorid, tantsurühmad ja
orkestrid peotule peolinna teatesõiduna
jalgratastel. Enam kui 1000-kilomeetrine
teekond kulgeb Tartust läbi Tartu-, Jõgeva-,
Ida- ja Lääne-Virumaa, Järva-, Rapla- ning
Harjumaa Tallinnasse.
Rae valda saabub laulupeotuli 3. juulil
Kiili vallast. Orienteerivalt kesklõuna paiku
annab Hansaplandi juures Kiili vald tule
üle Rae vallale. Tule teekond jätkub Uuesalu kaudu Assaku külaplatsile, tule saatjateks teiste hulgas Juhkentali Gümnaasiumi
laululapsed. Kavandatud on ka väike peatus Uuesalu külas, kus kõik soovijad saavad tuld tervitada ja omalegi laulupeotulest leegi võtta. Assakult liigutakse mööda
Vana-Tartu maanteed Jürisse ja järgmine
peatus tuleb iidses Lehmja tammikus, kus
tuletoojaid ees ootamas lõunapaus ning
lustlik esinemine laulu- ja tantsuansamblilt

Rae valla taasasutamise
23. aastapäeva tähistamine
11. juulil kell 9.00–11.00
pakub vallavanem Mart Võrklaev
hommikukohvi.
Kohvi juurde vallamaja rahva tehtud
küpsetised ja soojad pannkoogid. Ilusa
ilmaga on kohvilaud kaetud vallamaja kõrvale õue, vihmaga vallamaja
fuajeesse.
11. juulil kell 18.00 kontsert Jüri
kirikus. Esinevad Lauri Liiv ja
Jakko Maltis kavaga „Mõtisklus“.
Kuulajateni tuuakse laule-mõtisklusi elust ja armastusest Eesti muusika suurkujude (Georg Ots, Helend
Peep, Teo Maiste jpt) repertuaarist.
Üritused on tasuta.

Lustilised ning Jüri Gümnaasiumi mudilaskoorilt. Lehmja tammikusse on oodatud
kõik inimesed, kes tahavad oma silmaga
tuletoojaid näha ja vahvat esinemist nautida. Järgmine tuleteekonna peatuskoht on
Lagedil Eesti Vabadusvõitlejate muuseumis
Külmapargis. Seal toimub kontsert koos
ansambliga Kuldne Õhtupäike ja trummitüdrukutega. Koos minnakse Gustav
Ernesaksa nimelise tamme juurde Külmapargis ning istutatakse TuleTulemise auks
tamm. Külmapargist viiakse laulupeotuli
edasi Lagedi ratsaspordiplatsile ning see on
paik, kus tule võtavad üle Jõelähtme valla
esindajad. Seda ikka laulu ja tantsuga, sest
lisaks Lagedi segakoorile Heliand ja meie
valla pillimeestele kostitavad kõiki oma
lauluga ka Jõelähtme Laulusõbrad ja Loo
kammerkoor.
Ootame kõiki osa saama tule teekonnast meie vallas. Tule Lehmja tammikusse,
Lagedi Vabadusvõitluse muuseumisse või

ratsaspordiplatsile! Tule üleandmispunktis
saavad kõik, kes soovivad seda kas tormilaterna, tõrviku või küünlaga oma koju viia,
süüdata enda tule.
Kristi Aru, kultuurispetsialist

9DEDULLJLSUHVLGHQGLVGDWXG
Y}LGXWXOLM}XDE-ULNLULNXDHGD
MXXQLONHOO
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+DUMX 0DDNDLWVHSlHYDO VHHMlUHO WRR
YDG YDOODMXKLG WXOH -UL NLULNXDHGD
-ULNLULNXDLDVWRLPXEPlOHVWXVKHWNQLQJ
.DLWVHOLLGX.RVHPDOHYNRQQD-ULNRPSD
QLLULYLVWXV3lUDVWVHGDRQN}LJLOVRRYLMDWHO
Y}LPDOXVY}WWDY}LGXWXOHOWWXOHOHHNRPD
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Lagedi ja Kopli jaanituli

 ÕITTMHKÕSNHLTAÕ
1@DÕU@KK@ÕSDDCDKÕ
%HKSDQÕ3DLONRHCTÕ(5ÕDS@OO
Jalgratturid stardivad meeskonnasõidule Rae vallamaja eest alates kella 18st ning liiguvad mööda Aruküla
teed kuni Seli teeni, mida mööda sõidetakse Vana-Tartu maanteeni ja seda
kaudu uuesti Jüri alevikku. Võistluse
finiš asub samuti Rae vallamaja juures.
Võistluskeskuse püstitamine algab
juba kella 12st ning võistluste lõpp on
umbes kell 21.30. Seoses võistlusega
on muudetud liikluskorraldust vallamaja lähistel, palume liiklejatelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist.

Laulu- ja tantsupeo TuleTulemine 2014 Vikipeedias
TuleTulemise meeskond kutsub üles
kõiki tuleteekonnal osalevaid kollektiive
ja Eesti kultuuriloolasi täiendama TuleTulemise lehekülge Vikipeedias.
Selle leheküljele ülesanne on koguda
ja jagada võimalikult laialdast infot nii
TuleTulemisel osalevatest kollektiividest
kui ka paikadest, mida laulu- ja tantsupeotuli 2014. aastal läbib.
Laulu- ja tantsupeo TuleTulemine
2014 Vikipeedia lehekülg: https://
et.wikipedia.org/wiki/Laulu-_ja_tantsupeo_TuleTulemine_2014

toimub 23. juunil
algusega 19.00
kiigeplatsil.
Rahvuslikud mängud
Batuut
Jalakeerutuseks
mängib SeeMees
info: 522 0820

Kurna küla jaanituli

toimub 22. juunil algusega 19.00 Kurna külaplatsil
(rahvasuus Antsla platsil).

juuni 2014 • Rae Sõnumid

7

kogukonnaelu

Loo külas püüab pilku klaastorniga tuuleveski
Keset tasast Jõelähtme valla Loo küla
maastikku, eemal suure maantee liikluskärast, seisab klaastorniga restaureeritud
tuuleveski, mis oma ainulaadse välimusega
püüab pilku juba kaugelt.
„Meil hakkab siin tööle käsitöökoda,
kus alati keegi teeb või meisterdab midagi,
kui uksed on külastuseks avatud. Esialgu
on veski avatud neljapäevast pühapäevani
kella 11-st kella 18-ni,“ rääkis Margit Pärtel, kes oma järjekindluse toel viis ellu restaureerimisprojekti, mille tulemus üllatas
paljusid. Ka skeptilised külaelanikud lõid
kaht kätt kokku, kui avamispäeval veskit
uudistasid.
Margit Pärteli sõnul saab nüüdsest veskis näha ehedat ja vahetut käsitöö tegemist
ning soovitud kaupu kaasa osta. Veskis

töötab ka väike kohvipood ja kohvik ning
pidevalt on üleval näitus. Avamispäeval
esiknäitusena üleval olnud kolme kunstniku maalide ja graafika kollektsioon
„Kolmkõla“ tõestas, et veski seinad sobivad
suurepäraselt näituste jaoks.
Restaureerimistöö ja veski avamise
ettevalmistuse kogumaksumuseks on hinnatud 164 000 eurot ning ettevõtmine sai
rahastuse Leader meetmest MTÜ PõhjaHarju Koostöökogu kaudu.
Rae vallavanem Mart Võrklaev, kes
kuulub MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
juhatusse, kommenteeris Rae Sõnumitele,
et head projektid tuleb alati ellu viia, ning
kuigi alguses tundus rahastajale projekt riskantne, veenis Margit Pärteli töö, et sellisel
veskil saab olla tulevikku.
RS

Memme-taadi klubi hooaeg
lõpetati lõbusa kübarapeoga
Suvevaheajale jäädi uute ja huvitavate ürituste ootel uuendatud klubi juhatusega.
Üle aastate valiti klubile uus president, kelleks sai Maie Vahl. Kauaaegset klubi presidenti Elvira Luuri õnnitles teiste hulgas
Rae Vallavalitsuse abivallavanem Jens Vendel, kes andis üle otse Haapsalu Pitsikojast

pärit imeõhukese koemustrilise õlasalli.
Eeskava sisustasid Rae valla peotantsuringi lapsed, kes olid ka ennast kübaratega
ehtinud. Laulsid Lustilised, õnnitleti suviseid sünnipäevalapsi.
Kauneimaks kübaraks valis meestest
koosnev kolmeliikmeline žürii Lea Saavani

Ajaveski nime kandev restaureeritud tuulik
Loo külas

lilleehtes suvekübara. Märgiti ära ka ülejäänud kübarad. Oli sarnaseid, kuid mitte
päris ühesuguseid.
Kõik kohaletulnud eakad leidsid oma
kohvilaualt „Tervise abi” 2014. aasta seinakalendri. Nüüd on meist igaühel hea võimalus valida omale vajalik ja kõige sobivam tervise abivahend. Põhjalikum katalog
asub kultuurikeskuses Virve Sepa käes.
Tänati seni tegutsenud klubi juhatust ja
tutvustati uut kümneliikmelist koosseisu.
Tiiu Võsu

Valla aukodanik esitles raamatut Raasiku vallast
Tänavu 75. sünnipäeva tähistav Vaino
Napp andis välja oma kuuenda ajaloost
pajatava raamatu. Napi kõige värskem
raamat, „Iidne Perila keset Harjumaad“,
pajatab elust 30 kilomeetrit Tallinnast
eemal asuvas Perilas, mida on nimetatud
strateegiliseks punktiks, sest seal asuv
teederistmik ühendab paika kõigi oluliste
magistraalidega.
Autor on kogunud paiga kohta materjale alates muinasajast ja kirjutanud põhjaliku ülevaate ühes Eesti paigas elatud elust
erinevatel ajastutel. Ajalooõpetajana töötanud Ardo Niinre sõnul on raamatus erilise
väärtusega lähiajaloost pärit peatükk, mis
kõneleb lahingust Perila kuusikus 1941.
aastal. Sellest pole Niinre sõnul söandanud
varem keegi eriti rääkida.
Raamatu esitlusel Aruvalla rahvamajas kõneles Vaino Napp, et Perila
on olnud tugev kogukonnaelu keskus,
mis on ühendanud ka ümberkaudseid
asustusi, ning vaatamata sellele, millise
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administratiivüksuse alla on Perila kuulunud, on see ikkagi keskus olnud.
Oma viimast raamatut kirjutas ta
umbes kuu aega, varem on ajalooõpetajana Pikavere koolis töötanud Napi sulest
ilmunud Pikavere kooli ajalugu 1999. a,

Pikavere kooli lugu 2009. a, Salu küla lugu
meie ajaarvamise-eelsest ajast 21. sajandisse 2010. a, „Eluringid ümber Nurme“
2010. a, „Pikavere Suursoo asundus“ 2011.
aastal.
RS

Vaino Napp oma kuuenda raamatu esitlusel 20. mail

Foto Rae Sõnumid
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Patrullvõistlus pani noorkotkad ja kodutütred
otsima separatistide tagalat

Foto Terje Võsu

Sellel aastal toimus Harjumaa Noorkotkaste ja Kodutütarde patrullvõistlus “Luureretk
2014” 2.–4. maini Rae vallas. Legendi kohaselt olid separatistid hõivanud osa Rae valla
territooriumist, noorte ülesanne oli jõuda separatistide tagalasse ning teostada seal
märkamatult täpne luure.

ning pulberkustutiga päristuld tõrjuda.
Loomulikult oli luureretke nael öine luureülesanne, kus ei puudunud traagilised
vangilangemised ega püssipaugud.

