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Rae valla ametlik väljaanne

Rae valla elanike arv ületas
15 000 piiri
Kurna ristmiku ehitustööd
liiguvad tänavu Jüri aleviku
poole
Naiskodukaitse alustab
tegevust Rae vallas
Pensionäride ja erivajadustega
inimeste ravitoetuse uuest
võimalusest
Uues pallihallis toimus esimene
meistriliiga mäng korvpallis
Vaida postiasutuse elukõver

Rae valla keskuses Jüri alevikus avati 8. detsembril pidulikult uus 288kohaline õppehoone, kuhu kolisid
gümnasistid ja Rae Huvialakooli õpilased. Loe lähemalt lk 17
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Rae valla 2015. aasta suurim investeering läheb
uue kooli ehitusse
Rae valla elanikkond on ületanud 2015. aasta alguseks 15 000 piiri ja kuulub kümne
kõige suurema rahvastikuarvuga omavalitsuse hulka. Kuna suur osa Rae valla elanikkonnast on alla 35-aastased mehed-naised ning paljudel neist on väikesed lapsed,
siis on jätkuvalt prioriteetne haridusvaldkond.
Rae vallavolikogu kinnitas möödunud
aasta 16. detsembri istungil valla 2015.
aasta 27,4 miljoni suuruse eelarve, mis
seab eesmärgiks uue põhikooli ehitamise
alustamise Peetri piirkonda, uusehitisest
saab valla viies kool.

Viies kool ehitatakse Sepa
elamurajooni juurde
Kõige kiirem rahvastikuarvu kasv on olnud
Peetri ja Järveküla piirkonnas ning seepärast hakkab Rae valla viies kool asumagi
kohas, mis on mõlemale piirkonnale liht-

sasti ligipääsetav. Uus kool tuleb kolme
paralleelklassiga vähemalt kuuesajale õpilasele. „Põhikool koos ruumidega kauneid
kunste ja sporti õpetavale Rae Huvialakoolile hakkab asuma Vana-Tartu maantee
ääres Sepa elamurajooni lähedal,“ kõneles
vallavanem Võrklaev, kes lisas, et kooli
valmimisega 1. septembril 2016 saavad
valmis täiendavad sportimisvõimalused
ka täiskasvanutele.
„2015. aasta eelarves on raha investeeringuteks kokku 8,5 miljoni eest, suur osa
investeeringutest läheb haridusvaldkonda.“
sõnas volikogu esimees Agu Laius.
8,5 miljoni euro suurusest investeeringurahast kaetakse 53% laenuga. „Omatulu
laekumine ei kata paraku ära elanikkonna
kiirest kasvust tulenevaid vajadusi ning et
tagada avalike teenuste kättesaamist kõigile, peame kaasama laenuraha,“ kommenteeris Mart Võrklaev.

Vaida Põhikooli
ootab ees laienemine

Uus kolme paralleelklassiga põhikool ehitatakse Sepa elamurajooni juurde Vana-Tartu
mnt ja Reti tee ristumiskoha juurde. Kooli avamispäevaks 2016. aasta sügisel on valmis
ehitatud ka Assakut ja Peetri alevikku ühendav kergtee

Üks olulisematest investeeringutest on
kindlasti tuleval aastal Vaida Põhikooli
laiendus ja renoveerimine,“ rääkis vallavanem, kes nentis, et kuigi Rae valla lõunapiirkonna rahvastiku kasv ei ole võrreldes
Peetri ja Jüri piirkonnaga nii tempokas,
peab vald oluliseks arendada valda ühtlaselt ja tõsta teenuste kvaliteeti kõikides
valla piirkondades. „Vaida piirkonnas loodame tulevikus näha õpilaste arvu kasvu
ja kindlasti aitab sellele kaasa kooli laiendamine.“

Tee-ehituses aktiivne aasta

Rae valla viies kool hakkab asuma Vana-Tartu mnt ja Reti tee nurgal
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Tee-ehitus- või rekonstrueerimistöödest on
plaanis ehitama hakata valgustatud
Assaku-Peetri kergliiklusteed ja AssakuJüri kergliiklusteed, samuti Tammi teed
(Vahesoo-Läike tee lõik) ja asfalteerida
Niinesaare tee.
Koostöös elanikega jätkatakse Karla külas
Andrekse elamukvartali tee-ehituse II etapiga, samuti Jüri aleviku Rebase-KasemäeAruküla tee ning Mõigu kortermajade
vaheliste teede väljaehitamist. Mõigu piirkond saab juba 2015. aasta kevadel uue ja
nüüdisaegse väljanägemise, Rebase-Kasemäe-Aruküla projekt lõpeb 2016. aastal.
Tolmuvabaks saavad uue aasta sees
Pajupea, Vesiroosi, Ülase ja Meelespea
tee. 2014. aastal valminud Aruheina lasteaed saab 2015. aastal laiema parkla ning
teetööde plaanides on ka Lagedi rippsilla
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VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
ehituse rahastamine ja Nabala tee projekteerimine ning vana amortiseerunud Veskitaguse silla asemele uue ehitamine.
Jüri alevikus on plaanis veel kindlasti
teha korda Rebase, Hundi ja Karu tänava
valgustus. Kokku on plaanis investeerida
teede ehitusse, rekonstrueerimisse või projekteerimisse 3,1 miljonit eurot.

Avalike teenuste parandamine
Suurprojektidest arendatakse edasi Jüri terviseradade ehitust ning töid kavandatakse
ka Pirita-Ülemiste kanali terviseraja rajamise ettevalmistamiseks. Investeeringud
on ette nähtud ka hooldekodu ja Assaku
lasteaia hoone parandamisse, Lagedi spordiväljaku täiendamisse ja Rae valla uuenenud spordikeskuse täiendavate sportimisvahendite soetamisse või väljavahetamisse.
Samuti plaanitakse arendada jäätmevaldkonda ning kui saadakse EL fondist toetusraha, siis on valmisolek alustada ka Jüri
jäätmejaama ehitust.
Vastu võetud eelarve aluseks on Rae
valla eelarvestrateegia 2015–2018.
RS

Käesolevast
aastast kehtib
uus peretoetuste väljamaksmise kord
Rae valla peretoetuste väljamaksmisel on
muutunud käesolevast aastast sissekirjutusnõue. Uue korra järgi peab koduse
mudilase, eralasteaia toetuse, spordi- ja
huvitegevuse, laagritoetuse ning sõidukompensatsiooni kuluhüvitise taotlemisel olema sissekirjutus valda 31. detsembri
seisuga.
Uuendustega saab tutvuda www.rae.ee/
toetused-ja-soodustused
RS

Emadepäevatoetus
2015. aastal
on 100 eurot
Rae Vallavalitsus toetab rahvastikuregistri
järgi oma vallas elavaid suurperesid, eestkostel olevate või puuetega lastega peresid
emadepäevatoetusega, mis on 2015. aastal
100 eurot. Varasemalt oli emadepäevatoetus 64 eurot.
Suurpereks loetakse peret, kus kasvab
4 või enam last. Rae vallas on registreeritud
rohkem kui 30 suurperet.
RS

Noorte
laagritoetus
suurenes
Laagritoetus tõusis käesoleval aastal 64
eurolt 100 eurole.
Vallavalitsus toetab lapse laagris osalemist selle maksumusest 50% ulatuses või
kuni 100 eurot kalendriaasta kohta.
Toetuse saamise eelduseks on lapse ja
vanemate sissekirjutus Rae valda toetuse
taotlemise aastale eelneval aastal. Kui tahta
taotleda laagritoetust 2015. aastal toimuva
laagri eest, siis sissekirjutus peab olema
eelmise aasta lõpu seisuga ehk 31.12.2014.
Samuti on vajalik laagrikorraldaja
dokumentide korrasolek, mis tähendab, et
laagri korralduseks peab olema luba.
Laagrite valik on Eestis väga lai ning
lapsevanem peab ise vastavalt lapse huvidele tegema sobiva valiku ja toetuse saamiseks täitma laagritoetuse taotluse, mille
saab kätte valla koduleheküljelt.
RS

Järgmised
hõbelusika
jagamised
toimuvad
veebruaris
Rae Vallavalitsus korraldab ajavahemikus
1. september 2013 kuni 31. jaanuar 2014
sünnijärgselt Rae valda registreeritud lastele 7. ja 14. veebruaril noore vallakodaniku vastuvõtu, kus vallavanem Mart Võrklaev jagab kõigile väikestele tüdrukutele ja
poistele valla vapiga nimelise hõbelusika.
Kutsed saadetakse postiga kodusele
aadressile ja kutset on oodata postkasti
kaks nädalat enne ürituse toimumist. Kui
kutse postkasti ei jõua, palume võtta ühendust tel 605 6750.
RS

TÄNUAVALDUS

Uus bussiliin
Vaida–Jüri
Alates 05.01.2015 on liinil R3 Vaidast
Jürisse uus reis. Vaidast väljub buss 15.05
ja jõuab Jürisse kell 15.20. Jürist saab tagasi
Vaidasse sõita kell 16.00 väljuva reisiga.
RS

Rae Vallavalitsus tänab
Rae valla ettevõtteid
Balti Veski ASi ja
ASi Kalev ning
Simo Soolot
lasterikaste perede ja
vähekindlustatud perede
kingikoti täiendamise eest.
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Jüri aleviku Tuule põik 1 ja 1a kinnistu
ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
25.11.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1608. Planeeritav ala asub Jüri
alevikus üksikelamutega hoonestatud
piirkonnas Tuule põigu ja Tuule tänava
ääres Rae Vallavolikogu 08.01.2002
otsusega nr 294 kehtestatud Jüri aleviku Aruküla tee 28 pereelamute grupi
detailplaneeringu alal. Juurdepääs planeeritakse Tuule põigust ja Tuule teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,59 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada kahest elamumaa sihtotstarbega kinnistust kolm elamumaa
sihtotstarbega krunti, nii et moodustuks üks krunt olemasoleva elamukompleksi teenindamiseks ja kaks
krunti uute üksikelamute ehitamiseks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosa üldplaneeringuga, kus
piirkonda on ette nähtud elamumaa
juhtotstarve.
Suursoo küla Ingamäe kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
16.12.2014 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 83. Planeeritav ala asub Rae vallas
Suursoo küla lõunaosas Samblamäe tee
ääres. Juurdepääs alale planeeritakse
Samblamäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 14,48 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa sihtotstarbega kruntideks, millest ühel paikneb
olemasolev majapidamine, ning üheks
maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Rae valla üldplaneeringu kohaselt asub
Ingamäe kinnistu osaliselt olemasoleval elamumaal Suursoo küla ajaloolise
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asustusstruktuuriga miljööväärtuslikul
alal.
Planeeringu koostamisel arvestatakse
olemasolevat maastikumustrit ja külale
iseloomulikku praktilist maa- ja looduslähedast hoonestuslaadi. Detailplaneeringu eesmärk haakub Rae valla
üldplaneeringu põhimõtetega.

Järveküla Männimetsa tee 21 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
16.12.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1737. Planeeritav ala asub
Järvekülas Männimetsa tee ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM Lao kinnistu ja lähiala
detailplaneeringut pos 10 ehitusõiguse
osas. Detailplaneeringuga ei muudeta
kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Järveküla Leerimäe tee 12b ja Leerimäe
põik 5 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
16.12.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1745. Planeeritav ala asub
Järvekülas Leerimäe tee vahetus läheduses. Juurdepääs alale on planeeritud
Leerimäe teelt ning Leerimäe põigust.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 24.08.2005 Rae Vallavolikogu
otsusega nr 457 kehtestatud Järveküla
küla Leerimäe tee 10 kinnistu teise osa
detailplaneeringut pos 23 ja pos 29
ehitusõiguse osas ning liita nimetatud
kinnistud üheks elamumaa krundiks.
Detailplaneeringuga ei muudeta kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
Järgmiste detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:

Peetri aleviku Vägeva tee 3a kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
04.02.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 158 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 28.10.2014 korraldusega nr
1426.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus
väljakujunenud piirkonnas ning Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee
naabruses. Juurdepääs alale on Vägeva
tee T4 kinnistult. Planeeritava maa-ala
suurus on ligikaudu 0,72 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu veekogude maa ja
üldkasutatava maa sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on planeeritud äri- ja
tootmismaa juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekusid vastuväited ja küsimused planeeritava ala
juurdepääsu ja sademevee ärajuhtimise
lahenduse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimus 6. jaanuaril 2015 kl 11.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Lehmja küla Kase II, Põlendiku, Rukki tee
20 ja Rukki tee 22 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.09.2009 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 989 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldusega nr
1398.
• Planeeritav ala asub Lehmja ja Järveküla külas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest läänes Lauda tee ääres.
Juurdepääs alale on perspektiivselt
Rukki teelt. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 7,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev Kase II maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu
kolmeks äri- ja tootmismaa krundiks,
muuta osaliselt Põlendiku maatulundusmaa kinnistu sihtotstarvet, moodustades ühe äri- ja tootmismaa krundi
ning ühe maatulundusmaa krundi,
muuta Kaera tee L2 transpordimaa
kinnistu sihtotstarvet ning liita osalt
Rukki tee 20 ja osalt Rukki tee 22 ärija tootmismaa kinnistute koosseisu,
määrata äri- ja tootmismaa kruntidele
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
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Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on planeeritud äri- ja
tootmismaa juhtotstarve.
Avaliku väljapaneku ajal laekusid vastuväited ja küsimused naaberkinnistutele juurdepääsu tagamise osas.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimus 6. jaanuaril 2015 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Rae küla Vana-Sutikase kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
12.04.2005 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 401 ja vastu võetud Rae Vallavalit-

•

•

suse 22.04.2014 korraldusega nr 520.
Planeeritav ala paikneb Rae külas
Raeküla tee ääres ning külgneb osaliselt Uus-Suti äri- ja tootmismaade
detailplaneeringu alaga. Üle Raeküla
tee asub Künnapuu pereelamute grupi
detailplaneeringu ala. Planeeritava ala
suurus on ligikaudu 3,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada ühest maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust neli
ärimaa sihtotstarbelist kinnistut ning
üks transpordimaa krunt, määrata ärimaa kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.

