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Rae valla ametlik väljaanne

Eelarvestrateegia järgnevaks neljaks aastaks näeb
ette mahukaid investeeringuid
Peetrisse hakatakse ehitama elamusspordikeskust
Nutitelefonide kasutamine
Rae valla koolide näitel
Muudatustest piikonnapolitsei töös
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Aruheina Lasteaed võttis oma esimesed mudilased vastu 4. novembri hommikul. Nüüdisaegse ja valgusküllase 180-kohalise lasteaia ehitus algas tänavu jaanuaris ning läks maksma 2,3 miljonit eurot.
Lasteaed alustas tööd uudse ühe õpetaja süsteemi järgi. Loe rohkem lk 6.
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Rae valla eelarvestrateegia 2015–2018 näeb ette
mahukaid investeeringuid haridusse, teedesse ja
tervishoidu
Rae vallavolikogu võttis 21. oktoobril
vastu valla eelarvestrateegia järgmiseks
neljaks aastaks ning selle põhjal on 2018.
aasta lõpuks suuremad asumid ühendatud kergliiklusteedega, Jüris on nüüdisaegne perearstikeskus, Peetris uus põhikool ning perearsti- ja noortekeskus,
Vaida on saanud kooli laienduse ning
noorte- ja külastuskeskuse.
Suure osa kogukuludest moodustavad järgnevatel aastatel haridusega seotud kulud.
„Vastuvõetud eelarvestrateegias on jätkuvalt esmane prioriteet lasteaia- ja koolikohtade rajamine, mille osas näeme, et
suudame aastate eest kuhjunud vajakajäämistest jagu saada,“ ütles volikogu esimees
Agu Laius.

Peetrisse uus põhikool ja
lasteaed

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul tehaksegi üks suuremaid investeeringuid uue
põhikooli ehitamisse aastatel 2015–2016
ning uus kool saab plaanide järgi olema
Peetris Vana-Tartu maantee ääres Sepa
elamurajooni lähedal. „Peetri ja Järveküla
piirkonna jaoks on ehitatav põhikool väga
oluline objekt, kuna tänased lasteaialapsed vajavad kõik koolikohta. Kuid lisaks
peame oluliseks, et piirkonnas tegutseks ka
huvialakool. Peetri piirkonnas peab olema
võimalus nagu Jüriski tegeleda kaunite
kunstide ja spordiga intensiivsemal tasemel. Uue põhikooli ehitamisel laiendame
ka sportimisvõimalusi täiskasvanutele,“
kommenteeris vallavanem.

Kuivõrd Rae vald on jätkuvalt populaarne ja hea elukoht noortele peredele,
siis on piirkonna elanike arv kasvamas
ja lähiaastatel on näha vajadust veel ühe
lasteaia järele. „Peetri piirkonnas sünnib
lapsi kõige rohkem ja kõige suurem vajadus uue lasteaia järele on tekkimas just seal.
Kasvutempo jätkumisel näeme tulevikus
veel ühe lasteaia ehitamise vajadust, mille
oleme praegusel hetkel eelarvestrateegias
planeerinud aastatele 2017–2018.

lisaks liiklusohutuse tõstmisele oluline ka
tervisespordi tegemiseks. Välja ehitatakse
Assaku-Peetri-Tallinna tee I etapp (2015),
Assaku-Jüri (2015), Assaku-Peetri-Tallinna
II etapp (2016), Jüri-Lagedi (2016), LagediTuulevälja (2016), Assaku-Peetri-Tallinna
III etapp (2017), Rae-Assaku (2017),
Aaviku-Vaida (2018). Kogu võrgustiku loomiseks loodab vald kaasata EL vahendeid,
millega on eelarvestrateegiat koostades ka
arvestatud.

Vaida Põhikool laieneb ja alevik saab noortekeskuse

Suuremad tee-ehitused, pindamised ja sillad

Vallavolikogu esimees Agu Laius tõi esile,
et eelarvestrateegia keskendub kogu valla
arengule, investeeringuid kavandatakse
nii Jüri, Lagedi, Peetri kui ka Vaida kandis.
Näiteks seisavad ees olulised investeeringud Jüri terviseradade arenduseks (2015–
2016) ja plaan on täiendada 2015. aastal ka
Lagedi spordiväljakut.
Vaida alevikku näeb investeeringute
plaan ette nii põhikooli laiendamist 2015.
aastal kui ka noorte- ja külastuskeskuse
ehitamist aastal 2016. „Peame oluliseks,
et meie lõunapiirkonnas oleks samuti
vajalikud teenused väga heal tasemel, ja
kuna kool on piirkonna keskus, on kooli
laiendamine ülimalt oluline. Seda enam,
et näeme Vaidat ja sellega piirnevaid lõunakülasid kui kasvavat piirkonda,“ märkis
vallavanem.

Rajatakse kaks perearstikeskust

„Sotsiaalse taristu arendamine vallas peab
käima kompleksselt ning järgmistel aastatel
ehitatakse valda ka kaks perearstikeskust,
millest üks tuleb aastal 2017 Jürisse, kus
soovime tänase tervisekeskuse asemele
rajada nüüdisaegse perearstikeskuse, ning
teine perearstikeskus tuleb kahasse noortekeskusega Peetrisse aastal 2015,“ ütles
vallavanem, lisades, et nende projektide
realiseerumise eelduseks on toetusraha
saamine EL toetusfondidest, mille tingimusi on ministeeriumid käesoleval hetkel
ette valmistamas.

Ehitatakse välja vallasisene
kergteede võrgustik suuremate asulate vahel
Rae spordikeskuse laiendamine
ehitusjärgu alguses
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Kergliiklusteede rajamisel peetakse eelarvestrateegias silmas ühtse vallasisese
kergteede võrgustiku tekkimist, mis on

Tee-ehitustest ja rekonstrueerimistest tulevad töösse Mõigu kortermajade piirkonna
tee-ehituse lõpetamine (2015), Tammi tee
ehitus (Vahesoo-Läike tee lõik, 2015), Ehituse-Kasemäe-Rebase II ja III etapp (2015–
2016), Andrekse teede rajamine koos
piirkonna elanikega (2015–2016), Niinesaare tee (asfaldi teine kiht 2015), Nabala
tee (2016), Tammiku-Väljaku ühendus
(garaažid, 2017), Laste tänav (2017), Küti
tee pikendus Vana-Tartu maanteeni (2017),
Kodala elamupiirkond (2018).
Pindamistest on plaanis ette võtta Ülase
tee (2015), Meelespea tee (2015), Golfi tee
(2016), Veskitaguse tee (2016), Liiva tee
Järveküla külas (Karja tee – Kindluse tee
2016), Vaida tee (2017).
Eelarvestrateegia näeb ette ka kolme
silla ehitust: Veskitaguse sild (2015), Lagedi
rippsild (2015), Tankisild (2018).

Eelarvestrateegia arvestab
välisrahastuse, tulumaksu
kasvu, laenuraha ja kinnisvara müügiga

„Eelarvestrateegia on ambitsioonikas ning
näeb valla arengu edendamiseks lisaks
omatuludele ette võimalused ka paljude
Euroopa Liidu ja Eesti toetus- ja abirahade
rakendamiseks vallas. Ühtlasi on strateegias arvestatud, et need toetus- ja abirahad
oleks tagatud ka vallalt nõutava omafinantseeringuga,“ kommenteeris volikogu esimees Agu Laius.
Põhiliste tuluallikatena näeb vald ette
laekumisi füüsilise isiku tulumaksudelt,
laenuraha ja kinnisvara müüki. 2015. aasta
märtsi lõpuks on Rae vallal 9miljoniline
laen, aga 2015–2016 on investeeringute
katmiseks vaja laenu veel 5,9 mln ulatuses
suurendada.
RS

RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
Oktoobris avalikustati siseministeeriumis omavalitsuste võimekuse pingerida,
mille tipus oli aastate 2010–2013 andmete põhjal Rae vald.
Kohaliku omavalitsuse võimekuse mõõtmisel vaadeldakse kuut komponenti:
rahvastik ja maa, kohalik majandus, elanikkonna heaolu ning lisaks veel kolme
komponendina erinevaid võimekusi,
milleks on organisatsiooniline, finants- ja
kohalike avalike teenuste osutamise võimekus. Rae valla hea koha tagab omavalitsuste
pingereas stabiilsus eri valdkondades.
Rae vald on tugevaim kohalikus majanduses. Majandusüksuste arv on Rae vallas
olnud pidevalt kasvav. Kui aastatel 2006–
2009 oli see saja 15–64aastase elaniku

Võimekamaks omavalitsuseks
kerkis taas Rae vald
Foto Rae Sõnumid
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kohta 12,7, siis 2010–2013 oli number juba
18,6. „Majandusüksuste arvu kasv näitab,
et Rae vald on ettevõtjatele atraktiivne koht
ja siia soovitakse tulla,“ kommenteeris vallavanem Mart Võrklaev, kes lisas, et loodab
selles osas ka kasvu jätku.
Võrklaev möönis, et kindlasti on ühe
näitena nende numbrite taga ABB AS
tootmise koondumine Rae valda. Ettevõte pakub täna tööd umbes 1100–1200
töötajale. „Hea meel on siinkohal lisada,
et Rae vallas tehakse ettevõtetega koostööd. Oleme ette näinud alad, kuhu tootmist planeerida, ja kui mõnel ettevõttel
on huvi tulla Rae valda, siis lepime kokku
tingimused, et keskkond saab korralik, ja
seejärel proovime olla võimalikult kiired
menetlustoimingute teostamisel.“
Vallavanem viitas Rae valla tugevusele
ka finantsilises võimekuses. „Meil on konservatiivne eelarvepoliitika ja põhitegevuse
tulemi hoidmine plusspoolel on äärmiselt

oluline, sest nii tagame omafinantseerimise
võimekuse.“

Elanike heaolu esikohast
olulisem

Vallavanem ei salga, et hea meel on taas
olla esinumber omavalitsuste võimekuse
pingereas, aga sellest olulisem on, et meie
inimestel on siin vallas hea elada. „Selle
nimel oleme pingutanud palju. Tänavu
saab vald juurde 420 lasteaiakohta ning
gümnaasiumi ja spordikeskuse laienduse.
Samuti uusi teid ja kergliiklusteid ning
investeeringute kogumaht küündib tänavu
üle 10 miljoni euro.“
Kõige suurem mure on olnud seni lasteaiakohtade puudus, mida viimastel aastatel on juurde loodud 756 ehk siis sama
palju, kui oli vallas neid kokku veel neli
aastat tagasi. Vallavanem tänab kõiki sotsiaalselt vastutustundlikke ettevõtjaid, kes
on kaasa aidanud nii lasteaiakohtade loomisele kui ka elukeskkonna parandamisele.
„Koostöös suudame me olla tugevamad.“
Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeksi uuringu teostas siseministeeriumi tellimusel uuringufirma Geomeedia.
RS

Rae valda tasub end sisse kirjutada sel aastal
Alates 2015. aastast hakkab Rae vallas kehtima uus pere- ja sotsiaaltoetuste väljamaksmise kord, mis võrreldes vana korraga toob muutusi sissekirjutusnõude osas.
Uues korras tuleb arvestada, et nii koduse
mudilase, eralasteaia toetuse kui ka spordija huvitegevuse, laagritoetuse ning sõidukompensatsiooni kuluhüvitise taotlemisel
vaadatakse sissekirjutust valda, mis peab
olema 31. detsembri seisuga.
Näiteks kui vanem tahab hakata taotlema koduse mudilase toetust 2015. aasta
veebruaris, siis vastavalt uuele määrusele
vaadatakse vanemate sissekirjutust möödunud aasta lõpu seisuga. Kui sissekirjutus
on 2014. aasta 31. detsembri seisuga, hakatakse koduse mudilase toetust maksma
alates märtsist. Märtsi toetus makstakse
arveldusarvele 15. aprilliks.
Samuti vaadatakse järgmisest aastast sissekirjutust möödunud aasta seisuga eralasteaia toetuse maksmisel ning
kolme kuluhüvitise – spordi- ja huvitegevuse, laagritoetuse ja sõidukompensatsiooni maksmisel.

Sotsiaaltoetuste saamiseks
vajalik samuti sissekirjutus

Eakamatel inimestel tasub samuti üle vaadata oma sissekirjutus, sest ka sotsiaaltoetuste maksmise kord muutub järgmisest
aastast ning mitmete toetuste maksmise
üks tingimusi on see, et taotleja on olnud
valla elanik vähemalt ühe aasta.
Aastane sissekirjutusnõue on pensionäri ja puudega inimese ravimi- ja/või
hambaravitoetuse maksmisel, samuti pensionäri ja puudega lapse prillitoetuse, invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetuse, üldhooldekodus oleva isiku
ülalpidamiskulude toetuse, matusetoetuse
ja Tšernobõli veterani toetuse taotlemisel.
Vaata rohkem informatsiooni toetuste
ja toetuste taotlemise kohta valla koduleheküljelt http://www.rae.ee/toetused-jasoodustused
RS

Koduomanikud saavad maamaksuvabastuse

Lähtudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima
hakanud maamaksuseaduse muutmise
seadusest, vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale
üldplaneeringule tiheasustuses kuni
1500 m 2 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.
RS
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Vaida aleviku Vana-Vaida tee 13 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldusega nr
1400. Planeeritav ala asub Vaida alevikus Hoidla tee ääres, kust on planeeritud alale ka juurdepääs. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 7,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Vana-Vaida tee 13 tootmismaa sihtotstarbelise kinnistu osaline jagamine,
moodustades kaks kinnistut sihtotstarbega 50% ärimaa ja 50% tootmismaa
ning üks kinnistu sihtotstarbega 45%
ärimaa, 45% tootmismaa ja 10% transpordimaa, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
tootmismaa ja keskusmaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub 18.
novembril 2014 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Peetri aleviku Kalmu kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 14.10.2014 korraldusega
nr 1385. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus Pargi, Suurekivi ja Küti tee
ristil. Juurdepääs alale on Küti teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
5,90 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks ärimaa, üks
transpordimaa ning üks maatulundusmaa krunt, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud,
lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud ärimaa juhtotstarve, kus eelistatakse eelkõige piirkonna elanikkonda teenindava ärimaa
arendamist.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
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lähteseisukohtade tutvustus toimub 18.
novembril 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Lehmja küla Rukki tee kinnistute muutmise ja Liivatee katastriüksuse ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.04.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 444. Planeeritav ala asub
Lehmja külas Lauda ja Rukki tee ääres.
Juurdepääs on Lauda ja Rukki teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 69
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavolikogu 11.12.2007
otsusega nr 340 kehtestatud Lehmja
küla Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ääres asuva Assaku aleviku ja
Lauda tee vahele jääva ala detailplaneeringut Rukki tee 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 13,
13a, 13b, 14, 15, 17 ja 19 krundi osas,
määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub 13.
novembril 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Suursoo küla Ingamäe kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Planeeritav ala asub Rae vallas Suursoo
küla lõunaosas Samblamäe tee ääres.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
14,48 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kolmeks elamumaa
sihtotstarbega krundiks, millest üks
jääb olemasoleva majapidamise teenindamiseks, ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub
Ingamäe kinnistu osaliselt olemasoleval elamumaa juhtotstarbega Suursoo
küla ajaloolise asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul alal. Detailplaneeringu

•

eesmärk haakub Rae valla üldplaneeringu põhimõtetega.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub 20.
novembril 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
17.11.2014–30.11.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Uuesalu küla Herne kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
28.01.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 125 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 28.10.2014 korraldusega
nr 1428. Planeeritav ala asub Uuesalu
külas Assaku aleviku piiri ääres, Karja
teest ligikaudu 40 m lõuna pool. Juurdepääs alale on Karja tee L3 kinnistult.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,75 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu maatulundusmaa
sihtotstarvet ning jagada see kaheks
elamumaa ja üheks transpordimaa
sihtotstarbeliseks krundiks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
30.11.2014.
Lehmja küla Kase II, Põlendiku, Rukki tee
20 ja Rukki tee 22 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.09.2009 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 989 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldusega
nr 1398. Planeeritav ala asub Lehmja ja
Järveküla külas Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maanteest läänes Lauda tee
ääres. Juurdepääs alale on perspektiivselt Rukki teelt. Planeeritava maa-ala
suurus on ligikaudu 7,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev Kase II maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu

•
•

kolmeks äri- ja tootmismaa krundiks,
muuta osaliselt Põlendiku maatulundusmaa kinnistu sihtotstarvet, moodustades ühe äri- ja tootmismaa krundi
ning ühe maatulundusmaa krundi,
muuta Kaera tee L2 transpordimaa
kinnistu sihtotstarvet ning liita osalt
Rukki tee 20 ja osalt Rukki tee 22 ärija tootmismaa kinnistute koosseisu,
määrata äri- ja tootmismaa kruntidele
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
30.11.2014.

