Juuninumbris:
•

•
•
•
•

Foto Signe Heiberg

Rae valla ametlik väljaanne

Jüri ja Assaku alevik
ühendatakse tänavu
kergliiklusteedega
Kirikuõpetajal seisab sel suvel
ees mitu laulatust
Inglismaa lasteaias saadetakse
lapsed õue iga ilmaga
Miks ikkagi koduloomi
vaktsineerida?
Valla taasasutamise aastapäeval
esinevad Maarja-Liis Ilus ja
Peeter Rebane
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Peetri vanim ehitis – paekivist Hollandi tüüpi tuuleveski,
mille kivimüüri on raiutud numbrid 1868.

Peetri kestvast tormilisest arengust loe lk 12–13

vallavalitsus

1. augustist hakkab
kehtima uus lasteaia
kohatasu
Rae vallavolikogu võttis 19. mail vastu
määruse, mille järgi hakkavad 1. augustist
2015 kehtima uued lasteaia kohatasud.
1. augustist hakkab kehtima 58 euro
suurune lasteaiatasu, kuid kui peres kasvab veel teine lasteaia teenust kasutav laps,
siis kehtib teisele lapsele soodushind 41
eurot. Soodustust rakendatakse ka siis, kui
teine laps käib lastehoius või eralasteaias.
Suurperede lastel ja samuti erivajadustega lastel on vastu võetud määruse järgi

õigus saada 75% soodustust ja sel juhul on
summaks 14,5 eurot. Suurpereks loetakse
neid peresid, kus kasvab vähemalt neli last.
Viimati tõsteti Rae vallas lasteaia kohatasu neli aastat tagasi, kuid seoses uute
lasteaiakohtade loomisega ning õpetajate
palkade tõstmisega on tõusnud lasteaedade
ülalpidamiskulud. Lasteaia kohatasu keskmine maksumus Rae vallas on 2015. aastal
kõiki kulusid arvestades aga 235 eurot, millest vanem kannab väikse osa.

Volikogu esimees Agu Laius ütles, et
lasteaiatasu tõus oli vajalik selleks, et võimaldada lasteaiaõpetajatele ning personalile konkurentsivõimelist töötasu. „Igal
aastal on vald pidanud oluliseks lasteaia
personali palgad üle vaadata ja neid vastavalt võimalustele tõsta.“
Munitsipaallasteaia kohamaksumuse
maksimummäär saab koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt olla 20% miinimumpalgast, mis hetkel on 78 eurot. Kuigi
mitmes Harjumaa vallas on lasteaia kohamaksumus tõstetud maksimummäärani,
otsustas Rae vald tõsta lasteaiatasu 11 euro
võrra ehk 47 eurolt 58 eurole.

Oluline teada!
Kohatasu soodustuse saamiseks tuleb vallavalitsusele avaldus esitada. Vastava blanketi
leiab http://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid
RS

Jüri-Assaku 2,3kilomeetrise kergliiklustee ehitamiseks saadi toetust
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on Siseministeeriumi antud õigus taotleda toetust
EASi „Linnaliste piirkondade arendamise“
meetmest suurepärane uudis. Jüri-Assaku
kergliiklustee ehitamise projektile rahastuse otsimisega on vallas tegeletud juba
alates aastast 2011. Projekt ise sai valmis
2010. aastal.
„Tänu positiivsele rahastusotsusele
saab vald juurde valgustatud kergliiklustee lõigu suure liiklustihedusega sõidutee
äärde, kuhu seda on väga vaja. Kergliiklustee hakkab omavahel ühendama Jüri
alevikku Assakuga,“ kõneles vallavanem,
kes lisas, et koos kergliiklustee rajamisega
kahe aleviku vahele lahendatakse ära ka
Assaku elanike alevikusisene liikumine,
sest ehitatav tee ühendab lasteaeda elamute
piirkonnaga teisel pool viadukti.
Samuti saab Võrklaeva sõnul tänavu
suvel valgustuse ülekäigurada Assaku lasteaia ees, seda on juba ammu oodatud.
„Niipea kui ehitustööde eelduseks olevad
toimingud on tehtud, kuulutatakse välja
riigihange kergliiklustee ehitamiseks ja
käesoleva aasta suve lõpus saab ilmselt
kahe aleviku vahel jalutada, joosta või
jalgrattaga sõita uuel kergliiklusteel,“ rääkis Võrklaev.
Loe ka teiste ehitamist ootavate kergliiklusteede kohta: www.rae.ee/artiklid-ehitustegevusest või Rae Sõnumite mainumbrist.
RS
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Vaata kaardilt, kus täpselt asub äsja positiivse rahastamisotsuse saanud kergliiklustee lõik

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

Valmis Järveküla Kooli
eskiisprojekt
Järveküla Kooli projekteerija SWEDCO
Projekt AS sai valmis maja eskiisprojekti.
Projekteerimistööde eestvedaja, abivallavanem Madis Sarik rääkis, et Järveküla Kool hakkab asuma kolmeosalises
nüüdisaegses hoonekompleksis. Esimene,
kõige madalam osa, on algkooli tarbeks,
keskmises osas asuvad aula ja söögiruumid
ning tagumises ja kõige suuremas, kolmekorruselises osas hakkavad paiknema
põhikooliastme õpperuumid, võimla,
lugemissaal ja kauneid kunste ning sporti
õpetava huvialakooli klassid. Tagumise
hoone osas on arvestatud ka võimaliku
ujula rajamisega.
Abivallavanem kõneles, et Järveküla

Kool hakkab ehitusstiililt ja ruumide liigenduse poolest sarnanema põhjamaadele
omase õppeasutusega. Hoone saab olema
multifunktsionaalne, mis tähendab, et see
ehitatakse nii kvaliteetse õppetegevuse
korraldamiseks kui ka ümberkaudsete inimeste sportimise ja vaba aja sisustamise
jaoks.
Järveküla Kooli projekteerimistööd
kestavad lepingu järgi 13. juulini ning selleks ajaks peab olema lahendatud ka hoone
ümbrus koos liiklusskeemiga. Ehitustöödega alustatakse hiljemalt sel sügisel.
Järveküla Kool avab uksed 2016. aasta
1. septembril.
RS
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Volikogu kehtestas Järveküla Kooli planeeringu

Maa enne kooli ehitamise algust

19. mai volikogu istungil kehtestati detailplaneering Järveküla Kooli rajamiseks.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0
ha ning see asub Rae vallas Peetri alevikus
Vana-Tartu maantee ja Reti tee ääres.
Planeeringute eest vastutav abivallavanem Priit Põldmäe ütles, et nüüd, kui pla-

neering on kehtestatud, saab edasi minna
projekteerimistööde ja ehitusprotsessi ettevalmistamisega. „Uue kooli eskiisprojekt
on valmis ning niipea kui projekteerimine
on lõppenud ja ehitushange teostatud, saab
kooli ehitusega algust teha,“ kõneles Põldmäe.
RS
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vallavalitsus

Vallavalitsus
teatab
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
29.06.2015–12.07.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Vaskjala küla Vesiroosi tee 8 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
11.11.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1507 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega
nr 788. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Vesiroosi tee 8 kinnistul Pirita
jõe parempoolsel kaldal. Juurdepääs
kinnistule on Vesiroosi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
maatulundusmaa sihtotstarbeline
kinnistu neljaks elamumaa, üheks
transpordimaa ja üheks üldkasutatava
maa sihtotstarbega krundiks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
jõeäärsele osale on ette nähtud haljasala ja parkmetsamaa ning Vesiroosi
teest ida poole jäävale osale elamumaa
maakasutuse juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
12.07.2015.
Vaskjala küla Kurekaela tee 2, 4 ning 6
kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
07.01.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 14 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega nr
787. Planeeritav ala asub Vaskjala külas
Näkinurga ja Kurekaela tee nurgal.
Juurdepääs kinnistule on Näkinurga ja
Kurekaela teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,0 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
kolm olemasolevat elamu- ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut
kuueks väiksemaks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detail-
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planeeringule esitada hiljemalt
12.07.2015.
Vaskjala küla Veskimäe tee 7 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.04.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 454 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega nr
789. Planeeritav ala asub Vaskjala külas
Veskimäe tee ja Pirita jõe vahelisel alal.
Juurdepääs kinnistule on Veskimäe
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks väiksemaks kinnistuks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
12.07.2015.
Järveküla Leerimäe tee 12b ja Leerimäe
põik 5 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
16.12.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1745 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega
nr 786. 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 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 üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
12.07.2015.
Järveküla Sepa-Maidu kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
27.02.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 240 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 19.05.2015 korraldusega
nr 740. Planeeritav ala asub Järveküla

•

•

•

külas Kindluse tee ääres. Juurdepääs
alale on planeeritud Kindluse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,0 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa sihtotstarbega kinnistuteks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
12.07.2015.

Peetri aleviku Vana-Tartu mnt 9 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
20.03.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 348 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega
nr 792. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu mnt ääres. Juurdepääs alale on planeeritud Vana-Tartu
maanteelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 2,0 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
väiksemateks elamumaa sihtotstarbega
kinnistuteks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Veneküla Sinnika kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
05.08.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 996 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 19.05.2015 korraldusega
nr 741. Planeeritav ala asub Venekülas
Veneküla tee ääres. Juurdepääs alale
on planeeritud avalikult kasutatavalt
Veneküla teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,0 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kolmeks elamumaa kinnistuks
ning lahendada juurdepääs Pirita-Jõe
kinnistule, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud pers-

vallavalitsus
pektiivne elamumaa ja haljasala ning
parkmetsamaa juhtotstarve.

osade üldplaneeringuga, kus piirkonda
on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

Peetri aleviku Vägeva tee 3a kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 19.05.2015 korraldusega
nr 742. Planeeritav ala asub Peetri alevikus väljakujunenud elamupiirkonna
ja Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee
2 alal, millele on Rae Vallavolikogu
13.04.2004 otsusega nr 225 kehtestatud
Peetri küla Vägeva ja Uusmaa kinnistu
detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,72 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta veekogude maa ja
üldkasutatava maa sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, moodustada üks äri- ja
tootmismaa ning üks transpordimaa
krunt, 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.