•

•

•
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Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
Avaliku väljapaneku ajal laekusid
vastuväited ja ettepanekud peamiselt
hoone kasutamise sihtotstarbe ja liiklusmüra kohta.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimub 15.
jaanuaril 2015 kl 14.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Kurna ristmiku ehitustööd liiguvad tänavu
Jüri aleviku poole
Maanteeamet annab teada, et uuendatud
teehoiukava kohaselt algavad Tallinna
ringtee Väo-Jüri lõigu (km 0,6–11,8) ehitustööd 2015. aastal.
Esimesena läheb ehitusse mainitud
lõigu lõpuosa, st km 9,7–11,8 Jüri väikesest ringteest (Põrguvälja ristmikust) kuni
praegu ehituses oleva Kurna liiklussõlmeni.
Kõnealune lõik läheb Tallinna-Tartu maantee alt läbi ning see ehitatakse neljarajaliseks (2 + 2) kitsa eraldusriba ja sõidusuundadevahelise põrkepiirdega maanteeks.

Ettevalmistusprotsess käib ka Tartu
maantee ja Tallinna ringtee ristmiku ehk
Jüri jaotusringi väljaehitamiseks, mis on
plaanis rekonstrueerida ühtlase raadiusega
ringiks ja millele lisatakse Väo-Tallinna ja
Tallinna-Kurna suunas vabapöörderajad.
Põrguvälja ristmiku ehk Jüri väikese
ringi asemele ehitatakse rombikujuline
eritasandiline ristmik üle Tallinna ringtee
ning selle juurde 900 m jalg- ja jalgrattateid.
Rae abivallavanema Priit Põldmäe

sõnul on vallavalitsus algatamas Tallinna
ringtee Jüri ristmiku detailplaneeringut
ning selle menetluse lõppedes saab ehitustöödega alustada. Planeeringuga plaanitakse ringtee viia Jüri juures süvendisse
nii, et Põrguvälja poole tehnoparki hakkab
Jürist pääsema üle ringtee mineva viadukti.
Kahetasandiline ristmik peaks valmimise
järel oluliselt vähendama ummikuid, mis
täna tipptundidel Jürist väljasõidul tekivad.
RS
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Rae valla üheksas, Jüris asuv Võsukese
lasteaed alustab tööd veebruari esimesel
nädalal ning avamispidu on planeeritud
2. veebruarile. Koos Võsukese lastega saab
15 000 elanikuga Rae vallas olema 1440
lasteaialast.
Võsukese lasteaias hakkab tööle 12
õpetajat ja 24 õpetaja assistenti. Lasteaed
valmib 240-kohalisena, kuid kuna algul
tuleb rohkem sõimerühmasid, alustab
lasteaias vähem lapsi, kui maksimumkohtade arv võimaldab. Vallavalitsuse hariduse peaspetsialist Marju Randlepp ütles,
et Võsukese lasteaia valmimisega suudab
Rae vald üle väga pika aja pakkuda kohti
sõimerühma, mis tähendab, et aktiivsed
vanemad saavad vajaduse korral rahuliku
südamega tööle naasta, sest laps on turvalises sõimerühmas.
Uksed avav Võsukese lasteaed hakkab
tööle ühe õpetaja süsteemi järgi. Lasteaia
juhataja Margery Lilienthali sõnul erineb
ühe õpetaja süsteem praegusest kahe õpetaja süsteemist peamiselt selle poolest, et
kogu õppetegevust planeerib ja selle eest
vastutab üks inimene ning päeva kõige
aktiivsemal ajal – keskpäeval – tegeleb 24
lapsest koosneva rühmaga 3 täiskasvanud
inimest 2 inimese asemel.

Foto Rae Sõnumid

Rae valla üheksas lasteaed avab uksed
2. veebruaril

Foto sõsarlasteaia Õie rühmast, mille ruumid on sama avarad ja värvilised, nagu saavad
olema Võsukese lasteaias
Varasemalt Viimsi lasteaias sama süsteemi käivitanud juhataja toob süsteemi
juures suure plussina esile selle, et õppetöö
ja õueskäigu ajal on rühmas korraga kolm
täiskasvanut. Nii saab õpetaja lisavõimalusi tegevuste planeerimiseks: näiteks on

õppetöö ajal assistendid just nagu õpetaja
rollis, toetades lapsi individuaalselt või siis
gruppe. Kui osa lastega on vaja süvendatult
tegeleda, saab üks assistent teiste lastega
õue või saali minna.
RS

Vanapaberikonteineritesse saab jäätmeid panna
ülaosas asuva läbipaistva plastkatte alt
Vallavalitsuse keskkonnateenistus annab
teada, et tänavatel paiknevate ühiskasutuses olevate vanapaberikonteinerite
avad on nüüd väiksemad, kuna konteinerite külgmised luugid on suletud tulenevalt konteineritesse pandud valedest
jäätmetest.
Kahjuks on üsna sagedasti vanapaberikonteinerites olme-, ehitus- või muid suurjäätmeid. Kuna jäätmevedaja ei tühjenda konteinereid, kus nähtavalt sees valed jäätmed,
siis takistamaks suurjäätmete sattumist
vanapaberikonteineritesse, on avalikesse
konteineritesse võimalik jäätmeid panna
ülaosas asuva läbipaistva plastkatte alt.
Uus süsteem on end tõestanud, st segaolmejäätmeid satub vanapaberikonteineritesse oluliselt vähem, kuid mõnel pool on
märgata paberijäätmeid konteineri kõrval.
Saame aru, et mõnevõrra on praegune süs-
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teem seaduskuulekatele inimestele tülikam,
kuid paraku on probleemile raske teist

lahendust leida ning loodame, et vanapaber saab edaspidi konteinerisse.
Foto Rae Vallavalitsus
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vallavalitsus

Käesolevast aastast saavad pensionärid ja
erivajadusega inimesed taotleda vallalt hüvitist
ka hambaraviks
Alates 2015. aastast makstakse Rae vallas
pensionäridele ja erivajadustega inimestele retseptiravimite ja hambaravi kulude
osaliseks katmiseks toetust 80 eurot aastas.
„Iga taotleja kohta on aastas ette nähtud
kokku 80 eurot, mida võib kasutada retseptiravimite ostmiseks või hambaravi
(hambaproteesi) teenuse eest maksmiseks.
Kui ravimeid on ostetud näiteks 60
euro eest, saab 20 eurot hambaraviks kasutada,“ selgitas abivallavanem Jens Vendel
ning lisas kokkuvõtteks, et inimene peab
ise otsustama, mille eest ta toetust taotleb.
Aga kuidas peab vanaduspensionil olev
65-aastane Leida täpsemalt käituma, kui ta
soovib saada hüvitist näiteks hambaproteesi kulude katteks?

Hambaproteesi kulu hüvitamine
Rae valla sotsiaalhoolekande peaspetsialisti
Ülle Parmase sõnul on oluline märkida, et
65-aastasel Leidal on õigus vanaduspensionärina taotleda proteeside kulu hüvitamist
kahest kohast. Käesolevast aastast saab
kulude hüvitist taotleda nii Rae Vallavalitsuselt kui ka haigekassalt.
Rae Vallavalitsus saab hüvitada Leidale kulu pensionäri ja puudega inimese
ravimi- ja/või hambaravitoetuse kaudu.
Selleks et väljamakset teha, kontrollib
vallavalitsus, kas Leida on Rae valla elanikeregistris olnud vähemalt aasta, ja kui
Leida on valda registreeritud nõutud aja
sees, siis võtab ametnik Leidalt vastu vabas
vormis kirjutatud taotluse koos maksmist
tõendava dokumendiga. Kulu peab olema
tehtud sama aastanumbri sees, mil toetust
taotletakse.
Kokkuvõttes lähtub Rae vald hambaravi toetuse väljamaksmisel sissekirjutusest
ja kuludokumendist. Kulu ülemmäär ei
saa olla suurem kui 80 eurot kalendriaasta
kohta.
Lisaks on Leidal õigus proteesihüvitisele haigekassalt. Haigekassa hüvitab
jätkuvalt 63-aastastele ja vanematele ravikindlustust omavatele isikutele, vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele kord kolme aasta jooksul 255,65
eurot hambaproteeside maksumusest. Ülle
Parmase sõnul on paljudel hambaarstidel
haigekassaga kokkulepe, et viimane hüvi-

tab hambaarstile kulu otse ja patsient ei pea
toetuse ulatuses kulu kandma. Kuid osal
hambaarstidel ei pruugi haigekassaga vajalikku kokkulepet olla ja siis tuleb 65-aastasel Leidal esitada haigekassale kuludokument koos taotlusega kulu hüvitamiseks.

Kulu hüvitamine hambaravi
korral
Kui 65-aastane Leida aga ei soovi hambaproteesi, vaid tahab lasta hambaid ravida,
siis võib ta samuti taotleda vallavalitsuselt
iga kalendriaasta kohta maksimaalselt 80
eurot hüvitist. Haigekassalt on Leidal õigus
taotleda igal kalendriaastal hambaraviks
kuni 19,18 eurot. Haigekassalt saadava
hüvitise taotluseks on vaja teha taotlus
haigekassale.
Kokkuvõttes annab Rae valla 80 euro
suurune pensionäri ja puudega inimese
ravimi- ja/või hambaravitoetus taotlejale
võimaluse valida, milleks ta toetust kasutada soovib.
RS

Milliste sotsiaaltoetuste
taotlemisel on vaja aastast
sissekirjutust?
Rae valla mitmete sotsiaaltoetuste väljamaksmisel kehtib alates käesolevast
aastast nõue, et sissekirjutus peab olema
enne toetuse saamist vähemalt aasta.
Aastane sissekirjutusnõue on pensionäri ja puudega inimese ravimi- ja/
või hambaravitoetuse maksmisel, samuti
pensionäri ja puudega lapse prillitoetuse,
invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetuse, üldhooldekodus
oleva isiku ülalpidamiskulude toetuse,
matusetoetuse ja Tšernobõli veterani
toetuse taotlemisel.
Lähemalt saab nõuetega tutvuda
www.rae.ee/toetused-ja-soodustused.
RS
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Elanike arv Rae Valgustatud terviserajad Jüris
vallas ületas
ootavad kasutamist
15 000 piiri
Kui lund jagub piisavalt, on Jüris avatud
kolm erineva pikkusega suusarada.

1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri
järgi Rae vallas elavate inimeste arv ületanud 15 000 piiri ning ametlikult elab
siin 7587 meest ja 7551 naist. Kogu elanike arv on rahvastikuregistri järgi Rae
vallas käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga
15 138, mis on 854 elaniku võrra suurem
kui 2014. aasta alguses, mil valda oli
registreeritud 14 284 inimest.
Suurim alevik elanike arvu poolest on Rae
vallas jätkuvalt Peetri 3862 inimesega ja
teisele kohale jääb Jüri alevik, kus elamas
3424 inimest. Elanike keskmine vanus on
statistikaameti 2012. aasta rahvaloenduse
põhjal Rae vallas 32,3 aastat, mis on Harjumaa valdade elanike keskmisest vanusest
nelja aasta võrra väiksem.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul
töötab vallavalitsus iga päev selle nimel,
et meie elanike elukeskkond oleks täisväärtuslik ning inimestele oleksid kättesaadavad mitmekülgsed võimalused vaba
aja veetmiseks ja tervisespordiks. Vallavanema sõnul on järgmine oluline peatükk
valla arengus kindlasti kergliiklusteede
võrgustiku väljaarendamine suuremate
asulate vahel ja ajakohase perearstiteenuse
kättesaadavuse tagamine.
Vallavanem peab väga oluliseks ka
kvaliteetse hariduse kättesaamist oma
kodukoha juures. „Iga lapsevanem peab
saama oma lapse panna nõuetekohasesse nüüdisaegsesse lasteaeda ja hiljem
heade õpitingimustega kooli. Hea meel on
tõdeda, et lasteaiakohtade kriis on mööda
saamas ning paljude vanemate jaoks suur
mure lahendatud. Nüüd panustame uue
kooli ehitamisse Peetri piirkonda, see hakkab teenindama Peetri ja Assaku alevikku,
samuti Järveküla ja teisi nende asulate lähedal olevaid külasid.“
Vallavanem toob välja, et elanike arvu
poolest kasvavad kõige kiiremini Peetri
alevik ja Järveküla. „Kui Järvekülas elab
uue aasta alguse seisuga 982 inimest, siis
aasta tagasi oli seal elanikke 736.“ Järveküla elanike arv suurenes aastaga 264 inimese võrra ning juba eelnevatel aastatel
kiire kasvuga Peetri alevik suurenes 356
inimese võrra.
RS
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Pikim suusarada on sõidetud sisse kogu 5,2
kilomeetrit pikale terviserajale, millest 4,5
kilomeetrit on valgustatud. Kes rada kogupikkuses läbida ei soovi, saab sõita lühematel – 1,6 km või 2,6 km pikkusel rajal.
Autoga terviserajale tulijad, kes soovivad alustada stardialalt Jüri Gümnaasiumi
tagant, saavad kasutada gümnaasiumi
või Rae Spordikeskuse parklat ning lisaks
Spordi tänava alguses asuvat parklat.
Jüri terviseradade kohta saad uurida
infot ja vaadata suusaradade olukorda Eesti
terviseradade koduleheküljelt http://terviserajad.ee/tervisekeskus/juri-terviserada/.
RS

Terviseradade kasutajatele
on avatud saun
Kuna terviserajad asuvad Rae Spordikesksuse lähedal, on spordisõpradele
loodud uues pallihallis spetsiaalsed võimalused pärast sportimist saunas ja duši
all käia. Duši all käimine maksab 1 euro.
Koos saunaga on pääse 2 eurot. Eraldi
saab tellida ka tunnisauna ning selle
hind on 12 eurot.

