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Rae valla ametlik väljaanne

Millised fondid avanevad
MTÜ-le?
Rae spordikeskuse koondtabel vallas toimuvate
trennide kohta
Toimub aadresside
korrastamine
Rae valla sotsiaaltoetused
Jüri kelgumägi viiakse
turvalisemasse paika

Suusasõpradele on tänavu Jüris avatud 4,5 kilomeetri jagu valgustatud suusaradu.
Loe Jüri terviseradade ja teiste Rae valla suusaradade
kohta lk 2–3.
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Jüris on avatud 4,5 kilomeetri jagu valgustatud
suusaradu
läheb veel mitu aastat, enne kui terviserajad täielikult valmis saavad, kuid suurem
osa töödest on juba tehtud.
Suusatajatel tuleb arvestada, et kolmel
erineval distantsil on 600-meetrine lõik,
mida tänavu talvel uuendatakse – ehitatakse laiemaks ja tõstetakse, et edaspidi
oleks radade laius ühtlasem. „Selliseid
töid saab ehitustehniliselt teha vaid talvel
ning seetõttu on sel lumehooajal 600 m
lõik suletud,“ teatas keskkonnaspetsialist
Birgit Parmas.
Hea uudis on abivallavanem Madis
Sariku sõnul see, et Jüri Terviserajad on
kantud ka SA Eesti Terviserajad nimekirja.
„See tähendab, et Jüri terviseradadele on
loodud eraldi alamlehekülg aadressil www.
terviserajad.ee, kuhu operatiivselt lisatakse näiteks talvisel ajal informatsiooni

Foto Heiki Rajalo

Jüri terviserajad on rajatud aastaringseks
kasutamiseks tervisespordi harrastajatele,
tänavu talvel on esimest korda sisse sõidetud kolmes erinevas pikkuses suusarajad,
millest lühim on 1,6 ja pikim 5,3 kilomeetrit, keskmine distants on 2,6 kilomeetrit.
Terviseradade kasutaja saab valida õige
distantsi raja äärde paigaldatud viitasid järgides, täpsemate rajaskeemide paigaldamisega läheb veel aega.
Abivallavanem Madis Sariku sõnul
saab terviseradadel sportida hommikul
kella 6.00-st kuni kella 23.00-ni, sest valgustus on rajatud 4,5 km ulatuses. Täielikult on valgustatud 1,6 km ning 2,6 km
rada ning 5,3 km rajast on valgustatud 4,5
km. „Terviseradade valgustusse investeeriti
tänavu 42 360 eurot, millest PRIA toetus oli
Leader meetmest 30 600 eurot.” Muidugi

Jüri terviserajad pakuvad kolme erinevas pikkuses suusarada, millest lühim on 1,6 ja
pikim 5,3 kilomeetrit, keskmine distants on 2,6 kilomeetrit

Põhiandmed Jüri
terviseradade kohta
Jüri terviserajad paiknevad Jüri alevikus
Jüri gümnaasiumi staadioni taga, alguspunkt on aadressil Võsa tn 26a.
Distantsid. Radade pikkused on 1,6
km, 2,6 km ning 5,3 km.
Valgustus. Täielikult on valgustatud
1,6 km ning 2,6 km rada ning 5,3 km
rajast on valgustatud 4,5 km.
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Valgustus töötab kuni 23.00 ning
hommikul süttib 6.00.
Parkimine. Parkimisvõimalus on
Jüri gümnaasiumi staadionikompleksi
tagumises parklas Võsa tänaval. Parklasse jõuab, kui sõita Jüri gümnaasiumist mööda Võsa tänavale ning esimesel
ristmikul keerata vasakule.
Pesemisvõimalus. Rae spordikeskuses on pesemisvõimalus koos saunaga
ning samuti on võimalik kasutada jõusaali ning ujulat. www.raespordikeskus.ee

suusaradade seisukorra kohta,“ kõneles
abivallavanem.
„Terviseradade kodulehel on üleval ka
õpetlikud videod, milles jagatakse näpunäiteid jooksjatele, rattasõitjatele, rulluisutajatele, suusatajatele, orienteerujatele ning
üldtreeninguks. Samuti saab iga tervisesportlane pidada oma tervisepäevikut,
kuhu kannab oma trennikilomeetrid,“
selgitas keskkonnaspetsialist Birgit Parmas, kes on selle eest hea seisnud, et Jüri
terviserajad SA Eesti Terviseradade kaardil
oleksid.
SA Eesti Terviserajad ühendavad üle
90 terviseraja üle Eesti. Sihtasutuse asutasid 2005. aastal aktsiaseltsid Merko
Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia ning
selle eesmärk on Eestimaa liikumis- ja
spordiradade väljaarendamise nõustamine, arendustegevuse koordineerimine
ja finantseerimisele kaasaaitamine. Soov
on kindlustada enamikule Eestimaa elanikkonnast terviseradade võrgustiku
kättesaadavus aastaringseks ja tasuta
liikumisharrastuseks.
Jüri terviserajad saavad tänu kuulumisele SA Eestis Terviseradade süsteemi veel
paremaks. Kevadel paigaldatakse raja stardipunkti staadioni taha venitussein ning
suur terviseraja kaart.
Abivallavanem Mardis Sariku sõnul
seisab lähiajal ees koorepurukatte lisamine 1,2 km lõigule, et jooksurada veel
pikemaks saaks.
„Jüri terviserada on väga hästi planeeritud ning on oskuslikult ära kasutatud
maastikku, millest varem ehk ei osatud
unistadagi, et võib terviseraja teha. Jüri
terviserada saab kasutajate hulgas kindlasti populaarseks ja see on hea alternatiiv
Tallinna linna ülerahvastatud Nõmme ja
Pirita radadele,“ ütles SA Eesti Terviserajad
tegevjuht Jaak Teppan.
RS
Jõulinnak. Terviseraja ääres paiknevad üksikud jõuelemendid, kuid suurem jõulinnak on Jüri staadionikompleksis.
Info. Tänavu talvel (2014) uuendatakse vana raja 600-meetrist lõiku. Suusatajatel tuleb arvestada, et kolmel erineval distantsil on 600 m lõik suletud.
Rada ehitatakse laiemaks ja tõstetakse,
et edaspidi oleks radade laius ühtlasem,
ning selliseid töid saab ehitustehniliselt
teha vaid talvel.
RS
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VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

Suusatada
saab ka Vaidas,
Peetris ja
Lagedil
Lisaks Jüri terviseradadele saab lume püsides Rae vallas ettevalmistatud suusaradadel
suusatada veel Peetris, Vaidas ja Lagedil.
Vaida suusarada on 1 km pikkune ning
asub koolimaja juures. Lagedi suusarada on
700 m ning asub samuti koolimaja juures.
Peetris on kaks suusarada – koolistaadioni
rada on 300 m pikkune, Peetri tuuliku juures ja Vana-Tartu maantee ääres asuv suusarada on umbes kilomeetripikkune.
Värske info Rae valla koduleheküljelt
www.rae.ee
RS

Vaida

Käesoleva aasta lõpuni toimub
aadressiandmete korrastamine
Alates 10.03.2011 kehtib ruumiandmete
seadus ning tulenevalt sellest on omavalitsustele pandud ülesandeks 2014. aasta
lõpuks läbi viia suuremahuline aadresside
korrastamine.
Korrastamise tulemusel muutuvad
kümnete tuhandete objektide aadress ja
kaardil kajastuvad ruumiandmed. Aadresside muutused ei ole suured, sest enamasti korrigeeritakse õigekirja või täpsustatakse täht- ja numberlisandeid. Kuid
muutuste tegemine on oluline, sest tänapäeval on vajalik, et rahvastikuregistrisse
kantud aadress ühtiks aadressiandmete
infosüsteemiga.
Näiteks kui inimese rahvastikuregistrisse kantud aadressi ei ole aadressiandmete infosüsteemis, mille lühendina
kasutatakse ADS-i, siis võib leida küll õige
postkasti üles tänu postiljoni teadmisele,
kuid aadressiandmete infosüsteemi kasutav
kiirabi võib kohalejõudmisega hätta jääda.
Kui aadress on ADS-is kirjavigadega, siis
on see samuti probleemiks kiirreageerimiskeskustele, sest suuliselt öeldud aadress tuleb kirja panna ja leida õige vaste
ADS-ist.
Koha-aadress peab viima kohale, seepärast on ülioluline vastuolud ning vead
võimalikult kiiresti kõrvaldada. 2012. aastal käivitati ADS-i menetlusrakendus, mille
abil saavad kohalikud omavalitsused aadressiandmeid määrata, muuta ja kehtetuks
tunnistada. Rae vallavalitsuses tegelevad
aadresside korrastamisega maakorraldaja,
ehitisregistri spetsialist ja registripidaja.
Korrastatud aadresside loeteluga saab
tutvuda Rae valla koduleheküljel www.

Peetri

rae.ee ehitus- ja planeerimine. http://rae.
kovtp.ee/et/koha-aadresside-korrastamine.
Muutmist vajava aadressi kohta saadetakse koju kirjalik teavitus. Ruumiandmete seaduse § 55 lõike 2 kohaselt peab
aadressiobjekti omanik esitama kirjaliku
arvamuse 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata
jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti
omanik on koha-aadressi määramise või
selle muutmisega nõus. Kui esitatakse vastuväiteid, siis siiani pole kellelgi aadressi
vägisi muudetud.
RS

Kuidas panna kinnistule
nimi?
Maakorraldaja Anne Varbla sõnul
tuleb ette olukordi, kui inimene soovib
ise oma maatükile uut nime panna või
saada kinnistule aadressi liikluspinna
järgi.
Kõigepealt tuleb pöörduda vastavasisulise avaldusega omavalitsusse. Soovitatav on eelistada vanu kohanimesid,
nimi peab olema üldjuhul eestikeelne ja
omastavas käändes. Võõrapärasel nimel
peab olema kultuuri- või ajalooline põhjendus. Maatüki nimi saab olema ühtlasi ka selle lähiaadressiks.
Nimede muutmine on põhjendatud
juhtudel, kui näiteks alevikes on maja
aadress määratud eemal asuva tänava
järgi. Edaspidiste segaduste vältimiseks
on lihtsam aadressimuutus ära teha kui
hiljem taluda pidevaid aadressiga seotud probleeme.
RS

Lagedi
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Rae valla pered said toetust
hajaasustuse programmist
on seotud majapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide
loomise ja renoveerimisega.
Valla 2014. aasta eelarves on plaanitud
vahendeid ka käesoleva aasta taotlusvooru
jaoks ja selle avanemisest teavitatakse
EASi, maavalitsuse ja valla veebilehel ning
kohalikes ajalehtedes.
Priit Põldmäe
abivallavanem

Jüri Gümnaasiumi staadionil aiaga piiratud
alal on avatud uisuväljak.
Kuni külma jätkub, on uisuplats avatud vahemikus kella 8.00–20.00. Tööpäeviti
hoitakse õhtusel ajal valgustust sees juhul,
kui uisuväljak on kasutusel, ning kõik, kes
soovivad õhtusel ajal valgustatud väljakul
uisutada, saavad paluda valgustuse sisselülitamist uisuplatsi juures asuva Rae spordikeskuse administraatorilt. Nädalavahetusel
saab uisutada vaid päevasel ajal.
Uisuväljaku kasutamine koos uiskude
laenutusega maksab 1 euro. Uisud on Rae
spordikeskuse administraatori juures saadaval numbrites 30–46 ja nende rentimiseks on vaja kaasa võtta ID-kaart või muu
isikut tõendav dokument.
Kel on oma uisud olemas, saavad uisuplatsi kasutada tasuta.
RS
Foto Rae Sõnumid

Foto Priit Põldmäe

Alates 2013. aastast on Rae vald liitunud
hajaasustuse programmiga ja esimesed viis
peret said toetusrahad kätte 2013. aasta
lõpus. Toetust taotleti nii puurkaevu puurimiseks, joogivee puhastamiseks kui ka reoveesüsteemide ehitamiseks. Ühe projekti
raames toetati ka juurdepääsutee rajamist.
Programmi eesmärk on hajaasustusega
maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning selleks toetatakse programmist tegevusi, mis

Jüris on avatud
uisuväljak

Kruusiaugu talu pere Kautjala külas sai hajaasustuse programmi toetuse abil uue puurkaevu ja veesüsteemi

Rae Vallavalitsus teatab
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Järgmiste detailplaneeringute algatamisest
Karla küla Vikita tee 3 kinnistu katusekalde muutumise
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 07.01.2014 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 12. Planeeritav ala asub Assaku-Jüri tee ääres,
Jüri kirikust u 500 m põhja pool. Juurdepääs kinnistule toimub
Assaku-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 15.08.2006
Rae Vallavolikogu otsusega nr 149 kehtestatud Vikita kinnistu
detailplaneeringut katusekalde osas. Detailplaneeringuga ei
muudeta kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
Vaskjala küla Kurekaela tee 2, 4, 6 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 07.01.2014 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 14. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Näkinurga ja Kurekaela tee nurgal. Juurdepääs kinnistule toimub
Näkinurga ja Kurekaela teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.
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Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kolm olemasolevat elamu- ja maatulundusmaa sihtotstarbelist kinnistut
kuueks väiksemaks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa
juhtotstarve.