Ilm ei olnud armuline
Kui 3. mail oli meie võistlejaid soosinud
päikeseline ilm ning telklaagrisse jäädi
Limu järve kaldale kauni päikeseloojangu
saatel, siis 4. mai hommik algas tihedas vihmasajus, mis peagi asendus veelgi ebameeldivamaga – lumelörtsiga. Nagu sellest veel
ei piisaks, asusid ka vastutegevuse mehed
noori usinasti kimbutama ega lasknud neil
vabalt mööda teid liikuda. Vastutegevuses
olid Jüri rühma sisekaitsekompanii mehed
ehk legendi järgi idunašid. Sellegipoolest
õnnestus kõigil võistkondadel finišisse
jõuda. Paar võistkonda olid küll vähem
mehitatud kui stardis ja selle eest saadi
halastamatult karistuspunkte.

Radade raskusastmed

2. mai õhtuks oli saabunud Peetrisse umbes
100 noort ning neile lisaks võistkondade
esindajad ja korraldusmeeskond. Patrullvõistluse start antigi Peetri kooli juurest
ning sinnasamasse oli noortel vaja ülejärgmisel päeval ka tagasi finišeerima jõuda.

Eesmärk oli jõuda
separatistide tagalasse
Õhtul, kui kell oli saanud 20.00, alustati
rivistusega, kapten Andres Sikka avas
võistluse ning abivallavanem Jens Vendel andis üle Harju maleva noorkotkaste
pealikule Tarmo Amerile patrullvõistluse
legendi, mida hakati pärast õhtusööki ette
lugema ning jagati välja ka võistkondade
mandaat.

Legendi kohaselt olid separatistid hõivanud osa Rae valla territooriumist. Noorte
ülesanne oli jõuda separatistide tagalasse
ning teostada seal märkamatult täpne
luure. Loomulikult ei saanud noored liikuda otse ja varjamatult vaenlase tagalasse,
vaid pidid käima läbi kindlatest punktidest, kus neil tuli lahendada nii erinevaid
füüsilisi oskusi nõudvaid ülesandeid kui
ka läbida teadmiste kontroll. Põnevamad
ülesanded olid Kurna jõe ületus “ahviraudteel”, Ihuvere torni puhastamine vaenlasest
paintball’i relvadega, vägagi reaalne meditsiinipunkt, Peeter Suure rooduvarjendi
puhastamine miinidest. Värvika takistusraja seadis üles Assaku päästekomando,
kus noortel tuli kannatanut raamil kanda

Tulemused
Punane rada:
Kodutütred vanemad

Sinine rada:
Kodutütred nooremad

I koht Pärnu
II koht Loksa
III koht Rapla

Noorkotkad vanemad

I koht Jotos
II koht Viru
III koht Loksa

I koht Haiba
II koht Staap
III koht Kurtna

Noorkotkad nooremad I koht Loksa 1
II koht Kurtna
III koht Kolga

Noored vanuses 14–18 aastat viibisid
rajal umbes 33 tundi ja läbisid ligikaudu
50 kilomeetrit (Peetri–Kurna–Patika–
Veskitaguse–Mädajärve–Limu–Jüri–Rae
küla–Assaku–Peetri).
Läbida oli vaja 15 erinevat mehitatud
ülesandepunkti ning 9 postkasti juures näidata oma teadmisi.
Noored vanuses 8–13 aastat viibisid
rajal umbes 6 tundi ja läbisid ligikaudu 15
kilomeetrit. Mehitatud ülesandepunkte oli
9 ja postkaste teadmiste kontrolliga 2.
Janek Võsu

Korraldajad tänavad
Peetri Lasteaed-Põhikooli ja sealseid
tublisid kokkasid
Rae Vallavalitsust
Assaku Päästekomandot
Kaitseliidu Harju malevat
Ja eriti kõiki noori, kes võtsid osa patrullvõistlusest “Luureretk 2014”
Vaata ka luureretke reklaamtreilerit ja
meenutusfilmi koos legendiga aadressil:
https://www.youtube.com/
watch?v=JZjKiJwvH50
https://www.youtube.com/
watch?v=yxAkhtv1jH8
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Foto Taaramäe Lasteaed

Taaramäe lasteaial täitus veerandsada aastat
hubane ring kunstiklassis. Tänasime meie
aktiivset, edasiviivat ja südamlikku juhtkonda, kes on kujundanud maja selliseks,
nagu see on. Direktor Tuulike pidas roosiõie ja tänusõnadega meeles kõiki juubeli
ettevalmistajaid-korraldajaid: Kristiinat,
Ivit, Triinu, Mirjet, Ludmillat, Irat, Marjet,
Toivot ja nende abimeeskondi.
Kristiina Saarik
Taaramäe Lasteaed

Missugused püsivad
väärtused on loodud
parimatesse noorusaastatesse jõudnud Taaramäe
lasteaias?

Tähtsat juubelit tähistati kahes osas. Esmalt
korraldati lastehommik, mis algas võimlas
ühise Taaramäe sünnipäevalauluga. Külla
oli kutsutud A. Vaheri teater Kunderi ja
Särgava „Ennemuistsete juttude“ põhjal
valminud etendusega. Lapsed elasid kaasa
eide-taadi ja ahjualuse loole. Etendus oli
meeleolukas ja vahva – näitlejate kaasahaarav mäng pakkus lusti nii lastele kui
ka täiskasvanutele. Pärast söödi rühmades
sünnipäevakringlit ja lapsed said mängida
oma lemmikmänguasjadega.
Teine osa juubeli tähistamisest toimus muusikasaalis piduliku aktusega oma
maja töötajatele ja külalistele. Rahvariietes
Õunakese rühma lapsed esitasid muusikaõpetaja Triinu ja õpetaja Mirje eestvedamisel sissejuhatuseks toreda luule-laulukava
Taaramäe lasteaiast.
Staažikas direktor Tuulike Seljamaa
tegi ajaloolise lühiülevaate lasteaia arengust. Ta tõi välja olulised tähtsündmused, mis on selle põneva aja jooksul meie

elu-olu mõjutanud. Kuna meie majad on
ehitatud Taaramäe talu maadele, siis on
läbi aegade olnud tunda selle head aurat.
Tänusõnadega meenutati valda, ehitajaid,
hoolekogu, kõiki, kes on aidanud Taaramäel kujuneda selliseks, nagu ta praegu
on. Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on
Taaramäe ühes meie innuka direktori Tuulikesega olnud Rae valla lasteaedade hulgas
suunanäitaja.
Tuulike rõhutas meeskonna tähtsust ja
aktus jätkus töötajate tänamisega. Oli pidulik ja armas. Üllatuslaulud meie muusikaõpetajate Triinu ja Liisa esituses olid hingelised ja kaasahaaravad. Külalised ütlesid
meile palju häid sõnu.
Muusikaõpetaja Triinult oli veel vahva
üllatus – ansambli Tule Taevast esinemine
(andekate noorte kõrgel tasemel vanamuusika). Pidu jätkus galeriis vestlusringis
külalistega sünnipäevatorti ja muud headparemat maitstes.
Juubelipäeva lõpetas oma töötajate

Direktor Tuulike Seljamaa: Meil on
püsiv kaader (43 inimesest 27 on töötanud majas üle 5 aasta, neist 13 on eriti
pika staažiga). Teeme tööd maja kõigis
valdkondades südame ja missioonitundega, oleme ühtse eesmärgi nimel väga
head meeskonnakaaslased. Laste õppekasvatustöö on tegus ja hooliv, toimub
avastamise, loomise ja meisterdamise
põhjal. Tähtsustame loodust, rahvakultuuri, traditsioone. Pakume tuge ja abi
natuke erihoolt vajavatele lastele. Meil
on toetav ja aktiivne hoolekogu ning
lastel tublid vanemad, kes tahavad oma
lastega koos olla ja tegutseda. Tunneme
rõõmu järjepidevusest – meil on töötajaid ja lastevanemaid, kes on ise siin
lasteaias käinud, nüüd on siin nende
lapsed.
Meie juhtkond tähtsustab meeskonnatööd, on loonud majas mõistva-sõbraliku õhkkonna ja on avatud koostööle
Rae valla teiste asutustega. Hindame
mängulusti, nalja ja ühiseid üritusi.

Jüri Gümnaasiumi aasta õpetajaks 2014 valiti
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anne Erbsen
7. mail 2014 toimus meie koolis kevadkontsert, kus tunnustati eesti keele ja kirjanduse õpetajat ning 11. klassi klassijuhatajat
Anne Erbsenit aasta õpetaja tiitliga. Anne
Erbsen töötab Jüri Gümnaasiumis 2006.
aastast ja on õpetanud õpilasi 6. kuni 12.
klassini. Õpetaja on tasakaalukas, sihikindel, pühendunud ning huvitatud õpilaste
loovuse ja oskuste arendamisest.
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Anne on õpetaja, kes püüab alati leida
uusi võtteid traditsiooniliste kõrvale. Anne
tugev külg on tema IT-alased oskused,
mida ta rakendab info otsimiseks, talletamiseks ja taasesitamiseks. Õpetaja tegeleb
pidevalt enesetäiendamisega, mille abil ta
rikastab ainetunde ja õpilaste silmaringi.
Anne Erbsen on aineõpetajana saavutanud oma õpilastega häid tulemusi: 11.

reaalklassi õpilane Martha Rattus saavutas
Harjumaa emakeeleolümpiaadil I koha.
Samuti on Anne juhendanud mitmeid
loov- ja uurimistöid.
Robert Ossipov
Jüri Gümnaasiumi III kooliastme
õppedirektor

hariduselu
Foto Lasteaed Pillerpall

Vaida lasteias Pillerpall peeti laulu- ja tantsupidu

Astra Teras kirjutab, kuidas 16. mail toimus lasteaias Pillerpall esimest korda väike
laulu- ja tantsupidu, millest loodetakse tekkivat uus traditsioon.
Lähtusime peokavas oma aasta eesmärgist:
laps väärtustab ja kannab endas edasi esivanemate tarkusi. Õppeaasta jooksul on
lapsed selgeks saanud paljude vanasõnade
tähendused.
Igal rühmal oli oma riietus ja lipp, seinal säramas lastevanemate kaasabil valminud vaip.
Pidu algas rongkäiguga: marsiti

pillimängu, laulu ja tervitushõigete saatel
esinemispaigale.
Meie lasteaia neli rühma moodustasid
murule merelained ja pidu võis alata. Kõlasid erinevad rahvuslikud laulud, tantsud
ja sõnamängud, mis aasta jooksul õpitud.
Tegevuste vahelugemisteks kasutasime õpitud vanasõnu, nende kaudu sai pidu liidetud ühtseks tervikuks.