Terviseradade kasutamise
meelespea
- Suusaradade korral ei tohi lõhkuda
klassikarada ega tohi jalutada vabatehnikarajal. Jalutaja jaoks on ette nähtud
lume korral vaid raja vasakpoolne serv.
- Tulenevalt Rae valla koerte ja kasside
pidamise eeskirjast peab koer olema
rihma otsas ja koera väljaheited tuleb
omanikul koristada.
- Mootorsõidukitega liiklemine keelatud
(v.a hooldustööde tegemise eesmärgil).
- Prügi mahaloopimine keelatud.

Marko Leppik
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tasub teada
Endla Teater etendusega

Vana Baskini Teater etendusega

„TITANIC. Ilusad inimesed mängivad
suuri tundeid“

„Südamesõbrad“

23. jaanuaril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja Laura Mets
Kunstnik Keili Retter (külalisena)
Osades Kadri Adamson, Merilin Kirbits (külalisena)
„Titanic. Ilusad inimesed mängivad suuri tundeid“ on lugu restorani köögis töötavatest Ellist ja
Albertast, kelle lemmikfilm on „Titanic“. Käes on
Oscarite jagamise õhtu, kus nende lemmik on nomineeritud mitmele kuldmehikesele. Naised ootavad
kannatamatult tulemusi, ent peagi haarab neid hoopis mängulust ning nad asuvad filmi võtmestseene
läbi mängima. Elli ja Alberta kehastavad kahekesi
tervet rida filmi tegelasi, alates kapten Smithist ja
insener Andrewsist kuni armastajapaari Jacki ja
Rose’ini välja. Köögilauast saab kaptenisild, mikrolaineahjust sidepidamisvahend ning menüütahvlist Jacki molbert. Naised elavad oma rollidesse nii
sisse, et unustavad halli argipäeva, ning nii saavad
nemadki tunda end ilusatena ja kogeda suuri tundeid.
Lavastus pakub lõbusat avastamisrõõmu kõikidele, kes on kaasa elanud James Cameroni filmi
„Titanic“ tegelastele, nii suurtele fännidele kui ka
vähem sõpradele.

Piletid hinnaga 13 € ja
11 € (õpilased, üliõpilased, pensionärid)
müügil E–N kella 9.00–21.00
Rae Kultuurikeskuses või Piletimaailmas.
Lisainfo telefonil 605 6759.

13. veebruaril kell 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja Eero Spriit
Kunstnik Jaak Vaus
Mängivad: RAIVO RÜÜTEL, EDUARD SALMISTU
(Rakvere Teater), MARIKA KOROLEV, KATRIN
VALKNA, ALLAN KRESS ja ALICE KIRSIPUU
Kaks keskeas meest on haigla kardioloogiaosakonnas infarktijärgsel taastusravil. Nad on äärmiselt
erineva sotsiaalse taustaga – üks neist suurärimees,
teine palgatööline –, kuid neid seob lausa ootamatult tugevasti nende ühine saatus – läbipõetud
südameinfarkt. Haiglasviibimise ajal saavad neist
lausa südamesõbrad, mida ei saa öelda nende
abikaasade kohta, keda sunnivad distantsi hoidma
vägagi erinevad majanduslikud võimalused. Sellest
kasvab naistel koguni põhimõtteline vastasseis, mis
lõpeb siiski leppimisega. Kuid meestel läheneb haiglast
kojusaamise päev. Mis saab edasi? Kerkib küsimus,
kas nad saavad jääda sõpradeks, kui nende elurütm
ja neid ümbritsev keskkond on nii erinevad? On sellisel
sõprusel tulevikku?
Kuigi tükil on kaalukas idee, on see siiski kirjutatud komöödia võtmes, dialoog sädeleb vaimukusest ja
kuna kumbki mees pole suu peale kukkunud, viskavad
nad teineteise kulul ka head nalja.

Piletid hinnaga 13 € ja 11 € müügil E–N
kella 9.00–21.00 Rae Kultuurikeskuses.
Lisainfo telefonil 605 6759.

JÜRI NOORTEKESKUSE JAANUARIKUU
TEGEVUSED
Reede, 16. jaanuar kell 9.45–15.00 NOORTEKESKUS JÜRI GÜMNAASIUMIS
Üritus on TASUTA!
Teisipäev, 20. jaanuar kell 18.00 NUKUNÄITERING
Näiteringis meisterdame üheskoos nukud ja teeme nendega ühe toreda näidendi. Registreeri end
indrek.paas@rae.ee või tule pane end kirja noortekeskuses. Üritus on TASUTA!
Kolmapäev, 21. jaanuar KINO KÜLASTUS
Vaatame Viimsi kinos filmi "Mesilane Maia". Osalustasu 2 €. NB! Täpsem info ürituse kohta
selgub jaanuarikuu alguses.
Reede, 23. jaanuar kell 15.00 NOORTEKESKUSE TUUNIMINE VOL 3
Teeme noortekeskuse piljardilaua ja lauatennise ruumi seinad huvitamaks ja värvikamaks.
Üritus on TASUTA!
Kolmapäev, 28. jaanuar kell 17.00 KINOÕHTU NOORTEKESKUSES
Sööme popkorni, joome morssi ja vaatame filmi, mis on mõeldud noortele vanuses 14+.
Osalustasu 1 €.
Reede, 28. jaanuar kell 15.00 SEIKLUSKASVATUS
Seiklusringis saavad lapsed elamuste ja kogemuste abil õppida looduses hakkamasaamist. Sooritatakse seiklusharjutusi ja omandatakse põhiteadmised looduses hakkamasaamiseks. Registreeri
end marylin.lillipuu@rae.ee või tule pane end kirja noortekeskuses. Üritus on TASUTA!
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Hea kingitus jürikale on
tema aleviku loost
kirjutatud raamat

Pane vaim juba varakult valmis!
Tänavuaastane võistluslik ja mänguline

VASTLATRALL
toimub
14. veebruaril algusega kell 12.00 Jüri aleviku Kirikumõisa pargis.
Täpsem info tuleb Rae kultuurikeskuse koduleheküljele
http://kultuur.rae.ee/

Möödunud aasta lõpus trükitud
raamatus „Kahel pool tammikut. Jüri aleviku lugu“ antakse
põhjalik ülevaade ühe aleviku
kasvamisest ja arengust ning
inimeste muredest ja rõõmudest
erinevatel ajastutel. Autor Sirje
Kuurberg on vaatluse alla võtnud
Jüri aleviku alates pronksiajast.
Raamatut „Kahel pool tammikut. Jüri aleviku lugu“ saab osta
valla raamatukogudest ja vallamajast. Hind 20 eurot.

Lagedi Kooli 230. aastapäevale
pühendatud

VILISTLASTE KOKKUTULEK
toimub laupäeval, 28. veebruaril

Kell 10.00 koolis ajalootunnid õpilastele
Kell 13.30 sportlikud mängud vilistlaste ja õpilaste-õpetajate vahel
Kell 19.00 pidulik aktus, üllatusesinejad, sünnipäevatort ja ansambel Jahimehed
Osavõtumaksu 10 eurot saab tasuda
kuni 27. veebruarini
MTÜ Lagedi Kool arvele EE852200221060968453.
Ülekandele lisada märgusõna
„Lagedi 230“, oma nimi ja lõpetamise aasta. Samal päeval osavõtumaks
15 eurot.
Täpsem info Rae Sõnumite
järgmises numbris

Jutuvestjad Illika Lõhmus
ja Karin Muldma
viivad lapsed mööda
muinasjutujõge rändama
Vahepaladena muusikat
ja laulu!
Oodatud on kõik
3-7 aastased
muinasjutuhuvilised lapsed
Üritus on tasuta!
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Varguste vähendamiseks saab ise palju ära teha

Soovitusi
Märgates kahtlast tegevust, isikuid või
autot, tuleks kohe valida politsei lühinumber 110 ja anda oma tähelepanekust teada.
Politsei on tänulik iga info eest ka sel juhul,
kui kahtlane sõiduk või kaubik osutub hiljem hoopis naabrimehe uueks sõiduvahendiks. Seetõttu ei tasu politseile helistamist
karta või mõelda, et see teeb kellelegi tüli.
Iga infokild võib osutuda politseile vajalikuks. Seetõttu on varguste avastamisel väga
oluline just politsei koostöö kogukonnaga.
Ka lastele tuleb selgitada, et nad mänguhoos ei jätaks oma asju, näiteks jalgrattaid,
järelevalveta.

Mikk Altmets
Piirkonnapolitseinik

Foto Rae Sõnumid

Politseid tuleks kohe teavitada toime
pandud vargustest. Kui inimesed seda ei
tee, ei saa ka politsei teada, kui konkreetses
piirkonnas on teatud liiki juhtumid kuhjumas tõsiseks probleemiks. Kui politseid
probleemist ei informeerita, siis ei saa ka
selle lahendamiseks midagi ette võtta –
näiteks teostada probleemses piirkonnas
sagedasemat patrulli.
Juhul kui kahju saaja arvab, et vargus
on tühine ning politseipoolne menetlus on
talle tülikas, võib politseid juhtunust lihtsalt teavitada numbrile 110 helistades. Kui
kannatanu menetluse alustamist ei soovi,
registreerib politsei juhtumi politsei ühtses
infosüsteemis. Võib juhtuda, et mõne teise
süüteomenetluse raames tehakse ka selle
varguse toimepanija kindlaks ning sellisel
juhul on võimalik hiljem alati menetlust
alustada. Samuti on politsei ladudes palju
asju (sh jalgrattaid), mis on tõenäoliselt
varastatud. Kuid kui inimene pole vargusest politseid teavitanud, ei osata varastatud ega leitud asju kodanikele tagastada.
Leitud esemeid saab vaadata politsei kodulehelt www.politsei.ee rubriigist „Leitud
esemed“.
Suured tänusõnad kodanikele, kes
aitasid tabada kütusevargaid Jüri alevikus.
Need isikud olid ka mujal Harjumaal pannud toime kütusevarguseid.
Hoolige nii enda kui ka naabrite varast
ja märgake enda ümber toimuvat. Ärge
jätke väärtuslikke esemeid järelevalveta,
lukustage uksed ja teavitage kahtlasest
tegevusest politseid.

Piirkonnapolitseinik Mikk Altmets

Foto Rae Sõnumid

Pimedal ajal on paraku sagenenud varguste arv nii sissemurdmiste näol kui ka
vaba juurdepääsuga kohtadesse. Allpool
on kirjeldatud taolisi vaba juurdepääsuga
juhtumeid ning toodud soovitusi, kuidas
saame vältida varguse ohvriks langemist.
Ajavahemikul 20.–23. detsember
varastati Jüri alevikus poe juures asuvast
jalgratta hoiukohast lukustatud jalgratas.
Ööl vastu 28. novembrit varastati kinnisel territooriumil sõiduki lahtisest kastist
plaatvibraator. 8. detsembri õhtupoolikul
varastati Jüri Spordihoone garderoobis
spordikotist iPad.
Need näited võiksid panna igaüht mõtlema sellele, miks me vahel usume vara säilimisse samamoodi nagu sellesse, et meie
endiga midagi niisugust ei juhtu. Alati ei
juhtugi. Sellegipoolest peame mõtlema
sellele, kuidas oma vara paremini kaitsta,
ja pöörama tähelepanu ka lapse, sõbra või
naabri käitumisele, kes ei oska tagajärgi
karta.