Peetri aleviku Vägeva tee 3a kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
04.02.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 158 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 28.10.2014 korraldusega
nr 1426. Planeeritav ala asub Peetri alevikus väljakujunenud piirkonnas ning
Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee naabruses. Juurdepääs alale on
Vägeva tee T4 kinnistult. Planeeritava
maa-ala suurus on ligikaudu 0,72 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu veekogude maa ja
üldkasutatava maa sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on planeeritud äri- ja
tootmismaa juhtotstarve.

•

Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
30.11.2014.

Järgmise detailplaneeringu teistkordsest avalikust väljapanekust 17.11.2014–
30.11.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9:
Rae küla Vana-Sutikase kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 12.04.2005 otsusega nr
401 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
22.04.2014 korraldusega nr 520. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud
parandused ja täiendused muudavad
detailplaneeringu põhilahendust, sellest tulenevalt korratakse detailplaneeringu avalikku väljapanekut.
• 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 detailplaneeringu ala. Juurdepääs planeeringualale on Raeküla teelt. Planeeritava
maa-ala suurus on ligikaudu 3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada ühest maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust neli
ärimaa sihtotstarbelist kinnistut ning
üks transpordimaa krunt. Määrata ärimaa kinnistutele 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.
• Vastuväited ja ettepanekud detail-

planeeringule esitada hiljemalt
30.11.2014.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Ülejõe küla Raadiojaama tee 24 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 28.10.2014 korraldusega nr 1427. Planeeritav ala asub
Ülejõe külas Raadiojaama tee ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Raadiojaama teelt ja
Raadiojaama põigult. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,12 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on ärimaa sihtotstarbega kinnistu
muutmine elamumaa kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Rae valla üldplaneeringu järgi on alale
ette nähtud olemasoleva ärimaa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse
§9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik
üldplaneeringu muutmine. Ühe uue
elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt piirkonna senine juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Aastalõpupidu
27. detsembril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Õhtujuht Kalvi Kants
Marju Länik
Mustkunstnik Fred-Erik Johanson
Tantsutrupp Celavy
Kell 00.00–02.00 retrodisko
Avatud kohvik
Piletid hinnaga 15 eurot müügil alates detsembrist Rae Kultuurikeskuses. Lisainfo 605 6759
november 2014 • Rae Sõnumid
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„Aruheina lasteaeda võib iseloomustada
kui nüüdisaegset ja päikselist lasteaeda
ning on väga oluline, et selle avamisega
likvideerisime oluliselt lasteaiakohtade
puudust. Arvult juba kaheksas Rae valla
lasteaed alustas tööd uue süsteemi järgi,
mis tagab suurema järelevalve ja individuaalsuse lapse arengu jälgimisel,“ ütles
vallavanem Mart Võrklaev.
„Tööd ja vaeva on lasteaia avamisega
palju olnud, kõige keerulisem oli leida korraga tööle nii palju personali, aga saime sellega hakkama, avamise päevaks oli lasteaia
personal pea 100% koosseisuga olemas,“
rääkis lasteaia direktriss Kaia Randlaine,
kes lisas, et lasteaias alustas tööd 9 rühma,
9 õpetajat ja 18 õpetaja assistenti.
Kaia Randlaine sõnul töötab uue süs-

teemi järgi ühes rühmas iga päev üks õpetaja ja kaks assistenti. „Hetkel tunneme,
et oleme uue süsteemiga rahul, sest selli-

Pildil ( paremalt) ehitusfirma AS Parmeron juht Rein Olesk, vallavolikogu esimees
Agu Laius, Aruheina Lasteaia juhataja Kaia Randlaine, keskkonnaminister
Keit Pentus-Rosimannus, vallavanem Mart Võrklaev ja Harju maavanem Ülle Rajasalu

Rae vald andis ehitusloa rahvusvahelise
elamusspordikeskuse rajamiseks Peetrisse

Vaade tulevasele elamusspordikeskusele ja sisevaade
21. oktoobri istungil väljastas Rae vallavalitsus ehitusloa elamusspordikeskuse kompleksi rajamiseks Tallinna-Tartu maantee lähedusse Peetri alevikus.
Elamusspordikeskus rajatakse linnapiirist
kahe kilomeetri kaugusele Tallinna-Tartu
maantee juures asuvasse Reti tee piirkonda,
mille lähedusse on plaanide järgi kerkimas
ka uus Peetri põhikool. Hoone kaugus neljarealisest maanteest hakkab ehitusprojekti
järgi olema umbes 100 meetrit.
Elamusspordikeskuse sisehall hakkab
vastama rahvusvahelistele nõuetele ning
selle juurde soovitakse rajada UCI-le vastav BMX-krossi välirada ning betoonist
skatepark. Sisehalli tuleb BMX-krossi treeningurada ning rula- ja trikirattasõitjatele

Rae Sõnumid • november 2014

mõeldud täismõõtmetes skatepark. Samuti
lubatakse ehitada mägirattasõidu harrastajatele mõeldud siserada.
Ettevõtja plaanide järgi rajatakse veel
sisehalli trampliinid ja poroloonbasseinid, mida saavad kasutada nii lumelaua
ja freestyle suusatamise harrastajad kui ka
professionaalid.
Projekti järgi saab Peetri omale ainulaadse keskuse kogu Euroopas, mis annab
lisaks kohalikele kasutajatele võimaluse
kujuneda sihtkohaks ekstreemspordi harrastajatele üle Euroopa.

Keskuse rajaja, MTÜ Elamusspordikeskuse Ühing, on antud valdkonnas
suurte kogemustega. MTÜ vedajad on
ellu kutsunud ka Simple Sessioni, mis
on saanud maailma üheks tähtsaimaks
ekstreemspordivõistluseks.
Rae vallaga koostöös leiti mastaapse
elamusspordikeskuse rajamiseks parim
variant asukoha ja hoonete paiknevuse
osas krundil.
Elamusspordikeskuse kompleksi ehitus peab valmima 2015. aasta jooksul ning
raha selle rajamiseks taotletakse EASilt.
Priit Põldmäe
abivallavanem

Lagedi sai juurde kerg- ja jalgtee

Jaama tänava kergliiklustee ehituse
kaasrahastus tuli Euroopa Regionaalarengu
Fondi toetusmeetme “Linnaliste piirkondade arendamine” projektist “Harjumaa
kergliiklusteede võrgustiku rajamine“.
Betooni tänava jalgtee ehitamist ja
sõidutee rekonstrueerimist koos tõstetud
ristmike väljaehitamisega finantseeriti valla
eelarvest.
RS

Oktoobri lõpus andis ehitaja, Tallinna
Teede AS, vallale üle teed, mis ühendavad
omavahel Pirita jõe rippsilda, Betooni
tänava kortermaju ja raudteejaama.
Jaama tänava äärde ehitati 430 meetri
jagu kergliiklusteed ja Betooni tänava
paaritu numbriga majade poolele jalgtee.
Lisaks rekonstrueeriti sõidutee ning liikluse rahustamiseks ehitati kaks tõstetud
ristmikku.
Abivallavanem Madis Sarik ütles, et
Lagedi aleviku inimestel on võimalik lii-

kuda aleviku vahel turvaliselt, sest uued
teed on ühendatud möödunud aastal tehtud kergteedega moodustades ühtse kergliiklusteede võrgustiku. Eriti oluline on
see laste ohutut kooliteed silmas pidades.
„Samuti said Betooni tn elavad inimesed
endale korraliku kaasaegse kodutee ning
kaasaegsed tõstetud ristmikud tagavad
turvalisema keskkonna“, kommenteeris
abivallavanem.
Tee-ehitus läks maksma ligi 210 000
eurot.

Mahukad
rekonstrueerimistööd
jätkuvad
Juhtme ja
Kuusekese
tänaval

Uued tänavanimed

Projektijuht Aivar Krügeri sõnul saab
trassiehitustöödega jätkata ka külmal ajal.
Miinuskraadide juures pole võimalik teha
asfalteerimistöid ning seetõttu on võimalik
kogu projekt lõpetada 2015. aasta kevadel.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on
praegune Mõigu olukord liikluskorralduses
jätkuvalt üsna keeruline, sest tööd on
hästi mahukad ja piirkonna asustus
tänu kortermajadele väga tihe. Kuid
enam pole palju jäänud, et asum saab
uuenenud väljanägemise koos korras
teede ja trassidega. „Loodan, et Mõigu
rahvas suhtub äärmiselt mahukatesse
rekonstrueerimistöödesse mõistvalt ning
et töö teostaja Nordecon teeb elanikega
koostööd selle nimel, et info õigel ajal
osapoolteni jõuaks,“ rääkis vallavanem.
Värske rekonstrueerimistööde info on
leitav ka Nordeconi koduleheküljel http://
www.nordecon.com/root/et/projektid/
insenerehitus/toos-olevad/1967-view-461.
html
17. oktoobriks sai Kaabli tänav asfaltkatte ja paigaldatud olid ka uued tänavavalgustuspostid.
RS

14. novembril lõpevad käesolevaks aastaks
planeeritud I ehitusetapi teetööd Rebase,
Kasemäe ja Ehituse tee piirkonnas.
Kasemäe tänava sõiduteest on saanud
korda ligikaudu 1,4 kilomeetrit, lisaks
ehitati sõidutee põhjapoolsele küljele 2,5
meetri laiune kergliiklustee, kortermajade 1–3 vahelisele alale rajati parkla ning
remonditud tee sai ka tänapäevase LED
tänavavalgustuse.
„Tööd on Jüri kortermajade elanike

Vallavalitsuse 14. oktoobri korraldustega
anti nimi viiele liikluspinnale ning tänavate
nimekirjas on juures viis tänavat.
Ülejõe külas on uus Raudtee tänav,
Peetri alevikus Johannese tee ja Vainu tee,

Foto Rae Sõnumid

Peetri uhiuus 180kohaline Aruheina Lasteaed avas uksed 3. novembril, koos uue
lasteaia mudilastega on Peetri piirkonnas
ligikaudu 660 lasteaialast.

sel moel saame pakkuda lastele rohkem
tähelepanu ja turvatunnet.“ Direktriss on
rõõmus, et avamispäevaks sai paika ka kõik
vajalik, mida lastele iga päev tarvis läheb.
Ehitustööd algasid tänavu talvel, tööde
teostajad olid AS Parmeron ja TREV-2 Ehituse OÜ.
RS

7

Lagedi alevikus on Killustiku põik ja Killustiku tee.
Vallavalitsuse 30. septembri korraldusega nimetati Karla külas Lõolapõllu kinnistu juures asuv tee Lõolapõllu teeks. RS

Jüri aleviku Rebase, Kasemäe ja
Ehituse tänava remondi I etapp
kulgeb plaanipäraselt
poolt olnud ammu oodatud, sest sealne
teede olukord on aastatega aina kehvemaks
muutunud. Kuna tegemist on ehituselt
väga mahuka ja ka kalli projektiga, siis on
rekonstrueerimine jagatud kolme etappi“,
rääkis abivallavanem Madis Sarik.
Esimese etapi tööde käigus tegi Elveso
AS korda ka piirkonna vee-, sajuvee- ja
kanalisatsioonitrassid.
Teise ja kolmanda etapi tööd on planeeritud aastatesse 2015 ja 2016.
RS
Foto Rae Sõnumid

Peetris alustas tööd Aruheina
Lasteaed

Foto Rae Sõnumid
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Muudatustest Rae valla piirkonnapolitseinike
töös
1. oktoobrist 2014 jõustunud reformid
politseis on toonud kaasa teatavad muudatused ka Rae valda teenindavate politseiametnike töös. Rae vallas jätkavad
tööd kaks piirkonnapolitseinikku ja üks
noorsoopolitseinik. Neist üks piirkonnapolitseinik teenindab lisaks ka Kose
valda.
Muudatuste tagajärjel vähendatakse piirkonnapolitseinike reageeriva ja menetleva
töö mahtu ning seeläbi suureneb piirkonnapolitseinike probleemipõhine ennetustöö. Piirkonnapolitseiniku ülesanne on
kogukonna turvalisust mõjutavate probleemide väljaselgitamine ja nende lahendamine, kaasates vajaduse korral teisi
politsei struktuuriüksusi ja/või politsei
koostööpartnereid. Piirkonnapolitseiniku
ülesanne on ka teavitada koostööpartnereid (eelkõige kohalikku omavalitsust)
probleemolukordadest (eelkõige sotsiaaltöö valdkonda kuuluvatest) ja abi vajavatest
isikutest ning osaleda nende probleemide
lahendamiseks loodud koostöövõrgustike
ümarlaudades.
Alates oktoobrist kuuluvad Rae valda
teenindavad piirkonnapolitseinikud Põhja
prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna
ennetus- ja menetlustalituse Ida-Harju
konstaablijaoskonna alla. Piirkonnapolitseinikena jätkavad Mikk Altmets (tel 612
4655; e-post mikk.altmets@politsei.ee) ja
Roman Maiorov (tel 612 4650; 612 4658;
e-post roman.maiorov@politsei.ee), noorsoopolitseinik Tiiu Karner (tel 612 4671;
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20. detsembril kell 18.00 algab Rae Kultuurikeskuses kontsert

“Maailma
rahvaste
jõulud”

Jüri Raamatukogus
teisipäeval, 25. novembril kell 18.00
Varje Malsroos ja Anni Mehide tutvustavad enda koostatud
raamatut „Kastepiisad kivilohkudes“, mis on valminud tuntud
kodu-uurija ja harrastusarheoloog Oskar Raudmetsa (19142003) arhiivimaterjalide, kodulooliste artiklite ja elumälestuste
alusel.

