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Foto erakogu

Rae valla ametlik väljaanne

Pikk intervjuu Järveküla Kooli
direktoriga
Pitsaküpsetajast sai Harjumaa
aasta väikeettevõtja
Peetri elanikud hoiatavad
uusasukaid „Peetri needuse“
eest
Motivatsiooninipid koolitajalt
Teadlased panid kokku näituse
elu võimalikkuse kohta
universumis

Laskem nüüd julgesti tuppa see õige jõulutunne ja võib-olla aitab sellele kaasa mõni koduvalla
ettevõtja. Loe koduvallas saadaval olevatest pakkumistest lk 12–13.
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Teehooldaja infotelefon töötab 24 h
Rae vallas teostab erinevaid hooldustöid
2016. aasta maini OÜ N&V, mille kasutuses on valla teede hooldamiseks vastavalt
vajadusele üks puistur, kolm sahaga veoautot, kolm sahaga traktorit, kaks sahaga
maasturit ja üks greider ning lumepuhuriga traktor.
Talvine teehooldus käib seisunditaseme järgi. Rae valla teeregistris olevaid
teid hooldatakse enamasti seisunditaseme
„2” ja osasid kergliiklusteid seisunditaseme
„3” järgi.
Infot saab teehooldajale anda
24 h ööpäevas. Infotelefon: 621 7740,
e-post: info@nvhooldus.ee (e-kirju loetakse tööpäevadel).

Seisunditasemel „2” tehakse regulaarset libedusetõrjet, kuid eesmärk ei ole
sõidujälgede lume- ja jäävaba hoidmine.
Sellel seisunditasemel hoitakse enamik
tugimaanteid ning osa suure liiklusega
kõrvalmaanteid.
Seisunditasemel „1” piirdub talihooldus
tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega, libe-

HOOLDUSTSÜKLI AEG TUNDIDES

dusetõrjet tehakse üksnes ohtlikes kohtades.

Hooldustsükli aeg tundides
Ajavahemik alates libeduse tekkest ja
lumesaju algusest, mille jooksul tuleb
taastada teel nõutav seisunditase. Nõutav
seisunditase peab olema tagatud alljärgnevalt (vt tabel).
RS
Majandus- ja taristuministri 14.07.2015. a määrus nr 92
„Tee seisundinõuded“. Lisa 9

Seisunditaseme kirjeldused
Seisunditaseme „4” hooldust tehakse kiirteedele ja eriti suure liikluskoormusega
kohtades.
Seisunditaseme „3” nõuete järgi hooldatakse enamalt jaolt põhimaanteid, mille
pind peab olema talvel stabiilsetes ilmaoludes lume- ja jäävaba. Kui sajab lund, tuiskab või sajab jäidet, on teehooldajale antud
nn hooldustsükli aeg, mille jooksul pärast
lumesaju või tuisu lõppu või libeduse teket
tee nõutud seisundisse viia.

Märkused:
1
Kohalikel teedel seisunditasemega 1 ja teedel liiklussagedusega alla 50 auto ööpäevas määrab hooldustsükli aja tee omanik.
2
Eeldatakse, et 1. ja 2. seisunditasemetega teedel tagatakse nõutav haardetegur teepinna karestamise või liivatamisega.
3
Lisas 8 esitatud nõuete lumevallide vahe, liiklusmärkide puhtuse ja tee tasasuse ning § 23 lõikes 2 sätestatud nõude lumevallide
madaldamise kohta täitmine.

Rae valla fotokonkurss 2016
2016. aastal tähistab Rae vald oma asutamise 150. aastapäeva ja taasasutamise 25.
aastapäeva.
Tulemas on eriline aasta ning seetõttu
oleme muutnud ka fotokonkursi tingimusi.
Kõik konkursile esitatavad tööd peavad
olema seotud meie koduvallaga.

Kategooriad:
1. Seda peaks kõik nägema! (Huvitavaim, uhkeim, salapäraseim vms paik
või hoone Rae vallas)
2. Sellest peaks kõik osa saama! (Sündmus, ettevõtmine Rae vallas)
3. Sellised me olemegi! (Foto, mis iseloomustab meie valla inimesi või nende
tegemisi)

Fotode esitamine
•
•
•
•

Fotod esitatakse digitaalselt jpg formaadis
Pildi kvaliteet – 2000 px pikem külg.
Igaüks võib esitada kuni 3 pilti kategooria kohta.
Fotod palume saata aadressile fotokonkurss@rae.ee
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Fotosid saab esitada kuni 1. maini 2016
Fotole tuleb lisada autori nimi, kontaktandmed

Esitada võib nii mustvalgeid kui ka
värvifotosid. Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse
muutmiseks ja vähesel määral heleduse/
tumeduse ja kontrastsuse parandamiseks.
Piltidel ei ole lubatud elementide lisamine
või nende eemaldamine. Esitada ei või
varasemalt Rae valla fotokonkursile saadetud fotosid.
Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel.
Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus
kasutada konkursile esitatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks ning Rae
valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja
internetis. Fotode kasutamisel viidatakse
foto autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning
igast kategooriast valib internetihääle-

tuse teel oma lemmiku ka vallarahvas.
Parimatest töödest koostatakse näitus
ning võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Rae valla taasasutamise
aastapäeval juulis 2016.
Lisainfo fotokonkurss@rae.ee või telefonil 605 6752.

Meie parimad spordis
Rae vallavalitsus ootab taotlusi sportlaste, võistkondade, treenerite ja eestvedajate tunnustamiseks 2015. aasta
tulemuste eest.
Taotluses palume ära tuua:
• sportlase, võistkonna, treeneri või
eestvedaja nimi ja kontaktandmed;
• sportlase ja võistkonna esitamisel
lisada ka treeneri nimi;
• spordiklubi, mille juures esitatu
tegutseb;
• põhjus tunnustamiseks. Sportlike saavutuste korral märkida
võistlus(t)e nimetus ja tulemus
Taotlusvormi leiate Rae valla kodulehelt. Ettepanekuid ootame 15. jaanuarini.

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

Võeti vastu määrus „Avaliku
ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded“
Rae vallavolikogus 17. novembril vastu
võetud määruses nr 37 on defineeritud
peamised mõisted, ürituse korraldaja
kohustused ja vastutus, järelevalve teostamise kord ning kehtestatud ürituse loa
taotlemise ja kooskõlastamise nõuded.
Määruse nr 37 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ terviktekst on

Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
•
Lagedi aleviku Sauna tn 2 maaüksuse ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.11.2015 korraldusega
nr 1729. Planeeritav ala asub Lagedi
aleviku lõunapoolses osas Pirita jõe
ja Liiva tee vahelisel alal. Juurdepääs
alale on Sauna ja Kangilaski tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,3
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Sauna tn 2 maaüksus üheks
maatulundusmaa ja üheks elamumaa
sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud elamumaa ning perspektiivne haljasala ja
parkmetsa maa.
Jüri aleviku Aruküla tee 25, 25a ja 25b
kinnistu ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.11.2015 korraldusega nr
1723. Planeeritav ala asub Jüri alevikus
Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on Rebase tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on liita kinnistud ning muuta nende
senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ja ärimaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juur-

depääsud, parkimine, tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud perspektiivne
ärimaa juhtotstarve.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
21.12.2015–03.01.2016 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Lehmja küla Rukki tee kinnistute muutmise ja Liivatee katastriüksuse ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.04.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 444 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr
1530. Planeeritav ala asub Lehmja küla
territooriumil Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maantee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 69,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rae Vallavolikogu
11.12.2007 otsusega nr 340 kehtestatud Lehmja küla Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maantee ääres asuva Assaku
aleviku ja Lauda tee vahele jääva ala
detailplaneeringut Rukki tee kruntide
4, 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 13a, 14, 15, 17 ja
19 osas. Määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detail-

leitav Rae valla kodulehelt (olulised viited
ja dokumendiregister) ja Riigi Teatajast.
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt
14 päeva, kuid mitte varem kui 6 kuud
enne ürituse toimumist. Taotlusvorm on
leitav Rae valla kodulehelt http://www.rae.
ee/blanketid-ja-vormid.
RS
planeeringule esitada hiljemalt
03.01.2016.
Vaida aleviku Vana-Vaida tee 15 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
30.06.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 957 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 17.11.2015 korraldusega nr
1692. Planeeritav ala asub Vaida alevikus Vana-Vaida tee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ühiskondlike
ehitiste maa sihtotstarbega kinnistule
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, parkimine,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne ühiskondlike ehitiste
maa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
03.01.2016.
Järgmiste detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Lagedi aleviku Nurme kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
11.11.2003 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1298 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 08.09.2015 korraldusega
nr 1302. Planeeritav ala asub Lagedi
alevikus Pirita jõe, Jaama tänava ja Tallinna-Tapa raudtee vahelisel maa-alal.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Jaama tänavalt ning
eravalduses olevalt Jaama tn 5 kinnistult. Planeeringuala suurus kokku on
ligikaudu 5,06 ha.
• Detailplaneeringu koostamise ees-
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märk on kinnistu jagamine elamumaa,
üldmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, määrata sellest tulenevalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Avaliku väljapaneku ajal laekus kahelt
isikult vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.12.2015 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Lagedi aleviku Kuuse 2A, Kuuse 4A ja
Mihklisaun I kinnistu ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
03.04.2007 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 519 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega nr
1238. Planeeritav ala asub Lagedi aleviku lõunaosas Kooli tänava ja Pirita
jõe vahelisel üksikelamutega hoonestatud alal. Juurdepääs kinnistule on
Kooli tänavalt algavalt Kuuse tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kinnistute jagamine elamumaa,
ärimaa, üldmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, määrata sellest

•

•

•

tulenevalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Avaliku väljapaneku ajal laekus ühelt
isikult vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
10.11.2015. Avalikul arutelul vastuväiteid teinud isik vastuväiteid tagasi ei
võtnud.

Järveküla Leerimäe tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
05.08.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 997 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega nr
1239. Planeeritav ala asub Järvekülas
Leerimäe tee ääres. Juurdepääs alale
on planeeritud Leerimäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,82 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa sihtotstarbega
krundiks, määrata sellest tulenevalt
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Jüri gurmeekioski omanik
sai tunnustuse
Jüris asuva Itaaliapitsa gurmeekioski asutaja Indrek Tumm võttis 24. novembril
Keila kultuurikeskuses toimunud Aasta
Tegija tunnustamisüritusel vastu oma
ettevõttele Rambo.ee antud Harjumaa
aasta väikeettevõtja tiitli.
„Oleme tegutsenud tagasihoidlikult ja
panustanud rohkelt noortesse ja heategevusse. Seda suurema üllatusena tuli meile
2015. aasta väikeettevõtete tunnustus,“
kommenteeris Indrek Tumm, kes lisas, et
ootamatu tunnustus lisab tulevikutegemistele kindlasti sädet.
„Tuleval aastal soovime ehitada Jüri
Itaaliapitsa gurmeekioskisse ehtsa puuküttega pitsaahju ja loodame selleks abi saada
Leaderilt, kes toetab häid ideid. Siis oleksime esimene Harjumaa toitlustusasutus,
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kellel on selline elava tulega traditsiooniline ahi,“ kõneles Tumm.
Traditsioonilisele Itaalia köögile Jüris
elu sisse puhunud Tumm peab oma väikeettevõtte töökeskkonna juures väga
oluliseks seda, et inimesed saaksid ennast
töötamise ajal sama hästi tunda kui vabal
ajal. Tumm ei salga, et selle nimel tuleb
teha ise tööd, ning täpsustab, et pingevaba
töökeskkond ei tähenda kindlasti seda, et
korda ei ole.
Olla hea ettevõtja on Tummi arvates
päris suur kunst. Kindlasti ei piisa pelgalt
haridusest ega headest tutvustest. „Vajalik
on suur teadmiste pagas, unikaalsus, tahtejõud ning toote või teenuse hea hinna
ja kvaliteedi suhe,“ nendib aasta parim
väikeettevõtja Harjumaal, lisades et iga
väikeettevõte, kes suudab tänapäeval pak-

•

•

Avaliku väljapaneku ajal laekus ühelt
isikult vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
12.11.2015. Avalikul arutelul vastuväiteid teinud isik vastuväiteid tagasi ei
võtnud. Üles jäänud vastuväited suunatakse Harju Maavalitsusse järelevalvesse.

Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Assaku aleviku Tiigi tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 10.11.2015 korraldusega
nr 1665. Planeeritav ala asub Assaku
alevikus Tiigi tee ääres. Juurdepääs
alale on planeeritud Tiigi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, määrata
sellest tulenevalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.
kuda ausat konkurentsi, korralikult makse
ja palkasid maksta ning samas ka kasumit
teenida, on tegelikult igati tunnustust väärt.
Harjumaa väikeettevõtja tunnustus
antakse välja kuni kümne töötajaga ettevõttele, mis on arendanud aktiivselt koostööd
kogukonnaga, pakkunud stabiilselt tööd ja
on edukate majandusnäitajatega.
Tunnustusauhinda annavad välja Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK),
Harjumaa LEADER tegevusgrupid, Kodukant Harjumaa, Harjumaa Omavalitsuste
Liit ja Harju Maavalitsus.
Üheksas kategoorias oli nominente
kokku 70. Lisaks väikeettevõtja tiitlile anti
välja tiitlid aasta ettevõte, parim LEADER
investeeringuprojekt, aasta toetaja, aasta
tegu, parim LEADER kogukonna arendamise projekt, aasta sädeinimene, aasta küla
ja aasta kodanikuühendus. Rae vallast oli
nominentidena esitatud aasta toetaja tiitlile
JG VIL! Veixi rattatiim, aasta sädeinimeseks Kaia Roots, aasta külaks Peetri alevik
ja aasta kodanikuühenduseks Peetri Selts.
RS

uudised

Peetris peatselt uksed avav
elamusspordikeskus hakkab
kandma nime Spot of Tallinn

Kõrgetasemelised võistlused
Tegemist on Rahvusvahelise Jalgrattaliidu
kalendrisse kuuluva C1 kategooria jõuprooviga, mis annab punkte Rio olümpiamängudele pääsemiseks. „Eestis pole
varem nii kõrgetasemelist BMX-i krossivõistlust korraldatud. Lisaks proffidele
saavad end proovile panna ratturid alates
viiendast eluaastast.“
Sisse on antud ka taotlus korraldada
siin Euroopa meistrivõistlused. „Eelinfo

põhjal võib favoriidiks pidada Prantsusmaa linna Lyoni. Nendega on meil raske
võistelda – prantslaste lobby on tugev ja
kuna rattaspordi raskuskese asub KeskEuroopas, on neil mugav seal võistelda.
Otsus peaks tulema veel sel aastal. Kui meil
ei õnnestu 2017. aasta EM-i endale saada,
proovime uuesti ja siis on meie võimalused
suuremad,“ selgitas Meriloo.