Rae vallas
alustas tööd
uus tehnoülevaatuspunkt
Rae valla elanikud saavad lasta tehnoülevaatust teha Rae vallas kolmes tehnoülevaatuspunktis. Jüris asuvad A Ülevaatus ja
BSN Auto ning äsja avas Peetri piirkonnas
uksed Profidiagnostiku tehnoülevaatus.
RS
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Uuel aastal vähem tööd
alaealiste komisjonile!
See on alaealiste komisjoni üks suurim
soov, kui juhtumeid mitte ei tehta vähem
kättesaadavaks, vaid nende arv jääks
väiksemaks. Veronika Isberg, kes on Rae
valla alaealiste komisjoni esimees, paotab ust alaealiste komisjoni töö maailma
ning kutsub üles noortest hoolivaid inimesi tegema koostööd.
Teel kooli tekkis kahe esimese klassi
poisi vahel arusaamatus, mistõttu üks lõi
teist jalaga nii, et too kukkus. Astusin ligi
ja läksime koos kooli, palusin nende õpetajal poistega rääkida. Näen neid poisse
pea igal hommikul, nad on sõbrad edasi ja
loodetavasti ei satu nad kunagi alaealiste
komisjoni ette oma tegudest aru andma.
Alates maist 2014 on Rae valla alaealiste komisjon koosseisus Lisandra

Detsembris 2014 toimunud ümarlaual
võeti kokku aasta koostööpartneritega.
Meie head koostööpartnerid on olnud
erinevatelt elualadelt.
Andres Seepter on teinud aastaid Rae
valla alaealiste komisjoniga koostööd.
Andrese juurde on komisjon suunanud
neid alaealisi, kellele on mõjutusvahendina määratud üldkasulik töö. Kalmistul
tööd jagub ning Andres võtab nad alati
heameelega vastu. Andres teeb rohkem,
kui temalt palutakse. Tema jaoks on oluline, et alaealine oleks tööle tulles söönud
ja puhanud, samuti huvitub Andres alaealise hingeelust ning käekäigust üldiselt.
Ta leiab igale noorele jõukohase ning olulise töö. Andres on justkui omamoodi
maailmaparandaja või noorsootöötaja.
Erkki Jaakre on alati abivalmis võtmaks alaealisi Rae Hooldekodusse oma
üldkasulikku tööd täitma. Tema jaoks ei
ole probleem töö leidmine ning noorte
rakendamine hooldekodus. Erkki jaoks
on oluline ka see, et noor ei tunneks
ennast mõjutusvahendit täites alandatuna. Erkkil on aastatepikkune kogemus
noortega töötades ning tema suhtumine
neisse on positiivne ning heatahtlik.
Tea Sõlg on hästi aktiivne Lagedi elanik, kes oma muude tööde ja toimetuste
kõrvalt leiab aega ka Rae valla alaealiste
komisjoniga koostööd teha. Tea leidis
võimaluse noortele määratud mõjutusvahendite täitmiseks Lagedi Raamatukogus
ning selle ümbruses.
Martin Tamm on Lagedi Noortekeskusest „välja kasvanud“ aktiivne noor, kes
on alati kaasatud erinevatesse ettevõtmis-

Rae Sõnumid • jaanuar 2015

Talving, Iveta Tomera-Vahter, Veronika
Isberg (kõik Rae Vallavolikogu esindajad), Kristo Tamsalu (politsei esindaja),
Kai Sinisalu (Rae Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist), Urma Peterson (Jüri Tervisekeskuse esindaja), Kädi Kuhlap (Rae
Vallavalitsuse noorsootöö spetsialist) pidanud komisjoni istungeid keskmiselt korra
kuus, kokku 12 korral. Kädi Kuhlap komisjoni sekretärina leiab, et iga liige, kes meie
komisjoni kuulub, on selle toimimise jaoks
ääretult oluline, sest just erinevate valdkondade inimesed muudavad meid mitmekesiseks, tolerantseks ning võimeliseks vastu
võtma häid otsuseid seoses alaealiste õigusrikkumistega. Nõustun Kädi arvamusega,
et komisjoni liikmete üle on põhjust uhke
olla. Igat istungit iseloomustab liikmete siitesse ning projektidesse. Martinile meeldib osaleda ning olla kaasatud. Suvel tehtud pakkumisega teha koostööd alaealiste
komisjoniga ning olla mõjutusvahendite
järelevalvaja oli Martin hetkegi mõtlemata nõus, mis näitab seda, et Martin
hoolib oma kogukonnast. Selliseid noori,
nagu on Martin, võiks meil kodukandis
rohkem olla.
Jüri Gümnaasiumiga on olnud tihe
koostöö juba aastaid. Nele Pilman, Triinu
Luiga ja Annelore Hirschon on aidanud
omalt poolt selgust saada koolikohustuse,
kooli kodukorra mittetäitmise ning keelatud ainete tarvitamise juhtumites. Muidugi on ka Peetri, Vaida ja Lagedi kool
koos oma toreda personaliga (Mirjel Reinumägi) suureks abiks olnud.
Ka noorsoopolitseinik Irina Tsugart
huvitub komisjoni tööst väga ning meil
on hea ja kindel tunne tulevikku vaadates.

ras osavõtlikkus alaealise suhtes, mõistame
ühiselt, et meie eesmärk on last, vajaduse
korral ka tema peret aidata.
Komisjoni ülesanne on alaealise õigusrikkumise asja kohta kogutud materjalide
ja ütluste põhjal kohaldada selline mõjutusvahend, mis osutaks kaasabi alaealise õigusrikkuja resotsialiseerumisele
(taas normaalsele elule aitamiseks) ning
ennetaks alaealise järgnevaid võimalikke
õigusrikkumisi. Lisaks alaealistele õigusrikkujatele määratud mõjutusvahendite
kohaldamise abil nende elu korraldamisele on alaealiste komisjoni põhiülesanne
ka vallas alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö koordineerimine ja alaealiste
järelevalvetuse ning õiguserikkumist soodustavate tegurite vähendamine.
Alaealise mõjutusvahendite seadus
annab mõjutusvahendite loetelu alates
hoiatusest kuni kasvatuse eritingimusi
vajavate õpilaste kooli suunamiseni.
Komisjoni tööd ei ole mõeldav korraldada
ilma koostööpartnerite abita.
Komisjoni koostööpartnerite ring ei
ole suletud, kutsume meie valla alaealistest
hoolivaid ettevõtteid ja ettevõtjaid endast
võimalike üldkasulike tööde korraldajatena
meile teada andma. Samuti palume endast
märku anda ka juhul, kui olete nõus vabatahtlikena osalema alaealiste kriminaalpreventiivse tegevuse edendamisel.
Olen arvamusel, et palju saab ära teha
ka oma lähedaste, sõprade ringis ning
oma rutiinset igapäevaelu elades. Kui te
neid ridu loete, kas teate, kus just praegu
on teie laps ja millega ta hetkel tegeleb?
Võib-olla on just nüüd käes see hetk, kus
ärakuulamine, mõistmine ja hüva vanemlik nõu on hädavajalikud? Või kui tähelepanelikumalt ringi vaadata, kas samasugust
tuge võiks vajada nõutuna seisev laps seal
tänavanurgal?
Veronika Isberg
Rae valla alaealiste komisjoni esimees

Eesreas (vasakult) Annelore Hirschon, Urma Peterson, Kai Sinisalu, Tea Sõlg, Veronika
Isberg, Lisandra Talving, Erkki Jaakre ja Andres Seepter. Tagareas (vasakult) Jens Vendel,
Iveta Tomera-Vahter, Kristo Tamsalu, Martin Tamm ning Kädi Kuhlap
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Naiskodukaitsjad maakaitsepäeval
Naiskodukaitse Rae jaoskond asutati 15.
jaanuaril 1929. aastal 13 liikme osavõtul.
Jaoskonna ettevõtlikud naiskodukaitsjad
korraldasid kursuseid, loenguid, pidusid,
loteriisid, einelaudu jm, tegid sanitaaralatöid ja toitlustasid. Lisaks laulsid naised
laulukooris, tantsisid rahvatantsurühmas ja
võtsid osa spordirühma tegevusest.
Tänased Naiskodukaitse liikmed Rae
vallast toimetavad Männiku jaoskonna
ridades, kuid saavad kokku 15. jaanuaril
Jüris, et taas asutada Rae jaoskond. Kutsume teid Naiskodukaitse Rae jaoskonnaga
liituma.

Teadmised ja oskused on
rakendatavad ka igapäevaelus
Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, kus leiab huvipakkuvat
ja harivat tegevust iga naine sõltumata
vanusest ja sotsiaalsest taustast. Liitumine ei eelda füüsiliste katsete ja eriliste
teadmiste-oskuste kontrolli. Kõik liikmed
läbivad baasväljaõppe, valivad meelepärase eriala ja saavad osa võtta lisakursustest. Võimalik on valida formeerimis-,
meditsiini-, toitlustus-, side- ja staabi-,

Naiskodukaitse välikokkade vabariiklik
võistlus 04.–05.10.2014, pildil vasakult
paremale Anu, Merin, Kaiu ja Tiina

noortejuhtide, avalike suhete, spordi- ja
kultuurigrupi vahel. Lisaks saab osa võtta
seltskondlikest ettevõtmistest ja panna end
proovile militaarsetes tegevustes. Vastavalt

ajalistele võimalustele võib väljaõppes ja
praktilises tegevuses osaleda kas iga kuu
või paar korda aastas. Naiskodukaitsjatena
saame igaüks anda oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse nii Kaitseliidu
ülesannete täitmises osalemise, kodanike
harimise kui ka isamaaliste traditsioonide
hoidmise kaudu. Samas on saadavad teadmised ja oskused rakendatavad ka igapäevaelus. Eneseareng, pärimuse hoidmine,
turvalisus, vastutus ja organiseerumine
naistena on Naiskodukaitse peamised
väärtused. Lisahüveks on suhtlusvõrgustiku laienemine ja uued sõbrad Eesti erinevates paikades.
Naiskodukaitses on üle 2000 liikme,
Harju ringkonnas on ligi 200 naist, Rae
vallas alles kümmekond naiskodukaitsjat.
Lisainfo: www.naiskodukaitse.ee ja
kuni Rae jaoskonna taasloomiseni e-posti
aadressil manniku@naiskodukaitse.ee.
Samuti palume saata infot Naiskodukaitse
algusaastatel Rae vallas tegutsenud naiskodukaitsjate kohta.
Foto Eha Jakobson

Naiskodukaitse tuleb Rae valda

Naiskodukaitsja Anu
isiklikud päevikumärkmed
Kes on need meie valla naiskodukaitsjad?
Tutvume ühega neist lähemalt Anu Tolsa
päeviku kaudu.
2014. jaanuarikuu viimane nädalavahetus. Kaitseliidu Männiku malevas
Naiskodukaitse baasväljaõppe meditsiiniõppusel. Kui enne võis mõni meist
veel kahevahel olla, kas minna kannatanule appi või mitte, siis pärast õppust
ei kõhkle keegi kriitilises olukorras käsi
külge panna.
2014. märtsi kolmas nädalavahetus.
Baasväljaõppel: sõdurioskused. Nagu
naistele kohane, meikisime enne väljaminekut. Seekord oli tegemist maskeerimismeigiga ja paremateks asjatundjateks
ning õpetajateks olid siiski mehed, kes
hoolitsevalt oma käega valendavaid kohti
näol varjata aitasid. Selgeks sai tõsiasi, et
koht, kus ei tasu naeratada, on metsas ja
maskeerunult, sest valged hambad võivad
vaenlasele asukoha kätte näidata.
2014. augusti teine nädal välikokana
Pitka retke baaslaagris. Iga päev 3 korda
päevas umbes 300 sööjat ja mitte ühtegi
poolfabrikaati või purgisuppi. Päeval
kuumust +32, õnneks kell 4 hommikul
tööle asudes jahedam ja samuti ka enne
keskööd, kui päeva kokkuvõtted olid.
Mehed lubasid ka oma naised välikoka
kursustele saata. Terve nädala jooksul
kõik toidukorrad õigeaegselt valmis ja
ühtegi toitu ei keeratud totaalselt kihva.
2014. oktoobri esimene nädalavahe-
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tus. Naiskodukaitse välikokavõistlus Tartus seljataga. Koos oli 10 võistkonda erinevatest ringkondadest. Harju omadest
lisaks Eve-Merin, Tiina ja Kaiu. Lootsime
veeta koos teiste naiskodukaitsjatega üks
tore nädalavahetus ja saada kaasa kotitäis
kogemusi, kuid tulime tagasi premeeritult
3. kohaga.
2014. novembri esimene laupäev.
Kiili valla perepäev, tutvustasin Naiskodukaitse tegemisi ning aitasin seiklusmatkast osavõtjatele sooja suppi jagada.