Piirkonnakonstaablid asuvad Jüris Aaviku tn 1 majas
e-post tiiu.karner@politsei.ee). Lisaks vastavad endiselt Ida-Harju politseijaoskonna
Maardu maja klienditeenindaja telefon 612
4611 (elektroonsed avaldused, avalike ürituste kooskõlastuse taotlused saata pohja@
politsei.ee) ning politsei üldine kliendiinfotelefon 612 3000 (esmaspäevast reedeni
kell 8.00–18.00).
Piirkonnapolitseinikud ja noorsoopolitseinik võtavad elanikke vastu Jüris
aadressil Aaviku tee 1 kolmapäeviti kell
16.00–18.00. Kuigi elanike vastuvõtuaeg
on üks korda nädalas, saab vajaduse korral kokku leppida teise aja piirkonna- või
noorsoopolitseiniku tööaja raames.

Ida-Harju konstaablijaoskonda juhib
piirkonnavanem Marili Tammiste. Piirkonnavanem võtab elanikke vastu IdaHarju konstaablijaoskonnas Maardus
Karjääri 11 esmaspäeviti kell 9.00–11.00.
Piirkonnavanema e-postiaadress on marili.
tammiste@politsei.ee, telefon 612 4637.
Juhime tähelepanu sellele, et kui olukord nõuab politsei kiiret sekkumist ja olukorra lahendamist kohapeal (nt kui on oht
elule, tervisele, süütegu hakatakse toime
panema või on vahetult toime pandud),
siis tuleb pöörduda hädaabinumbril 112.
Politsei ja Piirivalveamet

Vaidas kolivad postiteenused A & O kauplusesse
Omniva (Eesti Post) teatas, et alates 3.
novembrist osutatakse Vaidas postiteenuseid kohalikus A & O kaupluses.
See, et postiteenused liiguvad parema
kättesaadavuse huvides postkontoritest
välja kohtadesse, kus inimesed oma igapäevaseid talitusi teevad, on ülemaailmne
trend, selgitatakse teates. Seda teed on
mindud nii Saksamaal, Taanis kui ka Soomes.
Vaidas on Omniva partner postipunkti
avamisel Harju Tarbijate Ühistu. Vaida A
& O kaupluses avatav postipunkt võtab
seitsmel päeval nädalas vastu kiri- ja pakisaadetisi ning müüb postikaupu. Samuti
saavad inimesed sealt kätte kõik saabunud
saadetised.

Tänavu tasub jõulupidu oma koduvallas
pidada, sest see saab olema väga värvikas
ja multikultuurne.
Foto Rae Sõnumid
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Kas tead, et

oma elu- või asukohas saad tellida kirjakandjalt teenuseid.
• Kirisaadetise vastuvõtmine/kättetoimetamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 2 kilogrammi
(sisemaine ja rahvusvaheline);
• Postipaki vastuvõtmine/kättetoimetamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine
ja rahvusvaheline);
• Rahakaartide saatmine;
• Ajakirjandustellimuste vormistamine;
• Maksete vastuvõtt;

•
•

Pensionide väljamaksmine;
Postimaksevahendite müük.

Kirjakandja saab koju tellida, helistades telefonil 661 6616, saates e-kirja
aadressil info@omniva.ee või Omniva
e-teeninduses www.omniva.ee. Samuti
saab kirjakandja koju kutsuda, postitades
kirjakasti kutsekaardi.
Kui inimene elab lähimast postkontorist või postipunktist kaugemal kui 5
kilomeetrit, on tema jaoks kirjakandja
tellimine tasuta ning tasuda tuleb vaid
tellitavate teenuste eest. Kirjakandjale
saab tasuda sularahas.

Alates 21. novembrist on raamatukogus võimalik tutvuda väljapanekuga Raudmetsa arhiivimaterjalidest (kodu-uurimise päevikud, pärimuslugude kaustikud, eluloomälestused, ajalehe-,
ajakirjaväljalõiked kodulooliste lugudega Rae, Kiili ja Jõelähtme
küladest, fotoalbumid jne) ning mõningatest tema avastatud arheoloogilistest leidudest.
Peeter Böcklerilt kuuleme Rae vallas asuvatest haruldastest
kultusekividest, mis on avastatud O. Raudmetsa poolt või tema
initsiatiivil kaitse alla võetud.
Kohtumiseni!

Esinevad:
Pärnu Kammerkoor (dirigent Elo Kesküla), orkester Saku Mandoliinid (kunstiline juht Joosep Sang), solist Els Himma
ja Anneli Kadakas trummidel.
Rohkem infot
telefonil 605 6759 või
e-postiaadressil kultuur@rae.ee.

Jõulukuu sündmused Lagedil

Muinasjututund
Jüri Raamatukogus
22. novembril kell 12.00

Külas Kostivere Laste Teater
U. Leiese etendusega

„Trips, Traps,
Trulli suvepäev“

4. detsembril kell 18.00 toimub Lagedi
Raamatukogus erikujuliste kaartide töötuba. Igaüks saab valmis teha kolm-neli
erinevat näidist ning lõpuni viimistleda
üks-kaks kaarti.
Kaasa võtta harilik pliiats ja joonlaud,
võimaluse korral ka paberinuga, voolimisluu ning lõikematt.
Töötoa osalustasu on 4 eurot. Kohtade arv on piiratud!
Osalemissoovist palun teada anda
aadressile anneliis.salumae@gmail.com
***
Kallid Lagedi kandi kodused lapsed!
Laupäeval, 13. detsembril kell 11.00 toimub Lagedi koolimajas Lagedi kandi
koduste laste jõulupidu.
Lavale astub Nukustuudio Äpunäpp
etendusega „Kodumetsa haldjate jõulupidu“.
Külla tuleb jõuluvana, kes toob üllatusi!
Et jõuluvana teaks kui palju kingitusi
varuda, palun anda oma tulekust teada
hiljemalt 1. detsembriks 2014 telefonil
522 0820 või e-postiga lagedi.alevikuselts@gmail.com

ADVENDILAAT
Ostame-müüme-vahetame
käsitööd ja omatoodangut
Lagedi koolimajas
7. detsembril kell 10.00–14.00
Avatud kohvik
Päkapikk, lastenurk
Ja veel palju huvitavat
NB! Lauakoht on tasuline (3 €).
Tasumine kohapeal.
Laadale registreerimine:
lagedi.alevikuselts@gmail.com
või 5645 4594
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„Kop-kop, lahti tee, metsas kuri jahimees!“
Kas laulusõnad eksivad?
Tänapäevalgi on veel paljudel arusaam, et
jahimehed on ühed kurjad inimesed, kes
käivad metsas vaid armsaid loomi tapmas. Mida jahimehed endast tegelikult
kujutavad ja kuidas jahipidamine meie
vallas arenenud on?
See aeg, kui elatuti küttimisest, oli
ammu enne meie aja arvamist, kuid toidupoolist lauale on metsast saadud läbi
aegade kuni tänapäevani. Koos ristiusuga
võeti meilt ära nii metsad kui maad ja
eestlased said metsloomi enamjaolt vaid
salaküttida. Ülemöödunud sajandi lõpus
sai eesti mees juba sirgema seljaga metsas
jahil käia. Esimesed Eestimaa jahiseltsid
asutati koos Eesti vabariigi tekkimisega
ja nende tegutsemine lõpetati Nõukogude
armee sissetungiga. Pärast sõda loodi uued
jahindusorganisatsioonid, millest paljud
eksisteerivad tänaseni. Jüri Jahimeeste
Selts asutati 08.11.1924. Tallinna-Haapsalu
Rahukogule kirjutatud palvekirjast loeme
järgmist: „Et Rae walla ümbruskonnas salaküttimine laialdaselt maad on wõtnud, kus
häävitawalt hukatakse jahiloome ja linde
waatamata nende sugu ja aja peale; ühtlasi
tallatakse ka mööda koristamata wilja wäljasi ja heinamaad, kus ära ajama minnes
sagedasti halbu sõnu ja muud, nagu: “ega

ma sinu krundi peal põle j.n.e.“ kuulda saad.
Et sarnast pahet kõrwaldada, otsustasiwad
ümbruskonna jahimehed jahiseltsi asutada,
kus omad krundid, kui ka mitte jahimehe
käes pidada olewad krundid wiimastelt
nõusolemise ja rendi teel liituda. Mille abil
loodame märksa salaküttimisele tõkkeid
teha; ning sellega ei saaks meie metsade
uhkus nõnda laastawalt häävitatud ja ka
meie koristamata wilja wäljad läbi sõtkutud, mille pärast palume Tallinna-Haapsalu
Rahukogud juurde lisatud Jüri Jahimeeste
Seltsi põhikirja registreerida.“
Üheks asutajaliikmeks ja esimeseks
seltsi esimeheks oli Eduard Kesa, kes oli
pärit Karla külast Pärtli talust (pildil) ja
teised asutajad olid Johannes Puumeister
ning August Birkan Lagedi külast. 1934.
aastal oli seltsil 52 liiget. Liikmed olid enamasti Rae vallast, kuid ka naabervaldadest
ja Tallinnast. Seltsil oli oma pitsat ja rinnamärk. Ka praegusel Jüri Jahimeeste Seltsil
on samasugune rinnamärk, mille kujutis on
võetud kasutusele ka logona.
Jüri Jahimeeste Selts taasasutati 1991.
aastal, kui nõukogude ajal loodud Rae jahiseltsis toimus jagunemine. Praegusel hetkel
toimetab Rae valla territooriumil neli jahiseltsi. Valla lääne-, põhja- ja lõunaosas Rae
Jahiselts, idapoolses osas Jüri Jahimeeste
Selts ning kagupoolses osas Aruküla ja
Peningi jahiselts.

Kas tõesti peetakse ka Rae
vallas metsloomadele jahti?

Jüri Jahimeeste Seltsil rinnamärk
Jahiseltsi huvi on võimalikult rikkaliku
ulukipopulatsiooni olemasolu ja ulukite
elupaigaks sobiliku looduskeskkonna säilitamine. Paraku on vallas asuvatest mitmetest metsamaadest saanud äriobjektid, kus
ei toimita heaperemehelikult. Ärilistel eesmärkidel on hävitatud hulgaliselt kunagisi
looduskauneid alasid. Meie tulevik ongi ju
eksisteerida Tallinna eeslinnana.

Jahindus ei ole kindlasti pelgalt küttimine

Muutunud on paljuski ka jahieetika. Kui
veel paarkümmend aastat tagasi võis
WABA MAA. Reedel, 25. oktoobril 1935

Millega tegeleb jahiselts?

Asutajaliige ja esimene seltsi esimees
Eduard Kesa 1920. aastal
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Jahiseltside peamine ülesanne on neile kinnitatud jahipiirkonna haldamine. Sellesse
kuuluvad ulukite vaatlus- ja loendusandmete kogumine, lisasöötmine, küttimislimiitide täitmine, patoloogilise materjali
kogumine, ulukikahjustuste likvideerimine
ja ennetamine, jahirajatiste rajamine ja
hooldamine ning kindlasti ka keskkonnahoiuga tegelemine. Lisaks sellele tegeletakse
jahilaskmise, noorte koolitamise, seltskonna- ja kogukonnaürituste korraldamisega. Jüri Jahimeeste Selts on korraldanud
Harjumaa jahimeeste kokkutuleku ja olnud
üks vabariikliku kokkutuleku korraldajatest, aidanud korraldada Vaskjala külapäevi
ja Rae valla küladepäevi, võtnud osa koristustalgutest, hooldanud Limu metsas asuvat
puisniitu, korraldanud õppepäevi nii lastele
kui ka külavanematele ja võtnud osa Rae
valla mängudest. Seltsil on ka välja kujunenud mitmeid traditsioone: ühine jahihooaja alustamine ja lõpetamine, ühisjahtide
korraldamine ning jõulurahu pühitsemine.

kuulda sellist lauset, et ega loomad metsas loetud ole, siis nüüd on juba seisukoht
vastupidine. Pigem jäetakse jahis loom
laskmata, kui ei ole kindel, et tegemist on
just õiget sugu ja vanust loomaga. Sellisest
jahipidamiseetikast on olnud tõhusat kasu,
mida kajastavad ka viimasel kümnendil
kütitud trofeed, mis on näitustel vääristatud medalitega.
Muutunud on ka jahikultuur. Nõukogudeaegselt vene jahikultuurilt on üle mindud peaaegu saksa jahikultuurile.