Ekstreemsporti ei maksa
karta
Neli miljonit eurot maksma mineva kompleksi kõrvale on ehitatud Eesti suurim
BMX-i krossirada, mille autor on ameeriklane Tom Ritzenthaler, kelle käe all on valminud nii Pekingi kui ka Londoni olümpia

Soodevahe külla ehitatakse
2018. aasta lõpuks vangla
Rae valla põhjapiiril asuv paarikümne
elanikuga Soodevahe küla saab 61 100 m2
suuruse vangla hoonetekompleksi.
„Kuna tegemist on riigile strateegiliselt
tähtsa rajatisega, siis Soodevahe piirkonda
mõjutab see positiivselt, seda just turvalisuse ja infrastruktuuri arengut silmas
pidades. Rae valla üldplaneeringu järgi on
see osa vallast suuremalt jaolt äri- ja tööstusala. Loodame, et vangla ehitamine sinna
käivitab piirkonnas tööstusparkide tekke
laiemalt, mille läbi saame juurde uusi töökohti,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.
„Uue Tallinna vangla valmimisel on
oluline roll nüüdisaegses vanglasüsteemis. Praegune Tallinna vangla on tugevalt amortiseerunud, seda nii elamis- kui
ka töötingimuste mõttes. Uus vangla
võimaldab suurendada julgeolekut ning
teha tõhusamat tööd vangidega, et nad
pärast vabanemist uusi kuritegusid toime
ei paneks,“ ütles justiitsminister Urmas
Reinsalu.
Kuni seitsmekorruseline vanglakomp-

võistlusrajad. Sisehall koosneb BMX-krossi
treeningurajast, skatepark’idest, trampoliinidest, poroloonbasseinidest ja drop-in
atraktsioonist. Innovaatilisi võimalusi
pakub ka moodsa tehnikaga varustatud
meediaklass.
Meriloo nentis, et ekstreemsport on
Eestis alles lapsekingades, ning koos Mario
Kalmrega rajatud keskusega loodetakse ala
arengut toetada ja olla teerajajaks. Järgmise
aasta alguses loodetakse avada ka esimene
treeningugrupp.
„Meie eesmärk on pakkuda sportlikku
vaba aja veetmist eri põlvkonna esindajatele ning neid seeläbi ühendada. Hiljuti
käis BMX-i rattaga sõitmist proovimas
soliidses eas härrasmees, kes treeningsõidus nii oma last kui ka lapselast edestas,“
tõi Meriloo hea võrdluse.
Detsembri keskpaigaks saadakse
ehitustöödega ühele poole ning seejärel
keskendutakse keskuse häälestamisele ja
proovitreeningutele. Paralleelselt käivad
töötajate otsingud.
Andres Kalvik
Foto Spot of Tallinn

Jaanuari lõpus plaanib Peetri alevikus
uksed avada Euroopas ainulaadne spordikeskus Spot of Tallinn, kuid juba käivad
tõsised ettevalmistustööd Rio olümpiale
pürgivate BMX-i krossiratturite võõrustamiseks.
Ekstreemsportlastele suunatud keskuse ühe rajaja Mait Meriloo sõnul tuleb
mai keskel King of Tallinn nime kandvale
BMX-krossi võidusõiduvõistlusele Euroopast kuni 400 sportlast. Lisaks paarisajale
lätlasele on Peetrisse oodata külalisi Soomest, Leedust, Valgevenest, Venemaalt,
Hollandist ja Taanist.
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leks valmib RKAS teate kohaselt 2018.
aasta lõpuks, peatöövõtuleping on sõlmitud OÜ-ga Fund Ehitus ja AS-iga TREF
Nord, mille ühispakkumine osutus riigihanke parimaks. Vanglakompleksi rajamisel pööratakse erilist tähelepanu turvalisusele, energia- ja keskkonnasäästlikkusele,
efektiivsele ruumikasutusele ning madalatele ülalpidamiskuludele.
Vangla eluosakondadesse on kavandatud 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit naissoost süüdi mõistetud ja vahistatud
isikute jaoks. Eluosakondades on lisaks
sellele plaanitud veel 16 kartserikambrit
meeskinnipeetavatele ja 4 kartserit naiskinnipeetavatele. Vanglasse on kavandatud
kokku 1208 statsionaarset kohta, arestimaja
ja kinnipidamiskeskus. Samuti ehitatakse
välja uus väljasaatmis- ja interneerimiskeskus ning põhipiirdest väljapoole avavangla.
Enam kui 60 000 ruutmeetri suuruse
netopinnaga kompleksi arhitekt on Indrek
Saarepera ja projekteerija AS Amhold.
RS

Uuest aastast
tuleb isikliku
abivahendi
taotlus esitada
sotsiaalkindlustusametile
Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates 1. jaanuarist 2016 muutub põhjalikult
sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse
korraldus ning erinevalt varasemast, mil
taotlus abivahendi saamiseks tuli esitada
vallale, tuleb uuest aastast esitada taotlus
sotsiaalkindlustusametile.
Infot abivahendite süsteemi kohta,
isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste
kohta ning sotsiaalministri allkirjastatud
määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab e-postiga
info@sotsiaalkindlustusamet.ee, abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee või
www.sotsiaalkindlustusamet.ee. Infotelefon 16106.
RS
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Järveküla Kool ehitatakse koos ujulaga
Rae vallavanem Mart Võrklaev ja AS-i
Nordecon juhatuse liige Avo Ambur kirjutasid 23. novembril alla peatöövõtulepingule, mis on aluseks Peetri piirkonna uue
põhikooli – Järveküla Kooli ehitamiseks.
Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul
on Nordecon AS tunnistatud 4. novembril 11 506 782,24 euro suuruse pakkumusega (sisaldab käibemaksu) riigihanke
„Järveküla Kooli projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt“ parimaks pakkujaks.
„Kuid kuna kogu protsess on kujunenud
oodatust pikemaks ja seda eelmise hinnalt
parima pakkuja Nordlin Ehitus OÜ enda
pakkumise vaidlustamise tõttu, on kooli
ehitamise algus lükkunud esialgsest plaanist hilisemaks,“ kõneles vallavanem.
Vallavanem lisas, et kahjuks kulus liiga
palju aega vaidlemise peale, mille lõpptulemusel oli küll vallal õigus Nordlin Ehituselt vastavalt pakkumisele ehitusteenust
nõuda, kuid ettevõtja maksuvõla tõttu jäi
leping nendega lõpuks siiski sõlmimata.

õppeaasta alguses vähemalt algklasside
maja,“ kõneles Sarik.
Vallavanem Mart Võrklaev kinnitab,
et lastevanematel muretsemiseks põhjust
ei ole. „Vallavalitsus teeb kõik selleks, et
õppetöö saaks piirkonna laste jaoks alata
1. septembril 2016 ning kindlasti leiab selleks lahendused.“

Põhjamaade tüüpi kool koos
ujulaga
Madis Sarik kirjeldas uut kooli kui põhjamaadele omast õppeasutust – seda nii
ehitusstiililt kui ka ruumide liigenduselt.
Hoone saab olema multifunktsionaalne,
mis tähendab, et see ehitatakse nii kvaliteetse õppetegevuse korraldamiseks kui
ka ümberkaudsete inimeste sportimise ja
vabaaja sisustamise jaoks. Koolis on ruumi
kolmele paralleelklassile, õpilased ja koolipersonal saavad enda käsutusse igati
nüüdisaegse ja kõigile vajadustele vastava
koolikeskkonna.
Vallavanem Mart Võrklaev toob hea

uudisena välja, et kool saab oma ujula,
mida võib koolivälisel ajal kasutada ka
kogukond. „Kui eesseisvaid ehitustöid
kokku võtta, koosneb Järveküla Kool kolmest omavahel ühendatud koolihoonest,
avalikust ujulast ja spordirajatisest, mis on
mõeldud kasutamiseks kõigile huvilistele.“
Peetri alevikku Reti tee ja Vana-Tartu
maantee nurgale kerkiva koolihoone brutopindala on 14 798 ruutmeetrit. Pikemalt
saab lugeda Peetri piirkonda rajatava Järveküla Kooli ehituseelse protsessi ja projekti
kohta http://www.rae.ee/uus-pohikoolpeetri-piirkonnas.
Järveküla Kooli projekti on teinud
SWECO Projekt AS, vastutav arhitekt
on Ahti Kooskora. Meeskonda kuulusid
arhitektid Maret Volens, Andres Volens,
Loona Kikkas, Erko Luhaaru ja Peep Urb.
Koolihoone sisearhitektid on Margit
Teikari ja Tuuli Trei. Kooli ümbruse on
planeerinud maastikuarhitekt Piret Kirs.
RS

Jaanuaris kopp maasse
AS-i Nordecon juhatuse liige Avo Ambur
ütles peatöövõtulepingu allkirjastamisel,
et kooli ehitamise ettevalmistustöödega
alustatakse võimalikult kiiresti ja kopp saab
maasse löödud hiljemalt jaanuari alguses.
Hoone valmissaamiseks on koos eeltöödega ette nähtud 11 kuud, mis tähendab,
et kool peab olema täies ulatuses valmis
2016. aasta 23. oktoobriks.
Kuigi koolihoone valmimise lõpptähtaeg on lepinguga paigas, otsitakse ehitust
kureeriva abivallavanema Madis Sariku
sõnul lahendusi, et õppetöö saaks uues
majas alata 1. septembril. „Loodame avada

SWECO Projekt AS
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Illustratsioon 3 D vaade

Direktor Mare Räis: Soovin, et Järveküla Koolist kujuneks kogukonnakool
Tuleva aasta sügisel avatava Järveküla põhikooli värske direktori Mare Räisi visiooni
võiks lühidalt kokku võtta nii: läbi kaunite
kunstide insenerihariduse poole. Muide,
direktor Räisil on huvitav teooria ka nutiseadmete kasutamise kohta koolis.
Alustan traditsioonilise tööintervjuuküsimusega: miks otsustasite kandideerida Järveküla kooli direktoriks?
Olen olnud seotud mitme haridusasutusega: töötanud Riiklikus Eksami- ja
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Kvalifikatsioonikeskuses ning erinevates
koolides. Kolmes koolis olen töötanud
õppejuhi tasandil. Kogemust on ja soovin
seda rakendada järgmisel tasemel. Eelmisel
aastal läksin Tallinna Ülikooli haridusjuhtimist õppima, kevadel peaksin magistrantuuri lõpetama. Olen saanud palju uusi
mõtteid eriti just selles osas, mida laias
maailmas tehakse, kuidas on muutumas
õppimise käsitus. On paras aeg teha uus
kool haridusuuenduslikust meelest kantud
meeskonnaga.

Milline on Teie teooria õppimise kohta?
Kas peaks panustama faktide pähetuupimisele või on kooliskäimine eelkõige
ettevalmistus eluks?
Õppimine on protsess. Näen ka iseenda
pealt, et kui ei õpi ega hangi uusi teadmisi,
siis pole võimalik elu mõistlikult mõtestada. Lõpetasin Tartu Ülikooli ajaloolasena
ning olen pärast seda õppinud reklaami
ning õigus- ja majandusõpetust. Õppimata
lihtsalt ei saa ja see on elukestev protsess.

hariduselu
Foto Rae Sõnumid
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MARE RÄIS
Sündinud 26. augustil 1963 Haapsalus
Haridustee: 2014–... Tallinna Ülikooli
magistriõpe hariduse juhtimise õppekaval; 1982–1987 Tartu Ülikooli ajalooteaduskond. Ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja; 1970–1982 Taebla
Keskkool.
Töökohad: 2013–2015 Viimsi Keskkooli gümnaasiumiastme õppejuht;
majandusõpetuse õpetaja 7. ja 12. klassidele; 2009–2013 Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht; 2006–2009 Rocca al
Mare kooli humanitaarainete õppetooli
juhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja; 2000–2006 Riikliku Eksami- ja
Kvalifikatsioonikeskuse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse peaspetsialist; 1997–2000
Tallinna 21. Kooli ajalooõpetaja.
Huvialad: muusika, restaureerimine ja
arhitektuuri ajalugu.

Oma senistes töödes erinevate koolide
juures olete kokku puutunud peamiselt
humanitaarvaldkonnaga. Kas selle põhjal võib järeldada, et tulevasi insenere ei
maksa Järveküla koolist otsida?
Üldsegi mitte. Toetan tõsiselt inseneriharidust. Kõik see, mis on seotud minu
ehituskirega, on tegelikult kooli kontekstis
keemia. Olen sügavalt veendunud, et füüsikat mõistmata pole võimalik maailmast aru
saada. Pooldan väga Rocca al Mare koolis
hästi toimivat ööbimistega looduslaagrite
praktikat. Looduses olemine aitab kõige
paremini meid ümbritsevat mõista. Pean
oluliseks tasakaalustatud arengut – näiteks
tehnovõrkude rajaja peab tunnetama inimeste vajadusi.
Milline visioon Teil koolijuhina on?
Üks võrgustik, millega Järveküla kool
liitub, on teadus- ja tehnoloogiapakt, mis

Head lapsevanemad,
Seoses uue kooli avamisega Peetri piirkonnas 2016.aasta sügisel avaldame Rae
Sõnumite jaanuarinumbris info koolikohtade jaotamise põhimõtte kohta.
Samaaegselt Rae Sõnumite ilmumisega saab info kättesaadavaks ka Rae
valla koduleheküljel http://www.rae.ee/
artiklid-haridusest
Mart Võrklaev
vallavanem

Mare Räis. Täispikka intervjuud loe Rae valla koduleheküljelt
http://www.rae.ee/artiklid-haridusest
koondab asutusi, kes peavad oluliseks, et
loodusaineid ja matemaatikat õpetatakse
eluliselt. Kavas on teha koostööd Rae valla
ettevõtetega, et õppida seda, mida elus
reaalselt vaja läheb. Olen teinud taotluse
liitumaks Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse programmiga Education4Future, kus koolijuhtide õppetöö
lähtub OECD Trends Shaping Education
raames välja toodud tulevikukooli põhimõtetest.
Suurt tähelepanu on kavas pöörata
kodanikuharidusele, et noored oskaksid oma seisukohti kujundada, loogiliselt
argumenteerida. Väitlus on kunst. Me ei
saa rääkida kiusamisvabast koolist, kui
seda ei toeta kultuur, mis aitab teineteist
mõista. Võti koolikultuuri kujundamisel
saab olema õpilasesindusel, sinna kaasame
õpilasi esimesest klassist alates.
Millistele nüanssidele veel igapäevatöös
rõhute?
Hindan kooli projekteerimisel tehtud
valikuid, et noored saavad end vahetundides õues välja möllata. Ei ole halba ilma,
on sobimatu riietus. Vahelduvad tegevused
aitavad paremini õppetöösse süveneda.
Soovin, et Järveküla koolist kujuneks
kogukonnakool. See seltskond, kes oma
lapsed kooli toob, peab tundma, et ka
nemad pole vaid „kodused abiõpetajad“.
Vanemaid tuleb kaasata erinevatesse tegevustesse. Peetri alevikus on palju uusarendusi, mis tähendab, et inimesed on Eesti
eri paigust kokku tulnud, ja nii saame koos
luua kohalikku identiteeti.
Teile on praegu Rae Vallavalitsuses eraldatud lauake. Kas kooli projektiga tutvudes olete endale hoone üksikasjalikult
selgeks teinud?