Peolt ei puudunud ka rahvamuusikakapell, milles mängisid Tiina, Kai, Juhan ja
Tarmo. Tänu nendele oli peol veelgi enam
hoogu ja särtsu.
Peo juht ja hing oli meie laulmisõpetaja Siiri, kuid oma panuse andsid kõik
töötajad.
Peo lõpetasime ühise pillilauluga tänutäheks kapellile ja lustliku ussitantsuga
koos emade-isade ja teiste pealtvaatajatega.
Üritust toetas Balbino, kellelt iga
esinenud laps sai tasuta jäätise.

Nupud sõitsid rongiga
Asta Teras kirjutab, kuidas Vaida lasteaia Nupud käisid rongiga Sõõriksoo
loodusrajal.
Vaida lasteaia Nuppude rühmal on traditsioon lõpetada õppeaasta piknikuga.
Tavaliselt on see toimunud mõne lapse
koduõuel. Sel aastal otsustasime teha teisiti: kõigepealt väike rongisõit Ülemistelt
Aegviitu, siis tutvuda uue Sõõriksoo loodusrajaga ja samas pidada ka piknik. Meie
toredate laste ja lastevanematega sai see
teoks 17. mail, oli väga soe ja päikeseline
päev.
Lapsed ja ka paljud lastevanemad sõitsid rongiga esimest korda. Uute rongidega
sõit oli väga mugav ja muljet avaldav. Lapsed said teada, et rongi sisenemiseks ja ka

väljumiseks tuleb uste avamiseks vajutada
nuppu ning pilet osta klienditeenindajalt.
Sõõriksoo õpperada algab otse RMK
Aegviidu loodusmaja õuelt ja on 1,5 km
pikkune. Rada on tihedalt teabega varustatud ja märgistatud kollaste lintidega
puudel ning tähistuspostidel: selleks, et
igaüks võiks seal ilma retkejuhita metsa ja
raba avastada.
Loodusrajal peatusime pikemalt piknikuplatsil. Siin saime koos maitsta kaasa
võetud piknikutoitu, tänada tegusaid lastevanemaid ja omavahel pikemalt vestelda,
arutleda. Meenutasime ka meie rühma
tegemisi aasta jooksul: isadepäev Vapianos, jõulupidu, kevadpidu koos näidendiga, paprika- ja tomatitaimede kasvatamine rühmas.

Lapsed märkasid putukaid, erinevate
loomade tegevusjälgi, raba pruunikat vett,
puujuurikaid jne. Nautisime linnulaulu ja
metsavaikust.
Aina vähem on neid inimesi, kelle igapäevaelu on seotud loodusega, rääkimata
lastest. Meie lasteaia üks ülesandeid on
viia lapsi loodusesse ja võimaluse korral
haarata oma tegemistesse kaasa ka nende
vanemad. Õnnelik on see laps, kes saab
paljajalu õues lipata, metsas oma onni ehitada või koduõuel abiks olla. Nii saavad
looduse põhitõed iseenesest selgeks.
Oli tõeliselt kosutav kevadpäev meile
kõigile. Metsaretkel veendusime, kui huvitav ja mitmekesine on Eestimaa loodus.
Astra Teras
Pillerpalli Nuppude rühma õpetaja
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Jüri klunker tõi iidsesse Lehmja tammikusse
mitukümmend Rae valla tantsu- ja laulukollektiivi
23. mail peeti Lehmja tammikus oma järjekorralt 21. Jüri klunkerit, mis on kasvanud välja Taaramäe lasteaia folkloorsete tantsude, laulumängude ja laulude
õpetamise peost. Tänavu esines Rae valla
laulu- ja tantsupeoks saanud Jüri klunkeril
üle 800 inimese, teemaks oli regilaul, mis
sidus ühtseks tervikuks rahvatantsud ja
koorilaulud.
Lauljaid ja tantsijaid saatsid Rae Huvialakooli kapell ja instrumentaalansambel
Kaido Kodumäe juhtimisel.
Saa tuttavaks Jüri klunkeril esinenud Rae valla täiskasvanutest koosnevate
tantsu- ja laulukollektiividega. Nii mõnedki
nendest otsivad juurde uusi liikmeid ning
võib-olla oled Sina tulevikus nendest mõne
liige.

Naisrahvatantsuansambel
Jüri Marid
Naisrahvatantsurühm Jüri Marid alustas
tegevust 1994. a juhendaja Aino Küti käe
all. Aastast 1997 juhendab rühma Linda
Pihu. Sellest ajast on osaletud kõikidel üldtantsupidudel, esimesel naiste tantsupeol,
Eesti-Soome tantsupeol, TeateTantsul ja
maakondlikel tantsupäevadel. 2013/2014.
hooajal on rühmas 13 tantsijat. Trennid
toimuvad esmaspäeviti Rae Kultuurikeskuses. Ühiseid treeninglaagreid ja esinemisi
korraldatakse koos sõprusrühmadega Loolill ja Sussisahistajad. Pillimehena saadab
rühma juba aastaid Paul Mürkhain.
Jüri Maride tantsupõrandal saavad
kokku lust, rõõm ja soov tantsida.

Naisrahvatantsuansambel Jüri Marid

Lagedi segakoor Heliand
Lagedi segakoor Heliand on välja kasvanud Lagedi kooli õpetajate ansamblist
2008. aasta kevadel. Esimene esinemine
toimus Sven-Allan Sagrise juubelil sama
aasta detsembris. Alates 2011. aastast kannab koor nime Heliand ning 2014. aastast
kuulutakse Eesti Segakooride Liitu.
Esinemisi on ühel hooajal 5–9, sealhulgas oleme alati andnud vähemalt ühe
täispika kontserdi. Koor on osa võtnud
kõikidest Rae valla laulu- ja tantsupidudest
Jüri klunker, osalenud Rae Kultuurikeskuse
ja Lagedi kooli üritustel, esinenud Jüri kirikus ja Jüri Konsumis ning Vabadusvõitluse
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Lagedi segakoor Heliand

kultuurielu
Rae Kammerkoor

Rae Kammerkoor

Rae kammerkoori juured ulatuvad aastasse 2004, mil alustas lauluseltskond Kratt.
Dirigent oli toona Tarmo Leinatamm.
Kooslaulmisest kasvas aastaks 2006 välja
Rae kammerkoor, koorijuhiks sai Kristi
Toomra.
Praegune koosseis tuli kokku 2008.
aasta sügisel. Kooris on 31 lauljat. Koori
dirigent on Alice Pehk ja koormeister
Taimi Soomaa. Koor osaleb aktiivselt nii
koduvalla kui ka üle-eestilistel kultuurisündmustel. Koori kontserttegevust ilmestavad mitmed ülesastumised koos teiste
Eesti kooridega.
Koor on 2009., 2011. ja 2013. aastal
osalenud vabariiklikul segakooride võistulaulmisel „Tuljak“, 2010. a Eesti kammerkooride festivalil ning 2012. a konkursil
Viimsi JazzPopFest. Eesti Kammerkooride
Liidu liikmena on Rae kammerkoor alates
2009. a osalenud liidu traditsioonilistel
jõuluootuskontsertidel Tallinnas, Tartus,
Peterburis, Riias ja Stockholmis. Käesoleva
aasta mais tunnustati koori hõbediplomiga
rahvusvahelisel koorifestivalil Austrias Bad
Ischlis. Rae kammerkoor – rõõm muusikast ja heast seltskonnast!

Rahvatantsuansambel
Sukad & Tagi

Rahvatantsuansambel Sukad & Tagi

muuseumis Lagedil. Väljaspool koduvalda
oleme laulnud Harju-Jaani kirikus Raasikul, Maarjamäe lossis, Lehtse kultuurimajas, Tallinna ja Keila lauluväljakul,
Kaarli kirikus ja Haljava külas. Ühisüritusi
on olnud Jüri Perekooriga, segakooriga

Jõelähtme Laulusõbrad, Lehtse kammerkooriga, meesansambliga Kuldne Õhtupäike ja Lagedi kooli lastekooriga.
Kooris on praegu 16 liiget. Asutamisest
alates on dirigent Silja Tammeleht, hääleseadja ja koormeister Siiri Tammeleht.

Sukad & Tagi asutamise mõte sai alguse
2002. aastal Ameerika Ühendriikides, kui
Eesti skautide ja gaidide esindus oli seal
väliseestlastel külas. 27.11.2002 saigi siis
lõbus seltskond kokku Lost Continendis,
et otsida rühmale sobivat nime. Võeti kasutusele sõnad skaut ja gaid, lõigati tükkideks
ning kombineeriti tähti ühte- ja teistpidi.
Lõpuks jõuti nimeni Sukad & Tagi. Alles
aastaid hiljem saadi teada, et lisaks sukkadele on ka tagi rahvariide üks osa – tagiks
nimetatakse pluusi käistel olevat kaunistust. Esialgu moodustasid tantsurühma
tuumikust enamiku skaudid ja gaidid,
nüüdseks on lisandunud palju toredaid
mitteskaute ja -gaide. Rühma esimene suurem pidu oli 2003. aastal toimunud Harjumaa laulu- ja tantsupidu ning alates sellest
oleme osalenud kõikidel suurtel pidudel.
Klunkeril on tantsijad samuti igal aastal
platsis. Kolm tantsijat on olnud Sukad &
Tagi ridades alates esimesest hooajast. Ühiselt veedetakse toredalt aega ja jagatakse
muresid ning üle poolte tantsupaaridest
on koos ka eraelus.
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Jüri Perekoor
Jüri Perekoor tegutseb aastast 1993. Kooriks kokkukasvamine kujunes lauluhuvilisest sõpruskonnast, mille moodustasid
pered, kus koos laulavad lapsed, emad,
isad, vanaemad, vanaisad. Kuna mõni laps
õppis ka mõnd muusikainstrumenti, siis
said ka nemad aeg-ajalt oma oskusi praktiseerida, illustreerides laule. Nii laste kui
ka täiskasvanud lauljate erinevad vokaalsed võimed on aeg-ajalt rakendust leidnud ka solistidena. Jüri Perekoor on 20
tegutsemisaasta jooksul osalenud kõikidel
üld-, maakondlikel ja kohalikel laulpidudel, esinenud ETV-s, jõulukontsertidega
erinevates asutustes ja järjepidevalt igal
aastal jõulujumalateenistusel Jüri kirikus, laulupidudel naabervaldades ja kaugemalgi. Selle aasta laulupeo repertuaar
vajas väga suurt pühendumist, sest laulude nõudlik helikeel tingis kohati lausa
muusikalist haridust, mis aga kokkuvõttes
kindlasti väga arendavaks osutus. Jüri Perekoor on mõnus ja vahva huumorimeelne
lauluseltskond, kus peale kooslaulmise ka
muid toredaid pereelu toetavaid ettevõtmisi toimub. Jüri Perekoori taktilööja on
Rutt Ridbeck.

Jüri Perekoor

Laulu- ja tantsuansambel
Lustilised
Laulu- ja tantsuansambel Lustilised on
staažikas kollektiiv. Tantsurühm alustas
tegevust 1987. ja lauluansambel 1996.
aastal. Esinetud on paljudes Eestimaa
paikades, nii klubiüritustel kui ka eakate
suvistel lustipidudel, samuti vabariiklikel
aiandus-mesinduspäevadel. Palju esinemisi
on olnud Raplamaal Seli Tervisekeskuses.
Tihedad sõprussidemed on Kiili ja Saku
valla lauljate-tantsijatega. Tantsijaid juhendab Linda Pihu, lauljaid Paul Mürkhain.