HARJUMAALT.
Jüri jahimeeste seltsi uus juhatus. Neljapäewal pidas Jüri jahimeeste selts erakorralise peakoosoleku, kus waliti seltsi
uus juhatus koosseisus: hrad Mesikäpp,
Uulberg, Simson, Arusoo-Arbusow ja
Leon. Wiimasel ajal walitsesid seltsi juhatuses lahkhelid, mida nüüd uue juhatuse
walimisega peetakse lõppenuks. Jüri jahimeeste selts on juba tegutsenud ümmarguselt 10 aastat; tal on renditud mitmes
paigas jahimaid linna lähemas ja kaugemas ümbruskonnas.
digar.ee

Sellist küsimust kuuleb vallakodanike seast
aina sagedamini ja veel suurem on hämming, kui märgatakse liikumas jahivarustuses jahimeest.
Jah. Rae vallas toimub päris suuremahuline ulukite küttimine. Seda võimaldab
eelkõige vallaterritooriumi asukoht. Vaatamata sellele, et vallas on väga suuremahuliselt kasvanud tiheasustusalad ja transporditrassid, on ulukite küttimismahud
jäänud viimaste kümnendite tasemele. See
on eelkõige tingitud sellest, et nagu inimesedki, otsivad ulukid soodsamaid elupaiku.
Iga-aastane kevad-sügisene ränne toob neid
põhja poole, kus neil enam edasipääsu ei
ole. Talve saabudes taandutakse Kesk-Eesti
poole, inimasustusest kaugemale. Seetõttu
on meie vald ka liikluses hukkunud metsloomade poolest vabariigis üks esimestest.
Kuna meie vallas on mitu rabametsa,
kus inimasustus metsloomi otseselt ei häiri,
on meil ka paiksed väike- ja suurulukid.
Suurulukitest ei ole meil paiksena hirvi ja
hunte. Viimased on meil siiski sagedased

Hetk jahil
külalised eriti meie lõunapoolsetes piirkondades, kuid nad on siiski vaid läbikäigul.
Väikeulukitest on meil esindatud veel
kõik liigid. Arvukamalt on meil rebast,
kährikut ja halljänest. Viimase viieteistkümne aastaga on järsult kasvanud kobraste arvukus, mille olulisemaks põhjuseks
on Kaunissaare-Pirita kanalit ja Pirita jõge
mööda saabuvate noorloomade hulk. Kõik
saabuvad uued koprapesakonnad hakkavad omale looma neile sobivaid elupaiku,
mistõttu on koprakahjustuste arv ka aastaaastalt suurenenud.
Ulukikahjustusi tekitavad ka sõralised
ning väike- ja suurkiskjad. Kõige raskem
on ära hoida metssigade tekitatavaid kahjusid põllukultuuridele, kuna metssead
rändavad suurte karjadena (möödunud
suvel loendasime neljakümnepealist karja)

ja kahju tekitatakse mõne päevaga. Lisaks
on sellel ajaperioodil keelatud põrsastega
emiseid küttida. Sama lugu on ka suurkiskjatega. Hundid käivad öösiti meie vallas oma järglasi murdma õpetamas ja seda
samuti jahivälisel perioodil. Väikekiskjad,
nagu rebased, kährikud ja nugised, on aga
inimasustustega üsnagi hästi kohanenud ja
nende ohjamist takistab eluhoonete läheduses küttimise keeld ja ka jahieetika.
Kõige parema tulemuse keskkonna
seisukohalt saavutame, kui on hea koostöö
jahiseltside ja maaomanike ning vallavalitsuse vahel. Selle nimel on jahiselts aastaid
tegutsenud ja tegutseb ka edaspidi.
Aldo Laid
jahimees
MTÜ Jüri jahimeeste Selts juhatuse esimees

Jüri Jahimeeste Seltsi liikmed
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kogukonnaelu

Liikumislinnak Jüri Kirikupargis ootab külastajaid
Jüri Kirikupargis asuv liikumislinnak
annab hea võimaluse harjutada liikluses
hakkamasaamist. 7. oktoobril õppisid liiklemist Jüri Gümnaasiumi 3. klasside õpilased. Ühtlasi oli see esimene liiklustund
liikumislinnakus, mida olid juhendama
tulnud liikluskasvatajad Maanteeametist
ja politsei esindajad. Lapsed omandasid
vajalikke teadmisi jalgrattasõidust, liiklusmärkidest ja jalgrattaeksamist. Liikumislinnakus olemise muutis aga veelgi põnevamaks suur Volvo Estonia OÜ veoauto,
mida lastel õnnestus põhjalikult väljast ja
seest uurida. Tänutäheks innuka uurimise
ja õppimise eest said kõik liikumislinnakusse tulnud õpilased Maanteeameti ning
Politsei kirjadega helkuri, puhvi/torusalli
ning kasulikku lugemist. Muidugi said
lapsed ka suu magusaks, sest AS Kalev
pani omalt poolt välja maitsvad kommid
kõigile osalejatele. Juhendajad ja kiiremad küsimustele vastajad said Balti Veski
AS-ilt vahva kingituse.
Liikumislinnak ootab aktiivset kasutamist. Selle asukoha leiad kaardilt, sisestades otsingusse Jüri aleviku ja Pargi tänava.
Pargi tänav asub tiigi ääres Jüri kiriku
vastas ning ainuüksi kauni ümbruse tõttu
tasub liikumislinnakusse kasulikult aega
veetma tulla.
Kädi Kuhlap

kogukonnaelu

Jüri terviserajad ja kelgumägi
ootavad kasutamist
Jüri metsade alla on ehitatud 5,2 kilomeetri
jagu terviseradu, millest 4,5 kilomeetrit on
valgustatud. Kui peaks lund jaguma, ootavad tänavu tervisesportlasi ees kolmes
pikkuses suusarajad nii klassikalise kui ka
uisusammu sõitjatele.
Pikim suusarada sõidetakse sisse kogu
5,2kilomeetrisele terviserajale. Kes rada
kogupikkuses läbida ei soovi, saab läbi teha
lühema, sest terviserajal on tähistatud ka
1,6 km ja 2,6 km rada.
Jüri terviserajad on muutunud iga aastaga järjest enam külastatavaks. Eelmisel
talvel tulid siia sportima suusasõbrad
erinevatest valla asumitest. Tervisespordi
harrastajad saavad kasutada spordikeskuse
pesemisvõimalusi ning ka ujulat ja jõusaali. Autoga terviserajale tulijad saavad
kasutada lisaks Spordi tänava parklale ka
Jüri Gümnaasiumi ja Rae Spordikeskuse
parklat.

Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja Johannes Tõrs
kutsub Talvesõja 75. aastapäeval külla
30. novembril 1939 algas Talvesõda, suur
Vene armee ründas väikest Soomet põhjusel, et soomlased ei lasknud oma riiki Vene
baase luua.

22. novembril avatakse üritusel „Talvesõda
75“ marssal Carl Gustav Emil Mannerheimi bareljeef
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Terviseraja ehitamisel on peetud silmas
seda, et see peab olema turvaline, paiknema rahulikus, müra eest kaitstud ja saastevabas meeldivas maastikus. Hea uudis on
see, et Jüri terviserajad on kantud ka SA
Eesti Terviserajad nimekirja ning et radade
ehituseks sai vald Leader meetme kaudu
PRIA toetust.
Terviseradade alguspunkti juures Jüri
Gümnaasiumi ja Rae Spordikeskuse taga
on sel talvel võimalik ka kelgutada, sest
endine korterelamu lähedal asunud mägi
on teisaldatud terviseradade alguspunkti
kõrvale. Pime aeg kelgutamist segama ei
hakka, sest kelgumäe ümbrus saab ka valgustuse.
Jüri terviseradade kohta saad uurida
infot Eesti terviseradade koduleheküljelt
http://terviserajad.ee/tervisekeskus/juriterviserada/.
RS

21. juuni 1940 viidi Vene tankide toetusel meie vabadus, algas totaalne Eesti
rahva hävitamine. Kurb oli veel see, et Vene
pommilennukid tõusid taevasse Eestist ja
pommitasid Soome linnu. 105 päeva kestnud Talvesõda säilitas Soome iseseisvuse.
Oma kodumaa vabaduse eest langes 23 000
soome meest.
22. novembril 2014 toimub Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis üritus „Talvesõda
75“.
Soomest saabub meile palju külalisi ja
kolm kindralit eesotsas suuradmiral Esko
Illiga. Käisin kaitseliitlaste ja Harju maavanemaga Soome Maakaitse päevadel, seal
kohtasin ka endist kaitseministrit Elisabeth
Rehni, kes lubas samuti meie üritusest osa
võtta.
Üritus algab Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumis 22.11.2014 kell 13.00. Ootan
teid osalema!
Soovin Rae Valla rahvale ilusat sügist
ja kohtumiseni!
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja

JÕULULAAT
13. detsembril kell
11.00-15.00 Rae kultuurikeskuses
Müügiks pakume eelkõige käsitöö-,
mahe- ja talukaupa. Muu põnev ja
tarvilik on samuti oodatud, kuid eelistame kõike isetehtut või omanäolist.
Laadale registreerimine kuni
30. novembrini aadressil laat@rae.ee
· kaupleja nimi ja kontaktandmed
· kaup, mida müüte
· kui suurt müügipinda vajate
(jooksev meeter)
· kas on omad müügilauad või soovite
laudu (piiratud koguses) korraldajalt
Lisainfo tel 6056752 või 5225478

Lagedi kooli
õpilased
osalesid maastikumängus
Rae valla spordikeskuse kaasabil toimus 25.
septembril Lagedil maastikumäng, milles
osalesid Lagedi Põhikooli õpilased. Maastikumängu korraldas Lagedi Põhikool.
Kokku osales maastikumängus 12 viieliikmelist võistkonda. Võistkonnad olid jaotatud vastavalt vanusele kolme vanuseklassi:
4.-5. klass – 5 võistkonda, 6.-7. klass – 3
võistkonda ja 8.-9. klass – 4 võistkonda.
Võistlusrajale oli paigutatud kokku
kaheksa kontrollpunkti, mis paiknesid
Lagedi aleviku erinevates paikades. Kontrollpunktides tuli võistkondadel lahendada
erinevaid ülesandeid, mis nõudsid nii osavust kui ka tähelepanelikkust, täpsust ja
kiirust ning mille eest võis saada nii karistus- kui ka boonussekundeid.
Kõige kiiremini ja kõige väiksema
karistusajaga suutis võistlusraja läbida
Lagedi segavõistkond (8.-9. klaaside
arvestus), kellel kulus selleks 37.57 minutit. Võistkond sai ka kontrollpunktides
kõige rohkem boonussekundeid – kokku
2,5 minutit. Üldarvestuses teisena lõpetas
võistkond Opossumid (6.-7. klasside arvestus) – nende lõppaeg oli 52.22 minutit.
Kõige nooremate seas (4.-5. klasside
arvestus) olid kolm paremat võistkonda
Änksad, Teod ja Vapper.
6.-7. klasside kolm paremat: I Opossumid, II Nimeta ja III Külm On.
8.-9. klass: I koht Neeger Päevitab, II
Vene Vere ja III Puukallistajad.
Vello Kaldmäe
Rae valla spordikeskus

november 2014 • Rae Sõnumid

13

hariduselu

hariduselu

Põhikooli noored unistavad Google’i-läätsedest
ja suurtest pilveäridest

17. oktoobri ennelõunal saabus Valgehobusemäele buss Rae valla 8.-9. klasside noortega. Bussiuksest astusid välja seljakottidega ettevõtlikud poisid ja tüdrukud, kes
suundusid puhkekeskuse poole, kus nad
kohe proovile pandi selgitamaks, kuidas
noored piirideta ärimaailmas mõtlevad.
Koolitaja Anneli Kikkas laskis noortel
rääkida oma unistuste firmast. Noored,
kel taskus nutitelefon ja mõnel seljakotis
ka tahvelarvuti, lennutasidki oma mõtted
pilvede poole.
Esiteks, Google’i-läätsed, mis aitavad
erivajadustega inimestel teiste inimestega
paremini suhelda, asju meeles pidada ning
palju muud olulist, näiteks, kuidas läätsedega internetti minna. Teiseks, Geo Corp
ehk siis Geodesia Corporation, mis tegeleb
erinevate maa-alade ning pinnaste uurimisega. Geo Corp teenust saaksid kasutada
näiteks erinevad ettevõtted, kes soovivad
teada saada, kas üks või teine asukoht on
nende ettevõttele sobilik. Kolmandaks,
Rito Entertainment, mis pakub lisaks
reklaamidele e-bussi teenust, kust saavad
inimesed laenutada igasugust tehnikat.
Neljandaks, Phone Blocks telefonid, mida
saab eraldi müüdavatest juppidest hõlpsalt
kokku panna. Kui midagi katki läheb, siis
ei pea uut telefoni ostma, vaid saab katki
läinud jupi välja vahetada või siis neid lihtsalt vahelduseks vahetada. Viiendaks, päikesevalgusega töötav GPS-võtmehoidja,

mis aitab kõikidel soovijatel oma kadunud
võtmed kergesti üles leida.

Iga algus on raske

Võib-olla pole kokkuvõte noorte unistuste
firmadest kirja saanud detailse täpsusega,
aga viie meeskonna peas sündinud ettevõtted teenindasid kõik vähem või rohkem
digiajastu inimest ning kellelgi ei tulnud
pähe kõnelda näiteks maalähedasest põllumajandusettevõttest. Kuid ettevõtlikkuse
laagri üks oluline osa oli pühendada noori
mis tahes ettevõtluse köögipoole saladustesse ning neid ka võimalikeks raskusteks
ette valmistada. Kui kellelgi läheb ettevõtte käivitamine ilma raskusteta, on see
ju pigem erand ning koolitaja üks sõnumitest oli – ärge andke alla! Iga algus on
raske, oluline on mitte alla anda, kui ise
usud sellesse, mida teed.
Peale oma unistuste firma loomist said
noored kuulata valla hariduse peaspetsialisti Marju Randlepa esitlust noorte
ettevõtlikkuse arengukavast, mis valmis
eelmisel aastal. Dokumendi pealkiri võib
tunduda küll igav, aga selle sisu kätkeb
palju tegevusi, mis noortesse ettevõtlikkust
süstivad.

Ettevõtlikud kohtusid ettevõtlikega

Juba kohtusidki noored oma valla kahe
ettevõtlikkuse arengukava raames ettevõtlikuks saanud noorega. Valgehobusemäele tulid külla Gerli Veeleid ja Rauno
Kosula, kel oli varuks lugu, kuidas sündis
Rae vallas pilveteenust kasutav noorte tööbörs ning kuidas noored ise saaksid seda

17.–18. oktoobril toimus Valgehobusemäel noorte ettevõtlikkuslaager. Laagris osales
20 noort Rae valla koolidest – Lagedilt, Vaidast, Peetrist ning Jürist. Laagri eesmärk oli
arendada Rae valla noorte ettevõtlikkust ning planeerida noori kaasates ühiseid projekte
ja üritusi. Noored said ettevõtlikkusealaseid teadmisi ning omandasid kogemusi selles
valdkonnas
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portaali enda tarvis ära kasutada. Seejärel
said noored ajurünnaku käigus kirja panna
kõik ideed, milliseid üritusi, asutusi ning
ettevõtmisi võiks nende jaoks Rae vallas
olemas olla. Ja häid ideid oli palju.
Iga päev sportlike noortega tegelev
Mikk Sarik, kes juhib nüüdsest ka Rae
huvialakooli spordiosakonda, kõneles, kuidas saab olla ettevõtlik spordis. Kuulamise
vahepeal toimus ka virgutav meeskonnamäng. Õhtutundidel said noored proovile
panna enda impulsside reageerimiskiiruse
ning mõnusalt ettevõtlike eakaaslaste seltsis aega veeta.