Teen tööd kodukontoris ja vallavalitsuse hoones. Hästi põnev seltskond on mu
ümber, kõik on halduseinimesed ja maised
jutud aitavad töölainel püsida. Maja projekti olen nii palju selgeks teinud, kui õppekavade koostamiseks vaja. Kui tulemas on
skulptuuri- ja maaliklass ning laborid, siis
tuleb mõelda, kuidas saaks neid õppes ära
kasutada. Hästi armas oli projekti sissejuhatusest lugeda, et lillepeenraid on soovitatav rajada koos õpilastega ning kapsaid
ja porgandeid pole mõistlik suure maantee läheduse tõttu kasvatada. See näitab, et
projekti on tehtud hinge ja südamega.
Vaidluste tõttu ehitustööde algus viibis.
Hiljemalt jaanuari alguses lüüakse kopp
maasse. Kas kool saab üheksa kuuga
õigeks ajaks valmis?
Tuleb mõelda erinevatele plaanidele
ning seda vallavalitsus ja ehitaja koostöös
ka teevad. Õppetöö korraldamiseks on
erinevaid lahendusi. Õpin ka nende kogemusest, kes on pidanud päris oma majja
kolima õppetöö ajal. Nii alustas näiteks
Tartu Tamme Gümnaasium. Õppetöö
algab ikka 1. septembril.
Kuidas hakkab välja nägema hindamissüsteem?
Kindlasti ei hakata traditsioonilisel
viisil hindama andeaineid, nagu muusika,
käsitöö ja joonistamine. Pigem panustame
tööde esitlustele, näitustele ja ülevaadetele.
Selliselt ei teki küsimust, kas mõni aine on
teistest tähtsam. Ilmselt on oodata riiklikul
tasemel otsust loobuda numbrilise hindamise põhimõttest. Praegune trend liigub
sinnapoole, et kolmes esimeses klassis on
tagasiside õppimise protsessile, millega kirjeldatakse teadmiste ja oskuste taset.
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Mis on üldse see lävend, mis annab
alust olla mingi töö või tulemusega rahul?
Miina Härma Gümnaasiumis leppisime
kokku, et loovtööde puhul on parimat
hinnet võimalik saada ka siis, kui töö ei
tulnudki perfektne. Eksimine ja katsetamine on lubatud. Tööd ei pea olema alati
viie peale rihitud. Kui õpilane otsustas
kirjutada romaani, siis oli algusest peale
võimalus, et sellega ei pruugi lõpule jõuda.
Kui noor pärast analüüsib, miks ta valmis
ei jõudnud, siis see on samamoodi viit
väärt, kui romaan oleks kulla ja karraga
kaunistatud kaante vahele jõudnud. Eksimise mittelubamine on arengut pidurdav.
Kas on otsustatud, milliseid keeli hakatakse Järveküla koolis õpetama?
Siin tuleb kindlasti arvesse võtta Jüris
asuva Rae valla ainsa gümnaasiumi õppekava, sest enamik lapsi läheb sinna edasi.
Keeleõppes soovitatakse tänapäeval alustada vene keelega, inglise keele omandamine käib kiiremini. Arvan, et keeleõppe
valik saab olema traditsiooniline: inglise,
vene ja saksa. Saksa turg on niivõrd suur,
et selle keele oskamine annab suure eelise.
Pooldan, et lapsed saaksid kolm võõrkeelt korralikult suhu, mida õppekavasse
on raske mahutada. Ja olulisem sellest,
kus täpselt asub pehmendusmärk, on ära
õppida suhtlemine.
Ühtne koolivorm tuleb?
Olen seda meelt, et ühtne koolivorm
on mõistlik nii vanemate rahakotile kui
ka klassi visuaalsele pildile. Siis ei pea tüdrukud hommikuti pead vaevama selle üle,

millist seelikut valida. Koolivorm valitakse
koos vanematega.

odav ega kõigi ainete lõikes ühtlaselt kättesaadav. Loodusained on selles vallas pikalt
eest ära läinud. Koolijuhina toetan õpetaja
autonoomsust, ta peab tundma end klassi
ees mugavalt.

Tartu Tamme kool otsustas hiljuti keelata algklassides vahetunni ajal mobiiltelefonide kasutamise, et lapsed jõuaksid
õigeks ajaks tundi ja õpiksid netimaailma
uudistamise asemel omavahel suhtlema.
Millised piirangud sätestate Järveküla
koolis?
Ei tule ühtegi piirangut! Olen sügavalt
inimõigusi austav. Õpilastele tuleb vahetunniks pakkuda alternatiivseid tegevusi.
Kui alternatiiv on kutsuvam, siis jääb
nutiseade taskusse. Koridoridesse tuleb
tegevusi ja õpinurki. Miks mitte seada
üles pinksilaud või pakkuda lastele male
ja trips-traps-trulli mängimise võimalust.
Keelud ei aita! Ka Saksmaal on nutiseadmete kasutamine koolides suureks probleemiks ja kooliruumes on ära märgitud
telefonide kasutamise keelualad. See pole
meie tee.

Kui suur hakkab olema Järveküla kooli
töötajate hulk?
Kui kool täie võimsusega tööle hakkab, siis läheneb inimeste hulk sajale.
Kolme paralleeliga kool on suur. Töötajaid
tuleb võtta optimaalselt. Esmajärjekorras
tuleb leida õppejuht. Väga täpselt tuleb
läbi mõelda tööülesanded, sest koolielus
on palju bürokraatiat, maja vajab aga hea
käega haldajaid.
Selle aasta sügisel kirjutasin Rae Sõnumitesse artikli, kus Peetri Kooli ja Jüri
Gümnaasiumi direktor nentisid, et
konkurssidest hoolimata on mõni õpetajakoht täitmata ja mõni ametikoht on
täidetud kvalifikatsiooni mitteomava
töötajaga. Millise präänikuga kavatsete
inimesi tööle meelitada?
Alustame kuue klassiga ja kõige rohkem tuleb leida klassiõpetajaid. Olla kooli
loomise juures kaalub ehk üles selle, et
kohe ei lähe kogu uus koolihoone käiku.
Luua kontseptsioon, mitte astuda kellegi
vanadesse tuhvlitesse. Tohutu põud valitseb matemaatikaõpetajate osas. Samas on
turul ülikoolide õppejõude, kes on valmis kooliõpetajaks ümber õppima. Mõne
aine õpetamisel on esialgu koormus väga
väike. Õpetajate leidmine pole väljakutse,
vaid sihikindel töö, millega tuleb kohe
alustada.
Andres Kalvik

Tahame seda või ei taha, kuid tehnoloogia tungib järjest rohkem meie igapäevaellu. Kas poleks aeg unustada paberkandjal õpikud ja anda igale õpilasele
tahvelarvuti? Elu oleks poole mugavam
ja vihmametsi ei peaks nii palju maha
raiuma.
Digiõpik tuleb täna kahjuks kallim kui
osta neljaks-viieks aastaks paberraamat.
Digiõpiku kasutamine sõltub õpetaja õpetamise käekirjast. Mina olen arvutiga üles
kasvanud ja internet on pärast Eestisse
jõudmist olnud kogu aeg minu kaaslane.
Eesti digiõppevara pole praegu kahjuks

Foto Rae Sõnumid

Võsukese lasteaia tagahoovist leiab kaks
puuri, kus elavad nüüdsest jänkud Bruno
ja Berta. 25. novembril kaeti puuride kõrvale koogilaud ja tähistati lasteaia oma
Jänkula avamist. Fotol laseb lastel jänkule
pai teha Aivi Virma.
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Vaida Põhikoolis sügisel kooliteed
alustanud lapsed pälvisid hiljaaegu suure
tunnustuse. Goethe Instituudi ja Eesti
Arhitektuurimuuseumi ühise projektina
toimus üle-eestiline mänguloojate konkurss, mille võitsid I kooliastme kategoorias meie valla 108 õpilasega põhikooli
I klass. Laste meisterdatud „Lepatriinu
doomino“ mängu peategelased on lepatriinud, mis on tehtud rannakividest. Mängu
põhimõte on tegutseda selle nimel, et kätte
jääks võimalikult vähe lepatriinusid. Lauamängu aitas valmis meisterdada õpetaja
Eve Lumi, kes oskab oma tööd nii hästi, et
ka tema II klass sai samalt mängukonkursilt tunnustuse „Spordisangarite“ mänguga.
RS

Foto Rae Sõnumid

Goethe Instituudi konkurss tõi
Vaida Põhikoolile tunnustuse

„Lepatriinu doomino“
Eesti Arhitektuurimuuseumis näitusel

tasub teada
Rae Kultuurikeskuse sündmused
12. detsember kl 10.00
Parim jõulueelne soodusmüük Harjumaal. Kas jõulukingituse leidmine muutub iga aastaga aina keerulisemaks? Meil
on lahendus – pakume uut ja huvitavat
beebidele, noortele, täiskasvanutele, toidulauale, raamaturiiulisse, mänguasjakasti, kosmeetikakotti ja muidugi lemmikloomadele. See on kogupereüritus,
kuhu on oodatud kõik, nii suured kui
ka väikesed, kes soovivad oma lähedasi
meeldejääva kingitusega üllatada. Tule ja
saa osa! Päeva juhivad näitetrupi Omad
näitlejad. Päev algab kell 10.00. Arveldamine sularahas!

20. detsember kl 17.00 Jüri kirikus
Talvekontsert. Esinevad Patika külakoor, Jüri perekoor, Jüri Gümnaasiumi
mudilaskoor jpt.

17. detsember kl 16.00
EAKATE JÕULUPIDU. VOLDEMAR
KUSLAP. Rae Kultuurikeskuse eakate
näiteringi etendus „Juhani kosjalugu“.
Juttu vestab Küla Karla. Tantsivad ja laulavad Lustilised ja Jüri Marid. Registreerimine 14. detsembrini tel 605 6773; 605
6759

29. detsember kl 19.00
AASTALÕPUPIDU. KARL MADIS.
Estraadi-show „SOTSPOP“. Üllatused!
Õhtut juhib Kalvi Kants. Piletid hinnaga
15 eurot müügil Rae Kultuurikeskuses.
Lisainfo 605 6759

21. detsember kl 19.00
Ansambel TERMINAATORI kontsert
“... võib-olla lumi on maas ...” Legendaarne rokkansambel Terminaator
annab 11 akustilist jõulukontserti üle
kauni Eesti. Jaagup: „Jõuluaeg on minu
lemmikaeg. Aeg enda sisse vaadata. Aeg
andestada. Aeg armastada. Aeg olla koos
oma sõpradega. Nii otsustasimegi koos
Star FMiga teele asuda.“

Advendiaeg. Info Margus Vainult

Rae Kultuurikeskus ja Patika külakoor
kutsuvad advendikontserdile

AASTA LÄBI. LÄBI AASTA
Pühapäeval 20. detsembril kell 17.00 Jüri kirikus

Esinevad
Patika külakoor, Jüri perekoor, Jüri Gümnaasiumi mudilaskoor,
Rae Huvialakooli õpetajad Linda Kelder ja Igor Besstsotnov,
Sigrid Mutso, Jaan Elgula
Kontserdile pääs on vaba

Jüri
kirikus
13.12, 3. advendipühal
kell 12 Jüri kiriku 130. aastapäev
muusika Jüri koguduse koor
Aruküla muusikakooli viiuldajad
20.12, 4. advendipühal
kell 12 Leeripäeva jumalateenistus
muusika Tallinna Tehnikaülikooli kammerkoor, kell 17 advendikontsert
AASTA LÄBI. LÄBI AASTA
Patika külakoor, Jüri perekoor, Jüri Güm-

naasiumi mudilaskoor, Rae Huvialakooli
õpetajad Linda Kelder ja Igor Besstsotnov.
Sigrid Mutso, Jaan Elgula
24.12 Jõuluõhtu
kell 16 Püha jõuluõhtu jumalateenistus
muusika Jüri Perekoor, Jüri Gümnaasiumi
mudilaskoor
kell 18 Püha jõuluõhtu jumalateenistus
muusika Jüri ja Tallinna laululapsed
25.12 1. jõulupüha
kell 12 perejumalateenistus - kirikusse on
oodatud kõik lapsed, muusika pühapäevakooli lastelt
31.12 kell 16 Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga

Vaida Raamatukogus
toimuvad sündmused
15.12 kell 16.00
Vaida lasteaialaste kontsert
„Jõulutunne“ eakatele.
Külas on sotsiaaltöötajad.
Kohv/tee
22.12 kell 15.00
Rae Huvialakooli õpilaste
jõulukontsert

Eakate jõulupidu
13. detsembril
kell 13-16 Peetri koolis

Peole on oodatud nii Peetri
kui ka naaberkülade
härrad-prouad.
Juttu saab ajada kohvilaua taga ja
meelt tuleb lahutama
Rae valla mees
Jaan Elgula ansamblist
Justament!
Üritus on tasuta.
Palume võimalusel
registreerida yritus@peetri.ee, või
telefonil 5021364

Neljapäeval,

17. detsembril 2015
algusega kell 16.00 toimub Rae
Kultuurikeskuses traditsiooniline

EAKATE
JÕULUPIDU
Külla tulevad Voldemar Kuslap
ja Küla Karla, etendub „Juhani
kosjalugu“, tantsivad ja laulavad
Lustilised ning Jüri Marid. Registreerimine kuni 14.12.2015 telefonidel 605 6773; 605 6759
Bussid väljuvad
Urvastest kell 15.00 • Salu küla bussipeatusest 15.05 • Ellaku bussipeatusest 15.10 • Lagedi Keskusehoone
eest 15.15 • Vaida raamatukogu eest
15.20 • Patika bussipeatusest 15.30
• Aaviku bussipeatusest 15.35
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kogukonnaelu