Männiku jaoskonna esinaine
Eve-Merin Aas: Anu nakatab
„Anu Tolsat saab iseloomustada ainult
kiidusõnadega. Kuigi ta liitus Männiku
jaoskonnaga alles 2013 sügisel, on ta alates esimesest päevast aktiivselt osa võtnud
Harju ringkonna ja Männiku jaoskonna
tegemistest. Anu on äärmiselt kohusetundlik ega pelga ühtegi tööd, nakatades
oma tubli eeskujuga ka kõiki teisi. Lisaks
muule on ta kirjutanud Naiskodukaitse
tegevusest kodulehele artikleid. Sellise
naiskodukaitsjaga julgeks õlg õla kõrval ka lahingusse minna, kuigi loodame
südamest, et sellist vajadust Eestis kunagi
ei tule.“
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Muuseumi erakogu

Tanki all lömastatud auto müük pole
muuseumile raha toonud

Tank alustab ülesõitu punasest Volvost
Möödunud aasta novembris 2500 euro eest
müüki paisatud punane Volvo, millest tank
T34-85 üle on sõitnud, ripub endist viisi
Kuldse Börsi uunikumide rubriigis.
Auto müüja Andres Nõmme ütles, et
vaatamisi on üle 24 000. Üks huviline on
helistanud Soomest ja lubas muuseumisse
vaatama tulla. „Hea on see, et muuseumit on 24 000 korda märgatud,“ rääkis
Nõmme, kes on ka ise pikka aega olnud
seotud muuseumiga. Nõmme, kes on koos
abiliste Vladimir Popovi ja Sergei Lapiniga ära remontinud muuseumi sõja-

Volvo pärast tanki ülesõitu

Rae Sõnumid • jaanuar 2015

masina T34, leiab, et kõige olulisem ongi
olnud just tähelepanu.
Autost tankiga ülesõitmist korraldanud Triinu Tõrs Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumist oli ülesõidetud auto vastu
huvitundmise uudist kuuldes üheaegselt
nii üllatunud kui rõõmus. Eks lähitulevik
näitab, kas härra ka oma lubadust peab ja
kohale tuleb.
Muuseumi rahvas plaanib veel teist
kordagi tankiga autost ülesõitmist korraldada ning selline plaan on püstitatud
käesoleva aasta perepäevaks, mida kor-

raldatakse Eesti taasiseseisvumispäeval.
Eelmise korra näitel suhtuvad inimesed
sellesse nii naljaga kui ka kurjustades, kuid
uuel korral pole kurjustamiseks tegelikult
põhjust, sest nüüd valitakse tanki objektiks
tõeline romusõiduk.
„Et edaspidi tankil eluvaimu sees hoida,
selleks on vaja rohkem rahalisi vahendeid
ja selleks peab välja pakkuma sündmusi,
mis inimesi kohale toob,“ rääkis Johannes
Tõrs. ,,Ajaloolise vanatehnika ülevalpidamine ja restaureerimine ei ole odav ning
nõuab palju pühendumist.“
Kõik, kes tulevad sel suvel toimuvale
perepäevale ja maksavad piletiraha, toetavad Eesti Vabadusvõitluse Muuseumit ja
vanatehnika ülalpidamist.
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi asutas kahe jõe vahelisele poolsaarele Saaremaalt pärit Johannes Tõrs, kes ise väikse
poisina sõjakoledused üle elas ning nägi,
kuidas eestlasi mobiliseeriti Nõukogude
Liidu ja Saksa vägedesse. Tõrsi eesmärk
on olnud koguda eestlaste ja Eesti liitlastega seotud esemeid ja lugusid nii teisest
kui ka esimesest maailmasõjast. Esindatud on näiteks peaaegu kõik sõjaväevormid, mida Eesti sõdurid neis sõdades
kandnud on. Hoone keldris on erinevatel
ajaperioodidel kasutatud suur käsirelvade
kogu. Muuseum omab ka korralikku rasketehnikaparki, mida järk-järgult sõidukorda seatakse, kevadeks plaanitakse korda
teha soomuk BRDM-2.
Signe Heiberg
Toimetaja

hariduselu

Võrdluspildis on Eesti ja Prantsusmaa alusharidus
Peetri Lasteaia õpetajad käisid Prantsusmaal ja veendusid, et eestlasi ja prantslasi
kasvatatakse üsna ühtemoodi, aga mõningaid erinevusi ikkagi leidub.
Maternelle, mis prantsuse keelest eesti
keelde tõlgituna tähendab lasteaeda, meenutas oma olemuselt paljuski Eesti keskmist lasteaeda, seda just ruumide siselahenduste ja tegevuskeskuste osas.
Külastasime paar aastat tagasi renoveeritud Aire-sur-la-Lys linna lasteaeda, mille
hoone moodustas poolringi ja selle keskel
oli avar fuajee. Vasakus tiivas oli suur saal,
millest pool oli teisaldatava vaheseinaga
eraldatud liikumissaaliks. Paremas tiivas
asusid rühmaruumid ning tegevustoad.
Rühmaruumis (igas rühmas oli smarttahvel) lapsed mängivad ja õpivad. Eraldi on
tualettruum, magamistuba, raamatukogu,
logopeedi kabinet, saal ja arstikabinet.
Magamistuba oli ruloodega pimendatud, lapsed magavad plastraamidel, mitte
voodites nagu meil Eestis.
Erinev Eestiga on Prantsusmaa alusharidussüsteemis veel see, et lapsi ei tooda
lasteaeda pikaks päevaks. Mõni tuleb hommikul, teised pärast lõunat, lõunasöögiks
viiakse lapsed koju. Kui lapsevanemal on
vajadus last kauem lasteaias hoida või lõunauinakule jätta, saab ta seda teha lisatasu
eest.
Prantsusmaal saab nagu Eestiski lapse
lasteaeda panna 1,5 eluaasta vanuselt, kuid
rühmad on seal suuremad. Ühes rühmas
on kuni 35 last, aga seda ainult siis, kui
kõik kohal oleksid. Kuni kolmeaastaste
laste rühmas on üks õpetaja koos assistendiga, vanemate laste rühmas üks õpetaja.
Õppetegevus rühmas toimub gruppides, õpetaja liigub ühe grupi juurest teise
juurde. Kuna lapsi oli tol päeval, kui me
külas olime, 28 ühe õpetaja kohta, siis
paratamatult pidid mõned grupid iseseisvalt oma kleepetöödega hakkama saama.
Sellest hoolimata valitses rühmas vaikne
õhkkond, omavahel vesteldi vaikselt ja
ükshaaval. Mänguasjadega liialdatud ei
ole, nukke ja autosid oli vähe. Igas rühmas olid pehmed mänguasjad, kostüümid
ja vahendid konstrueerimiseks. Lasteaias
eraldi muusika- ega liikumisõpetajat ei ole.
Tundus, et kõik rühmaõpetajad on musikaalsed, laulmisega said hakkama kõik
õpetajad, kes meile koos lastega esinesid.
Lasteaia õueala jäi silma oma minimalistlikkusega, väike asfalteeritud siseõu
ilma ühegi mänguasja ja atraktsioonita.
Saime rõõmuga tõdeda, et meie õuealad
pakuvad lastele palju rohkem võimalusi
olla kehaliselt aktiivne ja nautida mängi-

mist ka välitingimustes. Olime tunnistajateks laste õueminemisel. Lapsed läksid õue
nii, nagu ise ennast riidesse oskasid pusida.
Ei olnud sallide, mütside ja kinnastega
sebimist ega püksisäärte saabastesse toppimist, nii nagu meil kombeks. Õue mindi
nendesamade jalatsitega, millega oldi toas.
Meie jaoks tundus see võõras.
Lisaks lasteaia külastusele saime infot
vahetada alushariduse korraldamise teemal
töökoosolekul. Prantslased ja ka paljude
teiste riikide esindajad imestasid selle üle,
et Eesti laste lasteaiapäev kestab seitsmest
seitsmeni. Meie õpetajate palgateema kirgi
üles ei kütnud, leedukad olid 400-eurose
brutopalgaga väga rahulolevad. Üldiselt

on lasteaiaõpetajate palgad 1200–3000
euro kandis, näiteks Rootsis, Inglismaal ja
Türgis.
Üldiselt suuri erinevusi partnerriikide
lasteaedade töökorralduses ja õppemetoodikas ei ole. Inglased rõhutasid õuesõppe
tähtsust ning lastele valikuvõimaluste andmist. Rootslased pidasid oluliseks mängu.
Igal pool peetakse oluliseks koostööd lastevanematega, tähistatakse oma riigi rahvuspühi ja tähtpäevi, jälgitakse oma riigi
seadusi alushariduse andmisel võimalikult
lapsekeskselt.
Prantsusmaal käisid Silmaterade õpetaja Maiki Turro, Midrimudilaste õpetaja
Ingrid Nettan, Õnneseente õpetaja Tuuli
Haljaste ja õppejuht Riina Rosar. Õppereis
Prantsusmaale sai teoks tänu Comeniuse
projektis osalemisele.
Riina Rosar
Foto erakogust
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Jüri Gümnaasiumi 11. klass
pääses mälumängu finaali
26. novembril toimus Viimsi Koolis XII
Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste piirkonnavoor, kus osales 28 põhikooli- ja 38 gümnaasiumivõistkonda. Rae
vallast osales võistlusel Jüri Gümnaasiumi
11. reaalklassi võistkond koosseisus Kaido
Teesalu, Roman Kasak, Martin Möllits ja
Johanna Mõttus, kes oma tulemusega pääsesid mälumängu finaali.
Üle-eestilises järjestuses saavutati 3.-4.
koht kahasse Tallinna Prantsuse Lütseumiga. Lõpptulemus oli 74 punkti 100-st.
Mälumänguüritus koosneb kolmest
voorust – eelvoor, poolfinaal ja finaal. Ühes
voorus on viis erinevat teemat: ajalugu ja
poliitika, geograafia ja loodus, sport, teadus
ja tehnika, kultuur ja varia.
Johanna jaoks osutusid teistest teemadest raskemateks tehnoloogia, sport
ja teadus ning ajalugu ja poliitika. Seeeest lemmikteemaks oli kultuur ja varia.

„Olen käinud sellel üritusel nüüd juba
kolm korda ja võin väita, et küsimused on
endiselt väga keerukad ja vajavad laialdasi
teadmisi erinevates valdkondades,“ võtab
ta võistluse ühe lausega kokku. Martingi
leiab, et võistlus oli pinget pakkuv ja huvitav: „Mulle isiklikult meeldis väga ja vabariiklikus voorus soovin kindlasti osaleda.
Kõige rohkem meeldis mulle teaduse ja
spordi voor.“ Seega täiendasid ja toetasid
võistkonna liikmed üksteist igati. „Tulemusega olen loomulikult väga rahul. Teadsin,
et oleme võimelised head kohta saavutama, kuid võitu poleks julgenud ennustada. Võiks isegi öelda, et üllatavalt lihtne
oli, näiteks kultuurivooru küsimused on
varasemalt rohkem raskusi valmistanud,“
lisab Kaido.
Roman ja Kaido tõdesid, et seekord
oldi tõepoolest edukad ning enesekindlus
ei ole kuhugi kadunud. Roman arvab, et ei

ole sugugi vaja finaali pärast muretseda:
„Lõppvoor toimub märtsis ja Jüri Gümnaasium on igati ära teeninud favoriidi positsiooni, eks elame ja näeme, mis siis saab.“
Kaidogi loodab, et ka finaalis suudetakse
samaväärne tulemus teha: „Ootan finaali
igatahes huviga.“
Iga maakonna eelvooru võitjad nii
põhi- kui ka keskkoolivõistkondade
arvestuses pääsevad otse kevadisse finaali.
Finaal leiab aset laupäeval, 7. märtsil 2015
taas Viimsi koolis.
Evelin Vanaselja
Õppedirektor

Rae vallas valmis uus gümnaasiumihoone
Rae valla keskuses Jüri alevikus avati 8.
detsembril pidulikult uus 288-kohaline
õppehoone, kuhu kolisid gümnasistid ja
Rae Huvialakooli õpilased.
„Uue gümnaasiumihoone ehitamine on
Eesti tingimustes haruldane juhtum, vähemalt munitsipaalkoolide puhul, koole kiputakse me riigis ikka õpilaste vähesusele viidates kinni panema,” sõnas Rae vallavanem
Mart Võrklaev. „Rae vallas on aga koolikohtade põud, seepärast võtsimegi kätte ja
ehitasime Jüri Gümnaasiumi gümnasistidele täiesti uue maja – 288-kohalise õppehoone, mis läks maksma üle 4 miljoni euro.”
Gümnaasiumi laiendus on vallavanema
sõnul eriti oluline, sest arvestades sündide
arvu kasvu ja elanikkonna suurenemist,
ei suutnud senine hoone kõiki Rae valla
õpilasi enam ära mahutada. „Jüri Gümnaasiumi vilistlasena olen kahekordselt
rõõmus – kool sai uue hingamise ja vald
sai juurde terve hulga koolikohti,” ütles
Mart Võrklaev. „Ennekõike sai leevendust
gümnaasiumiosa, kuid uude hoonesse lahkuvate gümnasistide arvelt saavad senisest
rohkem ruumi ka alg- ja põhikooli astme
õpilased.”
Lisaks 288 gümnaasiumiõpilasele kolib
uude hoonesse ka Rae Huvialakool – uues
hoones leiavad koha nii individuaalõppeklassid pilliõppeks, õppeklassid ansamb-
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litele, tantsusaal tantsutundideks kui ka
palju muud. Uues hoones on üle 30 klassiruumi, 96-kohaline auditoorium, söögisaal, garderoobid õpilastele ja õpetajatele,
lao- ja hoiuruumid ning palju muudki.
„Julgen väita, et kooli juurde on loodud
ideaalilähedased ja toimivad tugiteenused,”
rääkis Mart Võrklaev. „Usun, et koolihoone
õigustab end igati, pealegi on Jüri ju lähiasulate, tegelikult ka naabervaldade lastele
geograafilises mõttes tõmbekeskus.”
Uue koolihoone ehitus läks Mart
Võrk laeva sõnul maksma 3,7 miljonit
eurot, klasside sisustamisele ja õppetööks
vajalikule tehnikale kulus täiendavalt üle
350 000 euro. „Osaliselt saime ehitust
rahastada valla eelarvest, kuid tuli võtta
ka pangalaenu,” lisas Mart Võrklaev. „Uus
hoone valmis kiiresti – leping riigihanke