Uuesalu küla Herne kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 28.01.2014 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 125. Planeeritav ala asub Uuesalu külas Assaku
aleviku piiri ääres, Karja teest ligikaudu 40 m lõuna pool. Juurdepääs alale toimub Karja tee L3 kinnistult. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,75 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu
maatulundusmaa sihtotstarvet ning jagada kuni kaheks elamumaa 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.

vallavalitsus
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest ning eskiislahenduse
ja lähteseisukohtade tutvustusest
Järveküla küla Tohvri kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 21.01.2014 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 86. Planeeritav ala asub Järveküla külas Liiva
tee ääres, kust toimub alale juurdepääs. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 11,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev
elamumaa sihtotstarbega kinnistu kuni kuueks väiksemaks elamumaa 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.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus toimub 25. veebruaril 2014 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee
9 Rae vallamaja istungite saalis.
Soodevahe küla Raba kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 21.01.2014 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 87. Planeeritav ala asub Soodevahe külas
11290 Tallinna-Lagedi tee ääres, kust on planeeritud alale
juurdepääs. Planeeringuala suurus on ligikaudu 11,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maatulundusmaa sihtotstarvet osaliselt tootmis- ja ärimaaks, 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 tootmis- ja
ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus toimub 25. veebruaril 2014 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee
9 Rae vallamaja istungite saalis.
Rae küla Väike-Alliku kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 28.01.2014 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 127. Planeeritav ala asub Rae külas 11334
Raeküla tee ääres, kust on planeeritud alale juurdepääs. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maatulundusmaa sihtotstarvet tootmis- ja ärimaaks, 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 tootmis- ja
ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus toimub 27.veebruaril 2014 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee
9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ning lähtealuste
tutvustusest:
Karla küla Sauetangi ja Pruuli tee 20 katastriüksuste ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.01.2013
korraldusega nr 65. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada Sauetangi maatulundusmaa sihtotstarbelisest
katastriüksusest välja kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti
ja muuta Pruuli tee 20 katastriüksuse maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja

hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga, kus maa-ala juhtfunktsiooniks on põllu- ja
metsamajanduslik kasutus. Lisandub kolm üksikelamut olemasoleva elamu kõrvale ja valdavas osas säilib maatulundusmaa sihtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus toimub 27.veebruaril 2014 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee
9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 24.02.–09.03.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Sarapiku I ja Tuule tn 7 kinnistute ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 28.01.2014
korraldusega nr 128. Planeeritav ala asub riigimaantee T-11
Tallinna ringtee ja T-11303 Jüri-Aruküla maantee vahelisel
alal. Juurdepääs kinnistutele toimub Tuule tänavalt. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 18,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu osaliselt elamumaa sihtotstarbelisteks kruntideks, üheks ärimaa
sihtotstarbeliseks krundiks olemasolevale söögikohale ja maatulundusmaa kruntideks osaliselt 22 kW tuulegeneraatorite
paigaldamiseks Tallinna ringtee poolsele alale, määrata elamumaa ja ärimaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga ning Rae valla üldplaneeringuga.
Karla küla Vikita tee 3 kinnistu katusekalde muutmise
detailplaneering
• Detailplaneering on vastu võetud Rae Vallavalitsuse 28.01.2014
korraldusega nr 129. Planeeritav ala asub Assaku-Jüri tee ääres,
Jüri kirikust u 500 m põhja pool. Juurdepääs kinnistule toimub
Assaku-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on u 0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 15.08.2006
Rae Vallavolikogu otsusega nr 149 kehtestatud Vikita kinnistu
detailplaneeringut katusekalde osas. Detailplaneeringuga ei
muudeta kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt 09.03.2014.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Järveküla küla Poriaugu kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 28.01.2014
korraldusega nr 126. Planeeritav ala asub Järveküla küla põhjapoolses osas Andrese tee äärse elamute grupi läheduses. Juurdepääs kinnistule on planeeritud Andrese teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu
maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
piirkond on ette nähtud perspektiivseks elamumaaks.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega
võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.
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Maaelu mitmekesistamise programm LEADER
avaneb uuesti
Põhja-Harju Koostöökogu projektijuht
Margit Pärtel annab teada, et uus rahastusperiood algab aastal 2015.
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegeleb
uue rahastusperioodi 2015–2020 ettevalmistusega strateegia uuendamiseks. Toimuvad seminarid ja töörühmade koosolekud ning see on ka aktiivsem kaasamise
periood, kuna head ideed ja vajalikud

Milleks on ellu kutsutud
Põhja-Harju Koostöökogu?
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu on
üks noorimaid 26-st Eesti LEADER
grupist, mis alustas 11 asutajaliikmega
tegevust 16.06.2008. Jõelähtme, Rae ja
Viimsi omavalitsust, kodanikeühendusi
ja ettevõtjaid koondava koostöökoguna
on praeguseks liitunud 52 organisatsiooni. Põhja-Harju Koostöökogu on
avanud piirkonnale ligipääsu LEADERtoetustele. Selle eesmärk on arendada
piirkonna turismipotentsiaali ja väikeettevõtlust, ergutada kogukondade kaasatust, väärtustada külaelu, kohalikku
kultuuripärandit ja miljööväärtuslikku
elukeskkonda.

piirkonda arendavate tegevuste ettepanekud peavad tulema rohujuure tasandilt –
see on üks oluline Leader programmi
põhimõtetest.
Nagu varasemaltki, jääb Leader programm ka edaspidi toetama maaelu mitmekesistamiseks suunatud ettevõtmisi ja
tegevusi, kogukondade tegevust ja mitme
sektori koostööd.
Üks suurem kaasamisseminar on

tulemas märtsikuus, kus võetakse kokku
senise töö tulemused ja tehakse viimased
ettepanekud uuele strateegiale enne eelhindamisele esitamist. Strateegia lõplik vastuvõtmine ja kinnitamine on kavas 2014.
aasta sügisel.

Leader on toetanud nii vallavalitsuse, kohalike MTÜ-de
kui ka ettevõtete projekte

lastemänguväljakud ning Jüri alevikku
on rajatud püstkoda, noortele on korraldatud töömaleva kokkutulekuid (MTÜ
Lagedi-Jüri Noorteühing) ning juudo
suvelaagreid (MTÜ Mikata), Urvaste
külas on priitahtlike pritsimeeste
autole korrastatud ruumid (MTÜ Rae
Tuletõrje ja Päästeselts) ning Patika
külas rajatakse Jüri kihelkonna talu- ja
käsitöömuuseumit (MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored), Peetri alevik on
saanud rahvaürituste korraldamiseks
helitehnika ja palju muud on tehtud ka
mujal vallas.
Hetkel on toimumas MTÜ PõhjaHarju Koostöökogu järgmise programmiperioodi strateegia koostamine,
mille käigus pannakse paika uuel
perioodil toetatavad valdkonnad ja ka
tegevused. Esimesed strateegiakoosolekud toimusid jaanuari lõpul. Kes siis ei
jõudnud või ei teadnud osaleda, jälgigu jooksvalt nii Rae valla kodulehte
kui ka koostöökogu kodulehte www.
leaderph.eu, kus teavitatakse järgnevate strateegiakoosolekute toimumise
aegadest.
Birgit Parmas

Rae vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
Birgit Parmas annab teada, et Rae vald
on Leaderi toel saanud palju korda
saata.
Perioodil 2010–2013 on Leader
meetmest saanud toetust 37 Rae valla
organisatsiooni projektid. Rae valda tulnud toetuste kogusumma on 512 604.57
eurot. Vallavalitsus on kirjutanud 7 projekti ning saanud toetust kogusummas
89 307 eurot. Täpsem vallavalitsuse
projektide nimekiri on toodud tabelis
(vt tabel 1). Ettevõtted on kirjutanud
10 projekti (toetussumma suurus on
244 305 eurot) ning 20 projekti on kirjutanud mittetulundusühendused (toetussumma 178 992.37 eurot). Ettevõtetest
on näiteks OÜ TRIO VET saanud toetust mitmel korral Jüri loomakliiniku
põhivara täiendamiseks ning OÜ-l
Aldamor on valminud Rae keeglihoone
Peetri alevikus. Mittetulundusühendustele antud toetuste abil on näiteks
Lilleoru ja Uuesalu saanud endale
Projekti pealkiri

MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu
rajas Leader ja ka Rae valla sihtotstarbelise investeeringutoetuse toel Jüri gümnaasiumi taha püstkoja, kus saab korraldada
nii koolitunde kui ka üritusi
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Jüri terviseradade valgustuse
ehitamine
Uiskude ostmine Rae valla noortele
avalikel uisuväljakutel kasutamiseks
Skatepark Jüri alevikus
Vaida Noortekeskuse projekteerimine
Kiigeplatsi korrastamine ja üritusteks
inventari soetamine
Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla õppereis
Gotlandi saarele
Skatepark Peetri külas
Kokku

Margit Pärtel
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
projektijuht

Projekti
kogumaksumus

Kinnitatud
toetussumma

34 030

30 600.00

1854

1660.00

14 701
11 880

12 231
8910

24 636

20 147

7209

3996

15 685
109 995.00

11 763
89 307.00

Tabel 1 Rae vallavalitsuse esitatud projektid ja toetussummad

uudised
P-H Koostöökogu 1%

Rae 23%
Jõelähtme 40%
Viimsi 36%

Toetussummade jagunemine valdade
lõikes 2010–2013

Seitsmenda taotlusvooru
viimane taotlusvoor 17–21
veebruar
Põhja-Harju Koostöökogu on aastatel
2010–2013 korraldatud seitse taotlusvooru, perioodi viimane taotlusvoor
vähendatud meetmete ja eelarvega on
avatud 17.–21. veebruarini 2014.
Koostöökogu on seitsmenda vooru
tulemusel esitanud PRIA-le rahastamiseks 136 projekti.

Lilleoru MTÜ soovib Leaderi toel
rohkem organistatsioonidevahelist koostööd
Reet Rehtsalu, mida te Leader-meetmest
täpsemalt taotlesite?
Lilleoru MTÜ on saanud Põhja-Harju
Koostöökogu kaudu toetust kolmele projektile. Esimese projektiga ostsime kööki
uue nõudepesumasina ja pliidi ning kaks
väikest puhkemaja; teise projektiga tegime
uue kodulehe ning korraldasime infopäevi;
kolmas projekt oli lastemänguväljaku
rajamine ja internetiühenduse loomine
lastemajja.
Kuidas hindate taotlemise keerukust ja
aruandluse poolt?
Iseenesest ei ole taotlemine keeruline,
pigem võtab aega projekti ettevalmistamine, sest taotluse esitamise ajaks peavad olemas olema kõik hinnapakkumised
konkreetsetele toodetele, ehitamise puhul
peab olema olemas ehitusluba. Nii et enne
taotluse esitamist on vaja ära teha suur
hulk tööd, tavaliselt võtab see rohkem aega,

kui planeerid, ja siis on muidugi närvikulu,
kas jõuad oma asjadega taotlusvooru ajaks
valmis. Aruandlus ei ole samuti keeruline,
lihtsalt kõik üleandmised tuleb aktidena
vormistada. Probleeme võib olla ka sellega, et projekti rahastamine on refinantseerimise põhimõttel – enne tuleb endal
kulud kanda, pärast saab toetusraha Pria
kaudu tagasi. Tavaliselt Pria ei maksa ka
mitte varem kui kolm kuud pärast maksetaotluse esitamist, see on päris pikk aeg,
kui enda rahad on kinni.
Kas Põhja-Harju Koostöökogu peaks ka
oma järgmises strateegias kolmanda sektori toetamist ette nägema?
Leader meede on mõeldud piirkondade
arenduseks nii, et toetatakse kõiki sektoreid. Uue strateegiaga võiks toetada neid
algatusi, mis suurendavad organisatsioonide omavahelist koostööd.
RS

Statistikaamet töörändest
Rae valda
VALLAVANEMA
KOMMENTAAR
Leader-programme mõju pealinnalähedase maapiirkonna arengule ei
saa mingil juhul alahinnata. Käima on
lükatud sellised ettevõtmised, mis ilma
Leader programmi teotuseta oleksid
vaevalt ellu ärganud. Suur rõõm on ka
väikeettevõtjate üle, kellele Leaderi toetused on olnud suureks abiks tegevuse
käivitamisel ning kelle tegevuse tulemusena on meie piirkonnas säilitatud
ja juurde loodud uusi töökohti.
Kutsun kõiki üles uue strateegia
koostamisel kaasa lööma, sest sellest
sõltub, mille alusel järgmisel perioodil
Leader meetme toetusi Põhja-Harju
Koostöökogu piirkonnas jaotatakse.
Oma heade ideede, oma külade ja Rae
valla eduka arengu eest seismiseks on
just nüüd õige aeg.
Mart Võrklaev, vallavanem

2011. aasta rahvaloendus andis töörände
kohta põhjaliku andmestiku, sellele tuginedes saab öelda, et Tallinnast väljapoole
tööl käivate pealinlaste töörände peamine sihtkoht on Rae vald, sest just seal
asub palju logistikakeskuseid, suuri ladusid ja tootmistehaseid, mis annavad tööd

sadadele inimestele. Tallinnast käib Rae
valda (peamiselt Jüri alevikku) tööle 3548
inimest ehk 1,9% Tallinna hõivatutest.
Kõige rohkem inimesi käib Rae valda tööl
Lasnamäelt (1223), Mustamäelt (551) ja
Põhja-Tallinnast (440).
RS

TÄISKASVANUTE UJUMISKURSUS
EDASIJÕUDNUTELE
Sul on võimalus parandada oma ujumisoskust!
Kursus koosneb 8 tunnist ning maksab 48.00 EUR
Tunnid toimuvad E, K 20.00
Selle hooaja esimene treeningtund toimub 12. veebruaril.
Info ja reg. administraatori juures tel 622 4240 või info@raespordikeskus.ee
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Vallavalitsus soovib tänavu alustada
Assaku–Peetri kergliiklustee ehitamist

Vana-Tartu mnt vahetult enne Peetrit 2013. aasta sügisel
Valgustatud kergliiklustee rajamine kahe suure aleviku, Assaku ja Peetri vahele on Rae
valla käesoleva aasta tööprojekt, mille realiseerumisel muutub piirkonnas liikumine
palju ohutumaks. Tegemist on Vana-Tartu mnt lõiguga, mida kasutavad aktiivselt
nii koolilapsed kui ka täiskasvanud ning üha enam on see muutunud tervisespordi
tegemise kohaks.
Kergliiklustee asukoha valimisel on arvestatud jalakäijate liiklusohutusega ning
Vana-Tartu maanteega paralleelselt kulgev tee on projekteeritud elamute poole,
mitte põllu või metsa äärde, et inimesed ei
pea kergliiklusteele pääsemiseks ületama
sõiduteed.
Vana-Tartu maanteele kergliiklustee
projekteerimisega alustati 2013. aastal. Jaanuari alguses said 25 kinnistu omanikud
valla maa- ja keskkonnaametilt tutvumiseks maa plaani, kuhu kavandatav kergtee
rajatakse. Samuti tehti kinnistu omanikele
ettepanek läbirääkimiste alustamiseks ehituseks vajaliku teemaa võõrandamiseks.
Oluline on läbirääkimiste kaudu jõuda
kompromissini, mis kompenseeriks võõ-

randatava maa vastavalt omandi väärtusele
õiglaselt. Boonuseks saavad kinnistu omanikud valgustatud kergtee, mis kasvatab
kinnistu väärtust ning suurendab oluliselt
turvatunnet oma kodukohas liiklemisel.
Valla esitatud tähtajaks (22.01.2014)
andis tagasisidet 17 maaomanikku, kes olid
nõus pakutud kergliiklustee lahendusega
ja valmis asuma vallaga läbirääkimistesse
maa võõrandamise osas. Valla edasised
plaanid on tellida kinnisvarabüroolt võõrandavate maade hindamine ja seejärel
võtta uuesti ühendust maaomanikega
ning asuda läbirääkimistesse võõrandavate
maade tingimuste osas.
Ehitataval kergliiklusteel muutub liiklemine turvalisemaks vähemalt tuhandel

elanikul, kel on iga päev vaja teed kasutada.
Vallavalitsus loodab, et kinnistute omanikega saavutatakse avalikkuse huve silmas
pidades mõistlik kompromiss ning kergliiklustee ehitamise ettevalmistustööd ei
pea läbirääkimiste takerdumise tõttu edasi
lükkuma.
Kergtee ehitamine on planeeritud kolmes etapis. Esimene etapp sisaldab kergtee
rajamist Tallinna linna piirilt kuni Väljaotsa teeni. Teine etapp näeb ette kergtee
ehitust Vana-Veski teelt Kindluse teeni.
Kolmandas etapis rajatakse kergtee Kindluse teest kuni Assaku alevikuni.
Praeguse kava järgi on plaan ehitada
sellel aastal valmis üks etapp. Esimese etapi
ehituse maksumuseks on ligikaudu 400 000
eurot ja ehitamine teostuks projektirahade
saamisel Euroopa Liidu fondidest või riigi
abi korral. Valla 2014. aasta eelarves on olemas kergtee ehitamiseks vajalik omaosalus,
mis on 20% ehituse eelarvest.
Mart Võrklaev, vallavanem