Peetri elanikud hoiatavad uusasukaid „Peetri needuse“ eest
Võrreldes aastataguse ajaga, on pealinna
lähivaldadest enim kasvanud Rae valla
elanike arv. Teatavasti kuulub Rae valda 5
alevikku ja 27 küla, millest rahvaarvu poolest suurim on Peetri alevik ning seejärel
Jüri alevik.
Olles spetsialiseerunud Rae valla,
eriti Peetri aleviku kinnisvaraturule ning
vahendanud aasta jooksul üle paarikümne
kinnisvaraobjekti müüki ja üürimist Peetris, võib aktiivsest kinnisvaraturul osalemisest, tehingute statistika jälgimisest ja
klientidega kohtumistest saadud isiklike
kogemuste põhjal järeldusi teha.
2015. aastal tehti Rae vallas kokku 834
kinnisvaratehingut, millest 379 moodustasid korterite ostu-müügitehingud. Korteritehingutest veidi vähem kui pooled,
165 korteri ostu-müügitehingut sooritati
Peetri alevikus, mis moodustab lausa 43%
kogu Rae vallas tehtud korterite ostu-müügitehingute kogusummast. Võrdluseks Jüri
alevik, kus tehti 83 korteri ostu-müügitehingut, ning Järveküla, kus sooritati 64
korteri müügitehingut.
Kinnistuid müüdi Rae vallas kokku
455, millest 143 moodustasid hoonestatud
kinnistud ja 312 hoonestamata. Neist 76
kinnistut müüdi Peetris.
Tähtsaimateks märksõnadeks, mida nii
ostjad kui ka müüjad Peetri aleviku juures

tähtsaks peavad, on piirkonna kestev areng
ning võimalused, elanikkond ja asukoht.
Kaks lasteaeda, põhikool, raamatukogu, spordikeskus, keeglisaal, planeeritav
Euroopa mastaapseim elamusspordikeskus, rajatav Järveküla kool jpm on vaid
märksõnad, mis väljendavad Peetri aleviku jätkusuutlikku arengut. Ehkki Tallinn
oma kõikide võimalustega on väga lähedal,
hinnatakse just kodukoha infrastruktuuri
tugevust. Vald arvestab elanikkonnaga
ning loob vastavalt sellele järjest uusi võimalusi. Seetõttu pole Peetri aleviku võimalusi klientidele enamasti selgitada vaja.
90% müüdavat kinnisvara vaatama tulnud klientidest omab Peetri alevikus sõpru,
tuttavaid või töökaaslasi, kes on piirkonna
kohta head rääkinud ja seda soovitanud.
Rae valla keskmine elanike vanus on statistikaameti 2012. aasta andmete põhjal
32,3 aastat, mis on teiste Harjumaa valdade keskmistest tunduvalt väiksem. Nii
Rae valla elanikkond kui ka tänane ostjate
sihtgrupp on enamasti noored inimesed,
kes hindavad piirkonna samas vanuses
kaaselanikke.
15minutiline autosõit Tallinna kesklinnast on piisav, et nautida vaikse, rahuliku
ja perekeskse piirkonna võlusid, ning see
on noorte perede silmis suurim pluss. Üha
enam soovitakse eemale linnakärast, kuid

Kolm head põhjust, miks olla
sisse kirjutatud koduvalda
Toetused ja soodustused
vallaelanikele
Iga omavalitsus pakub oma elanikele
toetusi ja erinevaid soodustusi, kuid et
neid taotleda, on vaja sissekirjutust sellesse
omavalitsusse, kus toetust taotletakse. Kui
olete Rae valla elanik, avaneb võimalus
taotleda Rae Vallavalitsuselt mitmesuguseid toetusi ja soodustusi, mille kohta leiab
infot aadressilt http://www.rae.ee/toetused-ja-soodustused

Koduomanikud
saavad
maamaksuvabastuse
Lähtudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima
hakanud maamaksuseaduse muutmise
seadusest, vabastatakse koduomanikud
maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse
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ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa
osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse
osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse
inimesed, kes omavad kinnisturaamatu
andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks
valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja
rahvastikuregistri kannete alusel järgmine
kord seisuga 1. jaanuar 2016.

Aita oma kodukoht paremaks
muuta
Füüsilise isiku tulumaksuga maksustatavast tulust laekub vallale 11,6%. Tulumaks ongi valla eelarve peamine sissetu-

samas hinnatakse töökoha lähedust ning
see on enamasti Tallinnas.

Peetri needus
Kuna piirkonna juures on väga palju positiivset ja Peetri aleviku elanikkond on
enamjaolt kodukohaga väga rahul, siis
hoiatavad tihti korteri müüjad vaatama
tulnud kliente: „Olge ettevaatlikud, siia
kolides saate omale kaela Peetri needuse
– kui Peetrisse kolite, ei soovi te siit enam
kunagi lahkuda.“ Seda tõestab ka fakt, et
minu ja Skanton Kinnisvara senini vahendatud müügitehingute puhul kolib 80%
müüjatest Rae valda.
Olles viimase aasta jooksul aidanud
Peetrisse uue kodu leida mitmekümnel
perel, on seejuures tähtsaimad võtmesõnad kliendi vajaduste väljaselgitamine
ning kinnisvara tundmine. Kui kliendile
on oluline näiteks suur vannituba, valgusküllased toad ja kinnine hoov koos laste
mänguväljakuga, siis on maakleri kohus
teada ja kliendile pakkuda just selliste
tunnustega elamispindu. Teisalt, kui klient
soovib võimalikult privaatset korterit,
vaadet metsatukale ja suurt terrassi, peaks
maakler teadma, millised elamud Peetris
just selliseid võimalusi pakuvad ning millisesse hinnaklassi need kuuluvad.
Peetri kinnisvaraturu tundmine ning
suur sümpaatia piirkonna vastu teeb klientide aitamise uue kodu leidmisel väga lihtsaks ning kliendid tänulikuks.
Evelin Sokk
kutseline maakler
lekuallikas. Elanike maksutulu eest saame
arendada üldist heaolu, parandada ning
ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid, luua
juurde kooli- ja lasteaiakohti, korrastada
külakeskusi, ehitada tervise- ja noortekeskusi ning terviseradasid.
Vallavanem Mart Võrklaev: „Rae vald
on viimase aastakümne vältel olnud üks
Eesti kiiremini arenevaid piirkondi, aga
meil saaks veel paremini minna, kui kõik
reaalselt Rae vallas elavad inimesed ennast
ka oma koju registreerivad ja seeläbi koduvalla arengule kaasa aitavad.“

Elukohateate võib täita vallamajas kohapeal, avalduse võib koduleheküljelt välja
printida ja saata postiga vallamajja,
avaldust on võimalik teha ka e-teenuste
vahendusel aadressil www.eesti.ee. Kui
soovid panustada oma kodukoha arengusse juba järgmisel aastal, siis viimane
kuupäev saada registreeritud Rae valla
elanikuks on tänavu 31. detsembril.
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Rae vald plaanib 2016. aastal välja maksta ligi
1,1 miljoni euro ulatuses toetusi
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul näeb
tuleva aasta eelarveprojekt ette suurt summat sünnitoetusteks ja teisteks erinevateks
ühekordseteks toetusteks. Summa, mida
vallas tuleval aastal sünnitoetustena või
toetusteks suurperedele ja eakatele sotsiaalseks kaitseks välja makstakse, ulatub
üle 200 000 euro.
Lisaks on planeeritud summasid mudi-

lasetoetusteks, huvi- ja sporditegevuse
kulude kompenseerimiseks ning samuti
lastelaagrites osalemise kulude katmiseks.
„Soovime aidata peredel paremini
toime tulla, kuid toetuste maksmise eelduseks on, et toetuse taotleja(d) on end
Rae valda registreerinud,“ kõneles Vendel.
Enamasti kehtib nõue, et kui taotleda

toetust 2016. aastal, peab olema sissekirjutus eelmise aasta (2015) 31. detsembri
seisuga.
Täpsemalt saab kõikide toetuste ja toetuse saamise nõuete kohta lugeda Rae valla
koduleheküljelt http://www.rae.ee/toetused-ja-soodustused.
RS

Õnnitlen kõiki vallaelanikke
Rae vallas tähistame omavalitsuse kestmist
alates 1866. aasta novembrist. Formaalne
valla asutamine oli tähtis samm, kuid
veelgi olulisem oli inimeste omaalgatuslikes seltsides kogetud koostegevus. Nii on
ka tänasel päeval tugeva omavalitsuse aluseks valla elanikud, nende aktiivne tegutsemine ühingutes ja seltsides, aleviku- ja
külavanematena ning nii paljude tegemiste
ise ära tegemises.
On hea, et meie vallas on energilised
ja teotahtelised kogukonnad. Aktiivsetele
vallaelanikele toetuvad meie endi valitud
vallavolikogu ja vallavalitsus vallale pandud ülesannete elluviimisel. Omavalitsus
on selle elanike ühistöö ja me oleme seda
tööd üheskoos hästi teinud.
Rae vald on viimasel kümnel aastal
kiiresti arenenud. Elanike arv on selle
ajaga kahekordistunud ning see kasv ei
näi pidurduvat. Eelmisel aastal tuli valda
juurde 850 ja selle aasta 9 kuuga 664 inimest. Aasta lõpuks ületab elanike arv
16 000 piiri. See näitab, et meil on piisavalt
töökohti ja hea elukeskkond, kuhu inimesed soovivad elama tulla.
Kiire kasv on aga põhjustanud lasteaiaja koolikohtade vähesuse. Nende rajamine
on olnud valla kõige olulisem prioriteet.
Täna suudame juba pakkuda piisavalt kohti
Jüris, Lagedil ja Vaidas, kuid Peetri kandi
kasvule oleme endiselt alla jäänud. Järgmisel aastal valmib Järveküla kool, ülejärgmisel uus lasteaed.
Tänavu Vaidas valla aastapäeva tähistades ei saa märkimata jätta, et järgmisel
aastal renoveerime ja laiendame ka Vaida
Põhikooli.
Õnnitlen kõiki vallaelanikke valla 149.
sünnipäeval ja kutsun neid jätkuvalt hoogsalt osalema valla tegemistes!
Agu Laius
volikogu esimees
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jõuluaeg

Jõulukingiks vali maitseid ja ela m
Jõulud seostuvad paljude armsate ja
ahvatlevate maitsete ning elamustega,
millest enamiku võib kätte saada lausa
koduvallast.

Šokolaad ja martsipan
Peaaegu terve kuu käivad heade laste aknalaudadel susse täitmas helded päkapikud.
Neil on ammused suhted Kalevi kommivabrikuga, kes jõuluhooajaks toodab tavasortimendile lisaks mitu-mitu rongitäit, ligi
800 tonni maiustusi.
Jõulukollektsioonis on kokku 43 toodet, neist 13 täiesti uut maitset, millest
on juba päkapikkude lemmikuks saanud
Päkapiku piimabatoonike pauksuhkruga.
See on ka üks neist kommidest, mis peitub
samuti uue toote, Jõuluseikluse advendikalendri ühe akna taga. Selle kalendri eripära
on nii kogukus kui ka just see, et karbi kuupäevaaken sisaldab tavapäraste õhukeste
šokolaadilaastude asemel pakendis kommi.
Kalevi kommunikatsioonijuht Ruth
Roht juhtis tähelepanu, et laste Jõuluseikluse sarjas on ka kommipakk Hüppav
Päkapikk, kus on lisaks kommidele ka uhiuus CD-plaat tosina toreda lastelaulu ja
tosina vahva jõulumuinasjutuga. Juttude
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ja laulude tekstid kirjutas armastatud lastekirjanik Leelo Tungal, lauludele lõi viisid
Priit Pajusaar.
Äpisõpradele meeldib kindlasti ka
kommipakkidel olev päkapikk, kes „elustub“ mobiili või tahvelarvuti ekraanil. Jõuluseikluse kommipakkide seas on ka üks
selline, kus sees pehme kaisupäkapikk.
Kalevi selleaastane esinduslik kuldne
sari peidab endas valikut Kalevi parimatest maiustustest. Mõnda maitset on Kalevis kokku segatud juba mitme põlvkonna
jooksul – kes ei teaks näiteks Maiuspala või
Tuljakut, Kalevi ja Linda šokolaadi. Piimašokolaadi Nurr retsept pärineb koguni
1920ndatest.
Eriti pika ajalooga on Kalevi martsipanitootmine, mis sai alguse 1806. aastal Tallinnas Pikal tänaval, praeguse Maiasmoka
kohviku asukohas. Sealt saab tänagi lisaks
kohvi ja koogi nautimisele soetada martsipanikujusid ning käsitöökomme.
Kes tahab ise kommitegemist proovida,
astugu kindlasti läbi Rotermanni kvartalist,
sealse Kalevi poe meistrikojas toimuvad
ettetellimisel käsitöökommide töötoad.
Kommide valmimist on põnev kõrvalt
vaadata Kalevi Rae valla tehases, ent ettevõtte korraldatavad lasteekskursioonid on
mitu kuud ette broneeritud. Jõuluajal tuleb
piirduda ekskursiooniga sama maja esimese korruse esinduspoodi, kus peaks veel
jaguma uusi ja ammu tuttavaid maitseid.
Mäletan aga, et vahetult eelmiste jõulude

eel oli pood üsna lagedaks ostetud, nii et
ostu ei tasu viimasele tunnile jätta.

Toekas jõululõuna
Kindlasti pingutavad perenaised eesti
põhjalikkusega, et jõululaupäevaks perele
erilist peolauda katta. Isegi sai uute võimaluste tulles vanale heale seapraele vahelduseks katsetatud muu menüüga ning laualt
lendasid läbi kalkun, hani ja part, mõne
aasta pärast ujusid kohale punane kala ja
mereannid. Kuni pere heakskiidul pöördusin jälle klassika juurde tagasi.
Aga sealihagi saab teha ja serveerida
mitmel moel. Internetis Rae valla toidukohti läbi lapates avastasin, et Peetri küla
soiku vajunud veskirestoranil on aprillist
uus šeff. Ivar Liit pidas varem restorani
Kadriorg ja see ütleb nii mõndagi.
Jõuluajal pakub Veski Resto lisaks tavaja pidumenüüle eeltellimuse alusel eksklusiivseid tooteid ehtsast suitsuahjust: suitsupõrsast, aga ka suitsutatud parti ja lõhet.
„Kadriorus sellist ahju polnud, siin saan
proovida uusi tooteid,“ oli Liit väga rahul.
Ennetan lugejate uudishimu: suitsuahjus karamelliseeritud seitsme- kuni
kümnekilone põrsas, serveeritud õunte
ja ahjukartuliga, maksab 140 eurot ning
suitsuahjus küpsetatud tsitruseline part
hautatud kapsa ja ahjukartulitega 35 eurot.
Veski Resto korraldab ka jõuluüritusi.
Teiste seas valisid selle oma peopaigaks
kohalik kool ja mitmed ettevõtted. Poole
aastaga on veskile uus elu sisse puhutud.
Jõulukuul üritab iga töökollektiiv ja

jõuluaeg

a musi oma kodukoha lähedalt!
pere vähemalt korra ka väljas söömas käia.
Teise toreda koha just päevasteks pereüritusteks leidsin Peetri Selverist: kohvikrestoran Monroe. Pisiperega on lust tulla kohta,
kus on olemas mängutuba, lastenõud ja
isegi lastetualett, kus ka mähkimislaud.
Lastele mõeldud lihtsamadki toidud serveeritakse siin lõbusa vimkaga ja küllap
maitsebki tomatipõskede ja vorstisilmadega roog paremini.
Kohviku juhataja Veronika Nikolenko-Saar ütles, et detsembris korraldab
Monroe peredele advendipühapäevade
üritusi ja pakub erimenüüd. Juba on koos
lastega meisterdatud küünlaid ja küpsetatud piparkooke, külas on käinud väikesed
baleriinid. 13. detsembril on lasteraamatu
„Niru, Vääks ja sõbrad“ esitlus ja kohtumine autoriga, koos tehakse ka jõulukuusekaunistusi. Nädal hiljem on külas lumekuninganna Elsa.
„Rae valla elanikud on Peetri Selveri
kenasti omaks võtnud. Meie pakume
võimalust ühitada poeskäik meeleoluka
koguperelõunaga,“ lisas Veronika Nikolenko-Saar. „Üks kindel suund on tuua siia
kultuurisündmusi, nagu kunstinäitused ja
raamatuesitlused, ning korraldada temaatilisi üritusi. Jõuluaeg pakub selleks eriti
palju võimalusi.“

Jõulu ajal oleme kõik
gurmaanid

külas peab kodupoodi Heino Viik, kelle
OLIVA Estonia vahendab parimaid oliiviõlisid. Neid võib osta ka näiteks Tallinna
kaubamajast ja Solarisest või teha tellimuse
kodulehekülje kaudu. Valikus on Itaalia,
Hispaania ja teiste maade auhinnatud õlid,
mis sobivad salatisse või liha maitsestamiseks.
Miks võiks jõululauale osta pudeli
vürtsikat oliiviõli või mõnd muud tavapärasest erinevat toidupoolist, sellele vastab
Viik kenasti kokkuvõtvalt: jõulud seostuvad ilusa, maitsva ja tervislikuga ja kõik,
kes selliseid asju maitsevad, tunnevad hea
asja ära.
„Muidugi võib kinkida ka asju, aga eks
neist ole juba küllastumus. Meie oma pere
ringis oleme juba aastaid tagasi otsustanud
jõuludeks kinkida kas elamusi või maitseid,“ lisas Viik.
Pärissõbrad ja sõber internet aitavad
üles otsida selle õige ja hea kingi, millega
lähedasi rõõmustada. Selleks võib olla näiteks Lilleoru maheaias kasvanud ravimtaimede tee, Vaidast Tankeri pruulikojast
pärit käsitööõlu või tuttavalt mesinikult
ostetud purk õiget puhast mett.
Jõulu ajal oleme ju kõik gurmaanid.