Laulu- ja tantsuansambel Lustilised

Dirigent Rutt Ridbeck dirigeerib lugu “Ärkamisaeg”, mida esitab Rae valla ühendkoor koosseisus Lagedi Põhikooli mudilaskoor, Lagedi
segakoor Heliand, Jüri Perekoor, Jüri Gümnaasiumi 3.-4. kl mudilaskoor, Rae kammerkoor, lauluansambel Lustilised, Jüri Gümnaasiumi
lastekoor, Jüri Gümnaasiumi 1.-2. kl mudilaskoor, Jüri Gümnaasiumi poistekoor, Peetri Lasteaed-Põhilooli 1.-2. kl ja 3.-4. kl mudilaskoor
Peetri Lasteaed-Põhikooli poistekoor, Vaida Põhikooli lastekoor
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Ülevaade kohaliku omavalitsuse funktsioonidest

Foto: Marko Leppik

Kohaliku omavalitsuse olemuslik ülesanne on kogukonna elu juhtimine ning
kohaliku omavalitsuse funktsioonid
on oma iseloomult kogukondlikud
funktsioonid.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 6 toob ära kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonnad, milleks on haridus, kultuur
ja sport, sotsiaalhoolekanne, tervishoid,
kommunaalmajandus, infrastruktuuri
korrashoid, jäätmemajandus, planeerimistegevus jm.

kultuuriasutusi on munitsipaalomandis,
kuid esineb ka riiklikult tähtsaid kultuuriasutusi (kesk- ning maakondlikud
muuseumid jt), mida haldab riik. Kohalik
omavalitsus teostab järelevalvet tema territooriumil asuvate mälestiste üle ning vastutab muinsuskaitse nõuete täitmise eest.
Spordi valdkonnas korraldab ja finantseerib kohalik omavalitsus oma territooriumil
korraldatavaid spordiüritusi.

omavalitsuse vastutusalasse kuulub ühistranspordi korraldamine ning teede ja
tänavate korrashoid. Valdkonnas on levinud teenuste osutamise üleandmine era- ja
kolmandale sektorile. Paljud omavalitsusüksused on ise asutanud kommunaalteenuseid osutavaid ettevõtteid. Suurem osa
kommunaalteenuste osutamisega seotud
kulutustest kaetakse maksete või teenustasude vormis.

Tervishoid

Keskkonnakaitse ja
jäätmemajandus

Üldiselt rahastatakse tervishoidu Riigi
Haigekassa süsteemist, millel on oma
eelarve. Kohalik omavalitsus vastutab
esmatasandi tervishoiuteenuste osutamise
eest (valla- ja linnaarsti töötasu,
velskripunktide ülalpidamiskulud) ning
korraldab tema territooriumil asuvate
tervishoiuasutuste, nagu haiglad ja kliinikud, ülalpidamist. Kuna suurte haiglate
ülalpidamine käib kohalikele omavalitsustele üle jõu, siis on levinud, et haiglate
haldamiseks asutatakse mitme kohaliku
omavalitsuse üksuse peale ühine asutus
(üldjuhul sihtasutusena). Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada ravikindlustusega hõlmamata inimeste ravi ja
kompenseerida nende ravikulud.

Haridus

Sotsiaalhoolekanne

Kohalik omavalitsus vastutab alg-, põhi- ja
keskkooli ülalpidamise eest, kattes eespool
nimetatud asutuste tegevuskulud (hoonete
remont, inventari ning õpikute soetamine
jm). Alg-, põhi- ja keskkool on kohaliku
omavalitsuse hallatavad asutused. Paralleelselt munitsipaalkoolidega esineb veel
riigi hallatavaid koole (mõned eriala-,
huvi- ja keskkoolid), mille tegevuskulud
katab üldjuhul Haridusministeerium.
Munitsipaalkoolide pedagoogide palgad
makstakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, vastavad vahendid eraldatakse kohalikele omavalitsusüksustele riigieelarvest.
Vastavalt Eesti seadusandlusele peavad
kohalikud omavalitsused korraldama
õpilastranspordi.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas on kohalike omavalitsuste vastutusel sotsiaalabi
ja vanurite, puuetega inimeste ning teiste
abivajajate hoolekande (sh avahoolduse)
korraldamine ning vanadekodude, turvakodude ja teiste sotsiaalhoolekandeasutuste ülalpidamise korraldamine. Kohaliku
omavalitsuse kanda on antud toimetulekutoetuste maksmine valla- või linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.
Lisaks määrab ja maksab kohalik omavalitsus teisi sotsiaaltoetusi, korraldab vältimatu abi andmist ning sotsiaalteenuseid
vastavalt haldusterritooriumi elanikkonna
vajadusele. Kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka kuulub ka eestkosteasutuse töö
korraldamine.

Kultuur ja sport

Kommunaalteenused ja
infrastruktuuri korrashoid

Kohalik omavalitsus vastutab kohaliku
omavalitsuse omanduses olevate raamatukogude, kultuurimajade, muuseumide, spordirajatiste ning muude valdkonna asutuste ülalpidamise eest. Enamik

Kohalik omavalitsus vastutab elamu- ja
kommunaalmajanduse korraldamise
ning vastavate teenuste (vesi, küte, kanalisatsioon jt) osutamise eest. Kohaliku

Kohalik omavalitsus vastutab looduskasutuse, loodusressursside (maa, mets ja veekogud) kasutamise ning jäätmemajanduse
korraldamise eest.

Planeerimis- ja ehitustegevus
Vastavalt planeerimis- ja ehitusseadusele
on kohalikel omavalitsustel kohustuslik
koostada üld- ning detailplaneering ning
anda välja ehituslubasid ja teostada ehitusjärelevalvet. Samuti peavad kohalikud
omavalitsused osalema koostöös maakonna planeeringu koostamisel.

Korrakaitse ja päästeteenistus
Antud valdkonnas jagavad riik ja kohalik
omavalitsus vastutust, kuigi korrakaitse,
päästeteenistus, tuletõrje ja riigikaitse on
keskvalitsuse funktsioonid. Mõni omavalitsusüksus on vabatahtlikult võtnud
enda kanda vastavate riigiasutuste osalise
finantseerimise. Kohalike omavalitsuste
vastutada on avaliku korra järelevalve ning
kodanikukaitse korraldamine.

Muud riigifunktsioonid
Kohalikud omavalitsused vastutavad
omandi- ja maareformi teostamise eest.
Samuti koguvad kohalikud omavalitsused
andmeid riigiregistrite jaoks.
Kohalikel omavalitsustel on lubatud
teenuste osutamiseks asutada asutusi, olla
teenuste osutamiseks asutatud äriühingu
aktsionär või osanik ning sihtasutuse või
mittetulundusühingu liige. Vajaduse korral
tarbivad ühe omavalitsusüksuse elanikud
teistes omavalitsusüksustes pakutavaid
teenuseid (koolid, vanadekodud jm),
mille eest tasub omavalitsusüksus, mille
elanikuna on teenust kasutav kodanik
registreeritud.
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Kasulik teada:
Rae
vallavalitsuse
töötajate
koosseis
juunis 2014

Mart Võrklaev
Vallavanem
Üldjuhtimine, valla esindamine ja valla eelarve
Tel: 605 6750, mob: 513 2166
mart.vorklaev@rae.ee
Vastuvõtt E 9–12, K 14–18
Vastuvõtuks registreerumine telefonil 605 6750

VALLAKANTSELEI

M
Ist

Te
ra
va
vo

Martin Minn
Vallasekretär
investeeringutoetuste taotlusi.

Juhib Rae vallavalitsuse kantselei tööd,
nõustab juriidilistes küsimustes vallavalitsust
ja volikogu, kontrollib dokumentide õigsust.

Kristi Malm
Keskkonnaspetsialist

Helina Leetus
Vastuvõtusekretär

Tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorraküsimustega, menetleb puurkaevude
küsimusi, keskkonna- ja raielubasid, tegeleb
hulkuvate loomadega ja lemmikloomade
registreerimisega.

Registreerib kirjavahetust, suunab telefonikõnesid spetsialistidele, korraldab kodanike
vastuvõttu, korraldab dokumendihaldust.

MAA- JA KESKKONNAAMET
Priit Põldmäe
Abivallavanem
Koordineerib ehituse, planeerimise
ja valla arenguga
seotud tegevusi
ning keskkonna,
avaliku korra ja
välireklaamiga
seonduvat.
Tel: 605 6741, mob: 512 9380
priit.poldmae@rae.ee
Vastuvõtt E 9–12, K 14–18
Vastuvõtuks registreerumine telefonil
605 6750

Madis Sarik
abivallavanem

Caspar Vikkisk
Ehituse vanemspetsialist

Erika Leismann
Geoinfosüsteemi spetsialist

Menetleb ehituslubade taotlusi, kooskõlastab
projekteerimistingimusi.

Haldab valla geoinfosüsteemi gis.rae.ee

Koordineerib
valla majandusameti valdkonna
tegevusi, tegeleb
valla vara, rajatiste
hooldamisega ning
valla uute hoonete
ehitustegevuse
korraldamisega.
Tel: 605 6789, mob: 5551 5701
madis.sarik@rae.ee
Vastuvõtt E 9–12, K 14–18
Vastuvõtuks registreerimine telefonil
605 6750

Anne Varbla
Maakorraldaja

Ain Puna
teehoiuspetsialist

Lea Teeääre
Arhitekt
Menetleb detailplaneeringuid.

Tarvo Nõlvak
Ehituse peaspetsialist
Menetleb kasutuslubade taotlusi, tegeleb
sadeveesüsteemide rajamise või hooldusega
seotud küsimustega.

Lembit Vares
Tehnovõrkude spetsialist
Tegeleb tehnovõrkude rajamisega seotud
küsimustega, projekteerimistingimuste
koostamisega, ehitus- ja kasutuslubade väljastamisega ning peremehetu vara arvelevõtmise menetlemisega.

Annemary Neimar
Registri nooremspetsialist
Teeb kandeid ehitisregistrisse, väljastab
ehituslubasid ja kasutuslubasid.

Birgit Parmas
Keskkonnaspetsialist
Tegeleb looduskaitseküsimustega, keskkonnamõju (strateegilised) hindamistega, keskkonnaharidusega, menetleb
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Kadri Randoja
Planeeringute spetsialist
Koostab Rae valla maade
detailplaneeringuid.

Menetleb maaüksuste jagamist, munitsipaliseerimist, tegeleb aadressiandmete
korrastamisega.

Jaan Dello
Maaregistri spetsialist
Tegeleb kannetega maaregistrisse, maade
hindamisega, maamaksu määramisega,
reklaamide paigaldamise ja reklaamimaksu
küsimustega.

Maiga Liiv
Jurist
Tegeleb erastamiste, tagastamiste ja detailplaneeringute lepingutega.

Ta
tid

Si
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To
ko

MAJANDUSA

Siim Orav
Peaarhitekt
Menetleb valla detail-, üld- ja
teemaplaneeringuid.
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To
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Korraldab teede ja tänavavalgustuse ehitust
ja hooldust.