22. veebruaril toimuvad Jüri terviseradadel
Rae valla lahtised meistrivõistlused murdmaasuusatamises
Päev algab kell 11.00 Jüri staadionil laste Tillusõiduga, pärast seda toimuvad erinevate vanuseklasside suusasõidud.
Tulge kogu perega Jüri terviseradadele sportlikku laupäeva veetma!
Võistluste info ja juhendi leiate www.raespordikeskus.ee
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Veebruarist
muutusid Harjumaa ühistranspordi osa
tsoonipiire ja
piletihinnad
Alates 1. veebruarist muutusid Harjumaa
ühistranspordi tsoonipiirid, mis tõi kaasa
ka muutused piletihindades.
Tsoonipiiride muutmise käigus laienesid teine ja kolmas tsoon. Piletitsoonide
piiride muutmisega koos korrigeeriti nii
e-pileti kui ka paberpileti hindasid. Alates
1. veebruarist on e-üksikpilet võrreldes
paberüksikpiletiga 20% soodsam.
Paberüksikpileti hinda tõstetati 0.10
euro võrra ja vastavalt sellele muutub ka
kuupileti hind kõigis tsoonides 2 euro
võrra. Ühegi piletiliigi puhul ei tõusnud
hind üle 13% ja keskmine piletihind jääb
samaks.
Piletitsoonide muudatustest saab täpsemat infot MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehelt www.harjuytk.ee
Allikas: MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskuse pressiteade
E-üksikpilet (€)
Tsoon
1
2
3
4
5

Vana hind
0.76
1.43
2.10
2.77
3.44

Uus hind
0.72
1.28
1.84
2.40
2.96

Sularahaüksikpilet (€)
Tsoon
1
2
3
4
5

Vana hind
0.80
1.50
2.20
2.90
3.60

Uus hind
0.90
1.60
2.30
3.00
3.70

Kuupilet (€)
Tsoon
1
2
3
4
5

Vana hind
16.00
30.00
44.00
58.00
72.00

Uus hind
18.00
32.00
46.00
60.00
74.00

Statistikaamet loendas Rae
vallas 16 104 elanikku
Statistikaameti andmed näitavad Rae vallas suuremat elanike arvu kui rahvastikuregistrist pärinev info. Kui statistikaameti
andmete järgi elas Rae vallas 2013. aasta 1.
jaanuari seisuga 16 104 inimest, siis rahvastikuregister näitas samal ajal Rae vallas
elavat 13 841 inimest.
Erinevus tuleneb Statistikameti rahvastiku toimingute osakonna spetsialisti Mairis Kungla sõnul sellest, et Statistikaametil
on elanike arvu moodustamise aluseks
viimase rahvaloenduse andmed, millele
liidetakse-lahutatakse sündide, surmade,
sisse- ja väljarände andmed. Rahvastikuregister annab elanike arvu vastava kuupäeva
seisuga registris ja seda Eesti elukohaga
olevate inimeste põhjal.
Kui lähtuda rahvastikuregistri andme-

test, siis Rae valla elanikkond kasvas 2013.
aasta jooksul 443 inimese võrra ja kõige
enam registreeris end Rae valda Tallinna
inimesi. Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga
oli elanikeregistri põhjal Rae valla rahvaarv
14 284.
Rae valla elanike keskmine vanus on
32,3 aastat, mis on Harjumaa valdade elanike keskmisest vanusest nelja aasta võrra
väiksem.
Suure osa Rae elanikkonnast moodustavad noored väikeste lastega pered ja omavalitsus peab hoolitsema selle eest, et lastel
oleks lasteaia- ja koolikohad, kuid seda
on võimalik teha vaid laekuva maksutulu
eest. Vallavanem Mart Võrklaev leiab, et
on väga õige, et inimesed kirjutavad end
sisse sinna, kus reaalselt elavad.
RS

Harjumaa ühistranspordi
järelevalve
muutub tõhusamaks
Harju maavalitsus, Harjumaa ühistranspordikeskus ja Põhja politseiprefektuur
sõlmisid koostöölepingu, mille eesmärk
on muuta tõhusamaks ühistranspordi
järelevalve alane tegevus ja ohutus Harju
maakonnas. Selle lepingu järgi teostavad
osapooled ühiskontrolle maakonna bussiliinide ja juhuvedude üle. Samuti on
lepingu eesmärk parandada ametitevahelist
infovahetust.
„Ühistranspordi inspektorite arv suureneb ühe inimese võrra. Kuid kuna oli ka
kaks vakantset kohta ning üks kontorikoht
saab nüüd olema raudteel, siis sellest aastast suureneb raudteel kontrolli teostavate
inspektorite arv kahe võrra,“ selgitas Harju
maavalitsuse ühistransporditalituse juhataja Epp Mitt.
Harjumaa ühistranspordikeskusest
lisati, et plaanis on tihendada ka piletikontrolli bussiliinil Tallinn-Peetri-Tallinn.
RS
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Jätkub kodanikuühenduste toetamine mitmest
programmist
taotlemistähtajad riskilaste ja -noorte
programmis. 31. märtsi tähtajaga avatakse
üldharidusvaldkonna taotlusvoor „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“,
taotlejatena on sobilikud nii kodanikuühendused kui ka avalik-õiguslikud organisatsioonid. Veebruaris kuulutatakse välja
noortevaldkonna taotlusvoor „Tõrjutud
noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“. 14. märtsil on tähtaeg
esitada projektid kogukondliku kuriteoennetusliku algatuse toetamiseks Justiitsministeeriumile. Sotsiaalministeerium võtab
lähikuudel vastu taotlusi programmide
„Kodune ja sooline vägivald“ ning „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu
tasakaal“ raames.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜ-de konsultant Lianne Teder annab teada, et
2014. aastal on kodanikuühendustele avatud mitmed uued, aga ka juba aastaid toimivad
fondid ja programmid, mille kaudu jagatakse sihtotstarbelisi toetusi välisvahenditest.

Kodanike Euroopa programm
Euroopa Liidust, selle ajaloost ja mitmekesisusest parema arusaamise loomiseks
ning kodanike osaluse toetamiseks kutsutakse kodanikuühendusi ja omavalitsusi
esitama taotlusi juba 1. märtsil Kodanike
Euroopa programmi. Avatud on taotlemine kahe meetme raames – „Euroopa
mäletab“ ning „Demokraatia ja kodanikuaktiivsus“. „Euroopa mäletab“ meetmes on prioriteedid „100 aastat Esimese
maailmasõja algusest“, „25 aastat Berliini
müüri langemisest“, „10 aastat Euroopa
Liidu laienemisest Kesk- ja Ida-Euroopas“.
Demokraatia ja kodanikuaktiivsuse suunal on prioriteetsed Euroopa parlamendi
valimised ning kodanike kaasamine ja
osalus Euroopa Liidu demokraatlikes
protsessides, selle jõustamine arutelude ja
debattidega Euroopa tulevikust. Toetatakse
sõpruslinnade kodanike ja võrgustike kohtumisi, kodanikuühiskonna tegevust.

Erasmus+
Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-,
noorte- ja spordiprogramm. Toetust jagatakse viies tegevussuunas – õpiränne (erinevad sihtgrupid), strateegilise koostöö
projektid (valdkondlik või valdkonnaülene organisatsioonidevaheline koostöö),
poliitikate kujundamine, Jean Monnet

(akadeemiliste tegevuste toetus) ja sport.
Esimesed taotlustähtajad on juba 14. märtsil spordivõistluste, 17. märtsil noorte ja
noorsootöötajate õpirände ning 26. märtsil
Jean Monnet’ programmist akadeemilise
tegevuse toetamiseks.

Põhja- ja Baltimaade avaliku
halduse mobiilsusprogramm
Põhjamaade Ministrite Nõukogu vahendab
infot, kutsub tegevusi planeerima ja selleks
toetust taotlema 30. märtsiks Põhja- ja
Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi raames. Oodatud on nii individuaalsed kui ka grupitaotlused riigi- ja
kohalike omavalitsuste ametnike osalemiseks lühikesel õppevisiidil, pikemal praktikal või koostöövõrgustike kohtumistel.
Toetusprogrammid Läänemere piirkonna
(tähtaeg aprilli lõpus), Põhja- ja Baltimaade
(tähtaeg 1. märts) valitsusväliste organisatsioonide koostööks julgustavad korraldama võrgustiku tegevusi, õppereise, koolitusi, uurimusi, mis on seotud piirkonna
riikidega.

Toimus rahastamisteemaline
infopäev

Riskilaste ja -noorte
programm
Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna rahastusest on peagi saabumas
Foto Rae Sõnumid
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Rae Sõnumid • veebruar 2014

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldas koostöös Kodanike Euroopa kontaktpunktiga 23. jaanuaril Tallinnas rahastamisteemalise infopäeva. Tutvustati sel
aastal käivituvat Erasmus+ programmi ja
sellest taotlemise tingimusi, Põhjamaade
Ministrite Nõukogu avatud taotlusvoorusid, Kodanike Euroopa programmi
ning Norra ja EMP vahenditest rahastatavat kolme programmi. Kõik esitlused on
koondatud veebilehele, nii on info ja viited
programmidele kättesaadavad http://www.
heak.ee/rahastamise-infopaev. Püsivalt
uuendatav info erinevate fondide avatud
projektikonkursside kohta asub maakondlike arenduskeskuste veebilehel MAKIS
tähtaegade kalendris: http://mty.arenduskeskused.ee/.
Oluline on märkida, et kõik programmid ootavad koostööd välisriikidega,
igaüks neist on täpsustanud võimalikke
partnerriike. Aidates kaasa programmi
eesmärkide täitmisele, võimaldavad välisvahendid ühingutel ja inimestel ka enda
sihtide suunas liikuda.
Taotlusvoorudesse laekub küll projektitaotlusi rohkelt, kuid toetust saab neist
vaid osa. Projekti edukusel on oluline roll
selle põhjalikul ettevalmistusel, eelnevalt
fondi tingimuste ja konkursijuhendiga
tutvumisel.
Lianne Teder
Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse MTÜde
konsultant

tasub teada
HELGI SALLO, RAIVO TRASS,
RAIVO METS, VELJO REINIK

Jüri raamatukogus
15. veebruaril kell 12.00

MUINASJUTUTUND

Hea põhikooli lõpetaja!
Ootame Sind 6. märtsil 2014 kl
12.00–15.30 Jüri Gümnaasiumisse, kus
toimub Rae valla koolide 9. klasside õpilastele suunatud

Juttu vestab Terje

KARJÄÄRI- JA LAHTISTE
USTE PÄEV

Richard Baer (USA)

Raivo Orgusaar vestleb teemal
„MIS ON TEGELIK TERVIS,
KUIDAS SEDA SAAVUTADA“
5. märtsil kell 18.00.
Täpsem ülevaade Jüri raamatukogu kodulehel http://jyri.lib.ee/

LAGEDIKANDI
VASTLATRALL

28. veebruar 19.00
Rae Kultuurikeskus
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

VANA BASKINI TEATER

pühapäeval, 2. märtsil
kell 12.00
Lagedi kooli staadionil
• suurtele tõukekelgu ralli (oma kelk)
• väikestele pikim liug
• kõigile täpsusvise
kosutuseks vastlakukkel ja tee

VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2014/2015. ÕPPEAASTAKS
2014/2015. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid
kolme õppesuunaga:
• reaalsuund,
• ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund,
• loomemajanduse ja kultuurisuund.
Gümnaasiumisse vastuvõtmisel ja õppesuundade moodustamisel arvestatakse 9. klassi hindeid
(sh käitumishinnet), sisseastumistesti tulemusi, vestlust ning õpilaste või piiratud teovõimega õpilaste puhul vanemate soove.
Ainult vestluse alusel võetakse vastu põhikooli lõpetajaid, kelle lõputunnistusel on ainult hinded „hea“ ja „väga hea“.
Ülejäänud gümnaasiumisse sisseastujad sooritavad teisipäeval, 18. märtsil 2014 testi matemaatikas, eesti ja inglise keeles (kogupikkusega 120 minutit) kooli II korruse auditooriumis.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, joonlaud ja kalkulaator.
Eelregistreerimine testile ja vestlusele toimub 1. märtsist kuni 16. märtsini 2014 elektrooniliselt kooli veebilehel. Lisainfo telefonil 622 4200.
Sisseastumistesti ja vestluste ajakava 18. märtsil 2014:
– kell 9.45 osalejate registreerimine ja sissejuhatus
– kell 10.00 12.00 test
– kell 10.00–12.00 vestlused õpilastega, kellel õpitulemused 9. klassi klassitunnistusel on „head“
ja „väga head“
– kell 12.30–18.00 vestlused testil osalejatega
Sisseastumistesti ja vestluse tulemuste põhjal võetakse õpilasi vastu pingerea alusel vastavalt
õpilaskohtade olemasolule. Vastuvõetud õpilaste esialgsed nimekirjad avalikustatakse Jüri Gümnaasiumi veebilehel 1. aprilliks 2014.
Dokumentide vastuvõtmine 10. klassidesse toimub kooli kantseleis tööpäevadel 1. maist kuni 25.
juunini 2014.
Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kirjaliku
taotluse, millele lisab:
– sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi originaali ärakirja tegemiseks või ametlikult kinnitatud
ärakirja;
– põhihariduse (9. klassi) või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi koos hinnetelehega ärakirja tegemiseks;
– ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolu korral;
– elektroonilise foto (saata aadressil it@jyri.edu.ee);
– taotluse isikuandmete avalikustamiseks ja töötlemiseks;
– registreerimisleht valikkursusteks;
– kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi originaali või ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
– sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga
kinnitatud taotluse esitamise korral.

Põhjus osaleda:
tutvustatakse Jüri Gümnaasiumi,
toimub ekskursioon, videoshow;
• tutvustatakse Jüri Gümnaasiumi
gümnaasiumiosa õppesuundi;
• antakse infot õppimisvõimaluste
kohta erinevates kutsekoolides;
• võimalus kaasa lüüa põnevates töötubades, mille korraldajateks Jüri
Gümnaasiumi ja erinevate kutsekoolide esindajad. Igal õpilasel on
võimalus külastada just endale meelepäraseid töötubasid.
Ajakava:
12.00 Külaliste vastuvõtt, registreerimine, kooli tutvustav ekskursioon,
lõunasöök
13.05 Ürituse avamine
14.10 Töötubade külastamine
15.10 Ürituse lõpetamine aulas
15.30 Ürituse lõpp
Töötoad:
• Jüri Gümnaasiumi reaalsuund
• Jüri Gümnaasiumi loomemajanduse
ja kultuurisuund
• Jüri Gümnaasiumi ettevõtluse ja
rahvusvaheliste suhete suund
• Tallinna Tehnikaülikool, uusimate
leiutiste tutvustus õpilastele, kes
plaanivad jätkata õpinguid gümnaasiumi reaalsuunas
• Tallinna Tööstushariduskeskus
• Tallinna Teeninduskool
• Tallinna Ehituskool
•

Palume üritusele registreeruda hiljemalt 28. veebruariks 2014 robert.
ossipov@jyri.edu.ee Registreerimisel
palume märkida õpilaste arv ja kool.
Info telefonil 622 4227.