Täht kuuse tipus on pakend

pakend on jõuluajal see täht kuuse tipus,
mis paneb toa särama.
Minu avastuseks on kunsti- ja hobitarbeid müüv arte.ee – südantsoojendav
ja taskukohane valik kõikmõeldavaid
materjale ning abivahendeid nii kingi kui
ka pakendi meisterdamiseks. Neil on pood
Tallinnas Telliskivi loomelinnakus ja Tartus, kuid kodulehelt tellides võib kauba
kätte saada ka postiautomaadist või kokkuleppel otse Aaviku küla laost.
Juhataja Kadri Kuum tõi esile pakendite kaks suunda: looduslähedane ja luksuslik. Naturaalsed pakkematerjalid on
näiteks jõupaber ja kanepinöör. Teine
võimalus on mängida erinevate värvidega,
millest silmatorkavaim kuldne. Uudisena
on müügis kahekordsed paberid, mõlemal
pool erinev, kuid kokku sobiv muster. Suur
on moodsate skandinaavialike pastelsete
toonide valik. Traditsiooniliste läikivate
paelte kõrval mõjuvad ehedalt laiemad
paberpaelad.
Kuum lisas, et jätkuvalt on moes teha
ise ka jõulukaart, millele saab pärlite ja
paeltega lisada isikupärast ruumilisust.
Jõuludeni on veel aega, et looja endas
vabaks lasta.
Aita Nurga

Ilusat-erilist-maitsvat kinki ei saa päris niisama üle anda, eriti kui kingi kätteandjaks
on jõuluvana. Tasub vaeva näha, kaunis

Ainuüksi Rae valla piirest võib leida kümneid tootjaid ja vahendajaid, kes pakuvad
jõuluajaks midagi erilist. Näiteks Uuesalu
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Foto Reelika Riimond

Vabatahtlike korraldatud foorum
sõnastas turvalisuse loomise põhitõed
Kaks hakkajat naist, Veronika Isberg
ja Inga Kuus, võtsid ette ning ärgitasid
tipppoliitikud, korrakaitsestruktuuride
pealikud ja ärksa mõtlemisega inimesed
erinevatelt elualadelt mõtlema turvalisuse loomise üle ning mida selle saavutamiseks tegelikult tegema peab.
Oktoobri alguses toimus Teie ja Inga
Kuusi eestvedamisel Rae kultuurikeskuses
foorum „Turvalised kogukonnad – turvaline Eesti!“. Veronika, mis paneb kahte
naist pere ja töö kõrvalt vabatahtlikena
korraldama ilma igasuguse projektirahata
turvalisuse foorumit?
See on tõepoolest nii, et turvalisus saab
alguse iseenda ja oma lähedaste hoolimisest. Kaks sellise mõtteviisiga naist said
kokku, ühel tahe midagi ära teha, teisel
väärtuslikud kogemused. Minu soov oli
Viimsi naabrivalve sektorite koordinaatori Inga Kuusiga kohtudes elavdada vallas
naabrivalve liikumist. Olen olnud viis aastat naabrivalve sektori vanem, MTÜ Eesti
Naabrivalve on korraldanud meie sektori
liikmetele kasulikke koolitusi, oleme kohtunud valla politseinikega. Vallas on ka
teisi naabrivalve sektoreid, omavahelist
suhtlemist kahjuks ei ole olnud. Koostööd
tehes oleksime kindlasti tugevam partner politseile, vallavalitsusele, MTÜ Eesti
Naabrivalvele.

Hetk turvalisuse foorumilt
Mida uut õnnestus teil endal selle ettevõtmise käigus teada saada?
Foorum tõi kokku suure hulga hoolivaid inimesi. Mul on hea meel, et suheldes
oma valla inimestega, sain neid tundma
uuest küljest, kuulsin mitmeid väärtuslikke mõtteid. Turvalisuse teema kõnetab.
Näiteks toodi klassikalise turvariskina küll
joodikud ümber küla kaupluse ja samuti

Foto Signe Heiberg
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Veronika Isberg (paremal) ja Merin Aas
kodukaitsjate ridadest
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napid võimalused noorte vabaaja sisustamiseks või keskkonnareostus.
Kui turvalises piirkonnas ise elate või
kui turvaliselt end oma kodukohas tunnete?
Kui piirkonnapolitseinik oma kuritegevusülevaates meie küla ära ei märgi ja
noorsoopolitseinik tuleb meiega tutvuma

Tegelikkuses on turvalisuse märksõnade nimistu
palju laiem: koduvägivald, sotsiaalmeedia, naaber ei tunne
naabrit, majanduslik lõhe, anonüümsus, keskkonnariskid,
ükskõiksus, mittemärkamine jne …

Veronika Isberg

bussipeatuses hängivad noored, kuid
tegelikkuses on turvalisuse märksõnade
nimistu palju laiem: koduvägivald, sotsiaalmeedia, naaber ei tunne naabrit, majanduslik lõhe, anonüümsus, keskkonnariskid,
ükskõiksus, mittemärkamine jne …
Huvitav oli arutada selle üle, mis on
kogukond. Vaatamata sellele, et seisukohti
kogukonna mõiste osas oli mitmeid, jõuti
lõpuks suuresti ühele meelele, et turvalise
kodukandi kontekstis on kogukond konkreetset halduspiirkonda haarav elanike
grupp (maja, tänav, asum jne). Kogukonniti on turvalisusega seotud teemad erinevad, mistõttu teabki iga kogukond ise
kõige paremini lõike, kuhu ühist energiat
suunata. Mõnes kohas võib see olla puuduv
valgusallikas pimedal tänaval, teisel juhul

ainuüksi sellepärast, et ta ei ole pidanud
veel kordagi tööasjus meie külla sõitma,
siis saab öelda küll, et elan turvalises piirkonnas. Märkamise oskus ja reageerimise
julgus on meie elanikel olemas, ka kiire
kokkutulemise võimekus, kui selline vajadus peaks tekkima. Viis aastat naabrivalvet
meie külas on mõju avaldanud.
Foorumil sai arutatud samuti kodukandi turvalisuse tunnetamise üle. Seostame tihti turvalist kodukanti mõttega, et
elame kohas, kus ei toimu väär- ja kuritegusid. Praktikas on turvalise kodukandi
mõiste laiem ja kõige paremini saab seda
kuvada pildi abil, mille peal on naeratav
lapsenägu. See peegeldab turvalist kodu,
sõpru, majandusolukorda, liiklusohtust ja
teda ümbritsevat tervikkeskkonda.

kogukonnaelu
Millised on teie edasised plaanid?
Lihtne on panna käed puusa ja esitada
mingi nõudmine, näiteks vallavalitsusele
maksumaksjana, keerulisem on mõelda,
kas saaks ise koostöös teistega midagi
vallaelanikuna ära teha, ja võttagi see aeg
ning teha ka. Mul on usku sellesse, et koostöö valla naabrivalve sektorite vahel läheb
käima ja vallas tekib arvestatav võrgustik
inimestest, kes tahavad kaasa lüüa oma
kogukonna turvalisuse tagamises ja hoidmises.

Väärt mõtted
Gerli Lehe,
Lasteaia Pillerpall rühmaõpetaja ning Rae
vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liige:
Väikelapse arenguks on vaja eelkõige
turvalist elukeskkonda ning seda, et täidetud oleksid füsioloogilised vajadused
(toit, vesi, uni), sotsiaalsed vajadused, kus
on oluline, et lapsel oleks kiindumussuhe
vähemalt ühe vanemaga, ning vanematepoolne tunnustus. Väike laps võtab omaks
kõik perekonna väärtushinnangud, eetilise
käitumise normid, tekib arusaam enda
isiksusest ja teda ümbritsevast keskkonnast. Omandatud seosed ja kogemused
võtab laps endaga ellu kaasa ja see saab

suuresti määravaks, kui edukaks kujuneb
tema elu täiskasvanuna. Seega algab turvaline kogukond meist endist ja sellest, kui
hästi meie vajadused lapseeas täidetud said.

dega, ja teiselt poolt on kogukond see,
kes saab teha proaktiivseid ettepanekuid
turvalisuse tõstmiseks, kuna on kõige
paremini kursis piirkonna spetsiifikaga.

Agu Laius,
Rae vallavolikogu esimees, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhataja:
Turvalisus sünnib koostöös. Siin on
meile ka ainest mõtlemiseks, kuidas jõuda
kõigi tegutsevate asutuste ja ühenduste
tõhusama koostööni. Kas selleks on vajalik vallavalitsuse käivitav roll või suudavad
kodanikuühendused initsiatiivi võtta? Igal
juhul võiks selleks korraldada vallasisese
asjaosaliste ümarlaua näiteks regulaarsel
aleviku- ja külavanemate koosolekul ning
teisi sinna juurde kutsudes.

Ardi Mitt,
Aruvalla külavanem ja naabrivalve sektori
vanem, RVAKS esimees:
Külade ja alevike kogukonnad ei saa
turvalisuse tagamist täiel määral üle võtta,
see jääb ikka riikliku korrakaitse ülesandeks, kuid elanike kaasabil saab luua sellise
ümbritseva elukeskkonna, kus turvalisuse
riskid on väikesed.
Usun, et vastavalt inimese iseloomule,
elustiilile ja oskustele saab igaüks teatud
turvalisuse tasandile panuse anda. Tagasihoidlikuma iseloomuga inimesed saavad
distantsilt meelde jätta inimeste ja sõidukite tunnused, aktiivsemad inimesed
võivad avalikult juhtida tähelepanu häirivale tegevusele ning korraldada perioodilisi vaatluskäike küla ja alevike tänavatel.
Kogukonna tehnilise taibuga liikmed saavad oma ja avalike territooriumite omanikega koostöös luua süsteeme, mis tagavad
teatud paiga olukorra salvestuse ja selle
hilisema esitluse võimaluse. Turvalisus
ei ole valmis kaup, mida saab poest osta.
Turvalisust tuleb luua/tekitada ja hoida/
tagada.

Tarmo Koreinik,
Peetri Naabrivalve:
Siseministeeriumi asekantsleri Raivo
Küüdi ettekande võib kokku võtta järgmiselt: riigiasutuste uksed peavad tänasest enam olema avatud kogukonnas
tegutsevatele kodanikele ja dialoog peab
muutuma vähem formaalseks. Sellise
mudeli rakendamiseks on kaks suuremat
põhjust: märkimisväärselt vähendatud
korrakaitsjate arv, mida saab osaliselt
korvata sisuka koostöö abil kogukonda-

Kaitseliidu Männiku malevkond
ootab uusi liikmeid
Ligi 15 000 tegevliikmega Kaitseliit jaguneb 15 malevaks, need omakorda valdavalt
territoriaalsel põhimõttel malevkondadeks.
Kaitseliidu ühes suuremas, Harju malevas,
on lisaks veel ka eksterritoriaalne allüksus
Männiku malevkond, mis tegutseb kogu
Harjumaa piirkonnas.
Männiku malevkond on välja kasvanud
2003. aastal loodud Männiku üksikkompaniist. 2010. aastal ületas liikmete arv 300
piiri ning tollane Kaitseliidu ülem otsustas
üksikkompanii malevkonnaks nimetada.
„Arvestades seda, et Kaitseliit konkureerib paljude erinevate vaba aja veetmise
võimalustega ja seda eriti noorte seas,
teeb rõõmu, et Männiku malevkond on
jätkuvalt kiiresti kasvava liikmeskonnaga.
Oleme noored nii mitmeski mõttes. Selle
aasta juunis tähistasime viiendat sünnipäeva, aga ka liikmeskond on nooruslik
– meie keskmine vanus on 36 eluaastat,“
rääkis Männiku malevkonna pealik lipnik
Daniel Nüüd.
Nüüdi sõnul tegeletakse Männiku
malevkonnas nii nagu teisteski Kaitse-

liidu allüksustes Eesti Vabariigi riigikaitse
edendamisega. „Kuna malevkond koosneb
erialarühmadest, siis on leidnud endale
sobiva riigikaitsesse panustamise viisi väga
erinevate elualade esindajad,“ rääkis ta.