Peetri aleviku Kõrtsi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavolikogu 19.05.2015 otsusega nr
115. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu maantee ja Reti tee
ääres elamupiirkonna ning äri- ja tootmismaade vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud
Reti teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta maatulundusmaa sihtotstarbega ja perspektiivse elamumaa juhtotstarbega Kõrtsi kinnistu sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, et kinnistule oleks võimalik
rajada põhikooli hoone. Sellest tulenevalt määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega
varustamine ja haljastus.
• Rae valla üldplaneeringuga on Kõrtsi
kinnistu maakasutuse juhtotstarbeks
ette nähtud perspektiivne elamumaa
sihtotstarve.
• Antud juhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Detailplaneeringu koosseisus esitatakse
ettepanek Rae valla üldplaneeringuga
määratud juhtotstarbe muutmiseks elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks
(sotsiaalmaa sihtotstarbe alaliik).
Jüri aleviku Tuule põik 1 ja 1a kinnistu
ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 12.05.2015 korraldusega nr 688. Planeeritav ala asub Jüri
alevikus üksikelamutega hoonestatud
piirkonnas Tuule põigu ja Tuule tänava
ääres. 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 lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla küla-

Peetri aleviku Kalmu kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega
nr 791. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Pargi, Suurekivi ja Küti tee ristil.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,9
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja üks ärimaa, üks
transpordimaa ning üks maatulundusmaa krunt, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud,
lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud ärimaa juhtotstarve, kus eelistatakse eelkõige piirkonna elanikkonda teenindava ärimaa
arendamist.
Lehmja küla Kase II, Põlendiku, Rukki tee
20 ja Rukki tee 22 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega
nr 790. Planeeritav ala asub Lehmja
külas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee vahetus läheduses perspektiivse Rukki tee ääres. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 7,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk

•

on jagada olemasolev Kase II maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kolmeks äri- ja tootmismaa krundiks ning
üheks transpordimaa krundiks, muuta
osaliselt Põlendiku maatulundusmaa
kinnistu sihtotstarvet, moodustades
ühe äri- ja tootmismaa krundi, ühe
maatulundusmaa krundi ning ühe
transpordimaa krundi, muuta Kaera
tee L2 transpordimaa kinnistu sihtotstarvet ning liita osalt Rukki tee 20 ja
osalt Rukki tee 22 äri- ja tootmismaa
kinnistute koosseisu, määrata äri- ja
tootmismaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on planeeritud äri- ja
tootmismaa juhtotstarve.

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

Patika ja Lagedi
mänguväljakud
said täiendust
Abivallavanem Madis Sariku sõnul
täiendati uute turvaliste atraktsioonidega
kahte mänguväljakut, uusi atraktsioone
paigaldati Patikale ja Lagedile.
Patika küla puhkeala mänguväljakule
paigaldati mai lõpus kuusnurkne lehtla ja
kaks vedrukiike. Samuti valmistati puhkealal ette viiesaja ruutmeetri suurune
muruväljak, kuhu paigaldati kolme rõngaga korvpallikonstruktsioon.
Lagedi mänguväljakule, mis asub
Betooni 15 ja 19 majade vahelisel alal, paigaldati olemasolevatele atraktsioonidele
lisaks pisemate jaoks kaks vedrukiike ning
rongiga liumägi. Suuremaid lapsi ootab
nüüdsest uus ronila. Lisaks täiendati mänguväljakut uue pingiga ning liivakasti kaunistab uus istekohtadega ümbris.
Atraktsioonid on tootnud ja paigaldanud Rae vallas asuv Tiptiptap OÜ.
RS
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Vaidas tähistati
lastekaitsepäeva
Vaida Põhikooli võimlas pakuti lastele
arendavaid ja lõbusaid tegevusi. Seltsi
pakkusid Lagedi-Jüri noorteühingu noorsootöötajad ning vallas igapäevaselt laste ja
noorte tegevuse ja heaolu eest hoolt kandvad spetsialistid.
Üheskoos meisterdati ja joonistati.
Lapsed said maiustada Jüris valmivate
Maheleiva kohviku maitsvate saiakestega
ning juua kosutavat kõrrejooki. Samuti said
nad osa elamusest, kuidas õhupallimeister
kõigile vahvaid kujukesi vormib.
Õues tutvustasid Assaku päästekomando liikmed lastele tuletõrjeautot ja
päästetehnikat.
Vallavalitsus tänab kõiki organiseerijaid ning eriti suur tänu kohvikule Maheleib, õhupallimeistritele ja Assaku päästekomandole toreda ürituse eest.
RS

Lagedi rippsild aastast 1984

Rae vallavalitsus korraldas
hanke Nabala tee ehitamiseks
Hankelepingu objektiks on Patika külas
asuva Nabala tee katte ehitus. Pakkumusi
oodati 5. juuniks ning lähiajal selgub hanke
võitja.
Nabala tee geoloogilised uuringud

teostati möödunud talvel ning need olid
eelduseks vastava projekti koostamisel,
mille alusel sai korraldada hanke ehitaja
leidmiseks.
RS

Vaskjala küla elanikud tegid
Jüri ujumispaiga korda

Jüri ujumiskoht Vaskjala külas
Suvel on kõik oodatud Vaskjala külla Jüri
ujumiskohta, mille külaaktiiv on kenasti
korda teinud. 1. mail toimus Pirita jõe
ääres Vaskjala rannas Vaskjala küla talgu-
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Lagedi rippsillale tehakse
uuenduskuur
Foto A. Tšuberik
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päev, millest võttis osa 45 tegusat inimest.
Rand koristati kõiksugusest prahist ja
värske värvikuue said riietuskabiin ning
võrkpallivõrgu postid.
RS

Lagedi aleviku sümboliks olev jalakäijate
rippsild läheb sel suvel remonti. Plaanis on
renoveerida silla metallkonstruktsioon ja
laudis ning korda tehakse kahelt poolt silla
juurde toovad asfaltteed koos valgustuse
parandamisega. Kogu rippsild saab samuti
värske väljanägemise, sest pärast renoveerimist kaetakse see uue värviga.
Lagedi ajaveeb lagedi.wordpress.com
kirjutab, et praegusel kujul on sild olnud
jalakäijate kasutuses 1984. aastast. Rippsilla
ehitamise idee autor ja eestvedaja oli kooli
tolleaegne direktor Sven Sagris.
RS

Assaku-Tallinna
kergliiklustee
esimese etapi
ehitamiseks
laekus kaheksa
pakkumust
Vana-Tartu maantee äärde Kindluse tee
ristist kuni Vana-Veski teeni kergliiklustee
lõigu ehitamiseks korraldatud riigihankel osales kaheksa pakkujat. Minimaalne
pakkumuse hind oli ilma käibemaksuta 213 278,06 eurot ja maksimaalne
294 789,90 eurot.
Vallavalitsusel tuleb pakkumused kvalifitseerida ja leida parim pakkuja. Tee-ehitus toimub plaanide järgi juulis.
RS

uudised

Rae valla kodanikeühendused
pole raha taotlemisel aktiivsed
2014. aastal registreeriti Harju Ettevõtlusja Arenduskeskuses (HEAK) 725 kodanikuühenduste nõustamist, neist vaid 10 ehk
1,4% olid Rae valla kodanikuühendused.
Ühendustele korraldatud seminaridest
ja koolitustest võttis osa 44 Rae valla elanikku, mis moodustab 2,5% osalenute
koguarvust (1737).
HEAKi veebilehel on avaldatud ülevaatlik projektitoetuste tabel, kus kajastub,
et 2013.–2014. aastal sai kohaliku omaalgatuse programmist toetust 20 Rae valla projekti kogusummas 31 302 eurot. Aastatel
2006–2014 on Rae valla ühendused saanud
toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, PRIA meetmetest, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapitalilt 33 projektile kogusummas
481 188 eurot.
Arvestades valla elanike aktiivsust ning
inimeste arvu (1. jaanuari 2015 seisuga üle
15 000), võib arvata, et tasuta tuge võiks
soovida rohkem ühendusi ja inimesi, kui
seda praegu saanud on. Nii on HEAK
kohandanud oma tegutsemise vorme ning
nõustamiseks ei pea ühendused ilmtingimata leidma aega Tallinnasse Omavalitsusmajja tulemiseks. Huvilised võivad Rae
vallas koonduda ning HEAKi konsultant
tuleb ise kohale – lepime kokku ühe päeva
ning kohtumise ajad, et võimalikult tõhusalt üksteise aega kasutada. Kohtumise
kokkuleppimiseks tasub ühendust võta
HEAKi konsultandiga ning siis võib juba
leida parima viisi tasuta teenuse kättesaamiseks.

Toetatakse maakonnaüleselt
HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, mille missioon on
toetada piirkondade arengu kaudu Eesti
sotsiaalmajandusliku konkurentsivõime
ja elanikkonna rahulolu kasvu. HEAKi
missioon on olla toeks Harju maakonna
ettevõtjatele, mittetulundusühendustele ja
avaliku sektori organisatsioonidele mõjusate ideede algatamisel ning elluviimisel,
lähtudes maakondlikust tasakaalustatud
regionaalarengust. Võrgustikuna tegutsemine tagab ühtlase teabe olemasolu ning
vajaduse korral täiendava toe ja info saamise igast maakonnast.
Maakondlike arenduskeskuste mittetulundusühenduste konsultandid on ühiselt
veebis loonud kodanikuühenduste nõuandja MAKISe. Sealt on leitav unikaalne
tähtaegade kalender, millesse koondatakse
info avatud projektikonkurssidest. Alalehtedel sisaldub rohkesti abimaterjale nii
alustavale kui ka juba tegutsevale ühendusele illustreeritud asutamisdokumentide
näidistest ja registritoimingute selgitustest arengukava koostamise ning fondide
ülevaateni. Nendel kõikidel teemadel saab
nõu ja abi küsida ka HEAKi konsultandilt.
Veebilehel http://mty.arenduskeskused.ee/
avaldatakse infot just kodanikuühenduste
esindajatele suunatud soodsatest koolitustest.
Lianne Teder
MTÜde konsultant

Jüri terviserada saab
jaanipäevaks multškatte ja
saarekesed
Jüri terviserada kaetakse käesoleva aasta
juunis täies ulatuses multškattega ning
radade neljas ristumiskohas hakkavad
olema kolmnurksed maapinnast kõrgemal
asuvad palksaarekesed, mis on mõeldud
istumiseks ja puhkamiseks.
Jüri terviserajast soovib vald kujundada piirkonna loodusoludesse sobiva
heatasemelise spordi- ja puhkekeskkonna,
mis vastab igati kasutajate nõudmistele.
Lähitulevikus on plaan paigaldada radade
äärde rohkem infostende ja suunaviitasid.
Töö käib ka selle nimel, et tulevikus saavad

tervisesportlased kasutada lihastreeningu
tegemiseks jõuelemente radade juures.
Jüri terviserada on 5,2 kilomeetrit pikk
ning kuulub Eesti Terviseradade võrgustikku.
Terviseraja juures asub Rae Spordikeskuse hoone, mis pakub spordiharrastajatele nii pesemis- kui ka saunavõimalust.
Spordikeskuses saab kasutada ka jõusaali
ja ujulat.
Madis Sarik
abivallavanem