TULEVIK OOTAB SIND!
20. veebruaril 2014. a kell 18.30
toimub Vaida raamatukogus

VAIDA ALEVIKU KOOSOLEK
Päevakord:
1. Tänavate ümbernimetamine
2. Jooksvad küsimused
Võimaluse korral palume ettevalmistust vajavad küsimused
saata eelnevalt e-posti aadressile
karin.vainomae@gmail.com
Vaida alevikuvanem ja eestseisus
veebruar 2014 • Rae Sõnumid
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tasub teada
71 AASTAT VELIKIJE
LUKI LAHINGUST

Voldemar Kolga loeng
“PSÜHHOLOOGIA EKSPERIMENDID, MIS VAPUSTASID MAAILMA”
12. märts kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum
koos reisibürooga Mainedd
organiseerib sel aastal Velikije
Lukis hukkunute lähedastele,
ajaloo- ja militaarhuvilistele
Velikije Luki külastamisi
29.–30. mail, 27.–29. juunil,
25.–27. juulil ja 22.–24. augustil.
Velikije Luki kolmepäevasel reisil
külastame ka Petseri kloostrit,
Pihkva kremlit, Ostrovi relvamuuseumit, Puškiniga seotud
kohti Mihhailovskojes. Velikije
Lukis külastame eesti sõjameeste vennaskalmistuid, memoriaalkompleksi, lahingutega seotud
kohti ja ajaloomuuseumit.

Psühholoog Voldemar Kolga räägib psühholoogiateaduse eksperimentidest, mis aitasid avada inimese olemust. Tuleb välja, et inimest saab rohkem mõjutada, kui ta ise arvab. Meie ise kaldume omistama endale häid
omadusi, aga tegelikult teeme sigadusi. Samas võib tavalisest inimesest
saada kangelane. Ehk saame loengus ülevaate inimese keerukast sisemaailmast, mis kinnitab Dostojevski ütlust, et inimene on saladus. Kolga
räägib sellest, kuidas psühholoogia püüab mõne inimliku saladuse jälile
saada.
Osalemistasu 5 eurot. Eelregistreerimine kultuur@rae.ee või
telefonil 605 6759

HEA RAAMATUSÕBER!
Teatrikuul on Peetri raamatukogu
lugemiskohviku teemaks:

MEIE ELULOOD –
TEATRIINIMESED

Info reisi kohta 551 9407
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi
juhataja

Kohtume laupäeval, 15. märtsil
kell 12.00
Raamatukogus on väljapanek
teatriinimeste elulugudest:
Katrin Karisma, Kaie Kõrb, Urmas Kibuspuu,
Elle Kull, Elmo Nüganen jpt

Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu teatab:
24. veebruaril 2014 kell 14.00
toimub Jüri spordihoones
Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
tähistamine

ujumisteatevõistlusega
Jüri Gümnaasium vs VIL
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased
ja Jüri Gümnaasiumi praegused
õpilased ja töötajad.
Auhinnaks rändkarikas! Üllatused
pealtvaatajatele ja osavõtjatele.
Meie moto on: Olen osa spordist!
Võistlusjuhend:
Kuna Jüri Gümnaasium on 33-aastane,
siis on teatevõistkonna suuruseks 33
inimest, kellest vähemalt 6 on naissoost.
Vanus või amet ei ole oluline. Tähtis on,
et võistleja mõistaks vee peal püsida ja
edasi liikuda. Ühe etapi pikkus on 50 m.
• Kooli võistkonna komplekteerib
spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end 20.
veebruariks aadressil siiri.laid@jyri.edu.
ee. Teemaks kirjutada „Ujumisvõistlus“.
Registreerimisel märkida, kas ujud või
vaatad pealt.

Rae Sõnumid • veebruar 2014

1. märtsil

Olete oodatud!

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

kogukonnaelu

26. veebruaril kell 18.30 toimub aadressil
Veldi tee 1 järjekordne õppepäev, mille
teema on „Mesilaste haigused ja nendest
hoidumine“. Esineb kogenud veterinaararst-mesinik Arvi Raie.
Viimasel ajal on seoses üleriigilise (üleeuroopalise) mesilaste haiguste kolmeaastase seireprogrammiga Eestis avastatud
ameerika haudemädaniku (AHM) eoseid
10% mesilates. See on signaal, et on olemas
eeldused laiaulatusliku üliohtliku ameerika
haudemädaniku puhkemiseks.
Lihtsam oleks algstaadiumis kasutusele
võtta vastavad meetmed vältimaks üliohtliku haiguse laiaulatuslikku levimist. Möödunud aastal suudeti AHM haigusele piir
panna Hiiumaal, kus nakatumine oli 20%.
Mesinike ühise tegutsemise abil suudeti
haiguse levik peatada ning sügisel lõpetati
karantiin. Mõni aasta tagasi oli Kesk-Rootsi
ühes maakonnas AHM-haigus nii kaugele
arenenud, et tuli kõik mesilaspered (mitu
tuhat) hävitada ja inventar põletada. Rootsi
riik on rikas ja võib selliseid kulutusi AHM
leviku takistamiseks endale lubada.
Meie eesmärk on kõiki mesinikke
informeerida AHM-haiguse avastamisest
algstaadiumis ning teavitada sellest veterinaarametit ja kaasmesinikke, et kohe
alustada haiguse diagnoosimist ja võtta
kasutusele vastavale staadiumile kohased
ravivõtted.
Nakatunud mesilane ohustab kogu
piirkonna mesilasi ning seepärast peab
veterinaarametit nakkusest teavitama. Seetõttu on meil kõigil kasulik teada, kus asuvad naabermesilad. Ka on tähtis koostöö
põllumeestega, kes teostavad taimekaitsetöid. Neilgi on oluline mesilate asukohati
teada. Kahjuks ei ole meil veel kõik mesilad
PRIA-s registreeritud.
Kõigile neile küsimustele püüamegi
saada vastuseid meie õppepäeval 26.
veebruaril.
Jüri Kihelkonna Mesinike Selts
Olev Raid, tel 501 6072
Jaanus Tõnisson, tel 507 9928

24. jaanuaril toimus Rae
kultuurikeskuses Rae valla
koolidevaheline moeshow
Traditsiooniliselt kandsid modellid isetehtud rõivaid, tänavuaastane teema oli „Punk
ja rock“.
Rae valla koolidevaheline moeshow toimus 12. korda. Lisaks koduvalla

koolidele osales moeetendusel külalisena
Pae Gümnaasium.
Ürituse korraldamist toetasid Jüri
gümnaasiumi vilistlaskogu, AS Kalev ja
Coca-Cola HBC Eesti AS.
Foto Signe Heiberg

Teadaanne
mesinikele
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Jüri gümnaasiumi 11e, 11l ja 11 r ühiskollektsioon, mis oli ka võidukollektsioon „wicked
brides“. Modellid: paremal Samuel Hipponen ja vasakul Karl Trepp, keskel Kelin Pihlakas.

Kirjandus erivajadustega
inimestele Eesti pimedate
raamatukogust
Eesti pimedate raamatukogul on praegu
700 lugejat. Neid, kes audioraamatuid
vajaksid, on aga palju enam, seepärast,
hea nägija, palun aita viia informatsioon
abivajajateni.
Eesti pimedate raamatukogu (SuurSõjamäe 44a, 11415 Tallinn) teenindab
nägemispuudega või mõne muu trükitud
teksti lugemist takistava puude, häire või
haigusega inimesi. Kõik Eesti pimedate
raamatukogu teenused on lugejatele tasuta.
Eesti pimedate raamatukogu lugejate
hulgas on kõige populaarsemad heliraamatud. Laenutuses on üle 3400 nimetuse
eesti- ja võõrkeelseid heliraamatuid ning
nende arv kasvab pidevalt. Teoste lühitutvustused leiab kodulehel olevast raamatututvustaja nimestikust.
Heliraamatute laenutamine toimub
raamatukogus kohapeal, postiga või raamatukogudevahelise laenutuse teel. Lugeja
võib korraga laenata kuni 5 heliraamatut 30
päevaks. Enamikku CD-del heliraamatuid
laenutatakse mittetagastatavatena. Need

saadetakse lugejatele vastavalt tellimusele
posti teel koju iga kahe nädala tagant ning
neid raamatukogule tagastama ei pea.
Eesti pimedate raamatukogu lugejatel
on ligipääs veebiraamatukogule http://veebiraamat.like.ee/veebiraamat/. See on raamatukogu veebikeskkond, mis võimaldab
heliraamatute allalaadimist ja voogedastusena kuulamist. Veebiraamatukogus saab
praegu kuulata üle 2400 audioraamatu.
Kogus olevatest heliraamatutest enamik on valmistatud vastavalt DAISY
(Digital Accessible Information System)
standardile, kuid leidub ka mp3-vormingus
raamatuid. DAISY standardi järgi valmistatud heliraamatud pakuvad kasutajatele
mitmeid võimalusi, mida teistel audioraamatutel ei ole. Lisaks teksti kuulamisele
on selles liikumiseks võimalik kasutada
peatükke ja fraase ning lisada järjehoidjaid. Neid audioraamatuid saab kuulata
DAISY-pleieri või arvutiga.
Rohkem infot priit@epr.ee
Priit Kasepalu

veebruar 2014 • Rae Sõnumid
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Kreeka nipid ja Eesti teatripisik jõudsid Rae valla
noortekeskustesse
Novembrist alustasid MTÜ Lagedi-Jüri
Noorteühingus tööd kaks uut noorsootöötajat – Lagedi Noortekeskuses Mari Niglas
ja Jüri Noortekeskuses Rasmus Ristisaar.
Noorsootöötaja Kädi Kuhlap esitas mõlemale uuele töötajale mõne küsimuse ning
sai teada, et Mari on töötanud aastatel
2010–2013 vabatahtlikuna Kreekas ja on
olnud seotud ka muude projektide ning
ettevõtmistega. Rasmus lõpetas 2013. aasta
kevadel Jüri Gümnaasiumi ning on oma
südameasjaks võtnud lavakunsti ja kooliteatriga seotud teemad ning tegevused.

noortekeskustes noored, vaid täiskasvanud
inimesed. Nendele ei kehti ka sellised reeglid nagu meie noortele noortekeskustes,
sest Kreeka noortekeskus on nagu rahvamaja. Kui on pidu, siis täiskasvanud noored saavad osta alkoholi, teha suitsu jms.
Erinevusena oskaksin veel välja tuua selle,
et seal noortekeskuses, kus mina olin, täpsemalt Kalamata noortekeskuses, oli kuus
vabatahtlikku erinevatest Euroopa riikidest
ja lisaks ka veel kohalikud vabatahtlikud,
neid oli seal üle kümne. Võib öelda, et
põhilise töö teevadki seal ära vabatahtlikud. Samuti on erinev see, et tavapärane
noortekeskuse külastaja vanus oli 17.–40.
eluaastani. Ja veel, noortekeskus oli avatud
alates kella 15 päeval kuni kella 23 õhtul.
Sarnasustest oskan välja tuua selle, et
nagu ka Eestis, korraldatakse ning osaletakse noortevahetustes ja seda igal aastal,
vahel ka mitu korda aastas. Samuti on
sarnane see, et kõik tegevused, mis seal
noortekeskuses tehakse, on arendavad
ning kasutatakse palju mitteformaalset
õppimist.

Mari, mis on sarnane ja mis erinev Eesti
ja Kreeka noorsootöös?
Ma oskan erinevusi välja tuua just konkreetse linna näitel – elasin ning töötasin
Kalamatas. Minu teada ei ole Kreekas
sellist asja nagu noorsootöö seadus, mis
reguleeriks sealset noorsootööd. Teiseks,
Eestis toetatakse noorsootööd rohkem,
aga Kreekas on see puhtalt vabatahtlik. Kui
võrrelda noortekeskusi, siis need on nagu
öö ja päev: sellist asja ei ole nagu meil, et
noored tulevad noortekeskusesse lihtsalt
vaba aega veetma. Kreekas on ainult organiseeritud tegevused ning töötoad, näiteks
zumba, jooga, Tai Chi ning keeletunnid.
Kolmandaks, minu silmis ei käi sealsetes

2011. ja 2012. aastal. Innovaatilisus, lust ja
kirg teatri vastu, mida ma seal osalevates
noortes nägin ja tundsin, on mul hästi
meeles ning see on suureks ajendiks näitekunstiga tegelemisel. Sügava mulje jättis
hiljuti ka Ivar Põllu lavastatud „Ird, K.“,
mis andis mulle eheda kujutelma, milline
oli Eesti teatriajaloo üks vastuolulisemaid,
kuid ka intrigeerivamaid tegelasi.
Mari, milliseid Kreeka nippe kasutad
oma töös eesti noortega?
Ma ei oskagi välja tuua mingit konkreetset
nippi, aga võin öelda, et isiksusena olen
muutunud palju rahulikumaks ning tasakaalukamaks. Ma ei muretse asjade pärast
enam nii palju. Ja noorte puhul usaldan
oma sisetunnet. Kuid pärast Kreekas oldud
aega hakkasin mõistma mitteformaalse
hariduse tähtsust ja olen hakanud seda
oma töös rohkem rakendama, lisaks julgen
noortele soovitada vabatahtlikuks minemist, rahvusvahelistes projektides osalemist ning noori selles valdkonnas suunata.

Foto erakogu

Rasmus, milline on olnud sinu kõige
meeldejäävam teatrielamus?
Suurepärase teatrielamuse olen saanud
Saaremaa Miniteatripäevadel, kus osalesin
Foto erakogu
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Rasmus, miks noored käivad vähe
teatris?
Olen sel teemal korduvalt mõtisklenud.
Leian, et ajapuudus on üks peamisi tegureid, miks teatrisse ei jõuta. Vaadates meie
haridussüsteemi, mis sunnib õpilasi heade
hinnete nimel mitte lihtsalt õppima, vaid
tuupima, ning loendamatuid huvialaringe,
millest nad osa võtavad, siis on see täiesti
arusaadav. Kuid üldiselt olen jõudnud
järeldusele, et teater ei ole lihtsalt paljudele
noortele paeluv.
Mida teha, et noorte teatrihuvi oleks
suurem?
Selle koha pealt vajavad noored veidi suunamist, kuid olen rohkem arvamusel, et
huvi teatri vastu peab igaüks endas siiski
ise leidma. Keelitada ega tagant utsitada
pole mõtet. Nagu kirjanik Andrus Kivirähk on öelnud lugemise kohta, ütlen, et
ka teatriskäik on privileeg, igaühel sinna
asja ei ole.