võitnud Riito Ehituse ASiga kirjutati alla
alles eelmise aasta novembris.”
Jüri Gümnaasiumi direktori Maria
Tiro sõnul valmis uus õppehoone väga
õigel hetkel. „Senine kompleks oli meile
juba üsna kitsaks jäämas – tänavust õppeaastat alustasime 970 õpilase, 106 pedagoogi ja 38 majandustöötajaga,” ütles Maria
Tiro. „Eelmise õppeaastaga võrreldes kasvas aga õpilaste arv koolis tervelt 70 võrra
ning on teada, et see kasv jätkub ka lähiaastatel. Nüüd oleme õpilaste arvu kasvuks
valmis.”
Tänavu 35. sünnipäeva tähistava Jüri
Gümnaasiumi gümnaasiumiosas saab
noor valida kolme õppesuuna vahel: reaalsuund, loomemajanduse ja kultuuri suund
ning ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete
suund.
Foto Julia Maria Linna
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Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates
1. jaanuarist 2015
Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse
2015. aastal järgmistest suurustest:
1. Vanemahüvitise määr on 355 eurot.
Hüvitise määra suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kellel eelmisel
kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga
maksustatav tulu (nt mittetöötanud
õppurid);
2. Töötasu alammäär on 390 eurot kuus.
Töötasu alammäära suurust vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle eelmise kalendriaasta keskmine ühe kuu
tulu oli alampalgaga võrdne või sellest
väiksem;
3. Vanemahüvitise maksimummäär on
2548,95 eurot (s.o üle-eelmise aasta
keskmise kuutulu kolmekordne suurus). Maksimumhüvitist makstakse
vanemale, kelle eelmise aasta keskmine
ühe kuu tulu oli märgitud summaga
võrdne või sellest suurem.
Lapsetoetus pere esimesele ja teisele
lapsele on 45 eurot kuus, kolmandale ja

igale järgnevale lapsele 100 eurot kuus.
Eestkostetoetuse suurus on 240 eurot
kuus iga eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse kohta.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse
Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast, mille suurus 2015. aastal on
390 eurot. Lapsepuhkuse päevatasu suurus
2015. aastal on 18,57 eurot.
Lapsepuhkust antakse emale või isale
tema soovil igal kalendriaastal: 3 tööpäeva,
kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;
6 tööpäeva, kui tal on kolm või enam alla
14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps. Lisaks kolmele või kuuele päevale
lapsepuhkusele on puudega lapse emal või
isal õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev
kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
Üldise maksuvaba tulu suurus 2015.
aastal on 1848 eurot aastas ehk 154 eurot
kuus. Pensionide täiendava maksuvaba
tulu suurus 2015. aastal on 2640 eurot
aastas ehk 220 eurot kuus. Seega on pensionäridel koos üldise maksuvaba tuluga

õigus saada tulumaksuvabalt kokku 4488
eurot aastas ehk 374 eurot kuus.
Tulumaksumäär 2015. aastal on 20%.
Jõustub muudatus puudega vanema
toetuse maksmisel. 2014. a lõpuni maksti
puudega vanema toetust puudega üksikvanemale ja ühele puudega abikaasadest
(lapse mõlemad vanemad on puudega
ning omavahel abielus). Alates 2015. aastast abielus olemise nõue kaob. Piisab, kui
puudega vanematel on ühine laps.
Toetuse taotlemisel tuleb esitada teise
vanema kirjalik nõusolek. Kui nõusolek
esitatakse elektrooniliselt, peab see olema
digitaalselt allkirjastatud.
Jõustub matusetoetuse seadus. Alates 1. jaanuarist 2015 hakatakse maksma
250-eurost matusetoetust majanduslikult
vähekindlustatud inimestele, kellele määrati toimetulekutoetus kas matusetoetuse
taotlemise kuul või sellele eelnenud aasta
jooksul vähemalt ühel korral.
Sotsiaalkindlustusamet

Rae Assaku komando päästjad müüvad pärast
Hooandjas läbikukkumist kahe päästeauto
kordategemiseks kalendreid
22. detsembril lõppes Hooandjas Rae
Assaku komando päästjate projekti toetamine. 6000 eurost saadi kokku 1715 eurot,
mis tänaseks päevaks on annetajatele tagastatud, sest nii näevad ette annetuskeskkonna reeglid, kui projekt käiku ei lähe.
Assaku komando pealik Veikko Juusu
kommenteeris, et meie inimesed on tagasihoidlikud ning kui isiklikku kokkupuudet
päästjatega pole olnud, siis kipub päästja
nähtamatuks jääma. „Selle eest on meie,
päästjate vastu suur usaldus,“ oli Juusu
optimistlik.
Juusu sõnul sai kahe päästeauto
arendusprojekt alguse tänu Erika Lucia
Hudale, kes soovis saada suuremat tähelepanu ja tuge Assaku komandole. Juusu
meenutas, et Erika Lucia Huda initsiatiiv
küsida rahvalt abi Hooandja kaudu andis
komandole lootusekiire eesmärgile lähemale jõudmise osas.
Eesmärgiks oli värvida alarmvärvidesse
endise Lagedi elaniku Peeter Nõlve annetatud multilift-süsteemiga 30 aastat vana
Scania, mille rehvide ja täishoolduse tege-

miseks saadi küll toetust päästeametilt, aga
auto värvimiseks ja kirjade pealekandmiseks polnud raha kuskilt küsida.
Arendamise ootel on ka teine auto,
mille komando ostis soodsatel tingimustel
liisingufirmalt ja millele lasti ehitada peale
spetsiifiline kast, mis teeb vedamiseks ehitatud autost päästeauto. Ka selle auto kere
vastavusse viimiseks päästeala auto nõuetega polnud komandol raha.
Juusu nendib Assaku komando pealikuna, et väga raske ongi tehnika arenduseks raha leida. Päästeteenuste osutamise eest riigile saab finantse nii palju, et
komandol hinge sees hoida. Nüüd, kui
leidus hea inimene Peeter Nõlve näol, kes
annetas komandole auto, seisiski komando
vastamisi murega, kuidas see töökorda
saada.
„Tegime lisaraha saamiseks 2015. aasta
kalendri, mida trükkisime 500 tükki, ja
loodame leida nendele omanikud. Kalendreid saab osta nii sümboolse tasu eest kui
ka koos väikse annetusega,“ kõneles Juusu
ja viitas koduleheküljele www.raetps.eu.
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Ühe aleviku postiteenuste elukõver
Vaida postiagentuuri lugu peegeldab
läbi kohapealsete inimeste silmade vaadates viimase poolteise sajandi heitlikku
majanduselu ja näitab, kuidas probleemid on vaatamata ajastutele ikka ühed
ja samad.
Vaidas asutati Aru (Arro) kõrts-postijaam
esimest korda juba Rootsi ajal. 1848. a
avati Tallinna-Paide postiteel jaamad Vaidas (Arul), Rõõsal ja Anna kiriku juures ja
sealt edasi pikendati postiteid nii Tartu kui
teisalt Peterburini välja.
1863. aastal mainiti Gresseli kalendris,
et Revalist (Tallinnast) Arule (Arrole) oli
25 ½ versta, Mustla-Nõmmelt Paidesse
62 ½ versta,Tartusse aga 150 ½ versta.
Kokku oli aga Tallinnast Tartusse 213
versta ja sõit maksis 52 ½ rubla.
1870. aastal rajati Tallinna-Peterburi
raudteeliin, kus regulaarne liiklus algas
1873. aastal. Kolme aasta pärast (1876) valmis Tallinna-Tartu raudteeliin. Koos raudtee rajamisega lõpetati järk-järgult väikeste
postijaamade tegevus. Esimest korda lõpetati Arul postijaama tegevus 1875. aastal.

Piimamehest tehti postiljon
49 aasta pärast, aastal 1924, tekkis Teedeministeeriumil idee avada Vaida kogukonnale kas Vaida mõisas või Vaida Inno poe
ruumides postiagentuur. Vaida kogukon-

Roosmanni maja

Foto Männiku talu erakogu

nal oli küll olemas oma postkast nr 5, kuhu
posti vedas Vaida küla piimamees. Piimamehest sooviti teha postiljon ning postiveoks kasutama hakata omnibussi, mis liikus Tallinna ja Kose vahel. 20. detsembril
1924. a tuli Vaita ringkiri küsimusega, kas
piimamees on nõus esialgu 500 marga eest
kolm korda nädalas posti vedama.
Vaidast kl 7.00 välja saadetud post jõudis Tallinna kl 8.30. Tallinnast kl 17 välja
saadetud post jõudis Vaita kl 18.30.
1925. aasta alguses nõustus Vaida piimamees V. Kallaspolik posti vedama ja
autoühenduse hooajal veeti Vaida posti
Tallinna-Kose omnibusside abil tasuta.
Piimamehe postiljonikarjäär kestis kuni
suveni, sest 17. juunil 1925. a avati juba
Vaida postiagentuur Inno poes. Inno kaupluseomanik Jakob Selks nõustus 500-margase tasu eest kuus Vaida postiagentuuri
juhi kohale asuma.

Postiteenused kolisid kauplusesse
Vaida meierei hoone

Rae Sõnumid • jaanuar 2015

4. veebruaril 1926. a tõusis päevakorda
postiagentuuri üleviimine Inno kauplusest Vaida Ühispiimatalitusse (meiereisse).

Viimane asukoht oli elanikele märksa kättesaadavam kui senine külakeskusest kaugemal asunud Inno pood. Meier Jaan Õepa
olevat hea kirjaoskaja, mispärast sobivat
hästi postiagentuuri juhatajaks. 6. juulil
1926. a asuski senise Vaida postiagentuuri
juhi Jakob Selksi asemele meier Jaan Õepa.
Agentuur asus meierei ruumides ja juhi
tasuks oli 500 marka kuus. Otsusele kirjutas alla Vaida Ühispiimatalituse juhataja
T. Ratas.
Elukoha muutmise tõttu ei saanud Jaan
Õepa määratud ametikohal kaua töötada.
Juba 31. oktoobril 1926 asus tema kohale
järgmine meier Karl Sild, keda iseloomustati kui väga korralikku ja tublit töötajat.
Poole aasta pärast, 25. aprillil 1927 palus
Karl Sild elukoha vahetuse tõttu end Vaida
postiagentuuri juhi ametikohalt vabastada.
Viis päeva hiljem andis meierei vanemtööline, 1902. a sündinud ja 4 klassi haridusega Bernhard Olmann nõusoleku asuda
Vaida postiagentuuri juhtima.

Suur markade rööv
Kandidaadi valikuga oli nõus ka Vaida
Ühispiimatalituse juhataja M. Remmel,

mitmesugust

Postiagentuurist
sidejaoskonnaks ja
postkontoriks
Nõukogude ajal asus Vaida sidejaoskond
Roosmanni maja kahetoalises korteris. Esimene juhataja oli kaupluse omaniku poeg
Alfred Roosmann. Hiljem oli sidejaoskon-

Foto Reet Raudkepp

sest B. Olmann tundus igati sobiv kandidaat. Kuid valik osutus ebaõnnestunuks.
27. juunil 1927. a oli B. Olmann teadmata
suunas omavoliliselt ametist lahkunud
ja endaga kaasa viinud postmarke 4476
marga väärtuses!
Vaida Ühispiimatalitus kandis maha
postiagentuuri puudujäägi ja 3. septembril
1927 asus postipapa kohale meier Andres
Sain kuupalgaga 500 marka kuus. Posti
vahetati Tallinna peapostkontoriga kuus
korda nädalas, kasutades Tallinna-Kose
omnibussi liini nr 1178. 16. juunil 1928. a
sai Vaida Sideagentuuri uueks juhiks Jüri
Käsper. Juhataja kinnitas ametisse Vaida
Ühispiimatalituse juht Joosep Waldbret.
Teedeministeeriumi posti-telegraafitelefoni valitsus otsustas alates 1. oktoobrist 1930. a suurendada Vaida postiagentuuri juhataja kuutasu 5 krooni pealt 8
krooni peale. Postiagentuuris asus ka telefoni kõnepunkt. 12. märtsist 1932 sai Vaida
sideagentuur telegraafi ja nii said vaidakad
ka telegramme saata. (Alus: ERA.f.54.
5.1305. Kirjutanud Heli Varusk)
Taas oli kerkimas päevakorda agentuuri asukoht – kas see peaks olema Vaida
Ühispiimatalituses või mujal. Üks idee oli
viia postiagentuur lähedal asuvasse Anna
Roosmanni kauplusesse. See idee teostuski
hiljem, kui hakkas kehtima nõukogude
võim ja postiagentuurist sai sidejaoskond.
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Vaida postkontor 2014. aasta sügisel enne sulgemist
nal mitmeid juhatajaid. 1963. aastal kolis
sidejaoskond äsja valminud korterelamu
kahetoalisse korterisse ning juhatajaks
sai Loreida Alliksaar. 1983. aastal juhtus
Loreida Alliksaarel õnnetus jalaga ning
sidejaoskonna juhataja asendajaks tuli
Helle Kirjanen, kes jäigi Vaida sidejaoskonda juhatama kuni pensionileminekuni
1994. aasta septembris. Uueks juhatajaks
sai Tiina Vihul, kes jäi ametisse järgmiseks 13 aastaks. Kuid kahetoalisest korterist kolis sidejaoskond 2001. aasta augustis
endise Vaida sovhoosi kontori renoveeritud ruumidesse, kuhu jäi tegutsema 1.

novembrini 2014, mil see suleti. Viimase
klienditeenindajana jääb ajalooraamatusse
kirja Tiina Vihul.