Soodevahe
külla kerkib
hiiglaslik
logistikakeskus
Eesti jaekaubanduse grupp ETK hakkab
ehitama Rae valda logistikakeskust, mille
suurus on u 45 000 m2.
Eesti Tarbijateühistute Keskühistu on
otsustanud ehitada hiiglasliku logistikakeskuse koos büroohoonega Soodevahe külla.
„Asukoha valikul sai määravaks eelkõige piisava suurusega maatüki linnalähedus, sobiv ühendus ühistranspordiga ning
hea maanteevõrgustik,“ teatas ettevõte Rae
Sõnumitele.
Ehitise planeeritav valmimise aeg on
31. juuli 2016. a.
100% Eesti tarbijatele endile kuuluv
ETK on vanim ja suurim Eesti jaekaubanduse vallas ühiselt tegutsev grupp. ETK
Grupis on 19 tarbijate ühistut, millel on
omakorda ligi 83 000 ühistu liiget.
RS

17. juunil
on Jüris
liikluskorraldus
häiritud
17. juunil Jüris toimuv Filter temposõidu
karikasarja 4. etapp toob kaasa ajutisi
muudatusi liikluskorralduses. 25 km pikkusele paarissõidule – osaleda on lubatud
ka üksinda – starditakse Rae vallamaja eest
ning liigutakse mööda Aaviku teed Vaida
poole. Sõidetakse kuni Seli teeristini, kust
keeratakse vasakule Seli karjääride poole,
kus asub pööre. Tagasi sõidetakse vastupidises suunas mööda sama trassi.
Kuigi liiklus on võistluse ajal kell 18–21
eespool nimetatud trassil suletud, võib rajal
liikuda üksikuid autosid. Seetõttu on ratturid ohutuse huvides kohustatud terve raja
ulatuses liikuma vaid oma suunavööndis.
Telgjoone ületamine on rangelt keelatud,
seda ka kurvides!
Rajal võib võistluse ajal mootorsõidukiga liikuda ühistransport, operatiivsõidukid ja kohalikud elanikud, kellel puudub
alternatiivne võimalus koju jõuda. Korraldajad paluvad sõidukijuhtidel sihtkohta
jõudmiseks tavapärasest rohkem aega
varuda ning järgida liiklusreguleerijate
märguandeid.
Liina Märtin
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tasub teada

Jaanilaat
22. juunil
kell 10.00–15.00

Rae Hooldekodu esisel platsil,
Jüri alevikus

Müügil erinevat
käsitööd,
istikuid, riideid,
kodutarbeid,
mänguasju,
toidukaupa jm.
Lastele batuudid ja
näomaalija
Lisainfo telefonil
6056759
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Peetri ja Järveküla piirkonna
koolikohtade jaotusest
Kuna 2015. aasta 1. septembril läheb kooli
seitse klassitäit lapsi ja 2016. aasta 1. septembril läheb samuti tänaste prognooside
järgi Peetri teeninduspiirkonnas kooli
vähemalt seitse klassitäit lapsi, siis pole
võimalik väljastpoolt alevikku olemasolevasse kolme paralleelklassiga Peetri Kooli
kõiki lapsi võtta. Selleks ajaks on valmis
ehitatud nüüdisaegne kolme paralleelklassiga heade sportimisvõimaluste ja kauneid
kunste õpetava huvialakooliga Järveküla
Kool, mis hakkab paiknema Vana-Tartu
maantee ja Reti tänava nurgal.
Rae vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon arutas 6. mail koolikohtade jaotamise põhimõtet Peetri teeninduspiirkonnas. „Säilitamaks õppetöö toimumist ühes
vahetuses, samuti kasutamaks optimaalselt
nii olemasoleva kui peatselt tegevust alustava uue kooli ressursse, on otstarbekas ja
mõistlik lapsed alates 2016. aastast jagada
kahe kooli – Peetri ja Järveküla põhikooli
vahel,” kõneles komisjoni esimees Kaarel
Kais.
Kais lisas, et komisjon ei pea mõistlikuks tingliku piirjoone tõmbamist, millest
ühele poole jääks Peetri Kooli ja teisele
poole Järveküla Kooli teenindusala. „Pooldame paindlikumat lahendust, mille puhul
laste paigutamisega hakkab tegelema vallavalitsuse juurde loodav komisjon, kellele
on otsustamiseks ette antud kindlad kriteeriumid. Olulisimaks laste paigutamise
kriteeriumiks jääb lapse koolitee pikkus.”
Kuna Järveküla Kool hakkab teenin-

dama praeguse Peetri teeninduspiirkonna
lõunapoolsemaid külasid, ei tähenda see
seda, et uude kooli ei pääse Peetri aleviku
piirkonna lapsed.
Järveküla Kool saab olema kodukooliks
Järveküla, Assaku, Rae küla ja Uuesalu küla
lastele ning samuti pääseb sinna üks osa
Peetri aleviku lastest.
Järveküla Kooli kaugus Peetri Koolist
on ligi 2 kilomeetrit ning korralike kergliiklusteede olemasolu korral on Peetri
lastel võimalik turvaliselt Järveküla Koolis
käia. Tänavu suvel luuaksegi kõik eeldused,
et kaks kooli oleks omavahel ühendatud
kergliiklusteega ning juunis alustatakse tee
ehitamisega Järveküla Kindluse teest kuni
Peetri Vana-Veski teeni.

Peetri Kooli hoolekoguga
kohtumisel leiti, et kindlat
piiri ei tule
27. aprillil toimunud kohtumisel Peetri
Kooli hoolekogu liikmete, direktori ja vallavalitsuse esindajate vahel arutati põhjalikult seda, millise põhimõtte järgi tulevikus
kahe kooli klassid komplekteerida.
Ühise arutluse tulemusena leiti, et jagamisel tuleb arvestada mitut asjaolu. „Leppisime hoolekogu esindajatega kokku, et
mingisugust kindlat Peetri piirkonda jagavat joont, mille ühele poole jäävad Peetri
Kooli lapsed ja teisele poole Järveküla
Kooli lapsed, ei tule,” rääkis vallavanem
Mart Võrklaev, kes lisas, et hindas väga
hoolekogu seismist selle eest, et Peetri ale-

viku lapsed võiksid käia ennekõike Peetri
Koolis, sest sinna on neil lühem koolitee. Ühiselt lepiti kokku, et kui peaks tekkima olukord, et kõik Peetri aleviku lapsed
Peetri Kooli ei mahu, tuleb laste suunamisel arvestada võimalikult palju koolitee
pikkuse ja vanemate sooviga.
Hoolekogu kohtumisel osalenud ja
hariduse valdkonda kureeriv abivallavanem Jens Vendel ütles, et kindlasti on oluline hakata vaatama igal aastal kooliminejate arvu eraldi ning vastavalt sellele saab
komplekteerida Rae valla koolide klassid.

Esimeste klasside koosolek
toimub 26. augustil
Peetri Kool on saatnud 2015/16. õ-a kooli
minevate laste vanematele kirja, kus on
märgitud, et 1.E–1.K klassi lapsed lähevad
aastal 2016 Järveküla Kooli. Kuid see ei
ole hariduse peaspetsialisti Marju Randlepa sõnul kindlasti jaotus, mida muuta
ei saa. „Peetri Koolist Järveküla Kooli
tuleb üle viia seitsmest klassikomplektist
kolm ning esialgse arvestuse järgi saavad
olema need 1.E, 1.G ja 1.K. Kui näiteks
90% klassist soovib üle minna, siis üleviimine toimub, aga need, kes üle minna
ei soovi, ei pea seda tegema. Eesmärk on
leida ikkagi kõigi jaoks võimalikult sobiv
lahendus, mis tähendab, et iga vanemaga
räägitakse eraldi.“ Eesoleval sügisel alustavate esimeste klasside koosolek toimub 26.
augustil kell 18 ning seal räägitakse kõigest
lähemalt.
RS

Lasteaialapsed uurisid põllumajandustehnikat
Tänapäeval on mõistlik juba varakult mõtlema hakata, millist tööd tulevikus teha. Õie lasteaia Võilille rühma koolieelikud võtsid koos
õpetajatega vastu põllumajandustehnika müüja Konekesko saadetud küllakutse tulla tutvuma suurejoonelise masinapargiga. Kui piirkonna asutustelt tuleb veel kutseid, siis Õie lasteaias ollakse selle üle väga rõõmsad.
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Inglismaa lasteaias õpitakse projektipõhiselt ja käiakse õues iga ilmaga
Peetri lasteaia õpetajatel oli märtsi alguses võimalus Comeniuse projekti raames
külastada Inglismaad. Tagasi tuldi värskete mõtete ja ideedega, millest osa soovitakse
rakendada ka Peetri lasteaias.
Meil oli võimalus külastada kahte lasteaeda Spennymooris: Tudhoe Moori ja
Oxclose’i lasteaeda. Tudhoe Moori lasteaias käivad lapsed imikueast kuni viienda
eluaastani. Lapsed on jaotatud vanuse
järgi kahte rühma. Eraldi pakutakse veel
päevahoiuteenust. Lasteaed on avatud kella
7.30–18.00.
Oxclose’i lasteaia ukseni viiv tee on
ääristatud puidust valmistatud postidega,
kus on kirjas lasteaia põhiväärtused. Lasteaed on avatud kella 8.30–15.30. Seal käivad
lapsed vanuses 3–5 aastat. Pärast viiendat
eluaastat lähevad lapsed kooli. Kolm tundi
lasteaias on lapsevanemale tasuta. Tavaliselt on hommikul kohal 42 ja õhtul 40
last. Lastega tegeleb viis õpetajat korraga.
Söögiajaks tuleb appi ka koristajatädi ning
üldiselt koristatakse siis, kui lapsed on
lasteaiast lahkunud. Lapsed on jaotatud
värvide järgi kolme gruppi. Igal õpetajal
on töögrupis 13–14 last. Lasteaia lastel on
ühtne riietus ehk vorm, mis on peredele
vabatahtlik, kuid meile jäi silma, et enamik
lapsi oli vormiriietuses.