Mari Niglas

Rae Sõnumid • veebruar 2014

Rasmus Ristisaar

Kas Jüri noortekeskuses on noortel peatselt võimalus ka teatriga seonduvast osa
võtta, näiteks näiteringis osaleda, teatrisse minna vms?
Kevadel on meil plaanis teatrikülastus.
Oma näiteringi noortekeskusel küll pole,
kuid Jüri Gümnaasiumi kooliteater Vaba
Valik ootab igal sügisel oma ridadesse hakkajaid noori, kel huvi näitlemise vastu.

kogukonnaelu
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Millised trenne pakutakse Rae vallas?
Rae Spordikeskuse andmetel tegutsevad spordiklubid pakuvad järgnevaid võimalusi
•

•

•

•

•

•

•

•

Audentese Spordiklubi – Jüri Spordihoones 8–9aastaste laste ujumistreeningud. T ja N 19.00. Treener Maiu
Herzmann. Info ja registreerimine
noortesport@audentes.ee.
DanceAct Tantsustuudio – Jüri Spordihoones bailatinotreeningud. Info ja
registreerimine www.danceact.ee või
telefoni teel 5567 9333. Treener Jane
Kensap-Künnapas.
Harju Jalgpallikool – Jüri Spordihoones jalgpallitreeningud T, R 17.30
ning Peetri Põhikoolis K, R 17.30.
Info ja registreerimine info@harjujk.
ee või telefonil 5690 7970 (E–R
9.00–17.00).
Indrek Sei Ujumiskool – Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud. Info
ja registreerimine brittawest@hotmail.
com või telefonil 5559 6663. Treener
Britta Westholm.
Juudoklubi MIKATA – Jüri Spordihoones ja Lagedi Põhikoolis juudotreeningud. Info ja registreerimine
krister@parbo.ee või telefonil 5648
4950.
Käsipalliklubi HC Tallinn – Peetri
Lasteaed-Põhikoolis. Info ja registreerimine info@hctallinn.ee.
Laste tervisestuudio – Jüri Spordihoones beebide ujutamine E ja K
16.00. Info ja registreerimine telefonil
507 9260. Treener Margit Juudas.
Lauatenniseklubi Kalev – Jüri Spordihoones lauatennis T, R 18.00. Info

•

•

•

•

•

•

•

•

ja registreerimine link85@hot.ee või
telefonil 5676 8412. Treener Kätlin
Latt.
Loo jalgpalliklubi Tiigrid – Peetri ja
Lagedi Lasteaed-Põhikoolis jalgpallitreeningud. Info ja registreerimine
loojalgpalliklubi@gmail.com.
Rae Koss – Jüri Spordihoones ja
Peetri Lasteaed-Põhikoolis korvpallitreeningud. Info ja registreerimine
henri@koolisport.ee või telefonil 528
0096.
Spordiklubi Fortuna – Jüri Spordihoones laste ujumistreeningud. Info
ja registreerimine info@skfortuna.
ee või telefonil 5569 2569. Treener
Vladimir Kunitsõn.
Spordiklubi Raesport – Jüri Spordihoones laste treeningud E ja K 17.30.
Info ja registreerimine Ulle.Uuemaa@
jyri.edu.ee.
Tantsuklubi MyDance – Jüri Spordihoones E ja N 17.30 laste treeningud
ja Lagedil N 16.45. Info ja registreerimine info@mydance.ee või telefonil
5696 6233.
Urban Style – Jüri Spordihoones JJStreet tantsu treeningud E 18.30 ja R
18.00. Info ja registreerimine kadri@
jjstreet.ee.
Võimlemisklubi Piruett – Jüri Spordihoones laste võimlemine T ja R
16.00. Info ja registreerimine piruett@
piruett.ee. Treener Janne Kask.
Treener Anu Uusmaa – Jüri

•

•

•

•

•

•

•

•

Spordihoones vibutreeningud T ja
N 18.15. Info ja registreerimine Anu.
Uusmaa@sandman.ee.
Treener Kadi Truuleht – Lagedi
Põhikoolis stepaeroobikatreeningud
K 18.30 ja zumba P 19.00. Info ja
registreerimine ktruuleht@hotmail.
com või telefonil 520 6600.
Treener Kristi Pedaru – Jüri Spordihoones pilatesetreeningud E ja K
19.45. Info ja registreerimine kristi.
pedaru@gmail.com või telefonil 5348
1680.
Treener Laura Sirelpuu – Jüri Spordihoones täiskasvanute võimlemine
E ja N 16.30. Info ja registreerimine
laura.karson@jyri.edu.ee.
Treener Leonardo Pihlakas – Jüri
Spordihoones taipoksitreeningud T,
N 20.00 ja P 18.00. Info ja registreerimine leonardop@hot.ee.
Treener Liisi Vesselov – Jüri Spordihoones linedance N 20.00. Info
telefonil 5745 0745.
Treener Maiu Herzmann – Jüri Spordihoones vesiaeroobikatreeningud T
ja N 18.00. Info telefonil 622 4240.
Treener Marek Sooäär – Jüri Spordihoones bodytoning-treeningud T ja
N 19.00. Info telefonil 622 4240.
Treener Marilin Kosubenko – Jüri
Spordihoones zumbatreeningud T
20.00. Info ja registreerimine mannkosu@hotmail.com.

Külasta ka meie kodulehete www.raespordikeskus.ee
Foto Rae Sõnumid

Rae vallas
töötab
koertehotell
Jüri lähedal Aaviku külas tegutseb hotell
neljajalgsetele sõpradele.
Koertehotelli pidaja ja tunnustatud
koertekoolitaja Riina Ruveni sõnul saab
korraga hotelli majutada seitse koera ning
nende päralt on soojustatud ja pehme
magamisasemega kuut privaatses aedikus.
Toakoeri vastu võtta ei saa, sest tubaseid
tingumusi veel pakkuda ei ole.
„Lähitulevikus soovime loomadele
rajada ka sisemajutusruumi.“
Koertehotell on ehitatud EAS-i rahastuse toel.
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Noorte alkoholismist on ebamugav rääkida, kuid teisiti ei saa
Rae vallas on Lagedi Noortekeskus võtnud enda südameasjaks teha noorte seas teavitustööd ning korraldab veebruaris projekti „Sober sõber“, mille eesmärk on edasi
lükata ja vähendada Lagedi piirkonna noorte alkoholi- ja tubakatoodete tarbimist.
Alkoholi- ja tubakatoodete tarbimise
alustamine noorte seas toimub juba väga
varakult. Uuringute põhjal alustavad Eesti
noored alkoholi tarbimist keskmiselt
12–13aastaselt ning samas vanuses juuakse
end esimest korda ka purju, lisaks tuuakse
välja ka see, et eesti koolide õpilaste seas
on joomine rohkem levinud kui vene koolide õpilaste puhul. Paraku ei ole noorte
alkoholitarvitamine vaid nädalavahetuse
sisustamiseks, alkoholi tarvitatakse ka koolipäevade jooksul. 10–13aastastest noortest
on alkoholi tarvitanud üle poolte vastanutest, vanuse kasvades see protsent aina
suureneb, ületades 16–18aastaste seas juba
90% (Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine.
2005/2006. õppeaasta uuringu raport, TAI
2009). Alkoholi saab seostada noorukite
surmade enamlevinud põhjustega – õnnetused liikluses, tahtmatud vigastused ning
tapmised.
Tubakatooteid tarbib iga päev 5,5%
11–15aastastest kooliõpilastest, 14–18aastaste puhul saab välja tuua juba iga viienda
noore. Eesti noored on maailmas esirinnas
varajase proovimise osas – 11aastastest
noortest on sigarette proovinud 29% poistest ning 16% tüdrukutest, selle tulemusega
oleme 41 riigi seas üle maailma 3. kohal.
15aastaste noorte seas on need näitajad
juba vastavalt 77% ja 65%, sellega oleme 5.
kohal (Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise
uuring, HBSC 2010). Kuigi aastate lõikes
saab välja tuua igapäevasuitsetajate osakaalu mõningase languse, siis populaarsus
kasvab teiste tubakatoodete tarvitamise
osas – vesipiip, huuletubakas, e-sigaret jms.

Tegevused, mis on
karistatavad
Alkohoolsete jookide tarbimine, omamine
ja valdamine on alla 18aastastele seadusega keelatud ning seaduse rikkumise
korral sätestatakse 14–18aastaste puhul
karistusena rahatrahvi kuni 10 trahviühikut, kohaldada võidakse alternatiivina ka
hoiatust, allutamist käitumiskontrollile,
noortekodusse paigutamist või kasvatuse
eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamist. Alla 14aastase seadusrikkuja
puhul suunatakse ta alaealiste komisjoni,
kus määratakse mõjutusvahendina kas
hoiatus, vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu

Rae Sõnumid • veebruar 2014

spetsialisti juurde, osalemine noorte- või
sotsiaalprogrammides, osalemine ravikuuris või kasvatuse eritingimusi vajavate
õpilaste kooli paigutamine.
Alkohoolse joogi pakkumine, võõrandamina ja üleandmine alaealistele on seadusega keelatud. Täisealine inimene aga,
kes kas kallutab alla 18aastast alkoholi
tarvitama või ostab tema eest alkoholi või
müüb seda talle, saab sellise teo eest karistada rahatrahviga (kuni 300 trahviühikut)
või kuni üheaastase vangistusega.
Alla 18aastastele noortele on seadusega keelatud nii suitsetamine kui ka suitsuvaba tubakatoote tarvitamine, ka ei tohi
nad eespool nimetatud tooteid omandada
ega omada. Nii tarvitamise kui ka omandamise ja omamise eest on ette nähtud rahatrahv suuruses kuni 10 trahviühikut. Alla
14aastase puhul toimub sarnaselt alkoholi
puudutava seaduse rikkumisele suunamine
alaealiste komisjoni ning mõjutusmeetme
rakendamine. Täisealine ei tohi alaealisele
tubakatoodet osta, pakkuda ega üle anda.
Alaealise ahvatlemise, ähvardamise või
muu teoga mõjutamise eest alustama või
suurendama tubakatoote tarvitamist või
tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma
karistatakse täiskasvanut rahatrahviga kuni
300 trahviühikut.
Ka müüjatele on seadusega ette nähtud kohustused, keelud ja karistused –
keelatud on müüa tubakatoodet alaealisele. Selle keelu järgimiseks on müüjal
õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ja keelduda

tubakatoote müümisest, kui dokumenti
ei esitata, samuti ei tohi müügiks pakkuda ega müüa tooteid, mille kuju sarnaneb tubakatoote omaga. Tubakatoote
käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest
karistatakse rahatrahviga kuni 200
trahviühikut, juriidilise isiku puhul
kuni 2000 eurot. Alkohoolset jooki ei tohi
teadvalt võõrandada või üle anda isikule,
kes võtab alkohoolse joogi vastu selle alaealisele pakkumise või üleandmise eesmärgil. Nooremale kui kaheksateistaastasele
isikule alkoholi müümise või ostmise eest
karistatakse täisealist rahalise karistuse või
kuni üheaastase vangistusega.

Seaduse mittetundmine pole
vabandus
Seadusi tundma ning neid täitma peavad kõik, nii täisealised kui ka alaealised.
Samuti peavad kriitiliselt oma tegevuse üle
vaatama need täisealised, kes alaealistega
samas seltskonnas viibides võivad oma
tegevusega ületada eeltoodud seaduste
piire nii ostmise, pakkumise kui ka mõjutamise näol.
Lastevanematele on loodud internetilehekülg www.tarkvanem.ee, kus on palju
juhiseid, soovitusi ning abimaterjale, kuidas oma lastega tubaka- ja alkoholitarvitamisest rääkida ning kuidas ja millal
sekkuda.
Lastevanemate ja teiste noorukit ümbritsevate roll on aidata tal toime tulla erinevate ahvatlustega ning õpetada väärtustama tervislikke eluviise. Kõige suurem roll
nooruki kujundamisel on perekonnal ning
koolil ja sõpradel, samas aga kannab iga
täiskasvanu, kes noore inimese käitumist
märkab, samuti vastutust pöörata tähelepanu nii tervise hoidmisele kui ka seaduste
täitmisele.
Nele Pilman
Jüri gümnaasiumi tugikeskuse juhataja
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Foto Jüri Gümnaasium

Jüri gümnaasium juurib välja koolikiusamist

Pilootprojektiga „Kiusamisvaba Kool“
on liitunud Rae valla koolidest Jüri gümnaasium, mida aga projektiga liitumine
kooli igapäevaelus tähendab, sellest kirjutab Annelore Hirschon.

Projekt „Kiusamisvaba Kool“ on SA Kiusamise Vastu ning perekeskuse Sina ja Mina
koostööprojekt, mille eesmärk on muuta
Eesti koolid kiusamisvabaks. Pilootprojekt
käivitus käesoleval õppeaastal kahekümnes
Eesti koolis (1.–6. klass), sealhulgas ka Jüri
Gümnaasiumis.
KiVa näol on tegu Soome Haridusministeeriumi ülesandel Turu Ülikooli
teadlaste välja töötatud õppeprogrammiga, mis on aidanud oluliselt vähendada
koolikiusamist ning koolist väljalangevust
Soome koolides. Uuringute põhjal vähenes füüsiline kiusamine 4.–6. klassides
70% juba pärast programmi üheksakuulist
rakendamist.
Programmi aluseks on põhimõte, et
kiusamise jätkumine või lõppemine sõltub
suuresti seda kõrvalt vaatavate eakaaslaste
käitumisest, kes ise kiusamises ei osale.
Niisiis on kiusamisvastases töös võtmetähtsusega eakaaslaste suhtumise mõjutamine. Sellele KiVa programm keskendubki.
Terve õppeaasta jooksul toimuvad
1.–6. klassides KiVa klassijuhatajatunnid –
kokku 10 paaristundi (45+45 minutit) –,
kus käsitletakse erinevaid teemasid (sh austus, üksteisega arvestamine, kiusamise olemus, tunnused, tagajärjed jpm). Tunnid on

lapse- ja kogemuskesksed ning mitmekesised – õpitakse tegutsedes (vestlused, rollimängud, rühmatööd). Kogu metoodika on
Soomes välja töötatud ja koondatud kaheks
sisukaks õpetajaraamatuks.
Samuti pakub programm koolipersonalile selgeid juhtnööre avastatud kiusamisjuhtumitega tegelemiseks ja teavet lapsevanematele, kuidas lastega kiusamisest
rääkida – ka siis, kui nende lapsed ei ole
kiusamisega otseselt seotud kiusaja ega ka
ohvrina. SA Kiusamise Vastu eestvedaja
Rasmus Raski sõnul on oluline, et kiusamise vastu võitlemine on kogu koolipere
eesmärk, mitte kellegi üksiku, näiteks koolipsühholoogi rida.
Tänaseks on KiVa programm Jüri
Gümnaasiumis hoo sisse saanud. Septembris tehti 2.–6. klassides õpilasküsitlused, et
kaardistada kooli hetkeolukord kiusamises (järelküsitlus toimub kevadel 2014).
Oktoobri alguses saabusid õpetajaraamatud, plakatid ja kollased KiVa logodega vestid korrapidajaõpetajatele. Klassijuhatajad
on KiVa tundidega algust teinud, samuti on
kogu kooli personali teavitatud programmi
põhimõtetest. 30. oktoobril toimus infoõhtu lastevanematele, kus KiVa meeskond
andis ülevaate meie tegemistest.
Kindlasti nõuab KiVa programmi juurutamine aega ja tööd, kuid meie lapsed
väärivad turvalist koolikeskkonda ja terveid toetavaid suhteid. Loodame, et Jüri
Gümnaasiumis saab KiVast kasulik abivahend positiivsete suhete arendamisel ja
kiusamise vastu võitlemisel.