Postiteenused jälle
kaupluses
Teates Vaida elanikele informeeriti, et postkontorite sulgemine on üle-euroopaline
trend ja teenuseid saavad osutada kauplused, mille lahtioleku aeg on palju pikem kui
postkontoril.
Postiteenused kolisid novembrist 2014
Vaida A ja O kauplusesse.
Reet Raudkepp

Vaida postkontori sisevaade. Fotol klienditeenindaja Tiina Vihul
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Eneli Siirman peab noorte ärameelitamist helendavate ekraanide tagant tõsiseks väljakutseks
Lagedi aleviku noortekeskusesse asus
tööle Rumeenias noortega 10 kuud vabatahtlikuna töötanud Eneli Siirman, kes
peab enda jaoks väga tõsiseks väljakutseks noorte ärameelitamist helendavate
ekraanide tagant. Eneliga arendas vestlust Mari Niglas.
Kuidas sattusid Rumeeniasse? Mida seal
õppisid-nägid? Mis on Eestiga võrreldes
teistmoodi? Kas ja kuidas saab seal õpitut
Eesti noorsootöös rakendada?
Töötasin Rumeenias koolinoortega
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames.
Läksin sinna kogemuse saamise eesmärgil
ja selleks, et veidi maailma näha. Kohapeal
tegelesin ma noortele kooliväliste tegevuste
pakkumise ja ürituste korraldamisega.
Rumeenia on väga ilus riik, millega
meil Eestis kahjuks üsna vähe kontakte
on. Sealne loodus on minu jaoks aga lausa
fantastiline. Peab ütlema, et Rumeenias on
erinevused linnade ja maapiirkonna vahel
väga suured. Mina elasin aga just väikeses
külas, kus tänaval lisaks autodele ka eeslid
ja hobuvankrid täiesti tavalised on. Eestiga
võrreldes on seal noortel kindlasti vähem
võimalusi nii hariduse kui ka huvitegevuse
osas. Osalt tegeletakse vabal ajal sarnaste
asjadega nagu ka meil, näiteks karate ja
rahvatantsuga. Väga populaarne on ka jalgpall ning üldse mängivad lapsed seal väga
palju vabas õhus. Teisalt peavad paljud
noored ka tööd tegema ja oma perekonda
majapidamises abistama.
Välisriigis elamise ja rahvusvahelises
projektis osalemise kogemus aitab koduseid olusid paremini mõista ja aru saada,

mis on meil hästi ning mis võiks olla
paremini. Loodan, et mul õnnestub teiste
riikide ja kultuuride vastu huvi tekitada
ka noortekeskust külastavates noortes.
Rumeenia-ajast on ootele jäänud ka mitmeid ideid, mida keelebarjääri tõttu oli seal
raskem teostada.
Millised on Su varasemad kogemused
noorsootöös? Miks noorsootöö Sind
huvitab?
Õppisin ülikoolis sotsioloogiat ning olen
varasemalt mitu aastat töötanud uuringute
valdkonnas. Ühiskonnateemadega tegelemine on aidanud mul aru saada ka sellest,
kui oluline on töö noortega – sellest sõltub ju, milline näeb meie kogukond ja riik
välja tulevikus. Sellest tõdemusest lähtuvalt
otsustasingi ennast rakendada just noorsootöö valdkonnas. Seni olen ma noortega
töötanud mõningate ürituste raames, näiteks pärimuskultuuri ja loodusõppe vallas,
mis on minu enda huvialad.

Kuidas nii vana saab olla?
Jüri Noortekeskuse noored käisid Rae
hooldekodu asukatele omatehtud piparkooke viimas. Rae hooldekodu 24 asukat
olid meeldivalt üllatunud, sest omatehtud
piparkoogi maitse on nii mõnelgi meelest
läinud. Eakad küsisid noortelt, kuidas nad
piparkooke valmistasid, mille peale Markus vastas, et piparkoogitainast. Eakad
soovitasid, et järgmisel korral võiks piparkoogitaina ise valmis teha. Eriti meeldis
eakatele karamellimaitse piparkookides,
mida Jüri Noortekeskuse noored olid eelmisel õhtul kaks tundi valmistanud.
Noored märkasid, et piparkookide
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Kuidas saada hakkama käitumisraskustega noortega? Senised väljakutsed noorsootöös? Kuidas tekitada noortes huvi
teatud teemade vastu?
Ideaalis võiks noorsootöö aidata probleeme ennetada, pakkudes kodu ja kooli
kõrval lastele ja noortele veel võimalusi
kuhugi kuuluda ja leida omale meelepärane huviala või tegevusvaldkond. Igatahes on noortekeskus koht, mis on kõigile
noortele avatud.
Praegusel ajal on üheks suureks väljakutseks see, et noortele pakutav tegevus
peab olema piisavalt huvitav selleks, et neid
helendavate ekraanide eest ära meelitada.
Oluline on, et noor saaks ise aktiivselt
tegutseda ja osaleda millegi loomises. Näiteks oli väga tore see, kui käisime noortekeskuse noortega katri jooksmas.
Mida märkad Lagedi elanike ja noorte
puhul ja kuidas on välja näinud Lagedile
tulek, kohanemine jms?
Eks alguses nõuab iga uus asi harjumist
ja kindlasti oli see minu jaoks suur elumuutus, kui otsustasin Lagedil tööl käima
hakata. Lagedi on üldiselt kena rahulik
kant. Noortekeskus on ju kohe Pirita jõe
ääres, ilusas ümbruses. Lumise ilmaga on
lausa lust aknast välja vaadata. Tore on
näha ka seda, et lapsed saavad siin vabalt
ringi liikuda jalgratastega. Teisalt on Lagedi
aga Tallinnale niivõrd lähedal, et siin elades
saab osa ka kõigist linna pakutavatest hüvedest. Senise kogemuse põhjal võin öelda,
et Lagedi noored on väga tublid ja üksteise
suhtes tähelepanelikud.
Mari Niglas

maitse oli päris hästi välja kukkunud, sest
korvikesest võeti neid meeleldi. Piparkookide jagamisel vaevas aga Anne-Mari pead
küsimus, kuidas 94-aastane inimene saab
nii vana olla. Kohtumine 94-aastase endise
lasteaiajuhatajaga mõjus nii noortele kui ka
vanaprouale emotsionaalselt.
Jan Erik aga ei osanud ette kujutada,
et inimene kõrges vanuses nii väetiks võib
jääda, kuid see, et nende eest hoolitsetakse,
on väga hea. Noored küsisid vanadelt luuletusi ja nii mõnigi luuletus tõi Henrile
naeratuse näole. Noored külastasid hooldekodu asukate tubasid ja puhkeruumi ning
ühisest kohtumisest jäi mälestus mõlemale
poolele.
Indrek Paas

spordielu
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Rae Spordikeskus pakub mitmesuguseid
sportimisvõimalusi ja lisateenuseid
Rae Spordikeskuse Jüri spordihoone on
saanud 2014. aastaga uue väljanägemise ja
parema sisu. Vana hooneosa on remonditud ja juurde on ehitatud pallihall. Kokku
on Jüri spordihoones üheksa erinevat sportimissaali.

Kergejõustikusaalis on sprindijooksu
võimalus, raja pikkus 45 meetrit. Veebruariks paigaldatakse viske- ja heitesein –
kettaheite-, kuulitõuke- ja odavisketehnika
harjutamiseks talvisel ajal. On loodud võimalused kõrgus- ja teivashüppeks.

Võimalused Jüri
spordihoones

Lisavõimalused

Võimalused uues pallihallis
Uues pallihallis on kaks täismõõtmetes korvpalliväljakut. Kui lahti tõmmata
460-kohaline tribüün, on võimalik koos
rõduga mahutada 600 pealtvaatajat. Tänu
kolme palliväljaku olemasolule on võimalik
korraldada suuremaid turniire ja võistlusi.
Kardiosaalis on 21 spinninguratast ja
10 sõudeergomeetrit. Aasta algusest toimuvad seal spinningu rühmatreeningud.

Spordikeskuses on lisaks veel palju erinevaid pakkumisi, mis ei ole otseselt spordiga
seotud: fuajees on avatud kohvik, võimalus
on külastada solaariumit ning käia duši all
või saunas.
Kui spordikeskuse teenuseid ei kasutata, maksab duši all käimine 1 euro. Koos
saunaga on pääse 2 eurot.
Eraldi sissekäiguga asuvad pallihallis
ka 17 riietusruumi, mille juurde kuulub
samuti saun, mida saab ka ilma treeninguta või spordikeskuse teenuse tarbimiseta
privaatselt seltskonnale tellida. Tunnihind
on 12 eurot.

Jüri terviseradade
kasutajad saavad kasutada
spordikeskuse sauna
Spordikeskuse lähedal asuvad Jüri terviserajad, kus lume korral saab suusatada. Väga
mugav on riideid vahetada spordikeskuse
riietusruumides, panna spordihoone kõrval suusad alla ning suunduda suusaradadele. Pärast suusatamist saab kasutada
spordikeskuse pesemisruume ja sauna.
Spordikeskus on avatud kell 6.30–
22.00, nädalavahetustel 8.00–22.00.
Ülo Timuska
Rae Spordikeskuse juhataja
Fotod Julia Maria Linna/ Rae Sõnumid

Ujula sai uue kuue, paigaldatud on parema
vee kvaliteedi tagamiseks UV-filtrid, esmalt
suurele basseinile ja aasta lõpus ka lastebasseinile.
Vanas saalis saab peale korv- ja võrkpalli mängida ka sulgpalli.
Jõusaali kasutajad võivad arvestada, et
nüüdsest on saalis uus ventilatsioonisüsteem ning kõik jõusaali kasutajad saavad
teha soojendust ka kardiosaalis, kui seal ei
ole sees rühmatreeningut.
Aeroobikasaal asub nüüdsest kolmandal korrusel ning on pea poole suurem ja
avaram, aknast on ilus vaade tammikule.
Budo- ehk maadlussaalis saab harrastada juudot, maadlust, taipoksi ja korraldada võimlejate treeninguid.
Lasketiirus on head võimalused vibulaskjatele.
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KK Rae Koss 10. aasta sünnipäeval toimus Jüris
suur korvpalliõhtu
KK Rae Koss on loodud 2004. aastal ning
tähistas eelmisel aastal oma 10. aasta juubelit. Vana aasta lõpus, 30. detsembril
toimunud korvpalliõhtule oli Jüri Pallihalli kogunenud KK Rae Koss sünnipäeva
tähistama ja meistriliiga mängu vaatama
täismaja publikut – 500 pealtvaatajat. Õhtu
avalahingus alistas Alexela korvpalli meistriliigas valitsev Eesti meister BC Kalev/
Cramo KK Pärnu 94 : 56. Kohtumise esimene poolaeg kujunes väga tasavägiseks,
punkt-punkti heitluses võitis esimese
veerandaja Kalev/Cramo 24 : 22. Teisel
veerandajal sai Kalev/Cramo juba parema
hoo sisse ning peamiselt Rolands Freimanise eestvedamisel kasvatati poolajal edu
53 : 40-ni.
Teisel poolajal pani Kalev/Cramo juba
selgemalt oma paremuse maksma. Enne
otsustavat kümmet minutit oli Kalev peal
74 : 52. Viimane veerandaeg kuulus täielikult Cramole ning kohtumise lõppedes
oli vahe 38-punktiline, seisuks 94 : 56.
Kalev/Cramo suurim korvikütt oli lätlane
Rolands Freimanis 19 punkti ja 8 lauapalliga, Pärnu poolt oli parim leedulane
Ronaldas Rutkauskas 15 punkti ja 9 lauapalliga.

Põneva korvpallilahinguga polnud
õhtu veel lõppenud. Pärast meistriliiga
mängu võtsid omavahel mõõtu KK Rae
Koss/Rae Spordikooli õpilased ja nende
vanemad. Samuti tasavägisest heitlusest
väljusid võitjana lastevanemad seisuga
38 : 31. Kõikidele KK Rae Koss sünnipäe-

valistele jagati jäätist ja sünnipäevamedalid.
KK Rae Koss tänab kõiki korvpalliõhtul osalenud inimesi ning soovime korvpallisõpradele uueks aastaks pall korvi!
Mikk Sarik

Rae valla mängud jaanuaris ja veebruaris
Rae Spordikeskus annab teada:
Rae valla mängude kolmas etapp,
teatesõudmine, toimub 21. jaanuaril spordikeskuse
Jüri spordihoones.
Rae valla mängude neljas etapp,
kabe, toimub 4. veebruaril Peetri Põhikoolis.
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Ilmar Saabas, Delfi/Eesti Ajalehed

22

reklaam

jaanuar 2015 • Rae Sõnumid

23

24

reklaam

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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Huvistuudio ÕHIN ootab muusika-,
tantsu- ja kunstihuvilisi!
• BEEBIKOOL reedel 11.00–11.30 Loo Kultuurikeskuses
• MUDILASTE MUUSIKARING neljapäeval 16.00–16.40 Lagedi Koolis
• MUDILASTE KUNSTIRING kolmapäeval 16.00–16.45 Lagedi Koolis
• MUDILASTE TANTSURING kolmapäeval ja reedel 17.45–18.15 Lagedi Koolis
• KUNSTIRING LASTELE kolmapäeval 17.00–17.45 Lagedi Koolis (ring avatakse
juhul, kui huvilisi leidub)
• PLOKKFLÖÖDIRING LASTELE neljapäeval 15.00–15.45 Lagedi Koolis
• VÄIKEKANDLERING LASTELE neljapäeval 16.45–17.30 Lagedi Koolis
• KITARRIRING LASTELE (edasijõudnud) teisipäeval 15.15–16.00 Lagedi
Koolis
• KITARRIRING LASTELE (algajad) teisipäeval 16.00–16.45 Lagedi Koolis
• AAFRIKA TRUMMI RING LASTELE teisipäeval 16.45–17.30 Lagedi Koolis
• FOLGIRING NOORTELE ja TÄISKASVANUTELE (lõõtspill ja väikekannel)
neljapäeval 17.30–18.15 Lagedi Koolis
• KITARRIRING NOORTELE ja TÄISKASVANUTELE (algajad) teisipäeval
17.30–18.15 Lagedi Koolis
• AAFRIKA TRUMMI RING NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE teisipäeval
18.15–19.00 Lagedi Koolis (ring avatakse juhul, kui huvilisi leidub)
• TANTSURING NOORTELE ja TÄISKASVANUTELE kolmapäeval 18.45–20.15

NB!
Makstud õppetasult saab tulumaksu tagastuse! Rae ja Jõelähtme valla elanikul
on õigus taotleda spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist!
Ringidesse on vajalik registreerida aadressil info@huvistuudio.ee.
Lisainformatsiooni on võimalik leida kodulehelt www.huvistuudio.ee ja
www.facebook.com/huvistuudio
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Üürida 40 m2

GARAAŽ
Jüris

Tel 520 5453

MTÜ Alustame Algusest korraldab

õppe- ja kultuurireise
• Kuulus (Kazimierase) käsitöölaat
Vilniuses koos Trakai külastusega
6.–8. märtsil
• Poola 31. mai – 6. juuni
• Kesk-Norra 11. juuni – 20. juuni
• Ungari 4.–13. september
Täpsemaid reisikavasid vaata
www.alustamealgusest.ee või küsi infot
telefonil 502 9006.
Kõikidel reisidel sõidab buss läbi
Jüri aleviku.