Õppetegevusse ei kaasata
muusika- ja liikumisõpetajaid
Oxclose’is ei ole nii põhjalikku õppekava
nagu meie lasteaias. Õppetegevuse planeerimine käib projektiõppe põhimõttel, ühest
teemast areneb uus, mis võib kesta kuni
seitse nädalat. Lastel on võimalus teema
valikul kaasa rääkida ning tegevused on
lapsest lähtuvad ja mängulised. Hommikuring kestab 20 minutit ning pärast seda on
lastel vaba mäng. Õpetajad jälgivad lapsi
kõrvalt ja suunavad vajaduse korral nad
ühest mängust teise.
Lasteaias ei ole muusika- ja liikumisõpetajaid. Nädalas korra viiakse lapsed
lõuna ajal kohalikku vabaajakeskusesse,
kus toimuvad ujumis- ja liikumistegevused. Vabaajakeskus on Spennymooris
populaarne koht, mis on tänapäevaselt
sisustatud.
Lapse arengut jälgitakse lapse esimesest
päevast kuni koolini. Õppekavas on ette
kirjutatud 17 punkti, mida peab laps viiendaks eluaastaks omandama. Need punktid
hõlmavad pigem lapse emotsionaalseid
Margit Kuusemaa
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vajadusi/oskusi kui vaimset arengut tervikuna. Lapse arengu kohta koostatakse A4
suurune album, kus on näiteks lapse käejälg, tema pikkust markeeriv nöörijupp,
kunstitööd, fotosid lapse erinevatest tegemistest ning lisatud on õpetaja selgitused.
Iga õpetaja vaatleb kindlaid lapsi. Vanematele koostatakse laste tegemistest suur
A3 album ning üks leht illustreerib ühte
nädalat. Õpetajal on iga päev ette nähtud
üks tund mappide täiendamiseks.
Lasteaia direktori sõnul töötatakse Inglismaal küllaltki suure pinge all. Inspektorid kontrollivad lasteaia õppetööd, kuid
suures osas piirdub kontroll laste mappidega tutvumisega.

Rühmaruum nagu meie Hea
Algus
Inglismaa lasteaia õuealal pole ainult atraktsioonid mängimiseks, vaid seal õpetatakse
tegema päris asju
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Rühmaruum on sisustatud sarnaselt HEA
ALGUSE metoodikaga. Rühmaruumis on
lugemis-, matemaatika-, ehitus-, meis-
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Õueala ainult ei mängita
Inglismaal käivad lapsed õues iga ilmaga.
Õueskäimiseks on lasteaia poolt kummisaapad ja jope. Õpetaja avab ukse, mis viib
lapsed lasteaia õuealale ja seal liiguvad
nad vabalt õue ja toa vahel. Iga laps riietub iseseisvalt ning valib vastavalt ilmale
õueriietuse.
Õueala ei ole pindalalt suur, küll aga
igati lapsesõbralik, kompaktne ja turvaline.
Koos lastega istutatakse puid ja tehakse
lõket. Õpetajad on välja mõelnud legendid
hoovis puude all elavatest haldjatest ja silla
all pesitsevatest trollidest. Puule on jätnud
oma käpajälje ka karu. Lastel on õues võimalik tegutseda puutöö- ja joonistamismajakeses. Hoovis on pumbaga puurkaev
veega mängimiseks. Ka märtsikuus! Talveperioodiks on liivakasti liiv asendatud
kivigraanulitega. Liiv külmub talvel ju ära!
Kevaditi külvatakse koos lastega peenrakastidesse köögiviljad ja maitseainetaimed.
Köögiviljade valmimisel on lastel luba neid
lõikuda ja nendega õues mängida. Muruniitmise perioodil jäetakse aia üks osa
niitmata. Seal saavad oma peenmotoorikat
parendada lapsed, kellel on raskusi kääridega lõikamisel. Hoovil seisavad lastele
mängimiseks vanad kaablirullid ja maasikakastid. Kiikumiseks on olemas kiiged ja
ronimiseks piraadilaev.
Kell 11.45 ootavad lapsevanemad oma
lapsi esikus ning samal ajal koristavad õpetajad rühmaruumi. Saabuvad uued lapsed
vanematega. Kõigepealt istutakse söögilaua
äärde, kus süüakse kodust kaasa võetud toidupoolist. Kotis on enamikul lastest väike
mahlajook, jogurt, küpsis või krõpsupakk.
Lahkusime lasteaiast, võttes kaasa positiivsed emotsioonid ning pea oli tulvil uusi
ideid. Sõitsime koju, et uusi ideid ellu viia
ja kolleegidega jagada. Reis oli meeldejääv
ja innustust pakkuv.

Jüri Gümnaasium
korraldas koos
vilistlastega kogu
vabariigile nuputamisvõistluse
25. aprillil toimus Jüri Gümnaasiumis
koostöös MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskoguga vabariiklik „Nuputa“ võistlus.
Sel aastal oli osalejaid rekordarv: 5.–6.
klasside võistkondi oli 37 ja 7. klasside
võistkondi 35, kokku 253 õpilast.
Jüri Gümnaasium oli esindatud 7.
klassi võistkonnaga, kes saavutas maakonnas 2. koha. Võistluse korraldajad olid Jüri
Gümnaasiumi õpetajad ja žüriisse kuulus
12 õpetajat üle Eesti. Auhindade ja mee-

nete osas aitasid meid kommivabrik AS
Kalev, Maanteeamet ning Tartu Ülikooli
Teaduskool. Korraldajad tänavad kõiki
abistajaid. Parimad nuputajad 5.–6. klassi
arvestuses olid Pärnu Kuninga Tänava
Kool ning Tartu Miina Härma Gümnaasiumi I ja II võistkond; 7. klassi arvestuses
Tartu Miina Härma Gümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaasium ning Tallinna
Reaalkool.
RS

Assaku ja Aruheina lapsed
pidasid kevadpidu
20. mai õhtupoolikul toimus Assaku lasteaia hoovis suur perepidu. Koos pidutsesid
Assaku ja Aruheina lasteaia lapsed, Pipi
Pikksukk ja lastevanemad.
Pidumenüüs oli head ja paremat, kuid
kõige suurema elamuse pakkusid esinemislaval lapsed ise. Lasteaedade laulukooridele
ja esinejatele lisaks andis kontserdi ka staažikas laulja Erich Krieger.

Kahe lasteaia direktriss Kaia Randlaine tänab südamest Peetri aleviku vanemat Margus Laulat ja Lions Klubi Harju I
seltskonda. Eriline tänu kuulub aga Assaku
ja Aruheina lasteaia rõõmsameelsetele kollektiividele, sest tänu neile sai kevadpidu
toimuda just nii toredana, nagu see oli.
RS
Foto Assaku lasteaed

terdamis-, joonistamis- ja arvutikeskus.
Arvutinurgas asetsevad seinal pildid koos
seletustega klaviatuurinuppudest. Laual on
kaks monitori, printer ja mängukonsool.
Rühmas on veel lisaks juuksurimäng ja
nukunurk ning vähem on nii-öelda valmismänguasju. Loovuse arendamiseks
on erinevad vahendid, millega laps saab
meisterdada ja lasta oma loovusel lennata!
Vahvad on rühmaruumis asetsevad konnakulleste akvaarium ja tibude inkubaator.
Nädal hiljem saime Inglismaalt e-kirja, et
tibud on koorunud! Toas ja õues on mitmeid vee- ja liivalaudu, kus lapsed saavad
iseseisvalt tegutseda.
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Peetri lasteaia õpetajad
Anne Loopere, Margit Kuusemaa,
Liisa Sähka ja Riina Rosar
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Tormiliselt arenev Peetri saab kahe aasta
jooksul mitu miljonirajatist
Võib liialdamata väita, et Peetri alevik ja
selle ümbrus on kujunenud Eesti üheks
kiiremini arenevaks ja atraktiivsemaks
piirkonnaks. Ehitustööd, milles iga Tallinna-Tartu maanteed mööda sõitev inimene võib oma silmaga veenduda, käivad
täie hooga. Peetri ülikiire areng on aga
pannud elanikke küsima, kas omavalitsus võiks varsti taotleda linna staatust,
kas praegune roheluse ja peresõbraliku
elukeskkonnaga magnetina elanikke
meelitav territoorium jääb selliseks või
pääseb maksvusele kinnisvaraarendajate
paks rahakott.
Kui 2003. aastal elas Peetris veel pisut
üle 700 inimese, siis seitsme aastaga on elanikkond rohkem kui kolmekordistunud. 1.
jaanuari seisuga on Peetri oma kodukohaks
määranud ligi 3900 inimest.
Arengu ja planeeringute eest vastutav
Rae abivallavanem Priit Põldmäe väidab
aga, et tegelik elanike arv võib olla kolmandiku võrra suurem ehk üle viie tuhande.
„Tänapäeval vaadatakse, milline omavalitsus paremaid hüvesid pakub,“ on Põldmäe
kriitiline. „Meie Rae vallas töötame selle
nimel, et pakkuda soodustusi pikaaegsetele elanikele.“
Põldmäe soovitab inimestel kannatust
varuda. „Peetri on omaaegne küla, mis
hakkas tänu logistiliselt soodsale asukohale
kiiresti kasvama,“ meenutab Põldmäe. „Et
infrastruktuuri järele aidata, pidi esmalt
tekkima kriitiline arv maksumaksjaid.
Ühel hetkel hakkas aga inimesi massiliselt
tulema. Eelmisel aastal registreeriti Peetrisse ühel perioodil nelja kuuga 200 last.
Nii kiiresti pole võimalik näiteks koole-lasteaedu ehitada. Peab rõhutama, et Peetris
tuleb kogu infrastruktuur ise rajada. Eriti
kärsitud on Tallinna magalarajoonidest tulnud inimesed, kes soovivad saada samasuguseid teenuseid nagu linnas. Nad ei anna
aga endale aru, et Tallinnas on ühe hektari
kohta palju rohkem maksumaksjaid kui
Rae vallas.“

Rae valla elanikul töökohad
kodu lähedal

Alates 1946. aastast Peetris elav Villu Lauri
mäletab hästi, kuidas piirkond koosnes
kõigest kümmekonnast majast. Kohal,
mida praegu kaunistavad kool ja lasteaed,
laiusid veel mõnikümmend aastat tagasi
aia- ja karjamaa. 78-aastane Lauri kinnitab,
et tema pole seda tüüpi inimene, kes vanu
aegu taga nutab.

Rae Sõnumid • juuni 2015
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velõhkujad, aga huvitavad büroohooned
kindlasti, sest ligipääsetavuse osas saab see
nurk olema väga hea,“ kõneleb Võrklaev,
lisades täpsustuseks, et kõnealune ala asub
Lehmja külas.

Elamusspordikeskus, äripark,
uus kool, vabaajakeskus ...