Jüri Gümnaasiumi KiVa meeskonda
kuuluvad Annelore Hirschon, Veronika
Koppel, Eleri Viikmäe ja Heidy Siirak.
KiVa programmi rakendamist Eestis
toetab Haridus- ja Teadusministeerium,
teaduspartneritena osalevad projektis nii
Turu Ülikooli kui ka Eesti kasvatusteadlased ja hariduseksperdid.
Rohkem infot programmi kohta leiab
www.kivaprogram.net ja Jüri gümnaasiumi
koduleheküljelt.
Annelore Hirschon
Jüri Gümnaasium

Mõningaid juhtnööre
lastevanematele
Suhelge ja rääkige lapsega tema koolipäevast. Tundke huvi lapse sõprade
vastu.
Selgitage, et teise lapse kiusamine
või mõnitamine on vale.
Julgustage last kiusamisega mitte
liituma, vaid ohvrit toetama.
Andke lapsele mõista, et kiusamisest täiskasvanule rääkimine ei ole
pealekaebamine.
Jälgige märke, mis võivad viidata
kiusamisele (laps on muutunud kartlikuks, murelikuks, agressiivseks, ei taha
kooli minna, asjade kadumine/lõhkumine, kriimud/lõiked/sinikad kehal jm).
Olge oma lapsele eeskujuks.
Hoidke kontakti kooliga, suhelge
lapse õpetajaga.
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Esimene aastaring Lagedi lasteaias
2. jaanuaril 2013. aastal avati Lagedil lasteaed. See päev oli suursündmus, kuna tegemist ei olnud pelgalt uue lasteasutuse avamisega, vaid esimese lasteaiaga Lagedil üldse.

Kokku käib meie lasteaias mängimas ja
õppimas 76 last. Meil on 10 õpetajat ja 4
õpetaja abi.
15. jaanuaril tähistasimegi oma esimest
sünnipäeva, mis oli tore ühine üritus ning
pani meenutama möödunud aastat. Usun,
et selle aastaga oleme ka meie leidnud
oma tee, mida mööda vaikselt, aga tegusalt astume ja mida mööda minnes saame
hakata koguma meie oma lasteaia traditsioone, rõõme ja ideid.
Meie igapäevaelu on olnud väga tihedalt seotud kooliga. Oleme aasta jooksul
korraldanud mitmeid ühisüritusi, vaadanud teatrietendusi ning kooli- ja lasteaialapsed on saanud koos muinasjutte lugeda,
sportida ning õppida.
Lagedi lasteaed on oma lühikese, üheaastase tegutsemise järel andnud ka ühe

toreda mõtte Lagedi kooli infojuhile Hannes Raimetsale, kes on loonud just meie
lasteaiast alguse saanud idee põhjal lasteaedadele ühtse infosüsteemi, mis kannab
nime Eliis. Eliis on väike, kuid tragi tüdruk,
kes on abiks lasteaia juhtkonnale ja õpetajatele igapäevatöö organiseerimisel ja korraldamisel, tehes ise palju ära ning jättes
sellevõrra õpetajale rohkem aega lastega
tegeleda. Eliis on ka vanemate suur abiline. Selle vahva ja lastepärase infosüsteemi
kaudu saab lapsevanem lihtsa vaevaga anda
teada lapse puudumisest, näeb ja saab ka
ise edastada olulisi teateid ja sõnumeid
ning saab jälgida rühma tegemisi.
Lagedi lasteaia õpetajad on süsteemiga
tutvunud ning oma majas oleme selle
juba ka kasutusele võtnud. Õpetajate hinnang umbes kuuajalise kasutusaja järel on

positiivne, süsteemi on lihtne ja loogiline
kasutada. Sisuliselt ei ole muutunud palju,
kuid kõik igapäevast lasteaiaelu puudutavad dokumendid, päeviku sissekanded,
kohalolijate/puudujate kokkuvõtted ja
palju muud on koondunud ühte kohta,
Eliisi, mille tõttu on muutunud lasteaiale
ja õpetajale vajalike dokumentide, teadete ja kokkuvõtete tegemine lihsatmaks.
Veebruarikuu algusest saavad Eliisi kasutada ka vanemad, kellelt on samuti tulnud
positiivset tagasisidet, ka ettepanekuid ja
häid mõtteid.
Usun, et Lagedi lasteaiaperel on ees
veel palju toredaid ja vahvaid ettevõtmisi,
mis teevad rõõmu nii suurtele kui ka väikestele. Iga uus asi, mis ei ole veel toimima
hakanud, vajab katsetamist ja proovimist.
Usun, et esimene koostööaasta on meil
kokkuvõttes väga hästi läinud.
Merilyn Saarkoppel
Lagedi lasteaia juhataja kt
Foto Kai Lasn
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Peetri Lasteaed-Põhikool osaleb Comenius programmi partnerkoolide mitmepoolses koostööprojektis „The Treasure
Chest and ICT or ICT in reading and
writing“. Projekt on elukestva õppe programmi osa, mida finantseerib Euroopa
Liit.
Projekti esimene töövisiit toimus 17.–21.
novembril 2013 Läti linna Rēzeknesse.
Rēzekne on Latgale maakonna suuruselt
teine linn ning Latgale on omakorda eriline
Läti piirkond ebatavalise ajalooga – seda on
tugevasti mõjutanud naaberriikide kultuur,
selle ajalugu erineb ülejäänud Läti territooriumi ajaloost. Seetõttu on inimesel Latgalesse sattudes tunne, nagu oleks ta sattunud
täiesti teise, teistsuguse kultuuriga riiki.
Näiteks kooli vastu võtmisel peavad
õpilased andma vandetõotuse ja jätma oma
sõrmejälje kooli õpilasraamatusse.

Vabariik sai 95
Kohe esimesel päeval oli kõigil koostööpartneritel võimalus osa saada Lätile väga
tähtsast päevast – riigi 95. sünnipäevast –
ning osaleda aastapäevale pühendatud
rongkäigus, mida ilmestasid tõrvikud ja
küünlavalgus. Rongkäik linna peatänaval
kulges monumendi „Latgale Mara“ juurde,
mis on Rēzekne olulisim vabaduse sümbol.
Väljakul kuulati Läti hümni, rahvuslikke
laule ning iseseisvuspäevale pühendatud
sõnavõtte. Õhtu monumendi juures lõpetas
ilutulestik, millele järgnes pidulik aastapäevakontsert Rēzekne kontserdimajas Gors.

Kõik Rēzeknes viibitud päevad kulgesid töiselt
Meid võõrustavas koolis (Rēzeknes valsts

RAE VALLAVALITSUS MÄÄRUS
Jüri

31. detsember 2013 nr 39

Rae valla eelarvest pere toimetuleku ja
lapse koolitee kindlustamiseks toetuste
maksmise piirmäärad 2014. aastal
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1,
Rae Vallavolikogu 15. oktoobri 2013 nr
114 kinnitatud Rae Vallavolikogu 16.
novembri 2010 määruse nr 37 ,,Rae valla
eelarvest toimetuleku kindlustamiseks
peretoetuste maksmise ja lapse koolitee

poļu ģimnāzija) võtsid õpilased ja õpetajad
külalisi vastu väga sõbralikult. Kooli direktor Valentina Šidlovska näitas meile kooli,
rääkis kooli ajaloost, missioonist ja sellest,
kui oluline on edendada Poola traditsioone
Lätimaal (3,6% linna elanikest on poolakad). Pärast väikest ringkäiku koolis suunduti klassiruumi, kus kõik osalevad riigid
tutvustasid oma riigi haridussüsteemi ja
oma kooli. Kohtumisel esitleti ka varem
valmistatud kodutöid – projekti jaoks
disainitud logosid. Valiti välja kõige ilusam
logo, milleks osutus Rēzekne koolitüdruku
Valeria Burova kujundatu. See imeilus logo
hakkab kaunistama kõigi seitsme partnerriigi dokumente.
Rēzeknes oldud päevade ajal said kõik
projektiga seotud delegatsioonid osa mitmetest Läti hariduse ja kultuuriga seotud
sündmustest: partnerkoolis toimunud Läti
aastapäevale pühendatud kontsertaktusest
ja esimesse klassi vastuvõtmise tseremooniast, saime kohtuda raekojas abilinnapeaga, tutvuda Rēzekne vaatamisväärsustega ning külastada Latgale piirkonna
kuulsa keraamiku töötuba.
Meie esimene projektikohtumine
Rēzeknes andis väikese ülevaate Lätis
tegutseva mitmekeelse (läti-poola) kooli
hariduselust, traditsioonidest kui ka ajaloost. Rõõm oli saada uusi teadmisi projektis osalevate riikide kultuurist, haridussüsteemist, koolide õppetööst ning
huvitegevusest, erinevustest ja sarnasustest.
Koosviibimisel arutasid projekti koordinaatorid järgmise töövisiidi üksikasju
veebruarikuiseks kokkusaamiseks Rumeenias, samuti jagati ülesandeid uuteks
kodutöödeks. Pandi paika tööde esitamise
tähtajad, esitleti materjalide üleslaadimise

kulude hüvitamise korra kinnitamine”
muutmisest ning Rae valla 2014. aasta
eelarvest, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kinnitada 2014. aastalvalla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad
alljärgnevalt:
1.1. Koduse mudilase toetus – 150 eurot
lapse kohta kuus (alates jaanuarikuu
eest, väljamakse veebruaris);
1.2. I klassi õpilase ranitsatoetus – 170
eurot;
1.3. Laste ja noortelaagrites osalevate
noorte kuluhüvitis kuni 64 eurot
lapse kohta aastas, kuid mitte rohkem
kui 50% laagri maksumusest;

Foto erakogu

Osalesime Comeniuses Läti suurimal pidupäeval

Rēzekne gümnaasiumihoone

võimalusi internetti ja pakuti välja erinevaid suhtlemisvahendeid.

Otsitakse riigi legende
Järgmise kohtumise ajaks peavad kõigi
seitsme riigi õpilased koguma oma kodumaa kohta legende, uurima ning ette valmistama materjale oma riigi rahvariiete
kohta ning veebruari alguses tuleb esitada
essee koostööpartnerite rahvariiete erinevustest ning sarnasustest.
Projekti „The Treasure Chest and ICT
or ICT in reading and writing“ peamine
koordinaatorriik on Bulgaaria ning koostööpartneriteks Rumeenia, Ungari, Eesti,
Poola, Türgi ja Läti.
Signe Reidla
Peetri Lasteaed-Põhikool

1.4. Noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis kuni 128 eurot lapse kohta
aastas, kuid mitte rohkem kui 50%
tasutud treeningu- ja/või õppetasust. Nelja- ja enamalapselise pere
lapse hüvitis on kuni 75% tasutud
treeningu- ja/või õppetasust.
1.5. Koolilõuna maksumuse kuluhüvitis
kuni 1.60 eurot lapse kohta päevas.
1.6. Ühekordne toetus lapse sünni puhul
– 320 eurot.
2. Avalikustada käesolev määrus Rae
Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes Rae Sõnumid.
3. Määrus jõustub seaduses ettenähtud
korras.
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sotsiaal

Ülevaade sotsiaaltoetustest
Rae Sõnumite jaanuarinumbris ilmus
ülevaade valla peretoetustest. Veebruarinumbris anname ülevaate valla sotsiaaltoetustest ning riiklikest toetustest, mida
saab taotleda omavalitsuse kaudu.

Rae valla sotsiaaltoetused
Munitsipaaleluruumi taotlemine
• Munitsipaaleluruumi võib taotleda isik,
kes on kantud valla elanike registrisse.
• Üksinda elav vanur või vanuripaar,
puuetega inimene (kellel pole seadusjärgseid hooldajaid, kes vajab kõrvalist
abi, elab omanikule tagastatud elamus,
varisemisohtlikus või vähekõlbulikus
eluruumis), kelle kasutuses olevas eluruumis ei saa teda kodus hooldada.
• Vähekindlustatud ja probleemne
lastega pere, kes vajab regulaarselt
sotsiaalabi.
• Lastekodust või erikoolist tagasipöördunu, kes enne lastekodusse või erikooli suunamist elas vallas.
• Kinnipidamiskohast vabanenu, kes
enne kinnipidamiskohta paigutamist
elas alaliselt vallas.
Vajalikud dokumendid:
• kirjalik avaldus, milles põhjendatakse
taotlust
• passi koopia
• elukohatõend
• ärakiri vaegurluse ekspertiisi komisjoni
(VEK) otsusest või pensionitunnistus
• tõend tervisliku seisundi kohta
• tõend taotleja või tema perekonna sissetuleku kohta
• ärakiri tõendist lastekodust või erikoolist tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta
Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus 100 eurot (alates 01.09.2014)
Toetus on ette nähtud kooliskäimisega
seotud kulude osaliseks või täielikuks katmiseks. Toetuse saamiseks tuleb esitada
vallavalitsusele avaldus, isikut tõendav
dokument ja sissetulekut tõendavad dokumendid. Toetuse määramisel arvestatakse
kõikide perekonnaliikmete või leibkonna
sissetulekuid. Avalduse saab esitada lapsevanem või eestkostja, samuti klassijuhataja,
sotsiaaltöötaja või ka teised lapsega tegelevad isikud. Toetus määratakse üks kord
aastas
Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse
vanema emadepäeva toetus 64 eurot
Toetust makstakse juhul, kui peres
kasvab vähemalt neli alaealist last. Toetust
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makstakse vanemale või eestkostjale, kui
peres kasvab puudega laps. Juhul kui peres
kasvab vähemalt neli alaealist last ja ka
puudega laps, makstakse nimetatud toetust vanemale või eestkostjale toetuse
kahekordses piirmääras. Toetus makstakse
perele välja maikuus.
Asenduskodust elluastumise toetus 320
eurot
Toetus määratakse asenduskodust iseseisvasse ellu astuvale noorele tingimusel,
et isik on rahvastikuregistri andmetel Rae
valla elanik. Toetuse saamiseks esitada
vallavalitsusele avaldus ja isikut tõendav
dokument.
Lasteaia toidukulu ja kohatasu soodustus
Põhjendatud avaldus esitada lasteaia
hoolekogule 20. jaanuariks. Erandkorras
võetakse taotlusi vastu ka aasta kestel. Koos
taotlusega esitada sissetulekut tõendavad
dokumendid. Soodustuse määramisel
arvestatakse kõikide perekonnaliikmete või
leibkonna sissetulekuid. Soodustuse otsustab vallavalitsus ning see hakkab kehtima
avalduse esitamisele järgnevast kuust.
Ravimite, prillide, invavahendite, rehabilitatsiooniteenuse toetus
- Ravimitoetus 50 eurot
- Prillitoetus 50 eurot
- Invavahendid ja rehabilitatsiooniteenus kuni 50% esitatud arvest
Toetust makstakse pensionäridele ja
erivajadustega inimestele, kelle sissekirjutus on Rae vallas. Toetus on mõeldud
ravimite osaliseks hüvitamiseks ning ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite
rentimiseks või soetamiseks maksedokumentide alusel. Toetuse saamiseks tuleb
teha avaldus, lisada maksedokumendid
ning esitada need vallavalitsusele. Avaldusele esitada juurde isikut tõendav dokument ja sissetulekut tõendavad dokumendid. Toetust makstakse üks kord aastas.
Erivajadustega inimestele küttekulude
toetus 32 eurot
Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele avaldus, isikut tõendav dokument, vaegurlusekspertiisi otsus ja maksekviitungid.
Toetuse saaja peab olema rahvastikuregistri
andmetel Rae valla elanik. Toetust makstakse üks kord aastas.
Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse
ülalpidamis- või koolitoetus
Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele avaldus, isikut tõendav dokument.