Oskused leiavad rakendust ka
tavaelus
Kaitseliit on küll sõjaväeliselt korraldatud
organisatsioon, kuid selle tegevus loob
riigikaitsevõimet tervikuna, mitte ainult
sõjaväelist väljaõpet andes ja korraldades.
Männiku malevkond paneb suurt rõhku
väljaõppele, kuid riigikaitsesse saab panustada ka muul moel kui korra kuus seljakoti
ja relvaga metsas roomates. Näiteks mõnes
koolis riigikaitse tunde andes, noorkotkaste ja kodutütarde tööd korraldades või
mõnel spordivõistlusel malevkonda esindades.
Samuti annab Kaitseliit teadmisi ja
oskusi, millele leiab rakendust ka tsiviilelus
– alates põhjalikest esmaabialastest teadmistest ja lõpetades näiteks sellega, kuidas
metsa eksides öö üle elada. Samuti oskusi

ja teadmisi, et olla vajaduse korral abiks
metsatulekahju või reostuse likvideerimisel
või metsa eksinud inimeste leidmisel. See
kõik aitab suurendada elanikkonna võimekust nii oma pere, kodu kui ka kodukandi
turvalisuse tõstmisel.
Kaitseliitu võivad kuuluda nii mehed
kui ka naised. Ainult naistele pakub harivat
ja väljakutseterohket tegevust Kaitseliidu
eriorganisatsioon Naiskodukaitse.
Jukko Nooni

Männiku malevkond
manniku.harju@kaitseliit.ee Männiku
tee 121, 11216 Tallinnharju.kaitseliit.ee/
manniku-malevkond
Häid inimesi pole kunagi liiga palju.
Kui soovid riigikaitsesse panustada, siis
võta meiega ühendust. Leiame sulle
sobiva allüksuse ning oleme abiks liitumisprotsessi paberimajanduse korraldamisel.
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Jüri kalmistuvaht: Ma ei kiirusta õhtuti töölt koju
Risto Nigol (25) kutsus Jüri kalmistuvahi
Andres Seepteri (66) endale advendi eel
teejuhiks, et uurida pisut kalmistukombeid ja millest see paik veel räägib peale
rahukoha. Vestluse ajal sai Ristole selgeks,
et iga inimene võib peita endas midagi
üllatuslikku, mille peale sa esmavestlusel
üldse ei tule.
R. N.: Paar aastat tagasi läksime
emaga jõululaupäeva jumalateenistusele.
Ma nägin, et kirikuõpetaja Joel tuleb meie
poole. Minu mõttes oli, et tõenäoliselt
tahab ta meile midagi head soovida. Kirikuõpetaja esimene ja viimane asi, mida ta
mulle kõrva sosistas, oli, et kirikus võetakse müts ära. Tegelikult ma teadsin seda
juba, aga polnud jõudnud seda veel teha.
Ma tahaksin küsida Sinu käest, Andres,
kuidas peaks siin kalmistul käituma või
olema.
A. S.: Üks kindel reegel on see, et
kalmistul ei joosta ega karjuta. Kõik
vanemad inimesed on rääkinud oma järglastele, et kalmistul tuleb käituda tagasihoidlikult, austades neid, kes siia on
maetud. Aga selle mütsi äravõtmisega on
sellised lood, et kui näiteks mina peaksin
tööd tegema ilma mütsita, siis ma oleks
juba ammu haige (naerab). Kui on aga
matmistseremoonia ja õpetaja peab kõnet,
siis tuleb müts peast ära võtta.
R. N.: Kui Sa kalmistule tuled, kas
teed siis midagi sellist, mis on kujunenud
traditsiooniks, näiteks puudutad mõnda
puud või kivi?
A. S.: Nende inimestega, kes siia on
maetud, olen ma teinud rahu. Kui mina
tulen tööle, tulen siia rõõmuga. Kui ma
lähen töölt ära, siis mõttega, et homme
saan jälle tagasi tulla. Pargin auto sinna
(näitab parkla suunas) ning kui majja sisse
lähen, teen enne kalmistul väikse tiiru ja
vaatan, ega midagi lõhutud ole või kas
midagi on vahepeal muutunud. Majja
jõudnuna tunnen, et mul on siin hea olla.
Suviti olen sageli kauem tööl, sest
reeglina tulevadki inimesed siia pärast
päevatööd. Mulle meeldib siin õhtuti pingi
peal istuda ja oodata neid, kellega olen aja
kokku leppinud. Kui oleme leppinud aja
kaheksaks, võin siin istuda tundega, et mul
ei ole kuhugi kiiret. Olen rahulikult ja mul
on hea olla. Sellepärast on mul vedanud.
R. N.: Kui Sa kalmistule tööle tulid,
millised olid siis Sinu mõtted ja ettekujutus sellest tööst?
A. S.: Minu tee siia oli spontaanne.
Ma läksin pärast sõjaväe tegevteenistust
ja reservisolemist Räpina aianduskooli
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Andres Seepter töötab Jüri kalmistuvahina alates 2011. aastast
maastikuehitust õppima. Seal oli üks
õppejõude Reet Palusalu. Tema on andnud
välja mitu raamatut kalmistute kujundamise
kohta ja ta oli väga loov. Kui me käisime väljasõitudel, siis läksime sageli ka mõnele teele
jäävale kalmistule ja vaatasime, millised
need välja näevad. Pärast arutasime, mida
annaks teha ja millele tuleks tähelepanu
pöörata, mis on primaarne. Kui ma hakkasin seda kursust lõpetama, ilmus Rae valla
lehes kuulutus, et vajatakse kalmistuvahti.

Kui näeme, et puud on istutatud niimoodi
nurkadesse, näiteks nagu kirikuaias, on
tegemist kindlates traditsioonides kinni
olemisega. Rootsi ajal istutati sõjaväelastele niimoodi.
Kuna ma olin käinud ka Hollandis
ja Saksamaal ning Ameerikas, teadsin
ka seda, millised näevad välja kalmistud
mujal. Väga paljud kalmistud pole enam
üldse sellised nagu meil. Eestis on vanad
kalmistud ja see on väärtus.

Kui mina tulen tööle, tulen siia rõõmuga.
Kui ma lähen töölt ära, siis mõttega, et homme
saan jälle tagasi tulla.
Andres Seepter
Oli vaja saata CV ja nägemus sellest
tööst. Mis koht see kalmistu peaks olema
– kas ainult selline kurb paik või peaks see
olema samuti selline kultuuriline koht, kus
inimesed näevad, kes on olnud nende eelkäijad, suguvõsa. Kirjutasin siis üsna põhjalikult, mida ma arvan ja kuidas asju näen,
ning saatsin ära. Saingi siia tööle ja kui ma
hakkasin tööd tegema, siis teadsin juba,
mida ma täpselt tegema hakkan ja kuhu
tahan oma tööga jõuda. Kalmistu võiks olla
park, kuhu inimesed saavad tulla jalutama.
Siin saab tunnetada ajaloo hõngu. Kui vaadata neid riste, siis on näha, millal hakkas
tsaariaeg, mis oli enne seda. Enne valutöökodasid olid ristid näiteks ühesugused.
Nendesamade ristide järgi saame teada,
kunas tulid siia piirkonda valutöökojad.
Kui me nüüd vaatame puude istutamist,
siis selle järgi võib samuti üht-teist öelda.

R. N.: Oled käinud välismaal kalmistutel. Kui Sa nüüd võrdled, siis kas siinse
kalmistu juures on mingi eripära?
A. S.: Me ju teame, kust kalmistute traditsioon pärineb. See on tulnud siia KeskEuroopast ja tuli siia koos nende inimestega, kes siia tulid. Sealt, kust see tuli, on
inimesed vana traditsiooni ära kaotanud.
Näiteks Saksamaal ei näe enam eriti selliseid kalmistuid, nagu on meil. Kui sakslased tulevad siia, siis neile meeldib see, mida
nad meil näevad. Nad ütlevad, et ärge seda
mingil juhul buldooseriga kokku lükake.
Kui käia Hollandis, siis on neid vanu kalmistuid väga palju. Seal on ainult see eripära, et kella viiest pannakse kalmistud
kinni. Need on kõrge taraga ära piiratud ja
muul ajal sisse ei saa.
R. N.: Kui vaadata kalmistut maastikuna ühena paljudest maastikuvormi-
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dest, siis millist sõnumit see Sinu jaoks
kannab?
A. S.: Sõnum on väga vastuoluline ja
seda ei olegi kerge sõnadesse panna (mõtleb mõne hetke). Siin on kurbust ja rõõmu,
mõlemat on. Me seostame kalmistut pisarate ja kurbusega, kuid samal ajal seisame
siin oma eelkäijatele kõige lähemal. Ilma
eelkäijateta poleks meid praegu siin ja see
on suur asi, et meil on koht, kus käia oma
eelkäijate juures. Mina usun, et kalmistumaastiku sõnum võib olla küll vastuolulisi
tundeid esile kutsuv, aga selle sisuks on
meie inimeste lugu.
R. N.: Kui palju Sa oled enda jaoks
otsinud vastust küsimusele, mis on elu
mõte?
A. S.: Elu mõtte on Freud ära sõnastanud. Mina usun, et see nii on. Ma võrdleksin seda puu eluga. Kõigepealt istutatakse
väike vitsake maha ja see hakkab kasvama,
kasvatab lehti ja vilju, mille ta siis langetab. Puul on lehtimisi ja viljade kasvatamisi
lihtsalt rohkem kui inimesel.
R. N.: Minu jaoks on muutunud
tähenduslikuks Evald Mänd, kelle kirjanikunimi oli Ain Kalmus. Tema on öelnud
minu jaoks midagi väga tähenduslikku:
usuline ja esteetiline elamus on oma
olemuselt sarnased. Tal oli olnud väikse
poisina selline kogemus, et ta oli täiskuuvalgel sügisõhtul väljas ja nägi nagu
loodusilmutust. See puudutas teda ja ta
tundis, kuidas ta muutus õnnelikuks ja
hellaks. Kodus vanematele ta sellest rääkida ei julgenud. On Sinul siin töötades
erilist kogemust olnud? Kui Sa vaatad siin
seda loodust ja puid …
A. S.: Minu jaoks on osa õhtuid erilised. Näiteks oli hingedepäeval kalmistu
küünlaid täis. See säras! Inimesed on tulnud siia ja pannud siia küünla. See tekitab
minu jaoks teistmoodi tunde. See on see,

kui vaatad suurte kunstnike maale, näiteks
van Goghi maale, siis tekib ka teistmoodi
tunne. Seal on midagi, mis köidab. Sellest
ei pruugi ise arugi saada, mis asi see on,
mis köidab. Ilmutust mul siin kalmistul
küll olnud ei ole. Need, mis olid nooruse
ajal, olid teistsugused.
R. N.: Kuidas Su pere Sinu töösse suhtub?
A. S.: Nad on sellega leppinud. Ega
keegi seda arvanud, et ma peaksin saama
kalmistuvahiks. Loodeti, et teen midagi
muud, aga nüüd on pere minu valiku osas
juba rahulik.
R. N.: Kalmistute kõrval on mitmetes
kohtades kirikud. Üks koht on mõeldud
elavate inimeste jaoks ja teine koht surnud, piiblis kirjeldatud ka kui magama
läinud inimeste jaoks. Uskliku inimese
jaoks on mõlemad kohad erilised ja seotud jumala ootamisega. Millised mõtted
tekivad Sul kiriku ja kalmistu seostest või
vaatad sa neid eraldi?
A. S.: Usuta elava inimese elu on tegelikult tühine. Usk peab olema – millesse iganes. Usud on põhimõtteliselt kõik võrdsed,
ei ole nii, et üks usk on parem kui teine,
sest jumal on neil kõigil üks. Kui inimesed on valinud, millesse uskuda, siis on see
nende soov ja valik ning sisemine sund ja
tunne. See on hea, et see on olemas. Mina
olen usklik inimene. Minu ema ütles, et
inimese usk on tema südames.
R. N.: Kas sa oled Lutheri koguduse
liige?
A. S.: Olen Kaarli koguduse liige.
R. N.: Käid Sa seal tihti?
A. S.: Ma käin seal suhteliselt harva. Ma
käin siis kirikus, kui tunnen vajadust.
R. N.: Nüüd on tulemas advendiaeg.
Kas sel ajal on kalmistul kuidagi teistmoodi olla? Milline on Sinu enda meelestatus ja mõtted advendiajal?

17

Andres Seepter ja Risto Nigol
A. S.: Advendiaeg on väga ilus aeg.
Advendiaeg ongi üks ilusamaid aegu. Mina
panen alati advendiaja alguses küünlad
tööakna peal põlema. Panen põlema siis
kas ühe, kaks või kolm. Minu advent ongi
selline. Ja ma teavitan inimesi, et kui akna
peal põlevad küünlad, siis järelikult kalmistuvaht on terve, töökas ja nad võivad sisse
astuda. See on ilus ooteaeg, eriline aeg.
Seda ei oskagi sõnastada. Ootad jõule, talvist pööripäeva.
R. N.: Kuidas teie peres jõulude pidamine käib?
A. S.: Lapsed tulevad teisel jõulupühal
külla. Siis on meil kaetud jõululaud, saame
rahulikult omakeskis aega veeta ja rääkida
ka nendest asjadest, millest muidu ei räägi.
Jõululaupäeval olen pikalt kalmistul tööl,
sest see on aasta erilisim õhtu ja on imeline tunne olla küünaldesäras kalmistu
vaikuses.
Toimetas Signe Heiberg

Oktoobri lõpupäevadel oli meie majas
Norra-teemaline nädal, mis päädis suure
peoga, kust ei puudunud ka ehtsad trollid
ja külalisesinejad Norramaalt. Liblikate
rühma lapsed ja õpetajad esitasid toreda
trollitantsu, Mia ja Mathilde ema Karmen andis slaidiprogrammiga põhjaliku
ülevaate Norra loodusest, kommetest,
pühadest ja rahvariietest. Ei puudunud ka
norrakeelne laul, luuletus ning vanasõna.
Peo teises pooles esinesid otse Norrast
tulnud Tamuri ning Loore onu pere. Norra
ooperilaulja ja muusikaõpetaja Kersti õpetas lastele toreda norrakeelse laulu, mida
akordionil saatis muusik Jaak. Pidu lõppes
karjase lauluga „Helisevast muusikast“. Sel-

Foto Lasteaed Tõruke

Tõrukese lasteaias uuriti Norra kombeid

list imelist joodeldamist meie majas enne
kõlanud ei ole!
Suur tänu abivalmis lastevanematele,

et selle toreda peoga Norramaa meile veel
palju lähedasemaks sai.
Jaana Murumägi
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Ettevõtte edu võti ehk motiveerimise ABC