Peetri asutamist märkiv kivi Peetri pargis
„Olen progressiivse suhtumisega,“
märgib Lauri. „Koos ehitustegevusega
tuli külla elu juurde. Praegu elab siin juba
teine ja kolmas põlvkond. Nüüd on kauplus, apteek, postkontor ja kütusetankla
väga lähedal. Julgen öelda, et enne oli elu
hullem – leiva järel pidi käima Mõigus või
Sikupillis.“
Peetri tormiline areng on pannud vallajuhte pead murdma mitmete probleemide
kallal. Põldmäe andmetel toovad argipäeviti umbes paarkümmend bussi Rae valda
tööjõudu sisse, kuid Rae valla oma inimesed sõidavad tööle Tallinna. Põldmäe on
märganud, et hommikuti toovad bussid
siia spetsialiste tootmisettevõtetesse, kuid
ära sõidab siit jõukam kohalik elanikkond.
Tartu maantee erinevad ristmikud on pendelrände tõttu hommikuti ja õhtuti tugevasti üle koormatud.
„Peaksime edaspidi panustama kõrgepalgalistele töökohtadele. Rae vallas pole
praegu klassikalisi büroohooneid. Võibolla tulekski kaaluda „pilvelõhkujate“
ehitamist Tallinna ringtee ümbrusse, et
kõrgelt haritud inimesed ei peaks iga päev
Tallinna vahet sõitma,“ viskab Põldmäe
mõtte õhku.
Vallavanem Mart Võrklaev kinnitab,
et esmapilgul ulmelisena näivat ideed on
tõepoolest omavahel arutatud, aga see ei
puuduta Peetri piirkonda. „Rukki tee ala
juures, kus praegu käib Smarten Logisticsi
uue logistikakeskuse ehitus, on huvitav
nurk. Oleme just seda kohta silmas pidanud, kuhu võiksid kerkida kas just pil-

Selle ja järgmise aasta jooksul valmib
Peetris mitu olulist ehitist, mis piirkonna
elu oluliselt elavdavad. Praegu käivad
Tallinna-Tartu maantee ääres Peetri äripargi ja elamusspordikeskuse ehitustööd.
Euroopas ainulaadne ning rahvusvahelistele tippnõuetele vastav elamusspordikeskus valmib novembriks. 3,7 miljonit eurot
maksvas ja 3660 ruutmeetri suuruses keskuses hakkavad paiknema BMX-krossi
treeningrada, skate -park, trampliinid,
võimlemisala, poroloonbasseinid ning
drop-in atraktsioon, mida saab kasutada
freestyle-suuskade, lumelaudade, rulade,
BMX-rataste ja mägiratastega. Samuti
tehakse ettevalmistavaid töid rahvusvahelistele nõuetele vastava BMX-krossiraja ja
betoonist skate-pargi rajamiseks.
Põldmäe sõnul täiendavad elamusspordikeskus ja sinna vahetusse lähedusse ehitatav Järveküla Kool üksteist. 2016. aasta
septembris avatavasse õppeasutusse tuleb
raamatukogu, spordisaal ja spordiplats.
Projektis on ette nähtud ka ujula võimalus.
Vallavanem Mart Võrklaev lisab täpsustuseks, et ujula ehitamise otsus seisab
selle taga, kas Compakt Kinnisvara võtab
enda peale plaanitud ujula ehitamise
Peetri vabaajakeskusesse. Kui see peaks nii
minema, siis ilmselgelt kaob vajadus Järveküla Kooli juurde ujulat ehitada, vastasel
korral ehitab vald ujula koos kooliga ise.

Uus kool tuleb ajakohane
„Kindlasti saab Järveküla Kool olema nüüdisaegse õppesuunitlusega. Eraldi ruumid

Põllud tõmbuvad majade ees koomale

kogukonnaelu
Foto Marko Leppik

tulevad ka huvialakoolile, mis annab suurepärase võimaluse õpilastel ka hobidega
tegeleda,“ toob Võrklaev esile olulise lisaväärtuse.
Lastevanematele, kes kardavad, et
võsukeste koolitee kujuneb ohtlikuks, võib
öelda, et hirmudel pole alust. Juba tänavu
valmib kergliiklustee Peetri tuuleveskist
koolini, järgmisel aastal ühendatakse see
lennujaamani viiva kergliiklusteega ja aastal 2017 lisatakse sellele lõik Assakuni.

Arendaja pani silma peale
juba kümme aastat tagasi
See pole aga kõik. Juba sel suvel lüüakse
kopp maasse Peetri kooli ja lasteaia juures, kus kinnisvaraettevõte Compakt Kinnisvara alustab vabaajakeskuse rajamist,
kuhu koondatakse paljud teenused alates
tervishoiust ja sportimisvõimalusest kuni
toidukaupluseni. Järgmise aasta sügisel
avatava ja 6–7 miljonit eurot maksma
mineva Peetri Keskuse arendaja Compakt
Kinnisvara juhatuse liige Maik Teiv näeb
ehitise järele suurt nõudlust.
„Peetri alevik on Tallinna südalinnast
vaid seitsmeminutilise autosõidu kaugusel asuv kiiresti arenev piirkond, mille
perspektiivi hindasime väga kõrgelt juba
kümme aastat tagasi, kui Compakt Kinnisvara sai loodud,“ ütleb Teiv. „Ülemiste
ristmiku ehitustööd ja Rae valla toetus infrastruktuuri rajamiseks piirkonda on andnud kiire tõuke nõudluse kasvuks teenuste
järele, mida meie keskus pakub. Lisaks viitavad selgele vajadusele keskuse järele faktid, et elanike arv kasvas Peetris möödunud
aastal kümme protsenti ning seal paikneb
praegu umbes 6000 inimese kodu.“
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Lasnamäe-tunnet Peetrisse ei
taha!

ja arenevat elurajooni. Piirkond on väga
turvaline ning ilusate ja heade lasteaedade
tõttu ideaalne valik lastega peredele,“ lisab
Martin Kukk.
Neli aastat Peetris elanud, kuid 2013.
aastal töökohustuste tõttu Tartumaale Ülenurmele kolinud endine tippvõrkpallur
Argo Meresaar meenutab, kuidas ta koos
naisega Rocca al Mare kaubanduskeskuse
juures üüripinnal elades „oma pesa“ otsis.
„Viimsi langes kohe meie valikust välja,
sest mul toimusid treeningud Audenteses
ja polnud tahtmist mitu korda päevas läbi

2007. aastal Peetrisse elama tulnud, kuid
tänavu mais esialgse plaani kohaselt
mõneks aastaks koos abikaasa ja kolme
lapsega Sydneysse kolinud Heleri Kukk
märgib, et piirkond peaks jääma madala
hoonestusega alaks.
„Suuri kortermaju ei peaks Peetrisse
lubatama, sest see tekitaks nn Lasnamäetunde. Samas arvan, et nii hea asukohaga
piirkonnas oleks palju tahta, et ehitustegevust ja elanike kasvu pärsitaks. Ometi võiks
vallajuhid arvestada, et Peetrisse jääks piisavalt parke ja rohelust, et elukeskkond
jääks arendustest hoolimata hubaseks ja
kenaks,“ soovitab Heleri Kukk.
Tema abikaasa Martin Kukk, kes juhib
jätkuvalt Peetris registreeritud pinnakattematerjalide maaletoomise ja müügiga
tegelevat ettevõtet, pakub, et Peetri ja Tallinna piir hägustub. „Jääme Peetrit meenutama kui suurepärase asukohaga ilusat

Peetri elanike kasv aastatel 1939–2015

linna sõita. Peetri tundus elukeskkonna ja
kesklinna läheduse poolest sobiv koht olevat. Lapsed saavad õues ka iseseisvalt mängida. Tegime tehingu kiiresti ära,“ räägib
Meresaar.
Nüüdse lõunaeestlasena Tallinna tulles viskab ta maanteel sõites alati silmadega
oma endisele elukohale pilgu peale. „Näha
on, et kogu aeg kerkib midagi,“ viitab
Meresaar hoogustunud ehitustegevusele.
„Tundub, et infrastruktuuri aidatakse elanike arvu kasvule järele.“
Andres Kalvik

juuni 2015 • Rae Sõnumid

14

infoleht

Kurna liiklussõlme ehitus läheneb lõpusirgele
Teedeehituse tipphooaeg on käes. Ka
Tallinna ringtee Kurna liiklussõlme ehitusobjektil käivad tööd juba mõnda aega
täisvõimsusel. Soe ja lumevaene talv ning
varane kevad lubasid teatud töid jätkata ka
talvekuudel ning kevadel varakult alustada.
Eesti talved asfalteerida ei võimalda,
kuid talvel tööd ei katkenud. Detsembrist
veebruarini kaevandati objektil pinnast ja
kraave ning ehitati muldkeha ja dreenkihti,
seda peamiselt Tallinna ringteel ning uuel
Kurna-Tuhala maanteel. Töid jätkati ka
maanteeviaduktil ning jalakäijate tunneli
juures.
Tänaseks on uus maanteeviadukt liikluseks avatud ning ringteel toimub liiklus

Jalakäijate tunnel

Rae Sõnumid • juuni 2015

tee paremal (Jüri-Luige) niidil. Üldjoontes
oleme töödega graafikus ning edeneme
kavakohaselt. Kitsaskohti on, kuid ükski
neist ei ole ületamatu. Viivitusi on tekitanud peamiselt liikluskorralduse muudatused, eelkõige fooriga ristmiku sulgemine,
mis nõudis selgitustööd ning kokkuleppeid
mitme osapoolega. Koostöös kohaliku
omavalitsusega õnnestus probleemid siiski
edukalt lahendada. Pisikestest tagasilöökidest tekitatud nihked ajakavas loodame
tagasi teha suve lõpuks.
Alanud suvel on tööde peamisi raskuspunkte kaks – jalakäijate viadukti
ehitamine senise fooriga ristmiku juurde
ning Tallinna ringtee vasaku niidi (Luigelt

Jürisse viiv suund) lõpuni väljaehitamine.
Viadukti postid ja kaldasambad on tänaseks valatud, kuid valamata on tekiplaat.
Tallinna ringtee vasakul niidil toimuvad
aktiivsed ehitustööd. Lisaks on lõplikult
valmimata settebasseinid, välja ehitamist
ootab veel ka osa sadeveetrasse ning tänavavalgustus.Kogu suve ning sügise vältel
jätkuvad haljastustööd.
Suuremaid liikluskorralduse muudatusi, mis kohalikke elanikke häiriksid, ei
ole pärast liikluse suunamist uuele KurnaTuhala maanteele enam ette näha.

Haljastustööd on alanud

Rene Tuvikene
objektijuht

infoleht
Huvitavat:

Arvamus:

•

•

•

Liiva-muldkeha ning dreenkihi
ehitamiseks on tänaseks objektile
veetud enam kui 310 000 kuupmeetrit liiva ning enam kui 43 000
kuupmeetrit killustikku.
Mustkatteid (mustkillustikku ning
asfalti) on objektile laotatud kokku
enam kui 17 hektarit.