T
H

Meelis Laid
Heakorrajuht

T
H

Korraldab mänguväljakute, terviseradade
hooldust.

Ülle Oja
Haljastusspetsialist

Tõ
H

Planeerib, rajab ja hooldab valla haljasalasid.

V
H

Andres Seepter
Kalmistuvaht

Ta
H

Hooldab kalmistuid.

To
R
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RAHANDUSAMET
Tiit Keerma
Rahandusameti juhataja
Juhib rahandusameti tööd, kavandab ja
kontrollib vallavalitsuse ja hallatavate asutuste finantsmajanduslikku tegevust, juhib
rahavoogusid ja perspektiivplaneerimist.

t

id.

Anneli Viimsalu
Pearaamatupidaja

Kati Post
Raamatupidaja

Merike Männik
Ökonomist

Lauli Viitkin
Raamatupidaja

Leili Sutter
Vanemraamatupidaja

Hilde Vana
Raamatupidaja

Tiina Elu
Raamatupidaja

Marika Moondu
Raamatupidaja
HARIDUS- JA SOTSIAALAMET

Merike Sults
Istungite sekretär
Teeb rahvastikuregistri toiminguid, korraldab arhiivi ja personalitööd, protokollib
vallavolikogu ja vallavalitsuse istungeid,
vormistab ja registreerib õigusakte.

Helle Sipelgas
Vallakantselei jurist
Tagab vallavalitsuse ja volikogu dokumentide juriidilise õiguspärasuse

Signe Heiberg
Ajalehe toimetaja
Toimetab vallalehte ja kaastoimetab
kodulehekülge.

ANDUSAMET
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Urmas Alas
Infotehnoloogia spetsialist
Korraldab vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT-alast tegevust.

Rene Rünt
Infotehnoloogia spetsialist
Toimetab vallavalitsuse kodulehekülge ja
nõustab vallavalitsust ja hallatavaid asutusi
IT-alastes küsimustes.

Toomas Sall
Heakorratöötaja
Andres Varem
Heakorratöötaja
Meelis Antonov
Heakorratöötaja
Tiina Rand
Heakorratöötaja
Tiina Vihul
Heakorratöötaja
Tõnu Ringo
Heakorratöötaja
Viktor Robach
Heakorratöötaja
Tarmo Vain
Heakorratöötaja
Toivo Jörsi
Remonditööline

Jens Vendel
abivallavanem
Koordineerib valla
haridus-, kultuurija sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Tel: 605 6760
mob: 521 3893
jens.vendel@rae.ee
Vastuvõtt E 9–12,
K 14–18
Vastuvõtuks registreerumine telefonil
605 6750

Marju Randlepp
Hariduse peaspetsialist
Planeerib ja korraldab haridusküsimusi,
koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust,
teeb koostööd eralasteaedadega.

Kai Lasn
Hariduse nooremspetsialist
Peab lasteaiajärjekorda, korraldab mudilasetoetuste maksmist ja koolidega seotud
toetusi ning valla siseliinide tööd.

Merilin Sillard
Referent
Korraldab spordi- ja huvitegevuse toetuste,
ranitsatoetuse väljamaksmisi ja tegeleb lasteaiatasu soodustuse andmise küsimustega.

Kristi Aru
Kultuurispetsialist
Planeerib ja aitab kaasa kultuurisündmuste
elluviimisele, koordineerib raamatukogude
tööd, tegeleb info kogumise ja säilitamisega
spordi, koduloo teemadel, korraldab turismi
ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele.

Kädi Kuhlap
Noorsootöö spetsialist
Korraldab noorsootööd ja tegevusi, õpilasmaleva tööd ja tegeleb laagritoetuste
väljamaksmise küsimustega.

Ülle Parmas
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Korraldab sotsiaaltoetuste väljamaksmist,
koostööd hoolekandeasutustega, abivahendite ja parkimiskaartide väljastamist,
täiskasvanute eestkostet, tegeleb Tallinna
ühistranspordi soodustuseks väljastatavate

tõenditega kolme alaealise lapsega peredele.

Maarja Kähr
Sotsiaalhoolekande nooremspetsialist
Korraldab sotsiaalregistri pidamist ja
aruandlust, tegeleb toimetulekutoetuste,
vajaduspõhiste peretoetuste, hooldajatoetuste väljamaksmise küsimustega, abistab
puuetega inimesi dokumentide taotlemisel
ja kättetoimetamisel ning arstide juures
käimisel.

Ketlin Kirs
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega,
vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega, eestkoste seadmisega, hoolduspere
leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse
puutuvate vaidluste lahendamisega.

Kai Sinisalu
Lastekaitsespetsialist
Tegeleb hooldusõiguse küsimustega,
vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamisega, eestkoste seadmisega, hoolduspere
leidmisega, perede nõustamisega, lapsesse
puutuvate vaidluste lahendamisega.

Virge Baar
Tugiisik lastega peredele
Korraldab tegevusi, mis tagavad lastele
arengut toetavat kasvukeskkonda ning aitab
peresid sisemiste jõuvarude leidmisel ja
kasutuselevõtmisel.

Reet Laurberg
Kurna piirkonna hoolekandetöötaja
Aitab oma piirkonna abivajajaid kodustes
tegemistes.

Marina Kouru-Baškirova
Lagedi piirkonna hoolekandetöötaja
Aitab oma piirkonna abivajajaid kodustes
tegemistes.

Raili Johanson
Jüri piirkonna hoolekandetöötaja
Aitab oma piirkonna abivajajaid kodustes
tegemistes.

Imbi Milvere
Vaida piirkonna hoolekandetöötaja
Aitab oma piirkonna abivajajaid kodustes
tegemistes.
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Registreeri end koduvalda
Koduomanikud saavad
maamaksuvabastuse
Lähtudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima
hakanud „Maamaksuseaduse” muutmise
seadusest, vabastatakse koduomanikud
maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse
ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa
osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse
osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse
inimesed, kes omavad kinnisturaamatu
andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks
valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja
rahvastikuregistri kannete alusel järgmine
kord seisuga 1. jaanuar 2015.
Loe maksusoodustuste kohta täpsemalt
http://www.fin.ee/maamaksusoodustus.
Toetused ja soodustused vallaelanikele
Iga omavalitsus pakub oma elanikele toetusi ja erinevaid soodustusi, kuid et neid
taotleda, on vaja sissekirjutust sellesse
omavalitsusse, kus toetust taotletakse. Kui
olete Rae valla elanik, avaneb võimalus
taotleda Rae Vallavalitsuselt mitmesuguseid toetusi ja soodustusi.

Foto: Jaan Keinaste

Peretoetused ja soodustused 2014.
aastal Rae vallas:
• Toetus lapse sünni puhul (320 €)
• Koduse mudilase toetus (150 €)
• Eralasteaia toetus (224 €)
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•
•
•
•
•
•

I klassi õpilase ranitsatoetus (170 €)
Spordi- ja huvitegevuse toetus (50%
tasust, maksim 128 €)
Lastelaagris osalemise toetus (50%
tasust, maksim 64 €)
Lasteaiatasu soodustus alates 2. lapsest on 33 eurot
Koolilõuna kuluhüvitis
Sõidukompensatsioon

Täpsem info kõikide toetuste ja soodustuste saamise tingimuste kohta on leitav koduleheküljelt http://rae.kovtp.ee/et/
toetused-ja-soodustused.
Aita oma kodukoht paremaks muuta
Kui statistikaameti andmete järgi elas Rae
vallas 2013. aasta 1. jaanuari seisuga 16 104
inimest, siis rahvastikuregister näitas samal
ajal Rae vallas elavat 13 841 inimest. Kuid
iga kuuga on elanike arv kasvanud ning
2014. aasta 1. mai seisuga on Rae vallas
rahvastikuregistri järgi 14 494 elanikku.
Maksuameti kogutavast füüsilise isiku
tulumaksust laekub 11,6% vallale. Tulumaks ongi valla eelarve peamine sissetulekuallikas. Elanike maksutulu eest saame
arendada üldist heaolu, parandada ning
ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid, luua
juurde kooli- ja lasteaiakohti, korrastada
külakeskusi, ehitada noortekeskusi ja
terviseradasid.
Suure osa Rae elanikkonnast moodustavad noored väikeste lastega pered. Omavalitsus peab hoolitsema selle eest, et lastel
oleks lasteaia- ja koolikohad, kuid seda on
võimalik teha vaid laekuva maksutulu eest.
„Meie vald on viimase aastakümne
vältel olnud üks Eesti kiiremini arenevaid

piirkondi, aga meil saaks veel paremini
minna, kui kõik reaalselt Rae vallas elavad
inimesed ennast ka oma koju registreeriksid ja seeläbi koduvalla arengule kaasa
aitaksid,” ütles vallavanem Mart Võrklaev.
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 http://rae.kovtp.ee/
et/blanketid ning saata see täidetult ning
allkirjastatult koos dokumendikoopiaga
aadressile info@rae.ee või tuua teade ise
vallavalitsuse registripidajale. Vallamajja
tulles peab olema kaasas isikut tõendav
dokument. Teine varinat on allkirjastada
elukohateade digitaalselt ja saata see aadressile info@rae.ee.
Rae Vallavalitsuses saab end oma
koduvalda sisse kirjutada esmaspäeval,
teisipäeval, neljapäeval kell 8.00–17.00,
kolmapäeval kell 8.00–18.00, lõuna kell
13.00–14.00. Reedeti on kantselei avatud 8.00–14.00.
Registripidajaga saab kontakti telefonil 605 6756 või e-postiga aadressil
merike.sults@rae.ee.

mitmesugust

Peetri kool viis Eesti rahvariided Rumeeniasse
Unine seltskond – kaks õpetajat ja neli õpilast – kogunes 20. veebruaril poole öö ajal
lennujaama. Esialgu sihiks Frankfurt, et
siis sealt edasi Bukaresti lennata. Ees ootas
Comeniuse projekti raames toimuv kokkusaamine Piteštis. Pärast väikeseid viperusi
jõudsime kenasti sihtkohta.
Koduse tööna olime uurinud Eesti rahvariiete ajalugu, piirkondlikke erinevusi ja
rahvariiete kandmisega seotud kombestikku. Kõik osalevad riigid olid ette valmistanud oma rahvariideid tutvustava esitluse,
et hiljem arutleda, milliseid erinevusi ning
ühisjooni leidsime. Türgi, Bulgaaria, Poola,
Rumeenia ja Ungari meeste kõrval on lätlased märksa tagasihoidlikuma välimusega
ning meie presidendi poolt tuntuks kantud
must pikk-kuub näeb välja lausa süngena.
Neidude ja naiste rahvariiete osas nii suurt
kontrasti ei täheldanud, pigem pani imestama, et aastasadu vanad käsud ja keelud,
kes täpselt ja mida kanda tohtis, olid väga
sarnased.
Selles, et Rumeenia rahvariided, aga
ka rahvatantsud ja -laulud meie omadest