Novembrinumbri artiklis kutsus Rae vallas töötav motivatsioonikoolitaja Madis
Lokotar ettevõtte juhte mõtlema sellest,
kuidas töötajaid motiveerida.
Nüüd soovin teiega jagada kõige lihtsamaid lahendusi, mis aitavad teie alluvatel
või kaastöötajatel olla kõrgemalt motiveeritud. Nimelt peaks alati tunnustama
ennast ja oma kolleege saavutuste puhul.
Tunnustus ei pea olema midagi materiaalset, täiesti piisav on siiras kiidusõna
või isegi kuu töötaja tiitel. Kiitus on väga
oluline, sest see annab otsese signaali, et
töötaja on olnud tubli. Kiitus sisendab ka
enesekindlust, mis aitab töötajal tulevikus
ülesandeid või probleeme efektiivsemalt
lahendada. Inimesed muutuvad vastavalt
sellele, kuidas neid koheldakse. Ehk kui

sind peetakse edukaks, siis sa usudki, et
oled edukas, ning pingutad tänu sellele
rohkem. Kui sind peetakse aga saamatuks,
siis hakkadki arvama, et sa ei saa oma
ülesannetega hakkama, ning see avaldub
ka sinu enesehinnangus.
Kujutage ette, et teie alluv või kaastöötaja on taim. Te ju ei kasvata kartuli- ja
roositaime täpselt samamoodi? Teie kolleegid on samuti erinevad ja nendesse ei saa
suhtuda ühtemoodi, kuigi ametinimetus
võib neil olla sama. Inimestel on erinevad
soovid ja tahtmised. Edu sõltub just sellest,
kuidas suudate enda ja oma töökaaslaste
visiooni ja missiooni sobitada. Vältige üldlevinud arvamust, et kolleegidel/alluvatel
on alati aega ja seega võib neile nende arvamust küsimata lisaülesandeid delegeerida.
See tõmbab alla teie töökaaslaste/alluvate
motivatsiooni. Kui helistan koostööpartneritele, siis küsin viisakalt, kas neil oleks võimalik asjaga kiiresti tegeleda, ning mulle
tullakse alati vastu. Viisakat pöördumist
peaks rakendama ka ettevõttesiseselt, sest
see annab kaastöötajatele või alluvatele võimaluse märku anda, kui nad tunnevad, et
antud kohustuse täitmisega võib neil probleeme tekkida. Samas on nad tänu kohusetundlikkusele ja viisakale pöördumisele
valmis antud ülesannet võimalikult kiiresti
täitma. Lühidalt – iga inimene tahab tunda,
et temaga arvestatakse ja talle antakse valikuvõimalusi.
Nii kurb või naljakas, kui see ka poleks,
siis paljud lasevad ennast mõjutada eelarvamustest. Jõuate tööle ja esimene telefonikõne on kliendilt/kaastöötajalt, kes
on pahas tujus ja tahab oma emotsiooni
teiega jagada. Järgneb veel üks kõne ja ka

see vestlus kulgeb samas meeleolus ning
nii möödub „märkamatult“ pool päeva.
Kui suure rõõmu ja enesekindlusega te
järgmisel hommikul kõnedele vastata soovite? Tekib eelarvamus, et kindlasti ongi
kõik helistajad millegi peale pahased, ja
see kahandab teie tahtmist ise kellelegi
helistada või kõnedele vastata. Selle kõige
tõttu ei taju te enam olukorda selgelt ega
pruugi olla tavapäraselt mõistev ja viisakas.
Seega tasub aeg-ajalt teha mõttepause ning
eelarvamused kõrvale jätta.
Räägitakse, et arvamus teisest isikust
võib tekkida mõne hetke jooksul, kuid kas
see pole häbiväärselt väike aeg kellegi hukkamõistmiseks. Mul tekkis ühel töövestlusel käies kiiresti arvamus, et minu tulevane
juhataja on kõige kurjem mees, keda sinnani näinud olin. Ma jõudsin juba mõelda,
et antud töökohta ma kindlasti vastu ei
võta. Kuid pärast esimest tööpäeva mõistsin, et tegu on kõige parema juhatajaga,
kelle alluvuses olen siiani töötanud. Seega
andsin inimesele teise võimaluse, heitsin
kõrvale oma kiirelt tekkinud eelarvamuse
ning võitsin ise hea töökoha.
Lõpetuseks võib öelda, et mõnikord
piisab töötaja motiveerimiseks inimlikust
suhtumisest, heast sõnast ja valikuvõimaluste andmisest. Tuleks meeles pidada, et
kuigi eelarvamused on kiired tekkima,
võime nende tõttu ilma jääda millestki
heast.
Soovin kõikidele rahulikku ja rõõmsat
jõuluaega. Loodan, et paljude uusaastalubaduste hulka kuulub ka soov suhtuda siiramalt ning mõistvamalt oma alluvatesse,
klientidesse, kaastöötajatesse ja perekonda.
Madis Lokotar

Rohkem robootikat koolidesse!
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
(IKT) valdkonna eestkõnelejate arvates
tuleks spetsialistide arvu kahekordistada.
Praegused 17 000 oskustöölist ei ole piisav
ja vajadused on selgelt suuremad, kui meie
haridussüsteem toota suudab. Reaalteaduste ja insenerierialade üldisem tutvustamine ning uute ekspertide pealekasv on
Eesti jaoks olulise tähtsusega nii majandusedu kui ka rahvusvahelise konkurentsivõime kindlustamisel.
Statistika järgi valivad noored IT õppe
peamiselt seetõttu, et on varem tehnoloogiaalase huvitegevusega kokku puutunud. Seega on oluline neile enne elukutse
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valikut valdkonda lähemalt tutvustada.
Igas piirkonnas ja koolis peaks olema
lisaks spordi- ja muusikategevustele ka
robootikaring – vahvaid iseliikureid saab
ehitada ja programmeerides ellu äratada
juba ainuüksi legoklotsidest.
Just seetõttu on tarkvara arendamisega tegelev ettevõte Uptime OÜ oma õla
alla pannud silmapaistvatele väikekoolide
robootikaklubidele, toetades neid varustuse soetamisel ja klubi tegevuse arendamisel.
Kuus tiimi Väike-Maarjast, Rakkest,
Sakust ja Kostiverest osalesid läinud nädalavahetusel Robotexil, et oma uued või

täiustatud robotid seal tõeliselt proovile
panna. IT õppe valinud tudengitele pakub
Uptime ka aasta ringi praktikakohti nii Tallinnas kui Tartus.
Nii et, koolijuhid ja tehnoloogiahuvilised inimesed, kes oleksid nõus lapsi
õpetama – hoolitseme selle eest, et kõigis
koolides oleks võimalik huvitegevuseks
valida ka robootika. Kindlustame noorte
edukama tuleviku ja panustame Eesti konkurentsivõimesse, sest tulevased tehnoloogiaspetsid ehitavad täna roboteid!
Katre Loos
Lapsevanem Arukülast
Uptime OÜ

mitmesugust

Teadlased panid kokku näituse elu
võimalikkuse kohta universumis
Tallinna teletornis avati novembris kogemus–tundmuslik näitus „Elus universum“,
mis pakub kuni märtsi lõpuni igas eas inimestele uudistamist ja mõtlemisainet elu
võimalikkuse kohta universumis.
Eesti Kosmosekeskuse teadlaste töögrupp on koostöös partneritega ehitanud
teletorni kosmoselabori, Marsi kulguri ja
satelliidi maketi. Vaatamist ja uudistamist
on muidugi veel rohkemate eksponaatide
juures, kuid nendest enim elevust saab
tunda inimkaalude juures. Seal saab igaüks vaadata, kui suur oleks tema keha mass
Marsil, Saturnil, Jupiteril ja Kuul ning seda
võrrelda tulemusega Maal. Alakaalulistel ei
tasu kindlasti astuda Marsi või Kuu nime
kandvale kaalule, sest siis pole kaalu lihtsalt
ollagi!
Kogu teadusnäituse taga on ligikaudu
pooleaastane tõsine töö. Tartu Observatooriumi kosmoloogia osakonna vanemteadur
Antti Tamm meenutab seda kui huvitavat
aega ega tee saladust, et kõige suurem väljakutse oli see, et Kosmosekeskuse käsutuses olev info ei oleks ainult arusaadav, vaid
seda oleks näitusel ka põnev jälgida.
Kosmoloogia osakonna vanemteadur ja galaktikate füüsika töörühma liige
Antti Tamm, mida teame mõistusliku elu
võimalikkuse kohta universumis uusimate avastuste järgi?
Mõistusliku elu olemasolu kohta universumis võib igaüks iseenese käest küsida.
See oleks selline enesekriitiline küsimine.
Mõistuslikku elu väljaspool Maad ei ole
seni leitud. Õigupoolest on seis veelgi kurvem – leitud pole jälgi mingistki elutegevusest. Aga see ei tähenda, et elu ei pruugi
kusagil kauges universumi sopis olemas
olla. Lihtsalt praegu inimkonna käsutuses olevad vahendid ei suudakski seda elu
tabada kaugemalt kui lähimate tähtede
kandist. Ent vahendid arenevad pidevalt.

Tartu Observatooriumi nime juurde
kirjutatakse alates 2013. aastast Eesti
Kosmosekeskus. Enam kui 50 teadustöötajat koondav asutus on seadnud
endale üheks prioriteediks kuuluda
rahvusvahelises plaanis tippteaduse
ridadesse ja samas olla inspireeriv, motiveeriv ning hariv kosmosekeskus Eesti
kogukonnas.

Millise projektiga tegeleb galaktikate
füüsika töörühm praegu?
Astronoomid nimetavad galaktikaid
tihti universumi suurimateks ehituskivideks. Ühest küljest on nad suurimad tervikobjektid, mis käituvad nagu omamoodi
hiigelorganismid, kus kosmilisest gaasist
tekivad tähed ja planeedid. Tuumareaktsioonides tekivad vesinikust ja heeliumist
keerulisemad keemilised elemendid ja
ühendid, mis omakorda loovad hüpoteetilisi võimalusi elu tekkeks. Galaktikate uurimine aitab teadlastel neid protsesse mõista.
Teisest küljest saame galaktikate universumis paiknemise uurimise kaudu aimu,
millised fundamentaalsed jõud universumit kujundavad. Tõraveres püüamegi neid
kahte mastaapi koos käsitleda, ühendades
universumi üldise arenemise galaktikate
sees toimuvaga. Hetkel tegutseme aktiivselt selle nimel, et saada osaliseks 2020 kosmosesse startiva kosmosetelekoobi Euclid
teadlaskollektiivis. See Euroopa Kosmoseagentuuri aparaat peaks mõõdistama ligi
10 miljardi galaktika asukoha ja omadused.
Viimased aastakümned on seti@home
nimelise projekti käigus raadiolainete abil
väidetavalt hoolsalt kosmost skaneeritud.
Umbes pool aastat tagasi käivitati Stephen
Hawkingi patroonlusega „Läbimurre“,
mis on veel ambitsioonikam projekt
tehissignaali leidmiseks. Mis annab alust
loota, et tehissignaali kättesaamine pole
võimatu?
Häda on jah selles, et näiteks kõiksugused raadio-, laser- vms võimsad signaalid,
mida inimkond toodab, ei levi siiski kuigi
kaugele. Lisaks levivad need ka „kõigest“
valguse kiirusega, seega ei saaks ka teoreetiliselt inimkonna raadiosignaale tabada
kaugemalt kui umbes 100 valgusaasta
kauguselt, mis on meie Linnutee galaktika
mastaabiski vaid killuke, kogu universumi
avarusest rääkimata. Teiseks nõrgeneb see
signaal kauguse suurenes hirmsal kombel
(võrdeliselt kauguse ruuduga) ja sellele
lisandub kõikvõimalikku segavat müra,
mida kosmoses on küllaga. Võrreldes varajaste SETI programmi otsingutega on nüüd
samm edasi astutud. Kui seti@home raames saavad kõik huvilised aidata maavälise
tsivilisatsiooni signaali otsida kõige suurema raadioteleskoobi Arecibo andmetest,
siis projekt „Läbimurre“ keskendub konkreetsete tähtede suunast raadio- ja lasersignaalide leidmisele. Seni, tõsi küll, ikka

veel edutult. Aga ka negatiivne tulemus on
tulemus, kuna me saame mingi hinnangu
elu võimalikkuse või õigemini võimatuse
kohta. Ja kogutud andmeid saab kasutada
ka muude teadusküsimuste lahendamiseks.
Signe Heiberg

Tartu Observatooriumi külastuskeskuse
juhataja Heli Lätt demonstreeris näituse
avamisel Tallinna teletornis Marsi kaalu
tulemusi, mis pidavat kaalujälgijatele eriti
sobima. Lisaks saab end kaaluda Saturni,
Jupiteri, Kuu ja Maa kaalul. Näitus jääb
avatuks 31. märtsini
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spordielu

Tule ja tutvu Jüri spordihoone
treeningutega lastele, noortele ja täiskasvanutele
ning leia enda jaoks see õige!
Vibulaskmine, spinning, Aqua Zumba, PumpFit,
bailatino, taekwon-do, judo, kõhutants ja paljud
teised trennid ootavad avastamist
Iga trenn kestab kuni 30 minutit- Päevapilet 5 eurot
Lastega tegelevad Triibuvurru Tantsustuudio ja Jüri
Noortekeskus (tasuta)
Vaata lisainfot Facebook’ist või spordikesku. ee
Tule ja treeni palju jaksad!

Rae valla mängude keegliturniir läks ajalukku
Foto: Anneli Kardin
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Keeglis naiste arvestuses viienda koha saanud Jüri Gümnaasiumit esindav Sirli Kants
võistlushoos
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Novembri keskel peetud Rae valla mängude
keegliturniir läks osavõtjate rohkuse tõttu
ajalukku. Nimelt võttis Rae Keeglis peetud
jõuproovist osa koguni 29 võistkonda 174
mängijaga. Võrdluseks olgu märgitud, et
avaalal petangis lõi kaasa 22 tiimi.
Rae valla mängude projektijuht Indrek
Raig vahendas Rae Keegli omaniku, suurte
kogemustega mängija Kalju Lohki sõnu,
kelle kinnitusel pole Eestis sel alal varem
nii suurt võistlust toimunud. „Mul on eriti
hea meel, et väikesed kollektiivid osalema
tulevad ja esimesel katsel kõrgeid kohti pälvivad,“ tunnustas Raig.
Võistkondlikult saavutas esikoha Rannahunt/Peetri VK 691 punktiga, järgnesid
Lagedi SK (677) ja Peetri Lasteaed/Põhikool (634). Individuaalselt oli teistest üle
Lohk (151; Lagedi SK), minimaalse vahega

spordielu
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Foto: Anneli Kardin

Rae valla võrkpalli valitseb Rannahunt/Peetri VK
Rae valla mängude neljanda ala, Jüri spordihoones toimunud võrkpalliturniiri võitis ettearvatult ja kolmandat aastat järjest
Rannahunt/Peetri VK, kes alistas kõik
vastased 2 : 0. Finaalis oldi üle Uuesalust.
„Emotsioonid on võimsad! Tundub, et
pool Rae valda oli siia kokku tulnud,“ lausus sel aastal Peetri alevikku kolinud Rannahunt/Peetri VK mängija Irina Suhhova.
„Lisaks mõnusale spordipäevale sain teada,
kui palju tuttavaid mul Rae vallas elab.“
Võitjate koosseisu kuulusid lisaks Suhhovale veel Margot Lelle, Krislin Kukk,
Kaarel Kais, Olari Kontram, Marko Sõna,
Kalle Hanson ja Kurmo Annus.

ÜLDJÄRJESTUSE
kümme esimest
1. Rannahunt/Peetri VK 176,4, 2. Lagedi
SK 176,4, 3. Peetri Sport 176,4, 4. Tallinna Vangla 169,2, 5. Karla Küla Sõbrad
153,6, 6. AIM Production 152,4, 7. Digit
151,2, 8. Patika 150, 9. Peetri Lasteaed/
Põhikool 150, 10. Rae Kossu Pere 139,2.

KÜLADE ARVESTUSE
kolm esimest
1. Lagedi SK 176,4, 2. Patika 150, 3. Peetri
Selts 138.