•

•

Tallinna ringtee

Sõiduteeviadukt

Jalakäijate viadukt on valmimas

Liiklussõlme iga päev läbiv autojuht: Loomulikult ehitustööd
segavad, kuid on üle elatavad.
Aega tuleb muidugi tavapärasest
rohkem varuda, kuid ummikuid,
mis paneksid telefoni haarama
ning kaebama, ei ole täheldanud.
Liikluskorralduse muudatused on
olnud üsna sujuvad, on põnevgi
avastada hommikul, et nüüd saab
hoopis teises kohas sõita.
Kiili elanik: Minul midagi negatiivset välja tuua pole. Selge see, et
ehitusega seoses muutub asi mingis
plaanis ebamugavaks, aga see käib
asja juurde. Ma muidugi igapäevane sõitja ei ole ja tipptundidel
reeglina sinna ei lähe ka, seetõttu
tipptunni situatsiooni, mis tõenäoliselt ongi suurim murekoht, ma
kommenteerida ei oska. Ja pealegi,
jäänud on vaid pool aastat või veel
vähem ning siis on ju kõik hästi ja
veel parem kui enne.
Kiili elanik: Üldiselt olen ma suhteliselt rahumeelne, mis puudutab
teetöid. Saan ju aru, et on vaja teha,
et see muudab minu elu paremaks.
Ei hakkaks küll eraldi välja tooma
väikeseid kitsaskohti (Kiili Valla
elanike FB lehel ikka liigub neid),
sest eks ehitajad annavad endast
parima, et kõik õigeks ajaks valmis
teha, ja mõningad möödalaskmised on arusaadavad.

Uus Kurna-Tuhala maantee

juuni 2015 • Rae Sõnumid

15

kogukonnaelu

16

Kui korralik kinnistuomanik sa oled?
Asjad, mida igal kinnistuomanikul tuleb
tagada, ehk kinnistuomaniku ABC.

Kinnistuomanik peab
•
•

•

•

•

•
•

hoidma korras oma kinnistu piirded;
tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii
põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada
rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
tiheasustusalal (v.a põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel) tegema haljasalal umbrohutõrjet,
niitma muru ja rohu agrotehniliselt
õigel ajal (muru/kulu kõrgus mitte
rohkem kui 15 cm ja sobituses naabrite
muru kõrgusega);
kärpima põõsaste ja puude oksi, mis
kasvavad väljapoole kinnistu piire ja
varjavad liikluskorraldusvahendit,
takistavad jalakäijate või sõidukite
liiklust või ulatuvad elektri- või sideliinidesse;
hajaasustusalal niitma rohtu/heina/
kulu hoone ümber vähemalt 15 m ulatuses;
teostama heakorratöid kinnistuga või
ehitisega külgneval puhastusalal;
tagama vastavalt hoonete numerat-

•

•

•
•
•

•

sioonile õige numbrimärgi olemasolu
hoonel ja selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
tähistama ja säilitama kinnistu piirimärgid;
kõrvaldama ehitiselt ohtlikud kivid,
plaadid, lume, jääpurikad jms ning
tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel
ohutu liiklemise, piirates tööde
teostamise koha ajutise piirdega. Piirde
paigaldamine ei vabasta käesolevas
sättes nimetatud kohustusest;
kasutusel mitteoleva ehitise omanikuna
tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva

Toimus laste jalgpalliturniir
Jüri Cup 2015
Mais toimus Jüri Cup 2015. Turniiril osales
kokku 34 võistkonda, esindatud olid Harju
Jalgpallikooli võistkonnad Jürist, Peetrist,
Sauelt, Arukülast, Laagrist, Keilast ning
Murastest. Külalisvõistkonnad tulid sel
korral Rakverest, Tallinnast, Paldiskist
ning Sakust.
9. mail peeti 2002.–2003. ning 2006.
aastal sündinud poiste kohtumised, 10.
mail toimusid 2004.–2005. ning 2007. aastal sündinute mängud.
2002/03 paremusjärjestus: 1. HJK Saue,
2. HJK Aruküla, 3. HJK Saue II
2004/05 paremusjärjestus: 1. HJK Jüri/
Aruküla, 2. HJK Laagri, 3. HJK Peetri
2006 paremusjärjestus: 1. HJK 06, 2.
HJK 07, 3. PSK Alexela
2007 paremusjärjestus: 1. HJK 07, 2.
HJK Peetri, 3. Rakvere JK Tarvas
Eriti hea meel on Rae valla võistkondade üle, kelle jaoks möödus turniir tõeliselt edukalt! 2004/2005 vanuseklassis
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toodi koju I koht ning samas vanuseklassis saavutus Peetri võistkond III koha. 2007
vanuseklassis, kus oli osavõtjaid lausa 16,
suutis Peetri võistkond välja võidelda tubli
II koha.
Pea kõikides meeskondades leidus
väga tublisid mängijaid. Turniiride parimad mängijad olid: 2002/03 – Andreas
Alliksaar, HJK Saue; 2004/2005 – Mattias
Paenurm, HJK JÜRI/Aruküla; 2006 – Fred
Erik Sarna, HJK 2006; 2007 – Martin
Lepik, HJK 2007.
Ilusatel, päikesepaistelistel päevadel
mängitud turniir andis kindlasti poistele
veel rohkem motivatsiooni ning indu edasiseks harjutamiseks. Samuti ootame Harju
JK trennidesse uusi pallivõlureid. Lisainfo:
www.harjujk.ee.
Täname sponsoreid ja toetajaid: Rae
vald, Isover, Actual Print!
Lauri Esko

•

•

•

krundi heakorra ning vältima ehitise
varisemisohtlikuks muutumist või
kõrvaldama varisemisohtliku ehitise
varisemisohu, sulgema ehitise sissepääsuavad takistamaks kõrvaliste isikute
sissepääsu ehitisse ning paigaldama
ehitise ümber vastavad hoiatussildid;
tagama talvisel ajal üldkasutatava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajaduse
korral nende lume- ja libedusetõrje;
tagama reo- ja heitvee kogumismahuti
ja/või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise;
lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide
puhul koguma reo- ja/või heitvett
kanalisatsiooni abil kogumismahutisse
nii, et need ei levitaks lõhna ja oleksid
ohutud teistele inimestele ja ümbritsevale keskkonnale.
kinnistu ja/või ehitise reostamise ja/
või risustamise korral selle viivitamata
puhastama, kui tegelikku reostajat ei
ole võimalik kindlaks teha;
rakendama meetmeid talle kuuluva
kinnistu ja/või ehitise reostamise ja
risustamise vältimiseks.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

Vabariigi
presidendi
süüdatud
võidutuli jõuab
Jüri kirikuaeda
23. juunil
kell 18.00
Rae vallale annab Harju maavanem võidutule üle Harku vallas toimuval Harju maakaitsepäeval, seejärel toovad vallajuhid tule
Jüri kirikuaeda.
Jüri kirikuaias toimub mälestushetk
ning Kaitseliidu Kose malevkonna Jüri
kompanii rivistus. Pärast seda on kõigil
soovijatel võimalus võtta võidutulelt tuleleek oma jaanitule süütamiseks.
Kristi Aru
kultuurispetsialist
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Milleks vaktsineerida oma lemmikuid?

Foto Rae Sõnumid

Enamik loomaomanikke teab, et looma
peab vaktsineerima. Miks ja kuidas seda
tehakse, tekitab siiani küsimusi.
Suurem osa nakkushaigusi on kontrolli all ainult tänu sellele, et koeri ja kasse
regulaarselt vaktsineeritakse. Eesti on saanud marutaudivaba riigi staatuse, kuna
teostatud on süsteemne ja laiaulatuslik
metsloomade suukaudne vaktsineerimine
ning jätkatakse nii koerte, kasside kui ka
metsloomade vaktsineerimisprogrammiga.
Seaduse põhjal tuleb koeri ja kasse marutaudi vastu vaktsineerida üle aasta.
Koerte katk on juba väga haruldane
ja ka parvoviroosi kohtab harva. Nende
haiguste vastane vaktsiin toimib uuringute järgi kaua ja seetõttu on need haigused kontrolli all ka siis, kui omanik mõnel
aastal vaktsineerimise kordamata jätab.
Hoopis teine lugu on kennelköha ja leptospiroosivastase vaktsiiniga, mis annab
kaitse ainult aastaks. Kennelköha on üldiselt leebe kuluga haigus, kuid halvematel
juhtudel võib tüsistuda kopsupõletikuga.
Halvem seis on leptospiroosiga, mis on
väga raske kulu (kõrge palavik, oksendamine, verikusesus, neerupuudulikkus) ja
suure suremusega kulgev haigus. Haigust
levitavad hiired ja rotid oma väljaheidetega ning tekitaja on välistemperatuurile
väga vastupidav. Leptospiroos on nakkav
ka inimesele. Kuna vaktsiin annab kaitse
maksimaalselt 12 kuuks, siis kordusvaktsiiniga hilinedes kaob ka kaitse. Mitte igas
kompleksvaktsiinis ei ole seda komponenti

Foto Rae Sõnumid

Veterinaar selgitab, miks tänapäeval
koeri ja kasse vaktsineerima peab.

sees. Omanik peaks loomaarstile mainima,
kui koeral on potentsiaalne võimalus sellesse haigusesse nakatuda.
Kasse ei vaktsineerita nii kohusetundlikult kui koeri ja nendel esineb muidu vaktsineerimisega välditavaid haigusi rohkem.
Kassikatk on väga tõsine viirushaigus, mis
tapab enamiku nakatunutest. Rinotrahheiiti ja kaliitsiviroosi esineb sageli, avaldudes ülemiste hingamisteede põletikena.
Vaktsineerimisjärgselt kujuneb kaitse aastaks.
Iga-aastane tervisekontroll ja vaktsineerimine on iga loomaomaniku kohustus.
Vaktsineerida tohib ainult terveid loomi.
10–14 päeva enne planeeritavat vaktsineerimist tuleb loomale anda ussirohtu. Kui
loom vaktsineerimise ajal põeb, halveneb
tema tervislik seisund vaktsineerimise järel
ja kaitse ei kujune nii tugevaks, kui vaja.
Loomaarst kontrollib enne vaktsinee-

rimist looma tervislikku seisundit. Küsitletakse omanikku võimalike esinenud
tervisemurede kohta: kas on olnud oksendamisi-kõhulahtisusi, kas on olnud muret
naha, silmade, kõrvadega, kas on esinenud
lonkamist või on veel mingeid tähelepanekuid looma kohta. Hinnatakse looma
kaalu, tihti kipub see omanikule märkamatult tõusma või langema. Vaadatakse üle
silmad, kõrvad, suuõõs. Hambaprobleemid
on sage leid, millest omanik pole tihtipeale
teadlik. Kontrollitakse kiibi töökorrasolekut. Omaniku mure on see, et kiip oleks
lemmikloomaregistrisse kantud. Isasloomadel kontrollitakse munandeid, emastel
katsutakse läbi piimanäärmed. Stetoskoobiga kuulatakse üle süda ja kopsud. Kui arst
on looma läbi vaadanud ja leidnud ta terve
olevat, alles siis tohib teda vaktsineerida.
Inge Mängel
Jüri loomakliinik