Toetust makstakse eestkostja taotluse või
õppeasutuse esitatud arve alusel. Toetuse
saaja peab olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanik.
Erivajadusega inimeste ja vanurite hoolekandeasutuses ülalpidamise toetus 64
eurot kalendrikuus
Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele avaldus, isikut tõendav dokument,
isiku puude raskusastet tõendav dokument,
hoolekandeasutusega sõlmitud leping (tingimuseks kolmepoolse lepingu olemasolu).
Toetus on mõeldud pidevat hooldust vajavale eakale või erivajadusega inimesele,
kelle sissetulek ei kata hoolduskulusid ja
kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või
kui ülalpidaja materiaalne olukord ei võimalda katta hoolduskulusid.
Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku
toidutoetus 20 eurot
Toetuse saamiseks esitada vallavalitsusele avaldus, isikut tõendav dokument ja
vabastamistõend. Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikule
esmaseks toimetuleku kindlustamiseks.
Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse
jõulutoetus 100 eurot
Suurpere jõulutoetust makstakse juhul,
kui peres kasvab vähemalt neli alaealist
last. Eestkostepere jõulutoetust makstakse
perele, kus kasvab vanemliku hoolitsuseta
jäänud laps, kelle üle on seatud eestkoste.
Puudega lapse jõulutoetust makstakse
vanemale, kui peres kasvab puudega laps.
Juhul kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja ka puudega laps, makstakse
nimetatud toetust vanemale või eestkostjale toetuse kahekordses piirmääras.
Matusetoetus 200 eurot
Toetust makstakse Rae valla elanikuks
registreeritud inimese surma korral tema
lähedastele. Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus ja lahkunu
surmatunnistus.
Eaka tähtpäevatoetus 50 eurot (alates
01.09.2014)
Toetust makstakse alates 85. sünnipäevast Rae valla elanikule.
Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott 20 eurot)
Toetus piisavate elatusvahenditeta
isikule on hädavajalik abinõu, mis tagab
toidu, riietuse ja ajutise peavarju. Toetuse
saamiseks esitada avaldus ja isikut tõendav
dokument.
Muu toimetulekut soodustav toetus

sotsiaal
Toetust makstakse leibkonnale ootamatu ja raske majandusliku olukorra tekkimise korral.

Riiklikud sotsiaaltoetused,
mida saab taotleda kohaliku
omavalitsuse kaudu
Vajaduspõhine peretoetus
Rohkem infot sotsiaalministeeriumi
koduleheküljelt http://www.sm.ee/sinule/
perele/vajaduspohine-peretoetus.html
Samuti saab rohkem infot vajaduspõhise toetuse taotlemise kohta vallavalitsuse
sotsiaalhoolekande spetsialistidelt: Ülle
Parmas ylle.parmas@rae.ee, tel 605 6773;
Maarja Kähr maarja.kahr@rae.ee, tel 605
6774.
Toimetulekutoetus
Toimetulekutoetust makstakse valla

territooriumil elavatele isikutele, kelle
tulud pärast alaliste eluasemekulude katmist normpinna ulatuses on alla vabariigi
valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse piirmäärad 2014. aastal
on esimese pereliikme kohta 90 €, teised
80% ehk 72 €.
Toimetuleku määramise aluseks on
perekonna sissetulek. Toimetulekutoetuse
määramisel ja maksmisel võetakse eluasemekulud arvesse nendel perekondadel,
kelle kõik täisealised liikmed kas töötavad, õpivad, saavad riiklikku pensioni või
on ametlikult töötuks tunnistatud või tööotsijana arvel.
Rohkem infot toimetulekutoetuse
taotle mise kohta saab vallavalitsuse
sotsiaalhoolekande spetsialistidelt: Ülle
Parmas ylle.parmas@rae.ee, tel 605 6773;
Maarja Kähr maarja.kahr@rae.ee, tel 605
6774.

Omasteta ja endaga mitte
hakkamasaavad üksikud inimesed saavad taotleda hoolekandetöötaja teenust
Rae vallas töötab neli hoolekandetöötajat, kelle ametikoha peamine eesmärk on
aidata Rae valla elanike registris olevatel
abivajavatel üksikvanuritel toime tulla igapäevaste olme- ja majandusküsimustega.
Hoolekandetöötaja teenus laieneb ka
endaga mitte toimetulevatele noorematele
inimestele. „Abi peavad saama kõik, kes
iseendaga toime tulla ei saa kas pikaajalise
haiguse, erivajaduse või vanaduse tõttu,“
ütles vallavanem Mart Võrklaev.
Jüri piirkonna hoolekandetöötaja Raili
Johanson rääkis, et abi, mida temalt kõige
enam oodatakse, on seotud poes või apteegis käimise ja igapäevaste elementaarsete
majapidamistööde tegemisega.
Raili, kes on hoolekandealal töötanud
alates 1997. aastast, teab, et üksikutel, ilma
lähedasteta jäänud ja haiguse tõttu piiratud liikumisega inimestel on võimatu ilma
abita hakkama saada ning vähemalt kolm
korda nädalas on neile ette nähtud kodu
külastus.
Praegu on Raili hooldada Jüri piirkonnas kuus inimest, kellest noorim on 29aastane noormees, kuid hoolekandetöötajana
on ta pakkunud teenust korraga ka 12
inimesele.
Hoolekande peaspetsialisti Ülle Parmase sõnul tuleb hoolekandeteenuse

saamiseks pöörduda vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti poole ning teha kirjalik avaldus teenuse saamiseks. Lisainfo
telefonil 605 6773, ylle.parmas@rae.ee.
RS

Hoolekandetöötaja Raili Johanson minemas toidupoodi hoolealuste tellimusi
täitma

RAE VALLAVALITSUS MÄÄRUS
Jüri

31. detsember 2013 nr 40

Rae valla eelarvest isiku toimetuleku
kindlustamiseks toetuste maksmise
piirmäärad 2014. aastal
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 punktist 1, Rae
Vallavolikogu 16.novembri 2010 nr 38
kinnitatud Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise korrast ning Rae valla
2014. aasta eelarvest, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kinnitada 2014. aastal valla eelarvest makstavate toetuste piirmäärad
alljärgnevalt:
1.1. Matusetoetus – 200 eurot
1.2. Asenduskodust elluastumise toetus –
320 eurot
1.3. Viihekindlustatud pere lapse koolitoetus – 100 eurot (alates 01.09.2014)
1.4. Toetus prillide eest osaliseks tasumiseks 50 eurot (üks kord aastas) ja ravimite ostmiseks (üks kord aastas) – 50
eurot ning invavahendite ja ostetud
rehabilitatsiooniteenuse eest osaliseks
tasumiseks kuni 50% esitatud arvest
1.5. Toetus puudega inimesele küttekulude
eest osaliseks tasumiseks (üks kord
aastas) – 32 eurot
1.6. Toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud
lapse ülalpidamis- või koolituskulude
osaliseks tasumiseks – õppeasutuse
poolt esitatud arve alusel
1.7. Toetus puudega inimese või vanuri ülalpidamiskuludeks hoolekandeasutuses
– 64 eurot kuus
1.8. Toidutoetus kinnipidamisasutusest
vabanenud isikule – 20 eurot
1.9. Vältimatu sotsiaalabi (ühekordne toidukott) – 20 eurot
1.10. Suurpere, eestkostepere ja puudega
lapse vanema emadepäevatoetus – 64
eurot
1.11. Suurpere, eestkostepere ja puudega
lapse jõulutoetus – 100 eurot
1.12. Eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot (alates 01.09.2014)
2. Erandkorras võib vallavalitsus rahaliste
vahendite olemasolu korral maksta
täiendavat toetust punktides 1.4. ja 1.7.
nimetatud juhtudel.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 08. jaanuari 2013 määrus nr 1
„Rae valla eelarvest toetuste maksmise
piirmäärad 2013. aastal”.
4. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel, ajalehes
Rae Sõnumid.
5. Määrus jõustub seaduses sätestatud
korras.
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spordielu

Rae valla tublid sportlased
17. jaanuaril said Rae kultuurikeskuses kokku 2013. aasta Rae valla parimad
sportlased. Vastuvõtule olid kutsutud kõik
vallavalitsusele esitatud kandidaadid, sest
kõigi sportlikud tulemused olid seda väärt.
Rae valla tulbimate hulgas on mitmeid
oma spordiala Eesti meistreid ja karikavõistluste võitjaid. Treeneritest tõsteti
esile Jüri Gümnaasiumi õpetajaid, kelle
Kergejõustik
Egert Sekk
Cristofer Krik
Kait Lutt
Rene Tõldsepp
Risto Tõldsepp
Kätlin Kruus
Kristian Otlot
Robert Vain
Robin Andros
Helen Loik
Leemet Loik
Mihkel Leib
Klarika Kaldmaa
Mari Piir
Urmas Põldre
Tanel Reismann
Tennis
Hendrik Lutter
Suusatamine
Henri Roos
Kelly Vainlo

juhendamisel saavutas Jüri Gümnaasium
Harjumaa koolidevahelises kompleksvõistluses I koha. Samuti tunnustati Vaida
Põhikooli kehalise kavatuse õpetajat Marje
Möldre-Vähit, kelle treenimisel on Vaida
kooli õpilased saavutanud pallimängudes
mitmeid auhinnalisi kohti. Esitatud sportlaste tulemustega on võimalik tutvuda Rae
valla ja Rae valla spordikeskuse kodulehel.

Akrobaatiline
võimlemine
Sander Sagar
Motosport
Raigo Klemm
Mihkel Kütt
Kärolin Klemm
Krislin Klemm
Hillar Lissmann
Aivar Klemm
Hälis Kala
Karl-Kenneth Neuhaus
Peep Pihlakas
Jalgrattasport
Kristin Rõzko
Kelly Kalm
Keijo Kalm
Siim Kiskonen
Võistlustants
Janeli Toomet
Georg Sikka
Robert Veskus
Robin Alexander
Veskus

Allveeujumine
Martin Siller
Korvpall
Victroria Ida Vähi
Angelina Odintsova
Male
Kariina Grauberg
Tarmo Tuul
Aivo Hommik
Jahilaskmine
Margus Valgma
Treenerid ja
eestvedajad
Marje Möldre-Vähi
Sirli Kants
Martti Pent
Kristo Remmelgas
Mikk Sarik
Laura Sirelpuu
Ülle Uuemaa
Jens Vendel

Parimate sportlaste vastuvõtt toimus 17. jaanuaril Rae kultuurikeskuses
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Rae valla mängude 3. etapil
võisteldi teatesõudmises
Kui kolmandaks etapiks Rae valla mängudega liitunud AS Kalevi võistkond oma
sõidu lõpetas, võisid paljud arvata, et
„Kalev tuli, nägi ja võitis“. Kuid see oli alles
väga emotsionaalse õhtu algus, esimene
sõit. Teise sõidu võitis järjest paremasse
hoogu läinud eelmise aasta Rae valla mängude võitja Jüri Gümnaasium. Viimases,
kolmandas sõidus, kus läksid vastamisi viimase kahe etapi seitse esimest võistkonda,
läks aga tõeliseks „paugutamiseks“. Kohad
jagati välja viimaste vahetustega, kus Tallinna Vangla võistkond edestas Karla Küla
ning Tiim Vaidat.
Rae valla mängude 3. etapi lõplik esinelik: Tallinna Vangla, Karla Küla (Rae valla
mängude liider pärast 3. etappi), Jüri Gümnaasium ja AS Kalev.
Eelmisel aastal osalenud 12 võistkonnast 10 parandasid sellel aastal oma
teatesõudmise aega, mis näitab seda, et
inimesed on tegelenud eesmärgipärase
treenimise ning sportlike inimeste kaasamisega võistkondadesse. Täname siinkohal
võistkondade kapteneid ja kõiki mängudest
osavõtjaid. Järgmine Rae valla mängude
etapp, teatesuusatamine, toimub 19. veebruaril Jüri terviseradadel. Rae valla mängude tulemuste ja tegemistega saate kursis olla Rae valla spordikeskuse kodulehe
ning Facebook.com/Raevallamangud abil,
pange lehekülg meeldima!
„Tõmba, Jüri! 2014“ korraldusmeeskond tänab ürituse toetajaid: Tamrex Ohutuse OÜ, Adidase esinduspood Rocca al
Mares, Saku Õlletehase AS, Freesport OÜ,
AS Go Group, Spordihoolduse OÜ, EOK,
Hasartmängumaksu Nõukogu, Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu, Rae vallavalitsus,
samuti kõiki vabatahtlikke.
Mikk Sarik
Rae valla spordikeskuse projektijuht

spordielu

SisesõudRae valla mängude 3. etapi
võitja Tallinna vangla meeskond misvõistlusel
„Tõmba, Jüri“
treenib regulaarselt
tegid õpilased
neli uut kooli
rekordit

Rae Sõnumite küsimustele vastab personaliosakonna kehalise ettevalmistuse peaspetsialisti Marek Sooäär.

Eeldatavasti peab olema Tallinna vanglas
töötades väga hea sportlik vorm, kuna
saite oma meeskonnaga Rae valla mängude raames toimunud sõdeergomeetri
võistlustel väga muljetavaldava tulemuse. Kuidas on vanglatöötajatel lood
sporditegemisega?
Vanglaametnikud peavad läbima kehalised katsed ning seetõttu on sport vanglatöötajate seas populaarne. Oleme oma
töötajatele loonud suurepärased sportimistingimused, näiteks võib meie ametnikke
näha treenimas ka Rae spordikeskuses. Veel
saavad ametnikud treenida paljudes erinevates spordiklubides. Samuti toimuvad
meil ühistreeningud ja vanglatevahelised
spordivõistlused.