Ootamatu hommik

Teise päeva hommik algas aga kõigile
ootamatult hommikuvõimlemisega, et oma
füüsis metsas tahvelarvutite abil toimuvaks
strateegiamänguks „Loquiz“ valmis panna.
Hommikuvõimlemine üksi muidugi ei
taganud edukat strateegiamängu läbimist,
eduks oli vaja olla ka mugavates riietes, et
metsas end hästi tunda ning häälestada
end vaimselt õigele lainele. Kuid kui laager
lõpuks üheskoos kokku võeti, selgus, et
valesti valitud riided hommikuseks strateegiamänguks ei rikkunud laagrielamust,
sest ühiselt veedetud tunnid pakkusid
palju toredat.
„Täitsa põnev oli,“ rääkis laagris olnud
Erik, kes noppis kahepäevasest ettevõtmisest enda jaoks välja mitu head kogemust.
Seltskond oli lahe ja igav ei olnud üldse.
Kui just positiivsele väga tasakaalu otsida,
siis võib-olla pisut väsitav.
Kõikidele noortele anti laagris osalemise kohta tunnistus ning meened AS
Kalevilt ja Volvo Estonia OÜ-lt. Laagrit
juhatasid ning noorte tuju hoidsid üleval
noorsootöötaja Mari Niglas ning noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap.
Kädi Kuhlap
Signe Heiberg

„See on nagu hiina keel!“ tavatsesime me
ütelda, kui mõni ülesanne tundus olevat
keeruline ja arusaamatu. Viimasel ajal on
ilmselt neid inimesi vähemaks jäänud,
kes seda käibefraasi mõne keerulise ülesande kirjeldamiseks saavad kasutada, sest
hiina keele õppijaid ja oskajaid on järjest
rohkem. Huvi ja vajadus globaliseeruva
majanduse ja hariduse taustal hiina keelt
õppida on olemas ja võimalused samuti.
Meie leidsime oma võimaluse õpetada
hiina keelt Tallinna Ülikooli juurde kuuluvast Konfutsiuse Instituudist. Alguse sai
koostöö üsna juhuslikult. Nii nagu ikka,
kui alustada ühest olulisest ja heast mõttest
või teost, siis jõuab järgmiste uute võimalusteni.
Eelmisel õppeaastal seadsime eesmärgiks kooli õppekava arendamisel ja muutmisel õppeainete lõimimise põhikooli II ja
III kooliastmes. Otsisime erinevatest õppeainetest teemasid, mille kaudu õppeained
lõimida, et omandatavad teadmised ja
oskused aitaksid õpilastel antud valdkonnas tervikpilti luua või siis hoopis antud

Koolide
vahel
toimus
sudokuvõistlus

Hiina keele õpetaja Qiongxi Xu
teema abil ühe õpeaine oskusi arendada.
6. klassi õpilastele sai lõimimisekeskseks õppeaineks ajalugu ja õpilaste huvile
toetudes valiti teemaks Hiina ajalugu ja
kultuur. Tahtsime, et õpilased saaksid
midagi ise teha ja kogeda. Saime teada, et
10. oktoobril toimus Lagedi Koolis koolidevaheline sudokute lahendamise
võistlus. Esindatud olid Loo Keskkool, Jüri
Gümnaasium, Peetri Lasteaed-Põhikool,
Vaida Põhikool ja Lagedi Kool.
Iga kool oli esindatud ühe või kahe
viieliikmelise võistkonnaga. Võitjad selgitati nii individuaalarvestuses kui ka koolide
üldarvestuses.
Täname kõiki koole ja õpilasi võistlusel

Konfutsiuse Instituut pakub koolidele erinevaid töötube ja loenguid ning seda võimalust me ka kasutasime. Valisime algul
kaks töötuba: kalligraafia ja Hiina võitluskunstid ning õpilaste soovil toimus ka üks
hiina keele tund.
Alates oktoobrist ütlevad Peetri Lasteaia-Põhikooli õpilased igal esmaspäeval
ja reedel õpetaja Qiongxsi Xule: „Nĭ hăo!“
kui hiina keele tundi tulevad. Praegu on
huvilisi 20 ringis ja tunnid toimuvad kahes
rühmas, 4.–5. klassi ja 6.–9. klassi õpilastele. Lisaks põhiliste hieroglüüfide tundma,
lugema ning kirjutama õppimisele tutvutakse õppefilmide ja animatsioonide abil
Hiina kultuuri ja traditsioonidega. Õpetaja
Qiongxi Xu tuli Hiinast Shanghaist Eestisse
sellel sügisel Konfutsiuse Instituudi kutsel.
„Adios profesora ja kohtumiseni järgmises tunnis,“ ütlevad õpilased õpetaja
Beritile tunni lõpus.
Nii saab maailm suuremaks!
Eili Laas
Peetri Lasteaia-Põhikooli arendusjuht
osalemise eest. Täname ka kõiki õpetajaid
ja juhendajaid ning Lagedi Kooli 9. klassi
õpilast Valerija Kozlovat, kes olid abiks
ning aitasid kohapeal tulemused kiiresti
välja selgitada.
Kiidame Lagedi Kooli matemaatikaõpetajat Eda Tuvikest võistluse organiseerimise ja korraldamise eest! Samuti kõiki
Lagedi Kooli õpilasi, kes selle päeva õnnestumisse oma panuse andsid.
Foto erakogu

Oktoobris toimunud ettevõtlikkuse laagrisse kogunenud noored unistasid pilveäridest ning pakkusid välja viis huvitavat
ettevõtet.
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Peetri koolis õpetatakse hiina keelt
Foto Kädi Kuhlap

14

Individuaalarvestuses
olid tulemused järgmised:
I koht

– Jüri Gümnaasium
(1. võistkond)
II koht – Jüri Gümnaasium
(2. võistkond)
III koht – Peetri Lasteaed-Põhikool

Koolidevaheline
üldarvestus:
I koht
– Jüri Gümnaasium
II koht – Lagedi Kool
III koht – Vaida Põhikool
Individuaalarvestuses II koha saavutanud Jüri Gümnaasium II võistkond
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Nutiseadme kasutamisest
õppetöös Rae valla koolide näitel

Rae valla kõik
lasteaiad
leiab aadressilt
lasteaiad.rae.ee
Nüüdsest saavad lastevanemad Rae valla
alushariduse kohta infot lasteaedasid koondavalt leheküljelt lasteaiad.rae.ee.
„Kogu alusharidusalane info peab
olema kättesaadav ühest kohast, sest nii

on lapsevanemale ülevaatlikum ja lihtsam,“
ütles abivallavanem Jens Vendel. „Oluline
on ühtse lasteaedu koondava kodulehekülje juures see, et vanemad saavad lihtsamini võrrelda oma lapse lasteaia tegevust

teiste Rae valla lasteaedadega. Vallavalitsuse alusharidust reguleerivad õigusaktid
on vanema jaoks samuti ühest kohast leitavad ning kindlasti tuleb selle kaudu ka
kokkuhoidu halduskuludele.“
RS

Faktiteadmisest tuleb kõrgemale seada enesega
toimetulemise oskus
Tänavusel õppeaastal võetakse Peetri koolis kasutusele programm ”Tegija minu sees”,
mis sisuliselt tähendab senise väärtusõpetuse ja kasvatuse paigutamist kindlasse raamistikku, mis on kasutusel mitmetes Euroopa riikide koolides.
printsiipidel, mida teatakse, aga kahjuks
liiga vähe kasutatakse. Need harjumused
põhinevad sellistel väärtustel nagu ausus,
austus, vastutustunne, oluliste asjade esikohale seadmine, koostöö ning sisemine
tasakaal. Kõik see ei ole meile midagi uut
ja sobib väga hästi kooli alusväärtuste ja
põhimõtetega. Välja töötatud raamistik
aitab meil veel paremini olulised väärtused, hoiakud ja põhimõtted õpilasteni viia.
Meie eesmärk on, et Peetri kooli õpilane oskaks vastutust võtta ja kanda, tunneks iseenda tugevusi ning nõrkusi ning
väärtustaks häid suhteid ja koostööd kaaslastega.
Kõik õpetajad ja osa kooli töötajatest
on teise veerandi alguseks läbinud vastava
koolituse. Lastevanematele oleme enda

Foto Peetri põhikool

„Tegija minu sees“ on ennekõike protsess
ja mõtteviis, mis põhineb dr Stephen R.
Covey maailmakuulsal bestselleril „Väga
efektiivse inimese 7 harjumust“ ning mida
õpetajad oma õpilastele edasi annavad ja
millest ka lastevanemad osa saavad. Programmi originaalpealkiri on „Leader in me“.
Põhjus on lihtne – selleks, et meie lapsed saaksid 21. sajandil edukad ja õnnelikud olla, ei piisa enam ainult akadeemilistest teadmistest, nad vajavad elulisi oskusi.
„Tegija minu sees“ arendusprotsessi töötas
välja USA eliitkooli direktor Muriel Summers. Ta tugines vanemate ja tulevaste tööandjate tagasisidele 21. sajandil olulistest
hoiakutest ja oskustest nii isiklikus kui ka
tööelus.
Seitse harjumust põhinevad lihtsatel

plaanidest ja kavatsustest rääkinud ja saanud nendepoolse heakskiidu.
Tegemist ei ole lühiajalise projekti, vaid
laiema mõtteviisiga, mida saab rakendada
igas eluvaldkonnas. TMS ei lülitu kooliprogrammi ühe lisatunni või -kohustusena, vaid on osa kooli igapäevategevusest
ja saab osaks meie kooli kultuurist. Läbi
erinevate juttude ja lugude suunatakse õpilasi mõistma ja aru saama, mida tähendab
vastutuse võtmine, kuidas planeerida oma
tegevusi nii, et jõuda seatud eesmärgini.
Õpetajatele mõeldud käsiraamatus on erinevad ülesanded ja harjutused, mis aitavad
neid õpilaste suunamisel ja juhendamisel.
Meil on ainult üks võimalus oma lapsi
ette valmistada tulevikuks, mida keegi
meist ei oska ette näha. Anname oma
panuse, et seda üht ja ainukest võimalust
kasutada.
Luule Niinesalu
Peetri Lasteaia-Põhikooli direktor

Järjest enam muutub õpilaste igapäevaseks kaaslaseks internetiseeritud nutitelefon. See aga tekitab vanemates vastakaid
arvamusi, sest kui nutitelefon on tundides kaasas, töötab see ka potentsiaalse
segajana. Kuid osades koolides nähakse
nutitelefoni olemasolus võimalust korraldada õppetöö sujuvamaks ja põnevamaks.
Peetri koolis ja Jüri Gümnaasiumis on
õppetöö korraldamisel lähtutud käesoleval õppeaastal põhimõttest, et kui nutitelefonid on noorte jaoks tähtsad, siis seda
tähtsat asja on mõistlik kasutada ka õppetöös. Vaida ja Lagedi põhikoolis suhtutakse
nutitelefonide kasutamisse õppetöös konservatiivsemalt.
„Õppetundides üldjuhul nutitelefone
ei kasutata. Õppeotstarbeliseks kasutamiseks annab õpetaja kindla ülesande midagi
otsida või kontrollida. Kui õpetaja valmistab tundi ette ja tunnis on vajadus töötada
arvutiga, siis registreerib õpetaja arvutiklassi kasutamiseks vastavaks tunniks ning
õppetöö toimub lauaarvutite taga,“ räägib
Vaida Põhikooli õppealajuhataja Eve Möls.
119 õpilasega Lagedi Põhikooli direktor Imbi Orav annab teada, et Lagedi koolis õppetegevuses nutitelefoni ei kasutata
ega ole lähitulevikus plaanis seda ka teha.
„Meil on korralik arvutiklass, mida õpetajad väga aktiivselt kasutavad. Et tunnis
nutitelefoni kasutada, eeldab, et kõigil
õpilastel klassis see olemas oleks,“ kõneleb
Imbi Orav, kellel on kooli arvutiklassi üle
tõepoolest põhjust uhke olla, sest seda käis

2013. aasta kevadel filmimas ka BBC.
Seevastu 1007 õpilasega Jüri Gümnaasiumis ja 644 õppuriga Peetri põhikoolis on
nutitelefonide vastu võitlemisel jõud otsa
saanud ja nutiseadmetes nähakse võimalust muuta õppetöö korraldamist sujuvamaks ja põnevamaks. „Erinevad nutiseadmed köidavad digiajastu lapsi ning nende
kasutamise vältimine on kui tuuleveskitega
võitlemine,“ räägib Jüri Gümnaasiumi III
kooliastme õppedirektor Kadi Toomi.
„Peetris oleme püüdnud teha seda, et
suunata õpilasi kasutama isiklikke seadmeid õppetöös, olgu selleks siis nutitelefon või tahvelarvuti. Selles nähakse nüüdisaegse õppetöö korraldamise ühte võtit,“
räägib Peetri põhikooli direktor Luule Niinesalu.
Jüri Gümnaasiumis on nutitelefonide
kasutamiseks välja töötatud kindlad
reeglid ning nende rikkumise korral maandub nutitelefon õpetaja laual. Näiteks ei ole
7.–12. klasside õpilastel telefonide kasutamine tundides isiklikul otstarbel lubatud.
Kadi Toomi märgib, et kindlasti peab telefon tunni ajal olema hääletu või isegi välja
lülitatud.
Luule Niinesalu selgitab, et Peetri koolis ei tohi isiklikke nutiseadmeid meelelahutuseks kasutada ka vahetundide ajal.
Oleme seadnud eesmärgi, et õpilased
saaksid vahetunni ajal mõningast füüsilist
koormust ja viibiksid õues värske õhu käes.
Vahetunnis on enamik Peetri õpilastest
õues, mängivad ja suhtlevad omavahel.
„Rääkides aga nutiseadmete kasutamisest
õppetöös, on asjad eespool väidetuga kar-

Protsess „Tegija minu sees“ aitab luua
koolikollektiivis ühise keele ja printsiipidekesksed liidrioskused, mis põhinevad dr Stephen R. Covey maailmakuulsal bestselleril „Väga efektiivse inimese
7 harjumust“:

4.a klassi õpilastel tuleb tunnis meeskonnatööna lahendada ülesanne nutiseadme abil
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1. Ole proaktiivne® • Sina ise vastutad
2. Alusta lõppeesmärki silmas pidades®
• Planeeri
3. Sea esmatähtis esikohale® • Enne töö
ja pärast lõbu
4. Mõtle võidan – võidad® • Võita võivad kõik
5. Püüa esmalt mõista ja seejärel olla
mõistetud® • Kuula, enne kui räägid
6. Loo sünergiat® • Koos on parem
7. Terita saagi® • Tasakaal on parim