tugevasti erinevad, võisime oma silmaga
veenduda. Külaliste auks antud kontserdil
esinesid nii suured kui ka väikesed, kõik
kirevates rahvariietes. Meeste põlvikud olid
ehitud kellukestega ning kübarad värviliste
lintidega, mille kohta meie noormehed
arvasid, et nemad midagi sellist küll selga
ei paneks. Õnneks armastavad rumeenlased väga oma rahvariideid kanda, laulda ja
tantsida. Meile esitati sel kontserdil tantse,
mis olid pigem lühietendused. Kõik tegelased olid kostümeeritud, osa kandsid loomakostüüme ning tantsu kaudu jutustati
terve lugu. Laulud ja nende vahele valjuhäälsed hoogsad huilged olid temperamentsed ning esinejad väsimatud.
Jah, temperament on meil ikka tõepoolest põhjamaine. Kui kontserdi ajal meil
keegi valjuhäälselt juttu hakkab ajama,
tabavad teda hukkamõistvad pilgud ja
pahane sisistamine. Rumeenias jäi mulje,
et kohalike hulgas on täiesti tavapärane
esinemiste ajal sõpradega teises saali otsas
vestlust arendada ning keegi pole pahane.
Kohalikku rahvakunsti tutvustav kont-

sert ja kõigi projektis osalejate vastuvõtt
linnapea juures olid vaid osa meie kultuuriprogrammist. Lisaks sellele vaatasime oma
silmaga üle kolm kõige olulisemat turismimagnetit – parlamendihoone Bukarestis,
Peleši lossi ja Brani lossi. Kõik kolm jätsid
omamoodi sügava mulje. Esimene jahmatas oma mõõtmetega (saal suurusega 2000
ruutmeetrit), teine ilu, peene käsitöö ja
omast ajast ees tehnoloogiliste lahendustega. Näiteks oli Peleši lossis sees kesktolmuimeja ja seda aastast 1900! Brani lossis
jahmatas see, kui osavalt on rumeenlased
pannud ühe pahelise raamatukangelase –
Dracula raha teenima.
Reis Rumeeniasse oli meeldejääv. Palju
huvitavaid paiku, suurejooneline loodus
ning muidugi inimesed. Inimesed, kes
muutusid virtuaalsetest e-posti inimestest
reaalseteks ning kellega saame taas kokku,
kui nad Peetrisse tulevad.
Kaja Greenbaum
Peetri Kooli inglise keele õpetaja
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Tulekul on mürareform
1. juulist jõustuv korrakaitseseadus paneb
aluse heanaaberlikule kooselule, muutes
muu hulgas ka öörahu kellaaegu.
Korrakaitseseadus sätestab põhimõtteliselt teisiti avaliku korra ja inimese käitumise reeglid. Enam ei määratleta avalikku
korda kohaliku omavalitsuste avaliku korra
eeskirjades ehk inimene ei pea teadma,
millise valla territooriumil ta parasjagu
asub. Avalik kord tähendab tavade, heade
kommete, normide või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid ühiskonnas.
Suhteid, mis tagavad igaühe avaliku kindlustunde ja võimaluse realiseerida oma
õigusi, vabadusi ja kohustusi ning see on
ühtemoodi kogu Eestis.

Vabaduse piirid
Avalik kord on õigusaktidega kooskõlas
elukorraldus, kus on kaitstavad isikute eraõiguslikud subjektiivsed õigused ja ühiskonna turvalisus. Elukorralduse mõistega
on hõlmatud ka õiguskorraga kaitstavad
õigushüved (elu, tervis, vabadus jt). Inimene on vaba realiseerima oma õigusi
talle sobival moel kuni piirini, et ta ei
takista teisel isikul omi õigusi realiseerimast. Kortermaja ees tänaval autos istuv
valju muusika nautija kasutab oma vabadust moel, et sama maja esimesel korrusel
elava inimese vabadus muusikat mitte kuulata on rikutud.
Avaliku korra eest on vastutav isik,
kelle tegevusest tuleneb avaliku korra rikkumine või oht sellele. Piisab, kui ta on
oma tegevusega loonud võimaluse, mille
realiseerumisel tekib ohukahtlus või oht
avalikule korrale. Omanikul on kohustus
mitte kasutada oma omandit üldiste huvide
vastaselt ning omandiga kaasneb vastutus
asjast avalikule korrale lähtuva ohu eest.
Kui avaliku korra rikkumise oht tuleneb loomast, siis on avaliku korra kaitse
looma viimase omaniku või isiku, kellel
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on faktiline võim looma üle, ülesanne. Kui
hundikoer haugub elurajoonis ööd ja päevad läbi, siis sellega rikub koera omanik
avalikku korda, sest ta ei võta kasutusele
vajalikke abinõusid haukumise kui naabrite
häirimise ärahoidmiseks.

Kus on avalik koht?
Seadus loeb avalikuks koha, mis on antud
määratlemata isikute ringile kasutamiseks,
olgu see siis maa-ala, ehitis, ruum või selle
osa, samuti ühissõiduk või mida tegelikult
avalikult kasutatakse.
Avalik koht on ka selline koht, mille
omaniku selge tahe seda avalikuks kasutamiseks anda ei ole tuvastatav, kuid mis on
faktiliselt avalikus kasutuses, nt eraisikule
kuuluv tähiste ja tõketeta maatükk, mida
avalikkus kasutab. Eelkõige on avalikeks
kohtadeks avalikud teed, väljakud, pargid,
avalikud supelrannad, kasutamiseks avatud
metsaalad, kalmistud, ametiasutuste hooned, kaubandus- ja teenindushooned jne.
Suletud välisuksega kortermaja trepikoda
ei ole avalik koht, avatud uksega aga on.
Paljude kohtade kasutusotstarve ja sellest
tulenevalt nende avalikuks kohaks olek või
mitteolek on ajas muutuv.

Kuidas avalikus kohas käituda?
Eesti arengusiht on õigusriik ja kodanikuühiskond. Me oleme vabad oma õigusi
seaduslikult realiseerima ja piiriks on teise
inimese täpselt samasugune õigus. Inimesed on seaduse ees võrdsed ja seetõttu
ongi avalikus kohas käitumise üldnõude
põhiline kriteerium – mitte häirida teist
inimest.
Loomulikult ei tohi teist isikut lüüa,
teda tõugata, kakelda, loopida asju teise
inimene, looma või asja pihta neid ohtu
seades või käituda muul viisil vägivaldselt.
Ei tohi ka teist isikut häirida sõna, žestiga

või muul moel solvates, hirmutades või
ähvardades. Ei tohi viibida alasti seal, kus
see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist, pakkuda isikut häirival
viisil talle kaupa või teenust või häirival
viisil kerjata.
Ei tohi tarbida alkoholi ühissõidukipeatuses või sõitvas ühissõidukis, laste- ja
terviseasutustes ning nende territooriumitel. Ei tohi magada või telkida viisil, mis
oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast
kasutamist. Ei tohi reostada, rikkuda, hävitada või ümber paigutada avalikus kasutuses olevat asja või kasutada seda muul kui
ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta,
reostada veekogu või purskkaevu.
Kui eelnevad käitumisreeglid on seotud häirimiskeeluga, siis peab olema vähemalt üks inimene, keda nimetatud tegevus
reaalselt häirib. Kuna inimesed on erineva
taluvuslävega siis on seaduse tähenduses
kriteeriumiks keskmine objektiivne isik ja
eesmärk, milleks avalikku kohta tavapäraselt kasutatakse ning ka selle piirkonna
tavad. Seega, kui häiritu annab häirijale
märku, et ta on häiritud, aga nad ei jõua
omavahel kokkuleppele ehk häirimine
kestab edasi, siis kehastub kohalekutsutud politseinik keskmiseks inimeseks, kes
otsustab. Kui Tartus Pirogovi pargis külitavad päise päeva ajal murul tudengid ja joovad õlut ning möödakäijat see häirib, siis
on politseiniku otsustada, kas seda kohta
on tavaks kasutada õllejoomiseks või mitte.

Müra ja valgusefektid kolm
korda aastas
Üldiselt on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või
valgusefekte. Kõik kaubanduskeskuste
parklates, mererandades, kämpingukohtades valjusti muusikat kuulavad isikud rikuvad avalikku korda, kui häiritakse oluliselt
vähemalt ühte inimest.
Korrakaitseseaduse erilise tähelepanu all on öörahu kaitsmine, sest see on
esmane ja elementaarne vajadus eelkõige
rahvatervise seisukohalt. Välja puhkamata
või häiritud unega inimene ei ole töövõimeline ja on pigem stressis. Viimane on
aga omakorda südame-ja veresoonkonna
haiguste üks põhjustajatest. Öisel ajal eeldatakse, et müra ja valgusefektid häirivad
ja seega on need selgesõnaliselt keelatud.
Öine aeg algab tööpäeviti kella 22.00-st ja
kestab kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl 00.00-st kuni 07.00-ni. Seadus lubab
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Oma õiguste eest tuleb seista
Korrakaitseseadus seab võtmeküsimuseks
häirimise ehk kui inimene tunneb end
naabri tegevusest häirituna, tuleb sellest
naabrile teada anda. Mitte keegi ei tohi
oma õigusi realiseerida viisil, et see teist
inimest oluliselt häirib. Muusika nautlejal
on alati võimalus kasutada kõrvaklappe,
aga ta ei saa nõuda naabrilt, et pangu too
tropid kõrva, kui vaikust soovib. Tegeleda
tuleb ikka põhjuse (vali muusika), mitte
tagajärjega (häiritud naaber).
Praktikas on vaja naabrile viisakalt
öelda, et tema tegevus häirib. Tavaliselt
sellest piisab, kuid mõnikord on vaja teistkordset märkuandmist. Igasugune omavoli
ja vägivald on lubamatu, sest see muudab
teid kohe kannatajast õigusrikkujaks.
Mäletate Voldemar Kuslapi juhtumit, kes
korteris pidutsenud noorukeid korrale
kutsudes ühel neist sõrme vigastas ja niimoodi ise kurjategijaks osutus. Kui häirimine tähelepanujuhtimisele vaatamata
edasi kestab, tuleb politsei kutsuda.
Muru niitmise või puude saagimise puhul on politsei kutsumise asemel mõistlik naabruskonnas kokkulepe saavutada, millal mürarikkaid töid
tehakse. Naabritevahelised kokkulepped
on loomulik osa kodanikuühiskonnast.
Need lähtuvad põhimõttest, et mitte
keegi ei tohi oma õigusi realiseerida viisil, et see oluliselt häirib teist inimest.
Enamikul juhtudel on tegu kirjutamata
reeglite ja tavadega. Ka asjaõigusseaduse
kohaselt ei ole lubatud kinnisasja omanikul oma kinnisasjalt tulenevate mõjutuste
tahtlik suunamine naaberkinnistule. Naabril on aga õigus keelata müra levimist oma
kinnisasjale ja kui peaks olema tõestatud,
et mõju kõrvaldamist ei saa majanduslikult
eeldada, nõuda kinnistu omanikult hüvitist. Neid küsimusi lahendatakse tavaliselt kohtus. Soovitan pigem rahumeelselt
kokku leppida. Et igaüks elab oma kinnistul oma elu ja püüab võimalikult vähe
oma elutegevuse mõjudega teisteni jõuda.
Nii muutub kogu ühiskond hoolivamaks ja
paremaks elupaigaks meile kõigile.
Tõnis Kõiv
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige

Tähistame Eesti
Vabadusvõitluse muuseumi
aastapäeva
28. juunil algusega kell 12.00 tähistab Eesti
Vabadusvõitluse muuseum oma 20. aastapäeva, kuhu on oodatud kõik huvilised.
Johannes Tõrs, kes on muuseumi asutaja ja tänase päevani selle juhataja, teeb 20
aastast kokkuvõtte.
1989. aasta 1. juulil panime muuseumile nurgakivi. Nurgakivi tõstsid oma
kohale Rein Helme, Mati Päts ja Madis
Päts. Nurgakivi õnnistas sisse Jüri kiriku
pastor Jüri Raudsepp. Masti tõmmati sinimustvalge rahvuslipp, mille leidsime Arukülast katuse sisse peidetuna. Lipp üleval,
kuulutasin trepi varemetel oma saare Vene
võimu alt vabaks. Laulsime laulu “Saa
vabaks, Eesti meri”.
Muuseumi projekteerisime piltide
järgi, saime need Kanadas elava Voldemar
Pätsi tütre Inna käest. Projekti tegi restaureerimisvalitsuse töötaja arhitekt Urmas
Arike. Muuseumi avamine toimus 1994.
aasta 23. juulil ülemaailmsete soomepoiste
kokkutulekuga, kes võitlesid Soomes Jätkusõjas 1943.–1944. a. Peaminister Mart Laar
lõikas läbi lindi ja muuseum oli avatud.
Vabaduse pargis kasvab käesoleval ajal
118 nimelist tamme, nende hulgas nt president Arnold Rüütli nimeline, riigikogu
esinaise Ene Ergma,18 riigi suursaadiku ja
Euroopa sõjaveteranide presidendi nimeline tamm. 2003. mais istutas ka ESTO
päevade looja Robert Kreem omanimelise
tamme. 2005 tuli siia kokku 86 sõjaveterani
kõigist Euroopa riikidest, kes võitlesid II
maailmasõjas, ja ka nemad isutasid parki
oma tammed.
1995. aastal avasime silla lähedale
mälestusristi kõigile II maailmasõjas
langenud eestlastele, paigaldasime ka
mälestustule, mis süüdatakse kõigil Eesti
Vabariigi tähtpäevadel. Nii sündis väike
tseremooniaväljak.
Oleme teinud koostööd Soomes Helsingis asuva sõjamuuseumiga, mille kauaaegne juhataja oli Markku Polokangas,
Stockholmis asuva sõjamuuseumiga, Venemaal asuva Velikije Luki sõjamuuseumi ja
paljude Eestis asuvate muuseumidega.
Muuseumis on 20 aasta jooksul korraldatud 38 näitust, muuseumi relvadega on
tehtud nt filmid “Nimed marmortahvlil’’,
“Georg Ots’’. Käsil on “Sinimägede lahingud 1944. aastal” ja “Emajõe lahingud
1944. aastal”, kus kasutatakse muusemi
käsirelvi ja rasketehnikat.

Eesti Vabadusvõitluse muuseumit
on autasustatud 2003. aasta novembris
Euroopa Sõjaveteranide Ühingu kuldmedaliga kui ainulaadset sõjamuuseumi
Euroopas. Minu tööd on tunnustanud kaks
presidenti – märtsis 2003 Soome Vabariigi
president Tarjo Halonen Soome Valge
Roosi Rüütelkonna Ordu Suurmeistri
medaliga ning veebruaris 2001 Lennart
Meri Kotkaristi hõberistiga. Kokku on
minu tööd hinnatud ja autasustatud 18
erineva medaliga.
Olen Rae valla aukodanik alates 1999.
aastast ja Harjumaa aukodanik 2010.
aastast. Olen osalenud kõigil Harjumaa
kaitsepäevadel.
Soovin Rae valla rahvale ilusat kevadet
ja päiksepaistelist suve.
Tänan oma perekonda ja kõiki häid inimesi, kes on muuseumi rajamise ja kasvu
kõrval olnud, samuti Rae vallavolikogu ja
Rae Vallavalitsust muuseumi elu korraldamise eest, tänu kuulub ka Eesti Vabariigi
Kaitseministeeriumile.
Kõik see suur töö on sündinud vaba
isamaa auks!
Johannes Tõrs,
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi juhataja
Foto Rae Sõnumid

ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24.
juunit suuremat lärmi ja valgusefekte.
Kohalikul omavalitsusel on õigus anda
müra tekitamiseks ja inimeste häirimiseks
luba ka muudel aegadel. Sel juhul peab
omavalitsuse väljastatud luba olema müra
tekitamise kohas selgelt nähtav ja häiritud
inimene peab sel juhul pöörduma loa väljaandja poole.
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Jüri Gümnaasiumi esimene retrospordipäev möödus edukalt
kavas kergejõustikualad: 100 m jooks,
kaugus-, kõrgushüpe, kuulitõuge ja odavise. Olenemata retrolikust lähenemisest,
olid tulemused korralikud. Esiletoomist

Foto Kadri Koor

Jüri Gümnaasiumis toimus esimene retrospordipäev. Üritus algas retroliku soojendusvõimlemisega, mis koosnes lõbusatest
harjutustest. Päeva esimeses pooles olid

väärivad noormeeste 100 m jooksu tulemused – Jarl Hegert Koha 11,63 ja Kristjan Luur 11,78 –, odaviskes Karl Gustav
Solmani 42.53 ja kõrgushüppes Kristin
Sõbra tulemus 1.40.
Retrospordipäeva teises osas toimus
kõigepealt lõbus teatevõistlus, mis koosnes
kotisjooksust, ümber pulga keerutamisest,
kärudevõistlusest ja teatesuusatamisest
viieliikmelistele võistkondadele. Teatevõistluse võitis 11.e klass. Edasi järgnesid
põnevad klassidevahelised köieveovõistlused, mille võitis finaalis 10.r klass. Spordipäeva lõpetasid sangpommitõstmine ja
vägikaikavedu.
Retrospordipäeval valiti lahedaimalt
riietunud retrokunn – Martti Pukko – ja
retrokuninganna – Karola Lotta Kiisel.
Gümnasistidele igatahes selline temaatiline spordipäev meeldis ja kindlasti tuleb
järgmisel aastal sellele jätk.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Kristian Otlot, Jüri Gümnaasiumi viienda
klassi õpilane, saavutas vabariiklikul TV
10 Olümpiastardi etapil ajaloolise, selle
sajandi esimese võidu 1000 meetri jooksus.
Ajaga 3.08,47 edestas ta koguni 9 sekundiga järgmist võistlejat ning platseerus oma
tulemusega noorema vanuserühma kõigi
aegade edetabelis kuuendale kohale.
Samal võistlusel jõudis seitsmenda
klassi õpilane Robert Vain kettaheites
vanemate poiste arvestuses finaali ja saavutas seal uue isikliku rekordiga 34.56 kõrge
neljanda koha.
Jüri Gümnaasiumi võistkonnas osales
kokku 11 võistlejat, kellest Rainer Matvei
saavutas palliviskes 13. koha tulemusega
47.12, neljanda klassi Markus Erik Tommula tuli samal alal 18. kohale tulemusega
45.15, Reili-Riin Vessmann tuli kaugushüppes nooremas vanuseklassis 16. kohale
tulemusega 4.23 ja Mari Torsus 28. kohale
tulemusega 3.90. Rainer Matvei tuli kettaheites 20. kohale tulemusega 21.19, Mihkel
Kalinin neljandast klassist tuli poiste nooremas vanuseastmes 1000 meetri jooksus
21. kohale ajaga 3.37,77 ja kettaheites 24.
kohale tulemusega 20.26. Berit Arunurm
tuli vanemate tüdrukute palliviskes 22.
kohale tulemusega 43.01 ja Liisa Torsus 27.
kohale tulemusega 40.42. Grete Eerikson
saavutas vanemate tüdrukute kettaheites
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Foto Urmas Põldre

Jüri Gümnaasiumi õpilane võitis Suuresta Golfis
vabariikliku TV 10 Olümpiastarti lõpetati
pidulikult Rae
võistluse
valla mängude
teine hooaeg
21. koha tulemusega 21.31 ning Vladimir
Rogožin jooksis vanemate poiste 1000 m
uue isikliku rekordi 3.21,88.
Igal alal on vabariiklikel etappidel tavaliselt kuni 60 võistlejat ja saavutas sellega
20. koha.
Suur tänu kõikidele tublidele osalejatele ja neid toetanud lastevanematele!
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Rae valla mängude teise hooajaja piduliku lõpetamise eel toimus mõõduvõtmine
mälumängus, mille võitis Rae Vallavalitsus
Rannahunt/Peetri ja ABB ees.
Rae valla mängude 2013/2014. hooaja
võitis Rannahunt/Peetri võistkond, teise
koha saavutas Karla küla võistkond ning
kolmanda koha Tiim Vaida.
Kokku osales Rae valla mängudel 22
võistkonda. Võistlussari koosnes seitsmest
etapist: keegel ja darts, võrkpall, sõudmine, suusatamine (jäi ära lumepuuduse
tõttu), ujumine, teatejooks ja kuulijänn,
mälumäng.
Tulemustega saab tutvuda Rae spordikeskuse koduleheküljel http://raespordikeskus.ee/static/files/030/loputulemused.pdf
RS
Alates jaanilaupäevast kuni 15. septembrini on Rae Spordikeskus hoone
laienduse ja remonditööde tõttu

Jüri Gümnaasiumi õpilane Kristian Otlot
telekaamerate piiramisrõngas pärast suurvõitu 1000 m jooksus vabariiklikul TV 10
Olümpiastarti võistlusel

SULETUD

.
Uute kohtumisteni suuremas, avaramas ja
võimalusterohkemas spordikeskuses!
5DH6SRUGLNHVNXV

reklaam

Fassaad pleekinud, terrass luitunud?
Rae valla VÄRVIPOOD pakub soodsalt!
Villa Akva
MaƩ vesialuseline õli
sisaldav puiƞassaadivärv
Core & Shell tehnoloogial põhinev
sideaine annab Villa Akvale parima
vastupidavuse ja ilmasƟkukindluse.
Villa Akvaga värvitud fassaad püsib
kaunina vähemalt 10 aastat!

48,90€ 9,0L
Kolorex Terrace Oil
Pruun puiduõli terrassidele

Kolorex Protekt
Värvitu lahusƟpõhine
puiduimmutusaine

Kaitseb puitu
niiskuse ja mustuse
eest ning vähendab
puitpinna lõhenemist.
Kaunis soe pruun
toon!

Imendub sügavale
puitu ja vähendab
oluliselt niiskuse
imendumist puitu
ning puidu
kahjustumist.