Mitmel etapivõistlusel olete osalenud Rae
valla mängudel ja kuidas on läinud?
Eelmise aasta tulemus on silme ees:
auhinnaline teine koht Jüri Gümnaasiumi
järel on meil hästi meeles. Sõudeergomeetri
võistlus oli 3. etapp. Esimene võistlus oli
keegel ja darts, seejärel võrkpall, mille järel
jagasime 5.–8. kohta. Keeglis ja dartsis oli
meie tulemus tagasihoidlikum, sest need
võistlusalad ei ole meie jaoks eriti tavapärased. Kokkuvõttes oleme täna 4. kohal.
Eesmärk on jõuda esikolmikusse.

Milline meeskond pakub suurimat konkurentsi?
Sellel aastal on konkurents tihedam ja
selle üle saab olla ainult hea meel. Karla
küla ja Jüri Gümnaasium on võistkonnad, keda meil tuleb kõige rohkem silmas
pidada.

Kuidas plaanite järgmiseks etapivõistluseks valmistuda?
Teeme aga aktiivselt sporti ja anname
võistluspäeval endast parima. Tallinna
vanglas on pea 600 töötajat ning nende
toetus annab meile kindlasti jaksu juurde.
Samuti motiveerib teadmine, et osaleme
meie tulevase koduvalla jõukatsumisel,
kuhu hiljemalt 2018. aastal kavatseme
kolida.
RS

Tallinna vangla meeskond võistlustules.
Hetkel sõudeergomeetril inspektor Natalja
Bobik ja teda on toetamas Kaarel Kraus,
Marek Sooäär ja Karel Kannelaud

Sisesõudmisvõistlus „Tõmba,
Jüri!“ oli tänavu edukas
Rae valla lahtised meistrivõistlused sisesõudmises toimusid tänavu taas „Tõmba,
Jüri!“ raames. 2012. aastal alguse saanud
võistlus toimus tänavu kolmandat korda, 8
kategoorias osales kokku 52 sõudjat.
„Tõmba, Jüri! 2014“ võitjate tulemused:
U16 poisid (500 m) Morten Karja
1:48.7 (Jüri Gümnaasium)
U16 tüdrukud (500 m) Arina Mürkhain 2:01.0 (Jüri Gümnaasium)
U18 poisid (500 m) Rain Mürkhain
1:30.8 (Gustav Adolfi Gümnaasium)
Naised (500 m) Tiina Kapten 1:37.6
(Audentese SK)

Mehed (1000 m) Indrek Vait 2:58.6
(Harku Sõudespinning)
Naised 40+ (500 m) Merike Ellen
1:52.0 (Harku Sõudespinning)
Mehed 40+ (1000 m) Aivar Jürgenson
2:57.3 (Kalevi Jalgrattakool)
Segapaarissõit (500 m) Merilin Vihmaru/Tõnu Vihmaru 1:31.5 (Viimsi)
Juhtide võistlus (500 m) Ants Einsalu
1:27.7 (Väike-Maarja vald)
Kõik tulemused on võimalik leida
Rae valla spordikeskuse kodulehelt ning
„Tõmba, Jüri!“ Facebooki lehelt Facebook.
com/TombaJyri.
Mikk Sarik

Jüri Gümnaasiumi õpilased tegid kuuendatel „Tõmba, Jüri!“ sõudeergomeetrite võistlusel neli uut kooli rekordit.
Võistluse eelsõitudes osales 742 ja
finaalides 70 õpilast. Eelsõidud toimusid 9.
detsembrist kuni 9. jaanuarini, mille jooksul said kehalise kasvatuse tundides oma
tulemusi näidata õpilased alates 2. klassist.
Nooremad sõudsid 300 ja vanemad 500
meetrit.
Finaalsõitudesse kutsuti kümne vanuseklassi parimad, igasse kaheksa osalejat.
Võistluse avas sütitava kõnega haridus- ja
sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem
Jens Vendel. Viimaseid näpunäiteid jagas
enne esimest starti Eesti Sõudeliidu asepresident Mihkel Klementsov.
Kohe esimene finaalstart tõi uue
rekordi – Karl Erik Türnpuu 3.d klassist
sõudis 300 m ajaga 1.14,8, ületades 2,3
sekundiga eelmist parimat tulemust. 4.–5.
klassi tüdrukute arvestuses sõideti 500
m esimest korda kooli ajaloos alla kahe
minuti – 5.d klassi õpilase Grete Eelma aeg
oli 1.59,7. Sama vanuseklassi poiste sõidu
võitis uue võimsa rekordiga 1.48,8 Rainer
Matvei 5.b klassist. Eelmist aega parandas
ta ligi seitse sekundit. Neljas kooli rekord
tuli 8.–9. klassi tüdrukute sõidus, kus mitmekülgne 9.r klassi sporditüdruk Britt
Maiste sõitis välja aja 1.49,0, parandades
senist rekordit 1,3 sekundiga.
Finaalsõitudes võitis naisõpetajate
sõidu kehalise kasvatuse õpetaja Sirli Kants
ajaga 1.48,1 ja meesõpetajate sõidu kehalise
kasvatuse õpetaja Mikk Sarik ajaga1.29,0.
„Tõmba, Jüri!“ on alguse saanud Jüri
Gümnaasiumi õpilaste sõudmisvõistlusest
ja aastatega on liitunud juurde Rae valla
lahtised meistrivõistlused ja vallamängude
teatesõudmine, mis järgnesid ka seekord
kooli võistlusele. Võistluse patroon on
kahekordne olümpiamedalist Jüri Jaanson.
Suur tänu Jüri Gümnaasiumi „Tõmba,
Jüri!“ võistluse toetajatele AS Kalev, Tamrex
Ohutuse OÜ, EOK, Freesport, Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu.
Täname kõiki osalejaid, lastevanemaid
ja kehalise kasvatuse õpetajaid.
Urmas Põldre
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus
Kauplus avatud:
E-R 8.00 -18.00
L 10.00 -14.00
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Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid
Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald
Tel 666 0117, 666 0119, 5343 3078
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

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

Eneken
Laanemets
50 18 245
66 84 700
OST MÜÜK ÜÜR HINDAMINE
EHITUS INVESTEERIMINE
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Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.
Hinnad alates 24.50 € / 20 kg
Tasumine pangakaardiga või sularahas.
Tel. 56 45 10 77 / www.vapratee.eu
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PEETRIKESE
LASTEHOID
Võtame vastu uusi lapsi!
Asume Aasa 1D,
Peetri alevik
www.peetrikese.eu
Tel. 50 78 396

Частный детский
сад Фидан
(Таллинн, Ласнамяэ)
э)
приглашает детей
(1,5–3 года)
в свою дружную семью.
Возможность посещения
2–5 дней в неделю.
Дополнительная информация:
53 035 823,
53 024 909, info@fidan.ee,
www.fidan.ee

Eraisikutele, asutustele
Jüri Konsumis
• Ateljee
• Õmblus- ja parandustööd
• Keemiline puhastus
tööde vastuvõtt
E-R kell 16.00-18.00 ja L
10.00-14.00
Kokkuleppel võimalikud ka
teised ajad.
Tel. 58209091 või
fiemuug@hot.ee

Eesti juhtiv rehviettevõte
AS REHVIMEISTER
võtab seoses müügimahtude kasvuga tööle

tehase
töötajaid

Tööaeg: esmaspäevast reedeni kella 8–17. Ei ole hooajatöö
Soovijatelt ootame suurt töötahet ja pealehakkamist
Rehvimeister AS, Lagedi, Killustiku 2. Tel 50 19 195
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MTÜ Alustame Algusest korraldab
alates 6. märtsist Rae Kultuurikeskuses (Jüri, Aruküla tee 9)
neljapäeva õhtuti

MTÜ Alustame Algusest korraldab
27. veebruaril Rae Kultuurikeskuses
kell 17.00–20.00 tasulise
lühiseminari teemal

raamatupidamise kursused
algajatele.

"Kuidas maksta makse 2014
aastal ja koostada tuludeklaratsiooni või majandusaasta
aruannet".

Õppimine "samm-sammult" meetodil,
lõpetades väikefirma ja MTÜ majandusaasta aruandega. Käsitletakse ka
projektide raamatupidamist. Kursus
kestab 2,5 kuud.
Täpsem info
www.alustamealgusest.eu;
Kiri alustamealgusest@gmail.com;
telefon 5029006

Osalemine ainult
eelregistreerumisega.
Täpsem info
www.alustamealgusest.eu;
Kiri alustamealgusest@gmail.com;
telefon 5029006

Jüri
kelgumägi
viiakse
turvalisemasse paika
Seoses Pallihalli ehitamisega ootab veebruaris tegemist oluline töö, mille eesmärk
on viia Rae spordikeskuse ees asuv kelgumägi paarsada meetrit kaugemale Jüri Terviseradade juurde.
Vallavalitsus vabandab ebameeldivuste
pärast, mida mäe ümbervedamine kaasa
toob. Paraku on töö vajalik, sest Rae spordikeskuse esisest alast saab spordikeskuse
teenindamiseks vajalik parkimisplats.
Kelgumäe uus asukoht hakkab olema
Jüri Terviseradade stardiala juures ning
sinna rajatakse mäe jaoks spetsiaalne plats,
mis kelgutajatele hakkab asuma senisest
turvalisemas piirkonnas. Tööde teostamine
peab ehitustehniliselt toimuma miinuskraadide juures, sest pinnase teisaldamiseks
on vaja külmunud maapinda ning kahjuks
peab töid teostama ajal, mil on kelgutamise
hooaeg.
Hea on see, et uues asukohas saab mäelt
lasta pikema liu, sest nõlv saab olema laugjam ning käesoleva aasta lõpuks muutub
Rae spordikeskuse ümbrus võrreldes tänase
päevaga üsna palju ja muutuste tulemusel
saame kaasaegse sportimise ja vabaajaveetmise keskuse.
Madis Sarik
abivallavanem
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KUULUTUSED
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee

Pakume tänavakivide paigaldust, haljastust ning aedade paigaldust. Lisainfo 5858
7525, 5558 2240.

Säästa küttekuludelt kuni 60%! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost. Tel 666 1355; www.
kodukliima.ee.

Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid,
fotod, paberrahad ning margikogud. Küsi
lisainfot 5399 6098 Rene.

Müüa kütte- ja kaminapuid, klotse ja tulehakatust, võrgus ja lahtiselt (30, 40, 50 cm),
koos toomisega. Tel 501 8594.
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
okaspuuklots 5–25 cm 1.70 €, kaseklots
5–25 cm 2 €, lepp 30 cm 2.30 €, sanglepp
30 cm 2.40 €, kask 30 cm 2.70 €, saar 30 cm
2.90 €. Alates 50 kotist on transport Kiili,
Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.
Teostame üldehitustöid, pakume transporti kaubikuga ning kolimisteenust. Lisainfo 5858 7525, 5558 2240

Soovin osta kiiresti sõiduauto hinnaga kuni
1000 eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta,
Rain30@hot.ee, tel 5819 0200.
Noor pere soovib osta krundi Jüri aleviku
keskuses eramaja ehitamiseks. Meie kontakt: Andreas 511 1420 või andreas@foxberg.ee.
Veoteenus kaubikuga 3,3 × 1,7 × 1,8 m
kandevõime 1500 kg ja väikeveokiga 4,4
× 2,1 × 1,9 m kandevõime 2300 kg. Hind
Harjumaal 14 ja 18 €/h, kaugemal 0,5 ja
0.65 €/km. Tel 506 5106
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Veebruari sünnipäevalapsed
Jaanuari
registreeritud sünnid
ALEKSANDR TALVIK
ARTUR AVAS
KONRAD RAUD
IKE MERIKÜLL
KRISTEN SOE
ALBERT UNT
ASTON ROOSIPUU
MARTEN TAIDRE
ANDREAS KÄGU
LISANNA ALLIKSAAR
MIIA LIISA LIIBER
ANNALIISA VAGA
DAGMAR PANK
MAIA LISETE TOIME
LILLE KARAFIN
LAUREN LIPP
MIA-MERILY NISU
LENNA VEEDLER
HERTA ANARI

Jaanuaris lahkunud
PETR SIMAKOV
VÄINO LAID
MATI NAARISMAA
URMAS GUTMANN
PEETER ORR
AVO KURRUSK
SUSANNA POLTIMÄE
MAIE MUHK
REET JEERLAND

EMILIE HEINSOO
TATJANA RAUD
ISMEENE PENT
AINO PÄÄSUKE
IVAN KUNCHEV
MARIA ROSENBERG
ERNA TÄNAV
LEILI PRIIMÄGI
HERMALT GRUBE
ELLEN ALLIK
TAAVET KUURBERG
RITA SILD
ROBERT KALLA
VALVE ARO
ALEKSANDRA ASTAŠOVA
EINO PELLJA
RAUL KRUUK
VALVE ROOSAAR
PILLE KÕRGE
ELVI VAHAR
VALENTINA PLATONOVA
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Boomerangi kollektiiv avaldab kaastunnet oma kallile kolleegile
Zoja Simakovale

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
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JAANUARIKUU

surma puhul.
Oleme sel raskel ajal
Sulle toeks

Avaldame kaastunnet
Veigo Gutmannile kalli isa

Urmas Gutmanni

surma puhul.
Sõbrad Reformierakonna
Rae piirkondlikust
organisatsioonist

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:
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1. jaanuar

Lagedil Kingu tn 4 põleng

7. jaanuar

Abistati kiirabi Jüris Kasemäe 3

8. jaanuar

Likvideeriti liiklusavarii ringteel
Venekülas

kaotuse puhul.

14. jaanuar Kustutati järelevalveta lõke Kurnal

Rae Vallavalitsus,
Rae Vallavolikogu

17. jaanuar Likvideeriti liiklusavarii ringteel
Tartu mnt Assakul
Veskitaguse külas Ako talus põles
korstnas tahm

Avaldame sügavat kaastunnet
perekond Jeerlandile
kalli abikaasa,
ema ja vanaema
surma puhul.

19. jaanuar Likvideeriti liiklusavarii Rae külas

Avaldame sügavat kaastunnet
Veigo ja Tarmo Gutmannile
kalli isa

Urmas Gutmanni

REIN ORAS
HELBE ABILINE
ARVO UDRAS
LJUDMILLA STRIGINA
SILLE LIPS
KAJA ALLIKSOO
MARET PIHOTALO
JAAN TIMMUSK
JAAK AASPALU
MARIA ZADOROŽNAJA
TIIU VÄINSAAR
ANNE-AMANDA NAHKOR
HELLE KESA
ELMO JÜRGENSON
LEIDA TALI
REIN LEPP
HELVE VESKI
ERVIN LEPIK
VEERA KUSTMAN
TAISJA MULLO
ALLAN SOON

KÜ Ehituse 22

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

22. jaanuar Likvideeriti liiklusavarii Patikal
27. jaanuar Põles saepurupunker Arukülas
Tallinna mnt 24

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6400 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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