Avame veebruaris Peetri Selveris nüüdisaegse Euroopa köögiga
PERERESTORANI
Meie eesmärk on olla hubane kokkusaamise koht, kus nautida head toitu ja teenindust taskukohase hinnaga. Kui oled sõbralik, särasilmne ja armastad oma tööd ning oled valmis uskuma sellise söögikoha potentsiaali, siis palun kirjuta meile endast.
Otsime oma meeskonda pühendunud kelnereid, kokkasid ja koristajat. Oleme hingega asja juures ja ootame sama oma tulevastelt kolleegidelt! Töö, mida pakume, peaks tooma rõõmu nii tegijale kui ka kliendile.
Kui oled huvitatud, palun võta meiega ühendust:
e-post: personal@vivaresto.ee
telefon: 508 1919
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PuhastusEst OÜ
Diivanite, vaipade
ja madratsite
süvapuhastus
Lisainfo: 5661 5043; 502 7229
puhastusest@gmail.com

www.puhastusest.com

Uued energiasäästlikud ridaelamuboksid Peetri alevikus,
Niinesaare tee 19!
Olete oodatud tutvuma!

Iris Kool 55615443 www.laam.ee/niinesaare
jaanuar 2015 • Rae Sõnumid
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Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.
Hinnad alates 24.50 € / 20 kg
Tasumine pangakaardiga või sularahas.
Tel. 5645 1077 / www.vapratee.eu
Vajad raamatupidajat?
Osutan kvaliteetset, seadustega kooskõlas
ja personaalse lähenemisega raamatupidamisteenust vastavalt ettevõtte soovidele ning vajadustele.

Võta ühendust info@merikson.ee
või helista 56 808 915.



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

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

Müüa kuivad
küttepuud kask, saar ja mänd.
Pikkus 30, 40 ja 50 cm.
Puud asuvad Rae vallas.

Tel 511 5800
Müüa krundid:
1. Jaaniantsu tee 3,
65301:011:0341,
4490 m2 H: 95000 €

2. Jaaniantsu tee 5,
65301:011:0343,
4122 m2 H: 95000 €

Krundid asuvad Lagedil,
Ülejõe külas,
väga ilusas looduskaunis kohas ja
piirnevad pirita jõega.
Lähedal asuvad Lagedi keskus,
kool, lasteaed.
Rajatud on asfaltkattega tee,
tänavavalgustus, side, vesi,
kanalisatsioon, sadevee äravool
ja elekter 3 × 25A.
Hind sisaldab kõiki liitumisi
rando@keskkonnaarendus.ee,
56489551
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OÜ Hoolega pakub

KORSTNAPÜHKIJA
5877 1665
korstenpuhtaks@raetps.eu

reklaam
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Balti Veski AS emaettevõte on Soomes tegutsev veski Helsingin Mylly OY, mille
omanikuks on eesti rahvusest perekond Puhk. Juba esimese Eesti Vabariigi ajal
tegutses aktsiaselts J. Puhk & Pojad, isa Jaak ja viis poega, kellele kuulus muu
hulgas suur jahuveski ja ladude ning kaupluste võrk üle Eesti. 1934. aastal otsustas ärimees Eduard Puhk (üks viiest vennast) haaret laiendada ning ehitas veski
Helsingisse.
Eesti taasiseseisvumine võimaldas 1993. aastal perekond Puhkil uuesti Eestis äriga algust teha. Balti Veski on firma, mis loodi E. Puhki perekonna rajatud Helsingin Mylly Oy tütarfirmana. Järgime oma eelkäija kõrget ärikultuuri
ja traditsioone. Soovime, et tootemärk Veski Mati on väärt kauba ja hea toote
sümbol.

Tööd saab

TOOTMISE-LAOTÖÖLINE
Töö kirjeldus:
- tellimuste komplekteerimine ja kauba vastuvõtt
- kaupade peale- ja mahalaadimine
- tooraine ettevalmistamine ja pakendamine
- töö on füüsiline
Nõudmised kandidaadile:
- oled aus, korrektne, täpne ja valmis meeskonnatööks
- oled kiire töötempoga
- soov õppida ja areneda
- kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmisettevõttes
- kasuks tuleb eelnev kogemus laadurijuhina
Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd stabiilses ettevõttes,
sõbralikku kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, lisasoodustusi ning erinevaid koolitusi. Tööaeg E-R kell 8.00-16.30







Asukoht: Jüri, Mõisa tee 7
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Kontakt: 6034030 või 5284573

Stockmann on aastal 1862 Soomes asutatud jaekaubanduse alal
tegutsev börsiettevõte. Stockmann AS on Eestis tegutsenud aastast
1993. Stockmanni kaubamajas töötab üle 400 inimese. Müügigruppidest on esindatud mood, kodukaup ja toit. Meie eesmärgiks on
pakkuda asjatundlikku ja kliendi ootusi ületavat teenindust meeldivas
miljöös. Edu aluseks on ka eristuv, erakordselt lai ja kvaliteetne kaubavalik konkurentsivõimeliste hindadega.

Stockmann ootab rõõmsameelseid ja töökaid

KLIENDITEENINDAJAID
TOIDUOSAKONDA
Stockmanni toiduosakond pakub parimat gurmee- ja
delikatesskaupade valikut ning ootusi ületavat klienditeenindust.
Kui tunned rõõmu klientidega suhtlemisest ning soovid
pakkuda klientidele sobivaid lahendusi, siis saada meile
oma CV kas läbi CV Keskuse, CV- Online’i või e-postile
cv@stockmann.com.
Vabade töökohtadega saad tutvuda Stockmanni
kodulehel www.stockmann.ee.
Lisainfo telefonidel +372 683 9420, +372 683 9670.
CV säilitatakse Stockmanni andmebaasis 3 kuud.
Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust.
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kuulutused
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkotis:
okaspuuklots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm,
kaseklots 5–20 cm, lepp 30 cm, kask 30
cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel. Alates 50 kotist on transport
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

Ostan ENSV- ja EW-aegseid rinnamärke,
vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, trükiseid ning muid kollektsioneerimisesemeid. Tel 602 0906 või 501 1628, Tim
Müüa Jüris 2-toaline korter või vahetada
3-toalise vastu. Kolmas korrus, rõdu, üldpind 48,3 m2, eh-aasta 2005. Hind 69 000
€. Tel 524 0103 ja 5668 3150, e-post: kersti.
moreno@gmail.com

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
DETSEMBRIKUU
2. 12

abistati kiirabi Vaidas Piibelehe 12

3.12

elektriliini põleng Rae tee – Rahnu tee
ristmikul

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee

5.12

liiklusõnnetus Väike-Alliku kinnistul
Rae külas

6.12

liiklusõnnetus Tartu mnt 14. km-l

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

9.12

liiklusõnnetus Soodevahe külas

Soovin osta 1- või 2-toalise korteri Jüris.
Tel 5664 2383

Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid,
fotod, paberrahad ning margikogud. Küsi
lisainfot 5399 6098, Rene
Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning -tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu

Tänuavaldus
Täname Rae Vallavalitsust,
Rae Kultuurikeskust, Reet Raudkeppi ja KOP-programmi meeldiva
koostöö ja toetuse eest jahindusnäituse korraldamisel.
Head uut aastat kõigile koostööpartneritele!

10.12

põleng Jüris Ehituse teel

12.12

liiklusõnnetus Tartu maanteel

17.12

abistati kiirabi Peetri alevikus VanaVeski 24

23.12

abistati kiirabi Jüri alevikus Laste tn 2

27.12

põles Soodevahe külas suvila (3
hukkunut)

Jüri Jahimeeste Selts

WWW.BATUUDIMAA.EE TALLINN, TÄHESAJU TEE 25 53268299
Tule pea vägev sünnipäev Batuudimaal või tule hüppama ja mängima.
Jaanuaris sünnipäeva broneerijatel soodustus, helista ja küsi lisa.
Jaanuaris selle reklaami näitamisel mängumaa 2 tunnipilet 50% odavam.
Tavahind 6.- soodushind 3.- Lõika reklaam välja ja tule hullama.
Batuudimaal on suurimad batuudid ja pikkimad liumäed.

Batuudimaa on mõeldud lastele kuni 10 aastat
Rae Sõnumid • jaanuar 2015

teated
Detsembris
registreeritud
sünnid
ANDRO GREGOR JÜRGENSON
GUSTAV VIMBERG
OSKAR ALOE
MARVEN TOOMLA
DERECK JAANI
RAIT KRISTJAN ILVES
MIHKEL ROBERT JÜRJEN
AARON LUCAS GAILAN
KEVIN KAUN
GREGOR KAUN
STEFAN SILLA
ASTON TÜRNER
JASPER VASSUS
JOHANN LOOG
LILY TIKERPÄE
KÄTRIIN KOOR
ALICE VARIK
GLORIA BAN
ISABEL OLLI
LUMILEE SEPA
AMELINA IVANNIKOVA
MIRTEL NÕMM
ELLIE KUKK
SINE SEPA

Jaanuari sünnipäevalapsed
SILVA KUUS
LIIDIA BAUMAN
SALME MOOR
ESTER RUVEN
MIHHAIL RODNIKOV
ANNA RÄTTEL
HELGA PILVINSKI
KLAVDIA PUHK
SILVI JÜRGENS
TATIANA KOVALEVA
HELJE KALLAS
KATRI VENDONEN
ERNA TÕLK
SENTA SIKK
ERLANDA VELEMZON
HELVE MÄGI
ERIKA-RENATE JEA
LEELO VILLANDBERG
ELVI KIVI
HANS UNT
MARTA KOSMATŠOVA
VALDEKO LIIVA
RAJA PIHL
ANTS SUUREKIVI
UNO KÖSTER
ARNOLD VIIGIMÄE

91
90
90
89
89
87
87
86
86
85
85
85
85
85
85
84
84
83
83
83
83
83
83
82
82
81

HILDA TAMM
PILVI-RENATE TAHK
ALEKSANDRA SAVOLAINEN
EEVA LOOG
SAIMA ROOTS
HELJU PIIRIMETS
LINDA RÄNNE
VAIKE LUTTER
ALEKSANDRA KOLESNIKOVA
AAVO SEEBLUM
ENDEL JAAMUL
VELLO KALDMÄE
HELGI KROON
ARVO SELART
MARIA PEIKER
ANTS TAMBERG
VALENTINA TSEFELS
VEERA FRIEDRICHSON
TOIVO KESKÜLA
VALENTINA GOROHHOVA
MALLE KAIKÜLL
AAVO ARIK
GALINA KUTSENOK
TIIA VAJAK
REIN POOLAK

81
81
81
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65

Avaldame kaastunnet Lea Teeäärele

Avaldame kaastunnet Vaino Nappile

kalli ema

abikaasa

ROZALIA NÕUPUU

LAINE NAPPi

kaotuse puhul.

surma puhul.

Rae Vallavalitsus

Rae volikogu ja
vallavalitsus

Detsembris
i llahkunud
ALEKSANDER LISKE
MÄRT MÄNNASTE
MATI LEPP
OLGA TŠEGADAJEVA
ARMILDE KESKÜLA
ALEKSANDRA HURT
AMALIYA UNDERVITS
LAINE NAPP
HENRIK VAHT

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

Ilm läks täna halliks
taevas alla astus
südamele vajus
tinakarva raskus.

Armas Relika!
Tunneme südamest kaasa Sinu isa

TÕNU NURGA

Avaldame kaastunnet
Niina ja Vitali Didenkole
kalli

EMA
kaotuse puhul.

surma puhul.
Töökaaslased Õie lasteaiast

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

Töökaaslased
Jüri lasteaiast Tõruke

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6900 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Heiki Rajalo/ Signe Heiberg
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Jüri terviserajad pakuvad igal aastaajal suurepäraseid võimalusi nautida tervisesporti eestimaise
looduse rüpes turvalises ja vaikses miljöös Jüri südames.
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