16,50€ 2,7L

13,90€ 3,0L
Tuleviku tee 10
Peetri küla, Rae vald
Tel. 6612295
www.marde.ee

OLEME AVATUD:
E- R 9.00- 18.00
L 10.00- 13.00
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Hostel Caravan –
Peetri Pizza otsib

KOKKA

oma väiksesse kollektiivi. Töö
kahes vahetuses.
Asukoht Jüri, Aleviku tee 3.
Täpsem info 56 626 010
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Otsime “SINU POOD“ Lagedi ja Aruküla
kaupludesse

MÜÜJAT,

TEABEPÄEV MESINIKELE JA
MESINDUSHUVILISTELE
Kolmapäeval, 30. juulil 2014
Rae Kultuurikeskuses Jüri alevikus
Aruküla tee 9 algusega kell 17.30

Müüa maja
Peetri tee 18!
Hind 220 000 €
Võimalus kasutada I korrust
äripinnana ja II korrust elamiseks.
Vaata lisaks www.rec.ee
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Teabepäeva korraldamist toetab
Euroopa Liit mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013–2016 kaudu.
Osavõtt on tasuta.
Täpsem info www.mesinikeliit.ee või
telefonil 502 9006
(Marianne Rosenfeld)

kelle peamisteks
tööülesanneteks on:
.OLHQWLGHWHHQLQGDPLQHNDVVDV
.DXSDGHYDVWXY}WPLQHMDPJLNV
ettevalmistamine
9lOMDSDQHNVDDOLV
/DRMDPJLVDDOLNRUUDVKRLG
Nõudmised kandiaadile:
(HOQHYW||NRJHPXV
(HVWLMDYHQHNHHOHRVNXV
.RKXVHWXQGOLNNXV
+HDVXKWOHPLVRVNXV
Omalt poolt pakume:
.LQGODWW||NRKWDMDYlOMD}SHW
3DONNRNNXOHSSHO
7||GJUDDfiku alusel
7RHWDYDWNROOHNWLLYL
Helistage julgelt t 58585834 Natali või
saatke oma CV aadressile
baziks.est@mail.ru

reklaam

ÜÜRILE ANDA
UUED BÜROOPINNAD
KUMA TEE 8
Helista ja uuri lähemalt!

MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD
• Püsikliendile SOODUSPAKKUMISED!
• Tehnikat lihtne soetada AIATÄHE JÄRELMAKSUGA:
Muruniidukid ja -traktorid, rohutrimmerid, saed, mullafreesid
Oksapurustajad, hekilõikurid, survepesurid, vee- ja tolmuimejad jt
TALLINN (Tallinnast väljasõidul Tartu suunas)
Tuleviku tee 10, Peetri küla, Rae vald, 75312 Harjumaa
Tel 5558 5709, 660 5159, e-post tallinn@aiataht.ee
SAKU (Saku keskel, Tehnoülevaatuse taga)
Tehnika 7, Saku, 75501Harjumaa
Tel 5324 4296, e-post saku@aiataht.ee

SIIM SERKA

JANIKA JÜRIÖÖ

Tel: 56 824 889
siim.serka@remax.ee

Tel: 50 79 309
janika.jurioo@remax.ee

Olen Rae valla elanik, kes tunneb ja armastab
oma kodukanti.

AS Maag Grupp võtab tööle

LAOTÖÖLISE-KOMPLEKTEERIJA

Aitan teid kõikides kinnisvaraküsimustes!



(OPDU/LLWPDD#SLQGLHH

Tööülesanded
.DXSDGHYDVWXY}WPLQHMDODGXVWDPLQH
.DXSDGHNRPSOHNWHHULPLQHYDVWDYDOW
NRPSOHNWHHULPLVOHKHOH
.DXSDGHOHDQGPLQHWUDQVSRUGLNV
7||WRLPXEODRVWHPSHUDWXXULJD
0...+6 °C
Nõudmised kandidaadile
6RRYMDWDKHWHKDODRW||G
+HDIVLOLQHYDVWXSLGDYXV
7lSVXVNRUUHNWVXVMDNRKXVHWXQGOLNNXV
Kasuks tuleb
(HOQHYVDPDODDGVHW||NRJHPXV
7}VWXNLMXKLOXEDGHROHPDVROX

EHITUSJUHTIMINE
KONSULTATSIOON
ÜLDEHITUS
FASSAADITÖÖD
INFO@RPVILLA.EU

Omalt poolt pakume
.LQGODWW||NRKWDDUHQHYDVHWWHY}WWHV
7||WXOHPXVWHVWV}OWXYDWMDNRQNXUHQWVL
Y}LPHOLVWW||WDVX
7||GJUDDfiNXDOXVHONDKHVYDKHWXVHV
SlHYDQHMD|LQHYDKHWXV
Tööaeg7lLVW||DHJ
Tööle asumise aeg1LLSHDNXLY}LPDOLN
Asukoht3}UJXYlOMDWHH5DHYDOG
+DUMXPDD
&9SDOXPHVDDWDDDGUHVVLOH3}UJXYlOMDWHH
5DHYDOG+DUMXPDDY}LHSRVWL
DDGUHVVLOHLQIR#PDDJHH
/LVDLQIRWHOHIRQLO
2OJD$JHMHYD
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kuulutused

16. juunist näeb Rae valla
Facebookis humoorikat videolugu sarjast „Crafomani neli
tähtsat päeva“
„Crafomani neli tähtsat päeva“ kajastab
jaanilaupäeva pidamist Eestis. Crafoman
saabub väikses seltskonnas peetavale jaanitulele, kus vaatab vastu pilt, mis meenutab võidupühast lugu pidavale noormehele
1919. aasta 23. juuni sündmusi Cesise all.
Vaatepilt on šokeeriv, aga vaatamata sellele
hämmastab teda veel enam üks kohtumine.
Müüa 2014. a hooaja heina/silo rullides. Telli juba täna soovitud kogus ette.
Teenustööd esilaaduriga traktoriga, niitmine, kaarutamine, heina, silo, põhu
pressimine rullidesse. Tel. 505 8794,
OÜ Soodevahe Agro
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee

Kes on Crafoman?
Crafoman on mees, kes ei tee kärbselegi
liiga, kuid kui kärbes hammustab isamaad
või inimesi, kellele liiga tehakse, võib
temast saada emalõvi. Ta on mees, kes jääb
paljudele elukaugeks, aga elu temast kaugele ei jää, sest seal, kus ta ringi liigub, on
päriselu, täpsemalt Eesti elu, mis on naljaks
ja valus.

Kuidas ilma kontota Rae valla
Facebooki pääseb?
Nimitegelane Crafoman (Marten Riisenberg) on fotol vasakul, keskel Raido Keskküla ja paremal Kristjan Lomp

Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja 40 l/60 l võrgus, puitbrikett, klotsid 10–30 cm 40 l võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja
saepuru kotis. Tel. 501 8594, kaminapuud.com
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks
pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid, fotod,
paberrahad ning margikogud. Küsi lisainfot 5399 6098 Rene.
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega – lepp 36 €/rm, kask
43 €/rm, metsakuiv okaspuu 35 €/rm. Tel 509 9598
Niidan muru, pikemat rohtu või heina trimmeriga, hekilõikus,
saetööd, võsalõikus Tallinnas ja Harjumaal. Tel. 5554 7291
Ehitustööd firmalt Vako OÜ. Küsi pakkumist tel 512 4228
Ostan Rae vallast sõiduauto hinnaga kuni 1000 eurot. Tel 5819
0200
Müüa soodsa hinnaga freesasfalti. Transpordi võimalus. Tel 5381
8801
Müüa lõhutud küttepuid: segapuu 32 €/rm; lepp 35 €/rm; kask 40
€/rm. Puud on saetud ja lõhutud 40 cm, 45 cm, 50 cm. Transport
alates 10 ruumist tasuta. Tel 506 2645
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Sarja „Crafomani neli tähtsat päeva“
jaanipäevalugu kannab pealkirja „ Suveöö
unistus“. Sarja esimene lugu „Vabariigi
aastapäeva valikud“ rääkis 24. veebruari
tähendusest ja tähistamisest.

Rae valla Facebooki leht on avalik ja selle
külastamine ei eelda konto olemasolu. FB
lehele pääseb aadressilt www. rae.ee. RS

teated

Mais
registreeritud sünnid
HANS FREDERICK PALTS
ROGER JOAMETS
RASMUS SALLASTE
JASPER SOOSAAR
SIIM SOOSAAR
YOSEF ABDELRAHMAN
MARK MARTIN LOOMETS
JESPER LAINE
SERGO STRÖÖM
ROBERT PUKK
KARL HINK
REIO PÄÄSUKE
OTTO WILLIAM MANTSIK
MAIK TAMMO
STEN-ERIC NAHKUR
BIRGIT BERGMANN
LINEE JOAMETS
LENNA LADVAS
DORA MICHELSON
IRENE REINMAN
ELISABETH TIIK
MIIA REIVIK
MIREE VALLIST
LISANDRA LEIT
BIRGIT RATTASEPP

Juuni sünnipäevalapsed
FJODOR AHTAMONOV
SALME KUUS
LUISA PLUKŠ
TOIVO-VOLDEMAR MALMILA
VIKTOR MOSSOV
AVRORA ŽEGLOVSKAJA
HUBERT UUDAM
AINO MERILA
VALENTINA BERGMAN
EUGENIA RODNIKOVA
HELDUR TAMMEORU
HARALD VILLANDBERG
IRJA LUTSBERG
VAINO NAPP
HANNES MEIER
HILMA POHLAK
ZOYA VOLYNKO

92
91
88
87
84
84
83
83
83
82
81
81
80
75
75
75
75

JAANO SÕBER
MALLE LISSMANN
LIA SEPP
ANTS HIIE
ANNE AINSAAR
VIKTOR KÄÄR
MONIKA UUSTAL
VLADIMIR KUTSENOK
TOOMAS NIILOP
MARE VASARLO
MERIKE TEOS
KRISTA ROOSI
LIIA EHKMANN
LARISA EREMEEVA
REIN KEINASTE
SVETLANA HILL
PEEP OTS
SOFIA SILLER
NIINA KOSTINA

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED

Mais lahkunud
JOHAN HIMMELREICH
VALDUR LUHAJÄRV
ANNA KHRABROVA
VAIKE TOOTS

MAIKUU
2. mail
6. mail
8. mail
11. mail

TAIMAUT LASTELAAGRID SUVI 2014
7–16aastastele

Spordi ja ujumise lastelaager
Kloogaranna noortelaagris
Toimumisaeg: 14.06–19.06
Tuusiku hind: 140.-

Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager
Karksi-Nuias
Toimumisaeg: 14.07–20.07
Tuusiku hind: 159.-

Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias
Toimumisaeg: 25.06–1.07
Tuusiku hind: 159.-

Seikluslik puhke- ja vabaaja lastelaager
Pärnumaal
Toimumisaeg: 3.08–9.08
Tuusiku hind: 164.-

Info ja registreerumine:
www.taimaut.ee Tel 520 4057
info@taimaut.ee

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

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

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

15. mail
15. mail
16. mail
19. mail
20. mail
22. mail
23. mail
24. mail

kustutati järelevalveta lõke Jüris Aruküla
tee 10
likvideeriti avarii ringtee Jüri ringil
otsiti suitsu põhjust Assakul Järve tee 5
kustutati tahma põleng Peetris Mõigu
tee 7
likvideeriti avarii ringteel Venekülas
leiti lõhkekeha Jüris Kasemäe tänaval
likvideeriti põleng Jüris Rebase tänaval
aidati Jüris Tammiku tee 4 puu otsast alla
kass
avarii ringteel Venekülas, kokkupõrge
metsseaga
likvideeriti põleng Soodevahe külas
Lennuradari teel
likvideeriti reostus Vana-Tartu mnt 7
vigastatud lind Veskitaguse külas Halli
tee 5

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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