Meelespea koeraomanikele

Viimasel ajal on jõudnud Rae Vallavalitsusse palju kaebusi seoses lahtiselt peetavate lemmikloomadega. Tuletame meelde,
et Rae valla kasside ja koerte pidamise
eeskirja kohaselt on lubatud looma pidada
vaid loomaomanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või piiratud territooriumil ning välistatud peab olema
looma omal tahtel väljapääsemine. Reegel kehtib nii koerte kui ka kasside kohta.
Lisaks tuletame meelde, et jätkuvalt on
loomaomaniku kohustus koristada oma
looma järelt väljaheited. Koerte ja kasside
pidamise eeskirja rikkumise korral on võimalik loomaomanikku trahvida kuni 400
euro ulatuses.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist
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Jüri kirikuõpetaja: kiriklik laulatus on
kvaliteedimärk
Jüri koguduse kirikuõpetaja Tanel Ots
leiab, et kiriklik laulatus on omamoodi
kvaliteedimärk ja kättesaadav vaid neile,
kes on väga soovinud oma elus põhiväärtustele tugeva aluse rajamist.
Eelmisel aastal oli meil Jüri kirikus
üheksa laulatust. Tundub, et alanud laulatuste hooaeg ei jää kuidagi alla, pigem
vastupidi. Nelipühal lõpetas taas suur leerigrupp, 23 inimest, mitmel neist on juba ka
laulatuseaeg broneeritud. Sugugi ei ole nii,
et mehi on vaja leeriga järele aidata. Taas
on meil näiteid, kus mees toob oma väljavalitu leeri ja käib ise koos temaga kogu
leerikooli uuesti läbi.
Tegemist on ju ühe hea võimalusega korra nädalas koos väljas käia ja nii
mõnedki elu põhiküsimused koos teistega
läbi vaielda ning enda jaoks taassõnastada.
Leerikool on ka hea ettevalmistus pulmapäevale järgnevaks.
Elada saab ju igat moodi ning tänapäeval ei ole olemas instantsi, kes meile peremudeli ette dikteeriks. Me ise ei taha, et see
nii oleks. Aga kui pole sundi ega keeldu, siis
hakkavad inimesed otsima, mis on tähen-

dusega ja ilus. Protsentuaalselt jõuab Eestis sõlmitavatest abieludest altari ette siiski
suhteliselt vähe. Üks põhjuseid on kindlasti
asjaolu, et laulatada ei saa enne leerikooli
läbimist ja ristitud saamist. Viimast aga ei
tehta mitte ainult laulatuse pärast.

Pilguheit Rae
Spordikooli tulevikku
Rae Spordikooli 2014/15. õppeaasta on lõppenud ja vaatame
ootusrikkalt suve poole, kui 20.–28. juulil toimub Kuremaal Rae
Spordikooli suvelaager. Esimesel hooajal osales spordikooli töös
240 last. Meie õpilased osalesid paljudel võistlustel ning saavutasid
ka väga häid tulemusi. Võisteldi Harjumaa ja Eesti meistrivõistlustel, üle-eestilistel festivalidel ja rahvusvahelistel turniiridel. Samuti
esindavad spordikooli õpilased oma koole edukalt ka koolispordivõistlustel.
Paljudele lastele oli lõppenud õppeaasta esimene võimalus
saada treeningukogemusi ning õppida kohusetundlikult spordiga
tegelema. Kui õppeaasta esimesel poolel õpiti treeningutel erinevaid liikumismänge ja oma eriala algtõdesid, siis õppeaasta teisel
poolel osaleti spordikooli võistlustel ja spordipäevadel, kus oma
võimeid sõprade ja treeningukaaslastega proovile pandi.
Järgmisest aastast jätkame tegevust Jüri ja Peetri koolis, läheme
edasi praeguste treeningurühmadega ning avame ka 1. klasside
ettevalmistusgrupid kergejõustikus ja pallimängudes, kus tutvustatakse erinevaid spordialasid, õpitakse erinevaid liikumismänge
ja tegeletakse üldkehalise ettevalmistusega. See kõik annab aluse
tulevikus endale meelepärane spordiala valida.
Ootame lapsi Rae Spordikooli treeningutega liituma! Info ja
registreerimine 2015/16. õ-a treeningugruppidesse toimub huvikool.rae.ee/spordiosakond lehel, kus leiate endale sobiva ala ning
treeningugrupi. Õppetööga alustame 17. augustist.
Mikk Sarik
Rae Huvialakool, Spordikooli õppejuht
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Peaküsimus on siin ennekõike teadlikult kristliku kirikuga liitumises.
Uue rolliga kaasneb omakorda rida
õigusi, nagu õigus oma lapsi ristida, ristivanemaks saada ning samuti ka õigus laulatusele.
Tanel Ots

kogukonnaelu

Kui me kuus aastat tagasi alustasime Peetri
aleviku – toona veel küla – lastejooksude
korraldamisega, ei suutnud me ette näha
nii mõndagi. Näiteks seda, et mõne aastaga kasvab jooksul osalejate arv ligi poole
tuhandeni, ning ka seda, kui oluliseks
muutub see jooks lastevanemate jaoks,
kes rõõmustavad oma laste iga-aastast
arengut nähes. Samuti ka seda, kui palju
me näeme sellel jooksul osalenuid hiljem
erinevate spordialade poodiumikohtade
pärast võistlemas.
Tänaseks on meie esimese jooksu kuueseitsmestena läbinud jõudnud viiendassekuuendasse klassi ning võime rõõmustada
nende suuremate spordisaavutuste üle.
Toome esile mõned Rae valla õpilased, kes
on oma saavutustega silma paistnud:
• Triinu Lamp (5. kl) oli Harjumaa koolidevahelistel sisekergejõustikuvõistlustel neljandas klassis teine ja viiendas
klassis kolmas kõrgushüppes, esindas
Jüri Gümnaasiumi Harjumaa ja vabariiklikul TV10 Olümpiastarti võistlustel;
• Carmel Kaasik (6. kl) on Harjumaa
koolidevahelise murdmaateatejooksu
võistluste pronks, ta on esindanud Jüri
Gümnaasiumi Harjumaa ja vabariiklikel TV10 Olümpiastarti võistlustel;
• Mihkel Kalinin (5. kl), kelle põhialad
on džuudo ning korvpall, on saavutanud Jüri Gümnaasiumi võistkonnas
esikoha Harjumaa koolidevahelistel
murdmaateatejooksude võistlustel ning
esindanud kooli erinevatel kergejõustikualadel Harjumaa ja vabariiklikel TV
10 Olümpiastarti võistlustel;
• Hugo Palutaja (4. kl) on Harjumaa
koolidevaheliste teatejooksude meister
4 x 50 m distantsil Jüri Gümnaasiumi
võistkonnas ning on omavanuste hulgas osav jalgpallur;
• Anett Maiste (5. kl) ja Getry Oja (5.
kl) on saavutanud viienda koha Jüri
Gümnaasiumi võistkonnas 4 x 400 m
distantsil Harjumaa koolidevahelisel
teatejooksude võistlusel;
• Kristen Unt (4. kl) on esindanud Jüri
Gümnaasiumi kergejõustikus ja korvpallis;
• Holger Himuškin (2. kl) on Jüri Güm-

Foto Rae Sõnumid

Mis on saanud Peetri
lastejooksu tublidest
osalejatest ja mida see
lastele on õpetanud?

Peetri
Põhikoolis
etendus
maailmakuulus
„High School
Musical“

Start kõige pisematele aastal 2014
naasiumi esindanud Harjumaa ja vabariiklikul TV10 Olümpiastarti võistlustel.
Näeme ka paljudes nooremates suurt
potentsiaali ning hoiame nende arengul ja
kasvamisel silma peal. Sel aastal peaksid
kooli minema meie esimestel lastejooksudel aasta-kahestena osalenud ning mõne
aasta pärast peaks ka nende esimesed tulemused näha olema.
Innustame lastejooksul kõiki lapsi
osalema olenemata sellest, kas vanemad
näevad neis tulevikusportlasi või mitte.
Igal juhul saadakse nii juba väikesest peale
arusaamine, kui tore on sportida ja mis
jooksuvõistlus üldse on. Mõistetakse, kuidas staadionil hakkama saada ning kuhu
ja kui palju joosta. Õpitakse üle saama nii
kaotusevalust kui ka võidujoovastusest
ning tuntakse uhkust selle üle, missuguste
tulevaste staaridega kunagi ühes jooksus
võisteldud on.
Meie aga jätkame uhkustundega ühe
suurima sellele vanusele korraldatava
jooksuvõistlusega, mis järgmine kord toimub juba 16. augustil algusega kell 10.00.
Lapsed võistlevad kolmes vanuseklassis:
1–3aastased, 4–5aastased ja 6–7aastased.
Kõik läbivad aja peale Peetri Kooli staadioni 250meetrise ringi ning saavad kaasa
magusa meene.
Kutsume siinkohal ka kõiki, kes soovivad ürituse kordaminekusse panustada kas
vabatahtliku abilise, toetaja või sponsorina,
endast teada andma peakorraldaja aadressil urmas.poldre@jyri.edu.ee.
Kohtumiseni kuuendal Peetri lastejooksul 16. augustil!
Urmas Põldre
Lastejooksu peakorraldaja

Miljonite lemmik „High School Musical“,
mis kogus kiiresti populaarsust ka Eesti
noorte hulgas tänu nuku- ja noorsooteatri samanimelisele lavastusele, jõudis
uuesti lavale, aga sedapuhku Peetri Põhikoolis.
Keskkoolimuusikali muusikaline juht ja
endine Rahvusooper Estonia laulja Kätlin
Truus rääkis, et noorte seas armastatud
lugu jutustasid superstaari-saates osalenud
noormehed Erki Limbak ja Kauro Tafitsuk,
80 Peetri põhikooli õpilast, 20 JJ-street
tantsijat ja 3 kooli töötajat.
Keskkoolimuusikali peategelastena
astusid üles 6.B klassi õpilased Janeli Toomet ja Karl-Oliver Treilmann. Rolle täitsid ka Peetri köögi abitöölisena ametis olev
Agnes Mätas, kehalise kasvatuse õpetaja
Mihkel Allikmäe ja ajalooõpetaja Rainer
Kaasik-Aaslav.
„Lastega koos suurlavastuse elluviimine oli ülimalt meeldiv väljakutse. Meil
on nii palju andekaid ja särasilmseid lapsi
ning noori siin Peetris, et patt oleks kõik
see varju jätta,“ kõneles Kätlin Truus, kes
on õppinud ooperilaulu Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias ning omandanud ooperilaulu erialal magistrikraadi.
„Oleme harjutanud tantse ja laule pool
aastat ning kogu lavastuse ettevalmistamisega tegelenud eelmise aasta sügisest,“
kõneles Kätlin Truus, kes möödunud talvel
tõi enam kui saja lapse osalusel lavale ka
muusikalavastuse „Talvemuinasjutt“.
Keskkoolimuusikali lavakujunduse tegi
Triin Simson, tantsuseade Merleen Laanemägi ja laulud õpetasid selgeks Kätlin
Truus ja Liisi Jalukse.
RS
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Seljakotid selga ja koduvalda seiklema
Traditsionaalsed külad

Artikkel omal käel koduvalda avastada
soovijatele, kellele pakub põnevust sattuda kohtadesse, millest veel pole saanud
turismiatraktsioon.