Jüri Gümnaasiumi 5. klassi õpilased Erik Velemzon, Markus Mittal ja Ranno Taurus

dinaalselt vastupidi. Juba mitmeid aastaid
on maailmas propageeritud isiklike nutiseadmete kasutamist õppetöös. Rahvusvaheline termin selleks on BYOD ehk „võta
oma seade kaasa“ (VOSK).“
Niinesalu sõnul on Peetri kooli õpetajad läbinud mitmeid koolitusi, et kaasas
käia tänapäevase õppimiskäsitlusega, ja on
kursis programmidega, mida saab õppetöös kasutada. Nutiseadmetega saab palju
huvitavat korda saata ja nende funktsioone
õppeprotsessis eesmärgipäraselt kasutada.
Jüri Gümnaasiumi õpetajad kasutavad
Kadi Toomi sõnul nutitelefone õppevahendina just rühmatöödes, kus on vaja leida
kiiresti lisainfot. Samuti on nutiseade hea
vahend õpilaste motiveerimisel tunni
algul eelmise teema kinnistamiseks küsitluse näol või ajurünnakuks. Keeleõpetajad
kasutavad erinevaid app’e sõnaraamatute
ja keeleõpetuslike teemade kinnistamiseks.
„Õpetaja juhendamisel harjuvad õpilased
kasutama nutitelefone konkreetses tunniosas ning selle lõppemisel läheb telefon
tagasi kotti, kus see õpilast ei sega, ning
keskendutakse järgmistele õppeülesannetele.“
Nii Peetri põhikoolis kui ka Jüri
Gümnaasiumis leitakse, et õppetöös on
nutiseadmest teadlikul kasutajal väga palju
kasu. „Oluline roll on õpetajal, kes suunab
õppijat kasutama erinevaid virtuaalõppekeskkondi, -sõnaraamatuid, otsingumootoreid, hariduslikke mänge jpm,“ räägib
Kadi Toomi.
Lagedi Põhikooli direktor Imbi Orav
viitab, et nutitelefoni pidev jälgimine
on laste silmadele kahjulik. Siiski tuleb
ka Lagedi õpilastel õppetöö tegemiseks
ekraani jälgida, sest neil tuleb kodus iseseisvalt täiendavaid materjale uurida.
Peetri kooli direktor Luule Niinesalu
aga on veendunud, et silmi kaitseb õppepäeva vaheldusrikkus, ning seepärast ei
tohi Peetri õpilased nutitelefone vahetundides kasutada.
Peetri põhikoolis suhtuti veel eelmise
õppeaasta alguses nutitelefonide olemasolusse tundides teistmoodi, kuid areneva
digiajastu vastu võitlemine ei andnud tulemusi ning seepärast oli mõistlik ümber
orienteeruda ning olukord õppetöö parandamiseks ära kasutada nii, et kõik sellest
võidaks.
Kokkuvõttes on koolide suhtumine
tänapäevaste nutiseadmete kasutamisse
õppetöös ühe valla piires veel erinev, kuid
kuna need on saamas üha enam praegusaja elu osaks, leitakse neile siiski kasulik
rakendus. Kadi Toomi resümeerib, et kokkulepetest kinnipidamisel on nutitelefon
õppetöös pigem hea abimees kui vaenlane.
Signe Heiberg
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Assaku lasteaia heategevuspäeval veeti laiali
18 tonni liiva
Oktoobris toimus koos LC-ga Tallinn Meri
Assaku Lasteaias heategevuspäev, mille
käigus veeti laiali 18 tonni liiva. Täidetud
said lasteaia liivakastid ja liivaalad, mis lastele palju rõõmu valmistavad. Assaku Lasteaed on südamest tänulik nendele headele
inimestele, kes meile oma abikäe ulatasid.
Suur tänu tegijatele!
Kaia Randlaine
Assaku Lasteaia direktor

Rae Huvialakooli õpilased tähistasid
muusikapäeva
kontserdiga
9. oktoobril toimus Peetri Lastaia-Põhikooli saalis 4.–5. klassidele Rae Huvialakooli õpilaste kontsert, mis sai publikult
väga hea vastuvõtu. Esinesid klaverit,
flööti, kitarri, trumme ja puhkpille mängivad tüdrukud ja poisid. Vokaalansambli
Mimmud esituses kuulis publik „Imelaste
laulu“ ning laulu „Kaunid teod“.
Klaveripalu esitasid Helen Rahuoja,
Eliise Kask, Emma Juhansoo, Kadriann
Kummer, Janeli Toomet, Marleen Õunapuu, Helena Valk ning vennad Mikk ja
Mirko Lainevool.
Trummisoologa mängis end kuulajate
südamesse Artur Prits ning „Petite samba“
esitas kitarril Uku Tonsiver.
Suure aplausi osaliseks said ka F. Schuberti „Muusikaline hetk“ Jelena Todurova
(flööt) esituses ja „Instrumentaalpala“
ansambli (Roland Väljataga, Harald Nuut,
Toomas Raaga) ettekandel.
M. Legrandi muusikat mängis saksofonil Elo Petron ja P. Böckleri pala ksülofonile kandis ette Berit Arunurm.
Kontsert oli pühendatud rahvusvahelisele muusikapäevale ja meeldis lastele väga.
Sellest andsid tunnistust rõõmsad kaasaelamised. Ka esinejad jäid väga rahule.
On ju laul ja pillimäng meie vallas väga
populaarsed!
Kuuno Kasak
muusikaõpetaja

Rae Sõnumid • november 2014

Helkur võib päästa elu!
Foto Kaia Randlaine
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Koostöös Jüri Gümnaasiumi ja JG VIL! VEIXI RATTATIIMIGA kuulutame välja
konkursi noorte sportlaste stipendiumitele.

Taas on kätte jõudnud pikad ja pimedad
sügisõhtud, mil suur osa inimestest peab
paratamatult väljas liikuma ka pimedal ajal.
Kahjuks sagenevad igal sügisel ka liiklusõnnetused, kus sõiduk on pimedal ajal otsa
sõitnud helkurita jalakäijale.
Kui jalakäija näeb lähenevat autot
pimedas hästi, siis autojuht märkab tee
ääres ilma helkurita jalakäijat alles 30–40 m
kauguselt, mis võib otsasõidu vältimiseks
olla liiga hilja. Vihmase ilmaga, kui nähtavust halvendavad vihm ja autotulede
peegeldumine märjalt asfaldilt, võib see
vahemaa olla veel oluliselt väiksem.
Eriti ohtlik olukord tekib jalakäijale
siis, kui talle lähenevad autod mõlemalt
poolt. Kahe teineteisele läheneva auto
tulede vihus jääb helkurita jalakäija autojuhtidele sisuliselt märkamatuks, samas
hoiavad mõlemad autojuhid teineteisest
ohutuks möödumiseks rohkem paremale,
ohustades sellega veel enam teepeenral
kõndivat jalakäijat.
Tavapärasel maanteekiirusel 90 km/h
liikuva auto peatumisteekond kuival teekattel on umbes 70 meetrit. Märjal või
lumisel teel on see märgatavalt pikem. Korraliku helkuriga jalakäija on auto lähitulede
valguvihus märgatav vähemalt 130–150
meetri kauguselt, kaugtulede valgusvihus
vähemalt 300 meetri kauguselt. See jätab
autojuhile piisavalt aega, et reageerida
ja mööduda jalakäijast ohutult. Jalakäija

nähtavust aitab suurendada ka hele riietus,
seda eriti ilma lumeta musta asfaldi taustal.
Mitte vähem oluline kui helkuri kandmine on see, kuidas helkurit kanda. Helkurist ei ole kasu, kui see välja ei paista.
Paljudel naisterahvastel näiteks on helkur
käekoti õlarihma küljes ning kotti õlal
kandes varjab käsi helkuri täielikult. Ei ole
ka harvad juhtumid, kui helkur on lihtsalt
taskusse ununenud.
Kuna jalakäija peab kõnnitee puudumise korral kõndima vasakul pool teed,
tuleb helkur kinnitada riiete külge sõiduteepoolsele ehk paremale küljele nii, et see
oleks nähtav igast suunast. Helkur peab
jääma rippuma umbes põlve kõrgusele,
kuna samal kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled. Kuna helkurid kipuvad tihti ära
kaduma, on alati parem kanda ühe asemel
mitut helkurit.
Enne helkuri riiete külge kinnitamist
tasub üle vaadata, milline see välja näeb.
Kui helkurit on juba pikemat aega kasutatud, võib selle pind olla kulunud või
määrdunud ning tema valgust peegeldav
toime seeläbi märgatavalt vähenenud. Sellisel juhul tuleks helkur igal juhul uue vastu
välja vahetada.
Laste puhul tasub eelistada riiete külge
õmmeldud helkurribasid, kuna mängides
ja joostes võib nööri küljes rippuv helkur
kergesti ära kaduda. Samas tuleb riiete
küljes olevate helkurribade puhulgi nende
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seisukorda aeg-ajalt hinnata, kuna nii kandes kui ka pestes need kuluvad ega pruugi
lõpuks enam oma otstarvet täita.
Lisaks jalakäijale peab end pimedal ajal
nähtavaks tegema ka jalgrattur. Vastavalt
liiklusseadusele peavad jalgrattal olema ees
valge ja taga punane helkur ning vähemalt
ühe ratta kummalgi poolel kollane helkur.
Pimedal ajal peavad jalgrattal lisaks olema
ees valge ja taga punane tuli.
Oluliselt suurendab jalgratturi nähtavust ja turvalisust nii valgel kui ka pimedal
ajal helkurvest või helkurjope. Eriti laste
puhul, kes liiklevad pimedal ajal üksinda
jalgrattaga, on helkurvest tungivalt soovituslik. Loomulikult ei tohi unustada kiivrit, mis alla 16-aastasele jalgratturile on
kohustuslik, kuid mida võiksid kanda ka
täiskasvanud.
Helkuri kandmine on jalakäijale kohustuslik nii valgustatud kui ka valgustamata
teel, nii kõnni- kui ka sõiduteel. Helkurita
pimedal ajal liikumine ja tuledeta jalgratta
juhtimine on väärteona karistatavad ning
politsei kontrollib nende nõuete täitmist
iga päev. Helkurita jalakäijale ja tuledeta
jalgratturile on võimalik määrata rahatrahv
kuni 40 eurot. Kui jalakäija või jalgrattur
on aga joobes või on oma käitumisega põhjustanud liiklusohu, võib trahvisumma olla
kuni 400 eurot.
Seejuures võiks aga meeles pidada, et
helkurit ei ole vaja mitte politseile näitamiseks, vaid enda ohutuse tagamiseks, kuna
helkur võib päästa elu.
Kaisa Kajo
piirkonnapolitseinik

Stipendiumite eesmärk on sporditegevuse arendamine Jüri Gümnaasiumis.
Stipendiumifondi maht 2015. aastal on 4000 eurot.
Stipendiumeid eraldatakse järgmiste tegevuste läbiviimiseks või järgmiste teenete-tulemuste
eest:
o
o
o
o
o

Sportlase ettevalmistuse toetuse stipendium
Suurvõistluse stipendium, sportlase osalemine EMV, EM, MM, OM
Sportlase õpingutoetus, s.h. välisriigis, kui sellega kaasnevad ka paremad või
sihipärasemad sportimisvõimalused ja/või treeningprogrammid
Juhendaja-treeneri stipendium erakordsete töötulemuste või pikaajalise
suurepärase ja järjepideva töö tunnustamisavaldusena
Ühekordsed sporditeo, projekti stipendiumid

Stipendiumi taotlemine
Stipendiumi taotleja esitab vabas vormis põhjendatustega kirjaliku taotluse
15. jaanuariks 2015.
Stipendiumid antakse üle 24. veebruaril 2015 ujumisvõistlusel
„ Jüri Gümnaasium versus vilistlased“

Täpsem info taotlemise tingimuste kohta:
http://www.vilistlane.ee/stipendiumid
http://www.veixirattatiim.ee/

Päästjad aitavad nõustamisega kodude
tuleohutust parandada
Päästeamet teostab inimeste kodudes
tasuta nõustamist „Kodu tuleohutuks!“.
Kõik tänavu traagiliselt lõppenud tulekahjud on aset leidnud inimeste kodudes. Selleks, et elupinnad oleksid tule eest kaitstud,
aitavad päästjad inimestel individuaalse
nõustamise kaudu mõista just neid oma
elupaigas varitsevaid ohte, püüdes leida
parimad lahendused ohtude ennetamiseks.
Teadmiste puudumine, vähene ohtude
ennetamine ja tuleohtlikud käitumisharjumused on peamised tulekahju põhjused
kodus. Päästjad oskavad tähelepanu juhtida õigetele käitumisharjumustele kui ka
jagada soovitusi, kuidas ja mida saab inimene oma lähedaste ja vara turvalisuse
tagamiseks veel ära teha.