ETTEVÕTETE ARVESTUSE
kolm esimest
1. Tallinna Vangla 169,2, 2. AIM Production 152,4, 3. Digit 151,2.

kaotas Jens Vendel (Rae Vallavalitsus) ja
nelja silmaga Aivo Ait (Aruheina Sõprade
Selts). Naiste arvestuses läks kaksikvõit
Rannahunt/Peetri VK-le. Parim oli Maarika Mändla (130), teise koha sai Kadri
Kruus-Magomedov (121) ja kolmanda
tulemuse viskas Lea Toomet (109; Peetri
Selts).
„Kõva närv oli sees, sest hoidsime
enne minu viskeid esikohta,“ tunnistas
ankrunaisena rajale läinud Mändla, kes oli
enne seda „vahel harva mänginud“. „Nii
stabiilselt polnud ma varem visanud, olen
endaga väga rahul. Saan selle võiduga paar
aastat eputada. Rae valla mängudel on veel
huvitavaid alasid tulemas. Kindlasti tahan
proovida vibulaskmist.“
Samal päeval ja samas kohas peetud
Inglise noolemängu ehk darts’i suurimaks

Rannahunt/Peetri VK mängijad Irina Suhhova (vasakul) ja Krislin Kukk testivad, kas
auhind on ikka puhtast kullast
Uuesalu võistkonna liider Aivar Kaljur
oli finaalikaotusest hoolimata rahulolev.
„Võtsime turniirist maksimumi. Arvan, et
teine koht maitseb meile paremini kui Rannahunt/Peetri VK-le võit. Oleme uhked,
et suutsime Uuesalu, kus elab umbes sada
peret, inimestest nii tugeva võistkonna
kokku panna,“ rääkis Kaljur.
Kolmas-neljas koht kuulusid vastavalt
Patikale ja Rae veteranidele. Loosi tahtel

üllatajaks võib pidada võistkondlikus
arvestuses Lagedi SK (942) ning Rae Kossu
Pere (909) järel kolmanda koha pälvinud
Võsukese lasteaia naiskollektiivi, kes oli
appi kutsunud kaks meessoost pereliiget.
„Olime kõik varem darts’i mänginud.
Selles mängus on palju õnne vaja. Seekord
soosis õnn eriti just naisi,“ ütles selle aasta
alguses Jüris avatud Võsukese lasteaia õpetaja Merlyn Sirkas. „Keeglit oli ainult üks
meie võistkonna liige enne mänginud ja
reaalsus kujunes arvatust raskemaks.“
Individuaalselt oli meestest parim Vendel (264), talle järgnesid Thomas Münch
(Rimi; 256) ja Erki Saks (Rae Kossu Pere;
255). Naiste kolm paremat: Marika Sepp
(Võsukese lasteaed; 223), Bärbel Salumäe
(182; Lagedi SK) ja Toomet (172).
Andres Kalvik

võitis tasuta ekskursiooni Tallinna Vanglasse võistkond Jürikad!
Nelja ala järel on üldseis erakordselt pingeline – võrdselt 176,4 punkti on
kogunud Rannahunt/Peetri VK, Lagedi SK
ja Peetri Sport. Tänavustel Rae valla mängudel on tulemuse kirja saanud 29 võistkonda. Järgmine ala, Rimi teatesõudmine,
toimub 13. jaanuaril Jüri spordihoones.

Rae maletajad
võitsid
Harjumaa
võistkondlikud meistrivõistlused
14. novembril 2015 toimusid Sauel Harjumaa võistkondlikud meistrivõistlused
males. Kohal oli seitse võistkonda. Esikohale tuli ülekaaluka võiduga Rae valla
võistkond. Rae vald kogus 14 punktiga
teiseks jäänud Viimsi võistkonna ees 20,5
punkti 24 võimalikust. Võistkond mängis
koosseisus Tarmo Tuul, Aivo Hommik,
Risto Roosaar ja Enda Lõhmus.
RS
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

i
etr
Pe lver
Se

it
ee

e tee

ike
Lä

ar
–T
inn

ll
Ta

He
lg

s
Tähna

tee

an

ma

tee

tu

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD · Telefon 6050 078
Ehitajate tee 116, TALLINN · Telefon 6099 235
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Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
detsember 2015 • Rae Sõnumid
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Pensionil, eluaegne

elektrik
tuleb appi
erinevate elektritööde
teostamisel.
Hind kokkuleppel.
Kontakt: 509 7624 või 503 1427

VAIDA aleviku koosolek
toimub Vaida Raamatukogus Vana-Vaida tee 7
15.12.2015 kl 19.00
Päevakord:
1. Ülevaade 2015. aastast
2. Alevikuvanema valimine
3. Mis on kavas aastal 2016
4. Kohapeal algatatud küsimused
Vaida aleviku eestseisus
detsember 2015 • Rae Sõnumid
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PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA
TRANSPORT
JA SOODSAD
HINNAD!

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn.
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

reklaam

EHITA MEIEGA
Rae Meistrid OÜ
teeb mitmesuguseid ehitustöid.
Meilt saad tellida nii uute kui vanade
hoonete ehitust või renoveerimist.
Teostame sisetöid ja vannitoa remonte

Küsi meilt kindlasti pakkumist!
Tel: 56650748, 56458513.
e-post: raemeistrid@gmail.com

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld, freesasfalt, puukooremultš – toome
kohale ja kui vaja, paneme paika.
Pakume kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
(ratasekskavaator, roomikekskavaator 17 t või
3 t) ja tõsteteenust (teleskooplaadur 17 m).
Materjalide veoks on meil kallurveokid (6 × 4,
külje peale kallutamise võimalusega).
Olemas ka roxon, postiaugu puur,
minilaadur Bobcat, pinnasetihendaja
250 kg, murutraktor, mururull,
minikallur.
Helista 5342 5009 – aitame jõu ja nõuga!

detsember 2015 • Rae Sõnumid
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TULVIL SPORTLIKKU LUKSUST

Mazda6 Limited Edition
Hinnad alates 25 250 €

Enneolematu kombinatsioon stiilist,
sõidunaudingust ja varustusest

Automaatkäigukast
manuaali hinnaga

MAZDA6
LIMITED EDITION
Mazda6 Limited Edition on varustatud revolutsioonilise 165 hj 2.0 SKYACTIV-G bensiinimootori ja kuuekäigulise SKYACTIV
automaatkäigukastiga, mis on suurepärane kombinatsioon madalast kütusekulust ja suurest jõudlusest. Rikkalik varustus:
i-ACTIVSENSE turvalahendused, tagurdades läheneva liikumise tuvastamissüsteem (RCTA), nutikas linnapidurdusabi (SCBS),
aktiivsed LED-esituled, kaasaegne 7” puutetundliku ekraaniga MZD Bluetooth © ühenduvussüsteem, häälkäsklused. Autode arv
piiratud. Manuaalkäigukastiga mudelite eripakkumisega tutvu mazda.ee kodulehel. MAZDA. MUUDAB MÄNGUREEGLEID.
WWW.FACEBOOK.COM/EESTIMAZDA

Mazda6 Limited Edition keskmine kütusekulu 6,0 l/100 km, CO2 139 g/km.

WWW.MAZDA.EE

Inchcape Motors Estonia OÜ Läike tee 38, Peetri, Harjumaa Infotelefon: 6 630 600

Väljaku tn 5 korterelamu

-20%

Rae Kultuurikeskus

Hinnad al. 44 000 €

Uued 2 kuni 4-toalised korterid
Jüri aleviku südames.
Tutvu siseviimistlusega kodulehel!

ku5.ee
a
j
l
a
.v
w
w
w

MÜÜGIINFO

Risto Saaremets
+372 5100 212

PARTNERLUSES:

www.hansaviimistlus.ee
Rae Sõnumid • detsember 2015

IGA
SE L L E RE KLAA M
KÕI K KAUBAD
» Ehitus- ja remontvärvid
» Puidukaitsevahendid,
peitsid, lakid
» Aerosoolvärvide toonimine
» Puidutööstusvärvid
» Metallitööstusvärvid
» Epoksüüdpõrandakatted
VÄRVIKAUPLUS
Tuleviku tee 10,
Peetri alevik, Rae vald
Tel. +372 661 2295
Fax. +372 661 2296
www.marde.ee

OLEME AVATUD:

E-R

9.00-18.00

reklaam
PAGARIÄRI JA KOHVIK
Aruküla tee 55, Jüris
Avatud E-R 7.30-18.00, nädalavahetustel tellimisel. Iga päev hommiku- ja lõunapakkumised
(praed alates 3.50, supid 1.30). Värsked pagaritooted juba kell 7.30, pärastlõunal soe leib!
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid
VIIMANE AEG BRONEERIDA OMA
JÕULUPIDU!
Lisainfo tel 5163968 või email
info@maheleib.ee

Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.
Hinnad alates 24.50 € / 20 kg
Tasumine pangakaardiga või sularahas.
Tel. 5645 1077 / www.vapratee.eu

Teostan
raamatupidamiseteenust
eesti ja soome
firmadele.
Lisa info saamiseks
tel. +372 53 437 628
E-R 9.00–16.00

detsember 2015 • Rae Sõnumid
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kuulutused
KUULUTUSED
Annan inglise keele individuaalseid praktilise vestluse tunde. Kõik tasemed.
eve.laur@gmail.com, 551 6369.
Annan saksa keele eratunde nii lastele kui
ka täiskasvanutele. Tel 514 5060
Soovin üürida garaaži Jüris. Tel 5656 7985
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
9- aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Tel 5690 3327
1,6-aastane tüdruk Karla külas otsib usaldusväärset ja sõbralikku lapsehoidjat, tööaeg E–R 8.00–17.30. Huvi korral helista
5621 0290 või kirjuta tiiusin@hotmail.com.
Mesinduse algkursus toimub Tallinnas
alates jaanuarikuust. Täpsem info www.
mesinikeliit.ee või telefonil 502 9006.
Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt.
Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet.
Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee. Tel 501
9454.
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimisesemeid. Tel 602 0906 ja 501
1628, Tim
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine. Egon Vool,
tel 5649 1815, egon.vool@mail.ee.
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, tel 5807 2581; info@potipoiss.ee
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning
teeme sanitaartehnilisi sisetöid. Müüme
ja veame killustikku, haljastusmulda ja
ehitusliiva. Koostame ehitusprojekte ning
teostame geodeetilisi mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel 5850 4300
Eriline jõulukink! Oma fotoga padi või
kott! Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldu-
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sega alates 999 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40
l / 60 l võrgus, puitbrikett, klotsid 10–30
cm 40 l võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja
saepuru kotis. Tel 501 8594, kaminapuud.
com
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm, lepp
30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee

Võsukese Lasteaed Jüris
otsib oma meeskonda

koka abi;
logopeedi.
Tööle asumine jaanuaris 2016.
Täiendavad küsimused ja/või
CV esitada 14. detsembriks 2015
aivi@v6suke.edu.ee, 5556 0197

Peetri Lasteaed pakub tööd

tugiisikule

(tööleasumise aeg 4. jaanuar 2016)
ja

logopeedile

(tööleasumine kohe)
CV ja avaldus saata aadressile
riina.rosar@peetri.edu.ee
info 606 8858

Pakume tööd
laotöötajatele!
Saada meile oma kontaktid
personal@smarten.ee
Küsi lisa tel: 6135 800.
ww.smarten.ee

Septembris 2016 alustab
Rae vallas Peetri alevikus
uus põhikool,
Järveküla Kool.

Otsime meeskonda
huvijuhti, sotsiaalpedagoogi,
IT-juhti, käsitöö- ja kodunduseõpetajat, tehnoloogiaõpetajat, inglise keele
õpetajat, kehalise kasvatuse õpetajat,
klassiõpetajaid, loodusainete õpetajat,
muusikaõpetajat, saksa keele õpetajat,
vene keele õpetajat.
Töö algusaeg on 2016. a august.
Palume avaldus, motivatsioonikiri,
CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 10. jaanuariks
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil mare.rais@jarvekyla.edu.ee või
Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301
Harjumaa.
Täiendav informatsioon telefonil
5556 8700 ja Rae valla koduleheküljelt http://www.rae.ee/uus-pohikoolpeetri-piirkonnas.

teated
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registreeritud
sünnid
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RASMUS LUHT
JON PREIMANN
ALFRED KRUUSMANN
TAAVET LEPIK
JAKOB KRISTIAN SALUVEER
OLIVER POONE
GLEN KALLA
TOMI LEE ADUR
JAKO JOHANN KELDER
JAKOB KARUSE
ELLA-MAI MOLOK
KAROLIINE LUTTER
SÄDE SEPP
ELIISE JÄRVELA
ITA KESSLER
ANDRA-LY EELRAND
SOFIA OSTAPTŠUK

ELMAR PEETERSON
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MAIMU KRUUK

MEERI VOOREMÄE

91

WILHELM HEINRICH BÜNGER 80

HILDA GRUNTŠTEINS

90

SILVI ABERUT

80

ELMAR NIINEPUU

90

JÜRI PAVEL

75

JELIZAVETA IVANOVA

89

OLEV AASRAND

75

MARIE LISKE

87

MAAJA-TRIINU PEERNA

70

NIKOLAI LEPMETS
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KARL REI

70

EHA LOIK

84

MALLE KANGUR

70

ÕILME NUUT

84

MARIKA ROHTLA

65

OLGA MOLODOVA

84

LIDIA KURUSOO

65

VAIKE EVERST

84

ANNA BASARAB

65

ELVI NIGULA

84

TIINA POTTER

65

NELLY LAGLE

82

ATS KANGUR

65

VAIKE-MARIE SIBRITS

82

ANNE LIPPING

65

EVI JULLINEN

82

KÜLLI MURD

65

VALENTINA FURMANJUK

81

IRINA KOZLOVA

65

80

KARINA KOROBKOVA

Gina otsib segatantsurühma Leigarid kogemustega meespartnerit.
Palun anna endast märku 55543352.

Novembris lahkunud
ÜLO PLESS

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
NOVEMBRIKUU
5. novembril
10. novembril
12. novembril
13. novembril

BORIS LANG
AHTO KALVIK
ARVO TOOMVAP
RENE KESA

16. novembril
19. novembril
22. novembril

DANEL PLEIATS
HELJA MAASIK
MAIE KISSELJOVA
MEELI VILJUS
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

23. novembril
27. novembril

põleng Tallinna ringteel
avati uks Vaidas Veesilma tn
põleng Jüris Aruküla tee 59
püüti kinni hulkuv metsloom Peetri
alevikus
kass puu otsas Jüris Ehituse 21
abistati kiirabi Seli külas
suur tulekahju Maardus tööstushoones; likvideeriti avarii tagajärjed Jüris
Kiriku 2
tulekahju Kolu külas
likvideeriti avarii tagajärjed TallinnaTartu mnt 23. km-l

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

Avaldame sügavat kaastunnet
VILMA PLESSILE kalli abikaasa

ÜLO PLESSI
surma puhul.
Rae Kultuurikekuse
töötajad ja ringide liikmed

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... Ja katkeb siis.

Ülo Plessi
mälestavad
Jüri Segakoori lauljad.
Südamlik kaastunne
Vilmale perega.

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Rae Vallavolikogu
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Rae Vallavalitsus