Päästeameti peadirektori asetäitja
Alo Tammsalu sõnul on eelmiste aastate
kodukülastuste kogemused näidanud,
et inimesed vajavad üha enam sellealast
informatsiooni ja oma elupinnast lähtuvat
nõustamist. „Kodukülastused on suunatud
eelkõige neile, kellel võib tuleohutusalase
info kättesaamine ja mõistmine olla raskendatud. Koostöös kohalike omavalitsustega tahame jõuda nende abivajajateni,
kes on huvitatud selles vallas oma teadmisi
ja oskusi suurendama,“ selgitas Tammsalu.
Peadirektori asetäitja lisas, et kodukülastuste eesmärk on aidata inimestel mõista
tulega seonduvaid ohte nende enda elupaigas ja selle ümbruses, hinnata elektri- ja
kütteseadmete korrashoidu, lahtise tule

kasutamist, suitsuanduri vajalikkust, olemasolu ja töökorda. „Meie soov on aidata
inimestel nõustamise abil oma elupinnad
tuleohutumaks muuta ja seeläbi vähendada
eluhoonete tulekahjude ning hukkunute
arvu,“ lisas Tammsalu.
Kodukülastusi teevad inimese elupaigale lähimad vabatahtlikud või kutselised
päästekomandod ning regiooni päästeteenistujad, keda saab endale külla kutsuda
sobival ajal.
Kohalik päästekomando asub Assakul
ja selle pealik on Veikko Juusu. Kontaktid:
Järve tee 3A, 75301 Assaku, Harjumaa. Tel
5342 4545, e-post veikko.juusu@rescue.ee
RS
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Rae Spordikooli kergejõustiklaste tulemused
olid silmapaistvad
murdmaajooksu karikavõistlustest ja
M. Pirksaare karikajooksust Türil.
Rae valla sügiskrossijooksust võttis osa

Foto erakogu

Rae Huvikooli spordiosakonnas treenivad noored võtsid oktoobris osa kolmest
võistlusest: Rae valla sügiskrossist, Eesti

Rae Spordikooli õpilane Kristian Otlot poodiumi teisel astmel Eesti murdmaajooksu
karikavõistlustel

16 spordikooli õpilast, saavutasime kolm
alavõitu ning ühe teise ja kolmanda koha,
täiskasvanute arvestuses ühe esikoha.
See võistlus oli heaks kontrolljooksuks
kahele õppursportlasele Kristian Otlotile
ja Kristo Kõplasele, kes startisid kolm
päeva hiljem Eesti murdmaajooksu karikavõistlusel Jõulumäel. Mõlemad tegid
tänu ilusale ilmale ja olenemata liivasest
ja künklikust rajast enda kohta väga hea
jooksu, saavutades poiste C-vanuseklassi
1000 m jooksus vastavalt teise ja seitsmenda koha.
Kuu lõpus toimunud M. Pirksaare karikajooksul Türil võistles Kristian Otlot 1,2
km jooksus, mille rada viib ümber Türi
tehisjärve. Kristian saavutas esimese koha
poiste C-klassis, kus jooksjaid oli ligi 25.
Kristiani juhendaja Urmas Põldre saavutas
meeste arvestuses teise koha.
Urmas Põldre
Rae Huvialakooli treener

Kullamäe, Pehka ja Raieste osalesid koos
500 õpilasega Rae valla korvpallipäeval
Peetri ja Lagedi põhikoolis toimus 28.
oktoobril Eesti Korvpalliliidu, Rae Spordikooli ning korvpalliklubi Rae Koss koostöös korraldatud korvpallipäev, kus osales
500 last 1.–5. klassidest.
Päev algas Peetri Põhikoolis, kus algklassiõpilastele olid külla tulnud Alexela
korvpalli meistriliiga Audentese Spordigümnaasiumi ja noortekoondise mängijad
Kristian Kullamäe, Ron-Arnar Pehka ja
Sander Raieste.
Korvpallipäeva treeningtunni esimeses
pooles tehti erinevaid põrgatus-, söödu- ja
viskeharjutusi. Teises pooles said lapsed
näha kõrgliiga pallurite ja korvpallitreenerite enda oskusi ning täiskasvanutevahelist
mõõduvõttu.
Seni on sellised korvpallipäevad olnud
lastele lõbusad ja paljud neist on liitunud
korvpallitreeningutega. Korvpalliliidu eesmärk on tagada spordiala jätkusuutlikkus,
sealjuures tutvustades lastele korvpalli kui
lõbusat ja vaheldusrikast meeskonnaala,
mis arendab nii keha kui ka vaimu.
Mikk Sarik
Spordikooli juhataja ja treener
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Korvpallisõbrad Peetri Põhikoolis

Jüris võisteldi
lauatennises
11. oktoobril peetud lauatennisevõistlusel
osales kokku 90 võistlejat Eestist, Leedust
ja ka Venemaalt.
Pingelistes mängudes suutsid ennast
meeste finaali heidelda Aleksei Nikonorov,
Toomas Libene ja Erik Lindmäe. Finaali
võitis Aleksei Nikonorov.
Naistest kujunes esikolmik järgnevalt: I
koht Valeria Petrova, II koht Airi Avameri
ja III koht Tatjana Tsistjakova.
Tüdrukute võistlusklassis jagunesid
kohad järgmiselt: I Reelika Hanson, II
Anita Lissovenko, III Valeria Sarõtseva.
Kadetid: I koht Alesandra Kuprikova, II
koht Diana Merkulova, III koht Jelizaveta
Jolkina. Minikadetid: I koht Adelina Zulfukarova, II koht Daria Gribova, III koht
Julia Sumilova.
Poisid: I koht Rainer Valo, II koht
Johannes Ruuto, III koht Paul Randaru.

Kadetid: I koht Maksim Vuhka, II koht
Stanislav Strogov, III koht Madis Moos.
Minikadetid: I koht Tomi Pärn, II koht
Akselrod Denis, III koht Tom Randaru.
Kõige nooremad: I koht Jan Kenneth
Toming, II koht Oliver Loomets.
Rae valla tublimad juuniorid: I koht
Simon Loomets, II koht Meinhard Helin,
III koht Raivo Sepp. Kadetid: I koht Rene
Kaljuvee, II koht Karl Kristjan Kikas.
Minikadetid: I koht Maksim Nester, II
koht Jarko Kõrvel, III koht Artur Leppik.
Mehed: I koht Paul Zarodõšev, II koht
Sven Andrek.
Harrastajad / reitinguta noored: I koht
Jaan Voronõi, II koht Rain Kullamaa, III
koht Henri Prits. Mehed: I koht Tõnu
Kuus, II koht Ülo Randaru, III koht Urmet
Lee. Naised: I koht Terje Liivas.
Kätlin Latt
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Rae valla
mängude
esimese etapi
järel on liider
Rae Keegel
18. oktoobril toimunud sportlik-võistluslik Rae valla mängude esimene etapp tõi
osalema 18 meeskonda ning punktide
koondarvestuses asus juhtima Rae Keegel,
järgnevad Jürikad ja Tallinna Vangla.
Võistkonnad võistlesid kahel alal, milleks olid darts ja keegel, ning mõlemal alal
arvestati punkte eraldi. Kõige parema tulemuse dartsis tegi meeskond Jürikad ning
keeglis kogus kõige enam punkte esimese
etapi võitja.
Rae valla mängud alustasid tänavu III
hooaega ja ees seisab veel 8 etappi. Järgmisel korral võetakse mõõtu võrkpallis. RS

Vihma ja tuule kiuste toimus Rae esimene
sügiskross
Rae valla spordikeskuse korraldusel toimus 8. oktoobril Peetris Rae valla koolide
sügiskross 2014, kus arvestust peeti kolmes vanuseklassis: D-klass (11–12aastased), C-klass (13–14aastased) ja B-klass
(15–16aastased). D-klassi võistlejatel ja
C-klassi tüdrukutel oli võistlusmaa pikkus
500 meetrit ning C- ja B-klassi poistel 1000
meetrit.
Trotsides vihmast ja tuulist ilma, oli
võistlema tulnud kokku 35 jooksjat valla
kolmest koolist – Jüri Gümnaasiumist ning
Peetri ja Vaida põhikoolist.
Kõige massilisem osavõtt oli tüdrukute D-klassis, kus osales kokku 16 jooksjat. Jooksu võitis Carmel Kaasik (Jüri
Gümnaasium / Rae Spordikool, 6.d klass)
ajaga 1.45,8. Teise koha saavutas TriinuLiis Drenkham (Peetri Põhikool, 6.c
klass) ajaga 1.48,5. Kolmas oli Reili-Riin
Vessmann (Jüri Gümnaasium / Rae Spordikool, 6.d klass) ajaga 1.52,1.
Sama vanuseklassi poisse osales 11,
parim oli Kristian Otlot (Jüri Gümnaasium / Rae Spordikool, 6.c klass) ajaga
1.25,3. Talle järgnesid Tony Ats Tamm ja
Martin Piiroja (Peetri Põhikool, 6.c klass)
aegadega vastavalt 1.40,4 ja 1.47,4.
Tüdrukute C-klassis osales ainult 2
võistlejat. Võitis Maria Martin (Peetri
Põhikool, 6.b klass) ajaga 2.37,6.

Poiste C-klassis osales 4 võistlejat.
Võitis Kristo Kõplas (Jüri Gümnaasium
/ Rae Spordikool, 7.h klass) ajaga 3.33,6.
Järgnesid Leemet Loik ja Kristjan Kangur
(Vaida Põhikool, 7. klass) aegadega vastavalt 3.45,8 ja 3.55,0.
Poiste B-klassis osales ainult 2 võistlejat. Võitis Andrei Degtjarjov (Vaida Põhikool, 8. klass) ajaga 3.52,3.
Koolide sügiskrossiga samal ajal toimus
ka valla sügiskross, kuid tulenevalt vih-

masest ja tuulisest ilmast oli seal osavõtt
väga kesine. Kokku osales 3 võistlejat – 1
A-klassis ja 2 seenioride klassis. Kõigil oli
distantsi pikkus 2000 meetrit.
A-klassis sai Jüri Günmaasiumi 11.
klassi õpilane Martin Möllits ajaks 8.29,8.
Seenioride klassis oli parim Urmas
Põldre Rae Huvikoolist ajaga 7.08,1.
Vello Kaldmäe
Rae valla spordikeskus
Foto Urmas Põldre
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Rae sügiskrossi start Peetri veski juures
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Rõõmustav uudis Rae valla elanikele –

UUS SÜDAMEAPTEEK ÜLEMISTE KESKUSES.
Uuenduskuuri läbinud Ülemiste keskuses avas uksed uhiuus, laiema tootevaliku ja värskete pakkumistega Südameapteek. Uudistama tasub tulla kõigil tervisenõudlejatel, sest uues Südameapteegis on paljugi sellist, mida mujalt
apteekidest ei leia. Eriliselt rõõmustab uus apteek neid, kes huvituvad alternatiivmeditsiinist – ees ootab Eesti
suurim valik mitmesuguseid homöopaatilisi ravimeid. Võrreldes teiste apteekidega on rohkem pööratud tähelepanu
ka meeste tervisetoodetele, loodetavasti õhutab spetsiaalne väljapanek neid senisest enam oma tervisesse panustama. Kohapeal saab lasta määrata vererõhu-, veresuhkru-, üldkolesterooli- ja hemoglobiinitaset ning teha
kehakoostise uuringut. Kuna nõustamisteenused tõotavad populaarseks kujuneda, on soovitav aeg ette broneerida
(603 4646). Lisaks on Ülemiste keskuses alles ka Südameapteegi endine, juba koduseks muutunud väiksem apteek.
Seega on Südameapteek Rae valla elanikele mugavas läheduses kokku juba neljas kohas –
Sikupilli Kaubanduskeskuses, Peetri keskuses ja kahe apteegiga Ülemiste keskuses.
Tere tulemast oma uude lemmikapteeki!

SÜDAMEAPTEEK HOIAB
SIND TERVENA!

-30%

-15%

Lisaks kliendikaardiga
veel -5 %

PROSPAN
SUUKAUDNE LAHUS*
7MG/ML 5ML N21
Röga lahtistamiseks köha
korral. Mugav kasutada. Sobib
ka diabeetikutele.
Toimeaine: luuderohu lehtede
kuivekstrakt

Lisaks kliendikaardiga
veel -5 %

8.11€

VOLTAREN EMULGEL
GEEL*
10MG/G 50G
Valu paikseks
leevendamiseks
pehmete kudede
valulike ja põletikuliste
seisundite korral.
Toimeaine: diklofenak

5.40€

Hind
kliendikaardiga

kuni

-12%

4.46€
Hind
a
kliendikaardiga

-15%

Lisaks kliendikaardiga
veel -5 %
MÖLLERI TOIDULISANDID
Toidulisandites sisalduvad Oomega-3
rasvhapped on olulised immuunsüsteemile,
südamele, ajule ja nägemisele.

5.52€
5.5

Lisaks kliendikaardiga
ga
veel -5 %
OTRIVIN NINASPREI*
1MG/ML 10M
Nina limaskesta turse
vähendamiseks nohu korral.
Toimeaine: ksülometasoliin

4.36€

3.52€

Hind
kliendikaardiga

Kliendikaardi saad Südameapteegist kätte kohe ja
see on Sulle tasuta. Nüüd ID-kaart kliendikaardina!

-15%

Lisaks kliendikaardiga
veel -5 %
DOPPELHERZ AKTIV
AUGEN VITAL KAPSLID
N30
Vitamiinide E, C, A, tsingi,
luteiini ja zeaksantiiniga
kapslid silmadele. Sobib ka
diabeetikutele.
Laktoosi- ja gluteenivaba.

11.75€

9.50€
Hind
klie
kliendikaardiga

-15%

Lisaks kliendikaardiga
veel -5 %
THERAFLU SUUKAUDSE
LAHUSE PULBRID*
ND 1000MG+
60MG+30MG N6
Palaviku, nõrga valu,
köha ja nohu sümptomaatiliseks raviks.
Toimeained: paratsetamool, pseudoefedriin,
dekstrometorfaan

4.73€
4.

3.82€
3
Hin
Hind
kli
kliendikaardiga

* Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete
tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. NB! Südameapteegi kliendikaardiga kõik kampaaniatooted 5% soodsamad! Tavahinnad võivad olla apteegiti erinevad!
Pakkumised kehtivad kuni 30.11.2014 või kuni soodushinnaga tooteid jätkub.

Peetri Selveri Südameapteek Veesaare tee 2, Peetri alevik, Rae vald

UUS! Ülemiste Südameapteek Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

Ülemiste keskuse Südameapteek Suur-Sõjamäe 4, Tallinn

Sikupilli Keskuse Südameapteek Tartu mnt 87, Tallinn
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HOLDES FINANTS OÜ

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

Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

reklaam
26
reklaam reklaam
DETSEMBRI PAKKUMISED :
DETSEMBRI PAKKUMISED :
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26
AVATUD: 11.00-21.00
IGA PÄEV !

ARUKÜLA TEE
9, JÜRI OÜ
HOLDES
FINANTS
Hea reisihuviline!
HOLDES FINANTS OÜ

LÕUNA-

TELLI ETTE

• DERMANEW
RAAMATUPIDAMINE
BURRITOD
VÕTA KAASA
• DERMANEW
Tule
meiega külastama
RAAMATUPIDAMINE
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
Tel: 48 333 11
E-R
12.00-14.00
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
VÄIKEFIRMADELE
jõulupealinna
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
VÄIKEFIRMADELE
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Turu
Soomemaal
Salong avatud:
+värvimine. 17 eur.
Helista
ja küsi lisa
e
13.–14.
detsembril
+värvimine. 17 eur.E–R 10–20, L 10–17 Salong avatud:
Helista ja küsi lisa Valig
• LASTE L›IKUS
5 eur.
tel 607 4293E–R 10–20, L 10–17
56 243 986
• LASTE L›IKUS
5 eur.
või 4293
veetma mõnusaid päevi 56 243 986
tel 607
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
www.muskuslill.ee
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
www.muskuslill.ee

reklaam

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

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

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

IHTNE!
L
,
V
A
G
U
M
,
E
N
D
SOO

Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

Riias
koos MÄNGUTUBA!
Livu
veekesLASTELE
Asume Jüris Konsumi
holdesfi
nants@gmail.com
Asume Jüris Konsumi
holdesfi
nants@gmail.com
keskuses
RÕÕMSA
KOHTUMISENI!
Kodukliendihaldur
keskuses kuse
külastamisega

www.burro.ee 48 333 11 www.burro.ee

25
25

Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

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

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

20.–21. detsembril
Rae Sõnumid ▪ detsember 2013

IKORISTUS
2.- eurot kord

Energiamärgised
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
Energiamärgised
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV
Lastele
ja
pensionäridele
soodusEnergiaauditid
Energiaauditid
hind!
2QOLQHW||
Soojalekete
leidmine
2QOLQHW||
Soojalekete leidmine
2QOLQHW||
Buss väljub Jüri alevikust
Radooni mõõtmine
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
Radooni mõõtmine
KODUKORISTUS
KONTORIKORISTUS
KODUKORISTUS
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL
KODUKORISTUS
KONTORIKORISTUS
Projekteerimine
Projekteerimine
Alates 28.- eurot kord
Alates 12.- eurot kord
Alates 28.- eurot kord
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
Alates 28.- eurot kord
Alates 12.- eurot kord 5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
o

ͷͲ͵ͷͳͷͲ

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

5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV
Sõitude korraldaja
MTÜ Alustame Algusest.
Kontakt: Finestum
o
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Ehitusekspertiisid OÜ
o
Täpsem info telefonil 502 9006
Tel 641 1977, 506 0170
ͷͲ͵ͷͳͷͲ
Tel: 6611600, 5029295 Enn
või kodulehel
ͷͲ͵ͷͳͷͲ
info@termo.ee, www.termo.ee
www.alustamealgusest.eu

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

56669695
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4

Osta Rehvid Pluss OÜ-st
4 Bridgestoni talverehvi

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

30 kuulutused






Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

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

JÜRI MARI LASTEHOID
OOTAB UUSI LAPSI

!

Asume Rae vallas Jüri alevikus,
Kasemäe 5-1.
REISIJATE
Info: VEDU
26-KOHALISE BUSSIGA
www.jyrimari.ee Bsirlekorka@hot.ee



MEELDIVAT
REISI!
5557 5966
MKR BUSS OÜ
KÕIK KÜSIMUSED
Tel +372 5625 OODATUD!
0242
mkrbuss@gmail.com
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KUULUTUSED

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 5221 151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60%küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 eurot. Tel 666 1355.
www.kodukliima.ee
Ostan otse omanikult Jüris 2-toalise kõigi
mugavustega korteri. Tel 5390 6584.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel.: 502 9075,
robert.kallion@gmail.com
Müüa kuivad küttepuud 40L võrkkotis:
okaspuu klots 5-25cm 1.70 eur, kaseklots
5-25cm 2.00 eur, lepp 30cm 2.30 eur,
kanglepp 30cm 2.40 eur, kask 30cm 2.70
eur, saar 30cm 2.90 eur. Alates 50-st kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee
Noor pere soovib osta krundi Jüri aleviku
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt:
Andreas 511 1420 või andreas@foxberg.ee
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PEETRIKESE
LASTEHOID
Võtame vastu uusi lapsi!

Korstnapühkimisteenus.
korstnasober@gmail.com.
5650 5189 Peep Sõber.

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

Soovin osta või rentida talveks tõukekelku.
Tel 676 6292
VEOTEENUS kaubikuga
3,3x1,7x1,8m, kandevõime 1500kg ja
väikeveokiga 4,4x2,1x1,9m, kandevõime 2300kg. Hind Harjumaal 14 ja 18
€/h, kaugemal 0.50 ja 0.65 €/km.
Tel 506 5106

Kampaania algab 15.10.2014 ja kehtib kuni kingitusi järkub.

WWW.REHVIDPLUSS.COM

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED OÜ
PuhastusEst
NOVEMBER 2013

Diivanite, vaipade ja

1. november Põleng Jüris, Veetorni 1
madratsite süvapuhastus
2. november Järelvalveta lõke Rae külas
9. november Abistati kiirabi Järvekülas
Rae Sõnumite reklaami mainimisel
17. november Kõrvaldati murdunud puu teelt
diivani süvapuhastus –33%
Vana-Tartu mnt 7. km
Tavahind 12.- €/istekoht
18. november
Suur tulekahi Paekna
külas.
Pensionäridele
–40%
Põles Hakkepuidu ladu
28.Lisainfo:
november Järelvalveta
lõke Peeteri
tee 21
5661 5043;
502 7229
28. november
Põleng Lagedil, Linnu teel
puhastusest@gmail.com

Rehvivahetus

Autoremont

detsember 2013 ▪ Rae Sõnumid

ALATI PARIM HINNAKLASS
JA SUURIM REHVIVALIK
EESTIS

Rehvihotell

Sildade reguleerimine

Akud

Rehvid

Konditsioneeride täitmine

Tarvikud

Veljed

Õlid

Lumeketid

Vana-Tartu mnt. 74, Peetri (Assaku) Tel.: +372 56 662 223 info@rehvidpluss.com
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reklaam

reklaam
Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.

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

OÜ Hoolega pakub

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

HOOLEGA TEHTUD!
info@hoolega.eu
5305 5484
Saveliin Kaarneem
OÜ Hoolega

Otsime oma kollektiivi
tragi ja tublit
Ugala teater etendusega

„EESRIIE
AVANEB“
28. novembril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses

osalise tööajaga
(u 3 korda nädalas).
Tööleasumine esimesel
võimalusel.
Tööajad paindlikud,
vastavalt soovile.

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

Margus Suumann

Kaili Tamm

OST

Osades: Kadri Lepp, Marika Palm,
Terje Pennie (külalisena),
Luule Komissarov ja Vilma Luik

50 10 302
66 84 700

56 268 258
66 84 700
MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

koristajat

INVESTEERIMINE

Piletid hinnaga 13 € ja 11 €
müügil E–N kella 9.00–21.00
Rae Kultuurikeskuses ja
Piletimaailmas.

Volume Design OÜ
Tel +372 655 5161,
Reti tee 5, Peetri küla;
volume@volume.ee
www.volume.ee

toitlustus
inventar
õhtujuht
meelelahutus

Rae Sõnumid • november 2014
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kuulutused

Tasuta riided ja
jalanõud igas
eas soovijatele
Rae vallavalitsuse sotsiaalosakond jagab
tasuta riideid kõigile abivajajatele. Saadaval
on lasteriided ja -jalanõud alates imikueast
kuni täisealisteni ning meeste- ja naisteriided erinevates suurustes. Samuti on lai
valik jalanõusid nii meestele kui naistele.
Riided ja jalanõud on sotsiaalosakonda
toimetatud heategevuslikus korras ning ära
on antud väga korralikke asju. Kui vajad abi
või tead kedagi, kes abi vajab, siis astu julgesti läbi või võta ühendust tel 605 6774.

teated
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm, saar
30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel.
Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi
valda tasuta.Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

PINNA pikemaks ajaks. Sobib korter või maja
(võin olla ka nn maja hoidja) Peetris, Järvekülas, Assakul, Jüris jne. Ka Aruküla oleks sobiv.
Tel 504 7560

Müüa põhupelletid 8 mm läbimõõduga
kütteks. 15 kg kotid alusel 990 kg, saadaval
veel 500, 550 ja 1000 kg kotid Big-Bagides.
Kohaletoomine kokkuleppel. Hind 15 kg kottides 168 €/t (15 kg kotid saadaval Peetris);
500 kg ja 1000 kg 147 €/t. Tel 553 0625, e-post
info@agripellet.ee

Pesahooldus OÜ pakub tööd toredatele ja
usinatele koristajatele. Kui soovid meie tööka
perega ühineda, siis anna palun sellest märku
info@pesahooldus.ee või helistades telefonidel
518 9779, 5661 9551. Pesad korda!

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
Müüa kütte- ja kaminapuid lahtiselt ja 40
l/60 l võrgus, puitbriketti, klotse 10–30 cm 40
l võrgus, tulehakatust 40 l võrgus ja saepuru
kotis. Tel 501 8594, kaminapuud.com
Vanem mittesuitsetav Lõuna-Eesti mees soovib seoses töökohaga ÜÜRIDA ELAMIS-

Talvekartuli toome teile koju! talvekartulkoju@gmail.com või helistage 5665 2465

Soovin osta maatulundusmaad Rae vallas.
Võib pakkuda ka koos hoonetega. Tel 5561
7575, maasikasv@hot.ee
Soovin üürida ilukabineti tegemiseks 20–30
m2 rendipinda Peetri alevikus. Kontakt: bretkoik@hotmail.com, 521 2582
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,
ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid, fotod, paberrahad ning margikogud. Küsi lisainfot 5399
6098, Rene.
Ostan ENSV- ja EW-aegseid rinnamärke,
vanu postkaarte ja fotosid, vana raha, trükiseid
ning muid kollektsioneerimisesemeid. Tel 602
0906 või 501 1628, Tim

Oktoobris registreeritud sünnid

Novembri sünnipäevalapsed

ANDRES KASK
JAAN KASK
RASMUS LIIVIK
OSKAR ALLE
SIIMEON HALLIST
KRISTJAN TEINO
LUKAS PLOOM
OSKAR MÜÜR
LUCAS MAGNUS MADDISON
ARON ELME
MIRTEL HAAVA
ITI NORA TAMSALU
VICTORIA TUURMAA

HELJA PUSTOLJAKOVA
ERIH KÜTT
NIKOLAI FURMANJUK
VILMA GRUBE
ANNA TIMOFEEVA
GETHE-ERALDA KESKÜLA
ALEKSANDRA KULEBA
ELLA VAREM
RICHARD TAHK
LIA KOPLIMÄE
ÜLO PLESS
HELGI SAAREP
GALINA TŠERKASSOVA
LEHTI SALL
VAIKE FEIL
HANDO NOOR

93
89
88
86
86
86
85
84
84
83
83
82
82
82
81
80

HELGA MÄNNIMÄGI
HELLA KUUSKMAA
SAIMA KULLAMAA
KALJU SARAPUU
TOIVO ADER
HELMUT-JOHANNES
VEHRMANN
THOMAS TAEVERE
JOEL PAESALU
LYDIA PUHM
IVO ORAV
KAIDI LANGU
ALEKSANDER TAMBERG
EVI KUKK
JÜRI KRAAM
KALJU RANDES

80
80
80
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65

SIMONA TAMMEKA
ELEANOR AUSMEES
ADA KELDER

Kaarli Hambapolikliinik
Hambapolikliinik OÜ-l
OÜ-l (tegevusluba
(tegevuslubaL03878)
L03878)on
onTallinnas
Tallinnaskolm
kolmhambakliinikut:
hambakliinikut:
Kaarli
Kaarli Hambaravi
Hambaravi kesklinnas
kesklinnas Toompuiestee
Toompuiestee4/Kaarli
4/Kaarlipst
pst10,
10,telefonid
telefonid 1619
1619või
või619
6199119;
9119;
Kaarli
Sõpruse Hambaravi
Hambaravi Kristiines
Kristiines Sõpruse
Sõpruse pst
pst145,
145,B-uks,
B-uks,IV
IVkorrus,
korrus,telefon
telefon619
6199140
9140ning
ning
Sõpruse

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED

Rae valla
valla elanikele
elanikele kõige
kõige lähemal
lähemal asuv
asuv Ülemiste
ÜlemisteHambaravi
HambaraviÜlemiste
ÜlemisteCitys
CitysLõõtsa
Lõõtsa8a,
8a,I Itorn,
torn,IIIIkorrus,
korrus,
Rae
telefon 619
619 9150.
9150.
telefon
Raviteenused, mida
mida pakume:
pakume:
Raviteenused,
Täiskasvanute hambaravi
hambaravi ja
ja profülaktika,
profülaktika, erinevad
erinevadtäidised
täidisedjajajuureravi
juureravi (vajaduse
(vajadusekorral
korral mikroskoobiga),
mikroskoobiga),
valgendamine.
hammaste valgendamine.
Laste hambaravi ja
ja profülaktika
profülaktika (leping
(leping Haigekassaga).
Haigekassaga).
Kirurgia: hammaste
hammaste eemaldamine,
eemaldamine, ambulatoorsed
ambulatoorsedkirurgilised
kirurgilisedprotseduurid.
protseduurid.
plaat- ja
ja tugibüügelproteesid,
tugibüügelproteesid,sillad,
sillad,kroonid.
kroonid.Pensionäride
Pensionärideproteesihüvitise
proteesihüvitisevormistamine
vormistaminekohapeal.
kohapeal.
Proteesimine: plaatja ortodontia.
ortodontia.
Implantoloogia ja
Suuhügieeniteenused: hammaste
hammaste puhastamine,
puhastamine,hambakivi
hambakivieemaldamine.
eemaldamine.
Suuhügieeniteenused:
röntgensüsteem: panoraamröntgen,
panoraamröntgen,hambaröntgen.
hambaröntgen.
Digitaalne röntgensüsteem:
eest on
on võimalik
võimalik tasuda
tasuda nii
nii sularahas
sularahaskui
kuika
kapangakaardiga.
pangakaardiga.Meie
Meiejuures
juureson
onvõimalus
võimalussõlmida
sõlmidaKaarli
Kaarli
Raviteenuse eest
leping, et
et iga
iga kuu
kuu säästa
säästa raha
rahaeelseisvaks
eelseisvaksraviks.
raviks.Teeme
Teemekoostööd
koostöödLiisi
LiisiLiisingu
LiisingujajaLHV
LHVpangaga,
pangaga,
Hambaplaani leping,
patsientidele järelmaksuvõimalust.
järelmaksuvõimalust.Täpsem
Täpseminfo
infomeie
meiehambakliinikute
hambakliinikutejajahambalabori
hambalaboriühisel
ühiselkodulehel
kodulehel
pakkudes patsientidele
või registratuurides.
registratuurides. Kaarli
Kaarli Hambapolikliinik
HambapolikliinikOÜ
OÜjuhtimissüsteemi
juhtimissüsteemikvaliteet
kvaliteetvastab
vastabISO
ISO9001:2008
9001:2008
www.khp.ee või
standardile.
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OKTOOBRIKUU

Oktoobris lahkunud
ELMAR-VOLDEMAR MOKS
LINDA JÕELA
MARIA MOSTOVAYA
MILVI PÄRT
KALLI PÄSTLANE

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

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

11. okt kustutati järelevalveta lõke Lagedil
14. okt kustutati järelevalveta lõke Rae külas
17. okt likvideeriti avarii tagajärjed Tuulevälja külas Muuseumi teel
19. okt põleng Vaskjala külas
28. okt likvideeriti avarii tagajärjed Tartu maanteel Jüri lähedal
29. okt põleng Soodevahe külas

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6800 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Hea vallaelanik, ootame Sind valla aastapäeva tähistamisele!

Rae valla
148. aastapäeva tähistamine
21. novembril Lagedi kooli aulas, kell 19.00 kontsertaktus

Esineb Hedvig Hanson
Antakse üle tänukirjad konkursi „Kaunis kodu“ võitjatele
Tantsuks ansambel Harli ja Viktoria
Tantsuvaheaegadel üllatusesineja
Sissepääs tasuta
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