Loodus- ja kultuurihuvilistele jagub vaatamist ka Rae valla lõunakülades, milleks
peetakse tinglikult kuut küla: Suuresta,
Suursoo, Salu, Urvaste, Aruvalla ja Vaidasoo. Muidugi võib lõunapiiri vabalt põhja
poole nihutada ja loeteluga jätkata, aga fakt
on see, et need kuus küla näevad välja veel
nagu päris traditsionaalsed külad. Majapidamised ei asu kobaras koos, paksude
metsade ja põldude vahel kulgevad kitsad
ja käänulised teed, millest paljud on ka
kruusakattega.
Foto Rae Sõnumid

Ees seisavad kolm suvekuud ning kui on
tahtmist elamusi saada olematu raha eest
ja siitsamast kodu lähedalt, võib koduvallas ise julgelt ringi vaadata. Põnevaid paiku,
mis end kohe kätte ei näita, kuid sisaldavad
endas avastamisrõõmu, leidub siin mitme
matka jaoks. Sissejuhatuseks tasub uurida
Rae valla virtuaaltuuri, mille leiab aadressilt www.rae.ee/virtuaaltuur, kuid järgnevalt anname mõned vihjed, kuhu kanti
tasub kiigata, et seikluslainele häälestatuna
saaks põnevalt aega veeta.

Laudisteega matkarada
ümber rabajärve

Lõunakülade teed

Vaidasoo meteoriidikraater
Vaidasoo külast on muuseas avastatud
meteoriidikraater. Geoloogid oletavad, et
Tallinna külje all Rae vallas asuva raba all
on suur mitukümmend tuhat aastat vana
meteoriidikraater.

Objektil on kraatrile iseloomulik ümar
kuju ja see on u 300meetrise läbimõõduga.
Ülalt vaadates on ringi sisemus teist värvi.
Kraater on ringikujuline ja meenutab kinnikasvanud järve kõrgendikul. Kohalik
mees, koduloouurija ja ühtlasi ka objekti
Foto Peeter Böckleri erakogu

Foto Rae Sõnumid

Loodushuvilistele sobib Mädajärve matkarada, mille ülesleidmine on juba paras
ettevõtmine. Ümber järve kulgev rada ise
on täiesti tsiviliseeritud ja siltidega varustatud, aga kui sellele tahta läheneda mujalt
kui Suuresta Golfi klubihoone juurest, mis
on selle matkaraja soovituslik alguspunkt,
siis võib raja ülesleidmine olla omamoodi
seiklus.

Mädajärve ümber on ehitatud laudisteega
matkarada
Foto Peeter Lorents
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Stend Veskitaguse külas, kust pääseb
Mädajärve äärde
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Tumedam ala aerofotol märgistab kraatri ala, mis on põldudest kõrgemal
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Orhidee

Kaunis iidne Salu
Salu küla on nagu teisedki lõunakülad rikas
kauni looduse poolest. Selles külas tasub
üles otsida kahe suure jõe – Pirita ja Jägala
veelahe. Veel tasub üles otsida Salust kultuurimälestisena arvel olev Tatamäe pelgupaik, mis pärineb tõenäoliselt 16.–18.
sajandist. Pelgupaiku kasutasid inimesed
ajutiste ohtude korral ning need olid looduslikult hästi varjatud, enamasti soo- ja
rabasaared.
Foto Rae Sõnumid

Looduskaitseala Suursoos
Suursoo küla on üks neljast president Pätsi
korraldusel ehitatud asunduskülast ja toonaseid maju on seal näha veel tänaselgi
päeval. Selles külas asub ka jupike Paraspõllu looduskaitseala, mis on nime saanud
sellenimelise talu järgi. Loodusesõbrad on
leidnud Paraspõllult 20 orhideeliiki Eestis
kasvavast 36 liigist. Kuulda on, et enam
piirkond nii orhideederikas ei ole, aga taimestiku liigirikkus on seal siiski säilinud.
Paraspõllu looduskaitsealalt võib leida ka
selliseid haruldasi taimi nagu võipätakas ja
püsiksannikas.

Rae külast leiab arhitektuurimälestisi

Foto Ringa Kedelauk

avastaja Peeter Böckler on kirjutanud, et
meteoriidikraater asub lähedal asuvatest
põldudest umbes 4–6 meetrit kõrgemal
moreenseljandikul. Kõrgendiku ala on
pehme ja vetruv, kuid selle ümber saab
kõndida kruusapõhjaga rajal. Pehme ala
on kaetud turbakihiga.
Meteoriidikraatri juurde ei vii ühtegi
viitadega teed. Sinna jõudmiseks tuleb
minna Ellaku-Pikavere teelt viida järgi
Suursoo külla (auto jätta esimese suure
kõrgepingeliini lähedusse) ning liikuda
piki liini lääne suunas. Umbes 200 meetri
pärast leiategi kraatri, mille tunnete ära
ümmarguse kõrgendiku näol, mille ümber
kuiv maa. Asukoha ülesleidmiseks võib
nõu küsida Peeter Böcklerilt, kes töötab
Vaida komando priitahtliku pritsimehena.

41 meetri pikkune rooduvarjend

Rae külast leiab üsna keset põldu paikneva 41 meetri pikkuse rooduvarjendi.
Selle leidmiseks ei pea ülemäära vaeva
nägema, sest põllud pole sealkandis suured, aga tähelepanelik peab ikka olema.
Samblike, sammalde ja taimestikuga
osaliselt kaetud varjend asub praegusest Rae teest (endisest Tartu mnt –
Rae mõisa ühendusteest) umbes 160
m kaugusel ja Raeküla teest (endisest
raudteetammist) umbes 120 m kaugusel.
Tegemist on sõjaajaloo mälestisega, mis
tunnistati 16 aastat tagasi Eesti kultuurimälestiseks kui Peeter Suure merekindluse
Rae positsiooni rooduvarjend. Betoonvarjend esindab Peterburi kaitsesüsteemi
ajastutüüpilist ehitist enne Esimest maailmasõda.
Rooduvarjendi lähedale jääb 1390. aastal rajatud Rae mõis, mille hoone on küll
hävinud, kuid vaadata saab 1850. aastast
pärinevat historitsistlikku kivihoonet, mis
ei paku küll säravalt korras rüütlimõisa
tüüpi häärberi imetlemise elamust, kuid
seevastu saab tutvuda kunagise linnaehk rendimõisaga, mis tegutses Tallinna
rae omanduses ning enamasti majandusmõisa keskusega. Seda mõisa eristab
uhketest mõisatest veel see, et sinna ei vii
ühtegi puude alleed. Mõisa lähedal asuvad
mitmed abihooned.
Signe Heiberg

Ujumine, rattasõit ja jooks = triatlon
24. mail toimunud kuuendal Jüri Basseinitriatlonil võisteldi individuaalses
ja võistkondlikus arvestuses ning mõõtu
said omavahel võtta ka lapsed.

Foto Jaanus Uss

Võitjaks krooniti seekord Karl-Rauno Miljand, kelle lõpuajaks märgiti protokolli 36
min 1 sek. Talle järgnesid alles A-klassis

võistlev Henry Räppo (+7,2 sek) ja Nikita
Tšerednitšenko (+19,7 sek).
Naistest võttis taas kindla võidu Kaidi
Kivioja ajaga 36 min ja 57 sek, edestades
lähimaid konkurente kolme minutiga.
Naiste teise ja kolmanda koha võitlesid
välja juunioride vanuseklassi neiud Laura
Kallas (+3,14) ja Rahel Kallas (+3,47).
Võisteldi ka võistkondlikus arvestuses, kus võitjaks krooniti võistkond 22CC
koosseisus Alar Lodi, Peep Leino ja Keio
Hämäläinen. Teise koha vääriliseks sai
21CC naiskond koosseisus Dea Oja, Karmen Reinpõld ja Kai Albert. Kolmanda
koha sai kohalik JG VIL! VEIXI RATTA-

Kohalik klubi JG VIL! VEIXI RATTATIIM sai võistkondlikus arvestuses kolmanda koha

TIIM 5 koosseisus Jaanus Kiivit, Veigo
Gutmann, Ahti Mardo.
Lisaks põhivõistlusele toimus ka lastedistants, kus ujuti 100 m, sõideti rattaga
4 km ja joosti 1 km. Kiireim oli poistest
Johan Tamm ajaga 11 min ja 24 sek ning
tüdrukutest lõpetas esimesena Getriin
Marii Lessing ajaga 12 min ja 44 sek.
Jüri Basseinitriatlon on oma formaadilt
võistlus, kus kõigepealt ujutakse basseinis
300 m, seejärel lastakse võistlejad Gunderseni meetodil 15 km rattarajale vastavalt
ujumises tekkinud vahedele ning rattale
järgneb 3 km jooksu. Võistluse teeb huvitavaks tuulessõidu lubamine rattaetapil.
21CC Triatloniklubi korraldatavas
„Triatlon Kõigile“ sarjas on jäänud sel
hooajal veel kaks osavõistlust – 28. juunil
Viljandi triatlon (www.21cc.ee/viljandi) ja
25. juulil täiesti uus võistlus Tallinn Triathlon (tallinntriathlon.ee). Tallinna võistluse
raames selguvad ka triatloni Eesti meistrid olümpiadistantsil, noorte- ja veteranide
meistrid sprindidistantsil ning lastemeistrid triatlonis.
Jane Oidekivi
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spordielu

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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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!
juuni 2015 • Rae Sõnumid
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SOILENT OÜ
www.soilent.ee

+372 53 321 112

asfalt

soilent@soilent.ee

.ee

Asfaldiaukude parandamine kiirelt, kvaliteetselt ja loodussäästlikult. Hinnad

alates 75 eurost!
www.asfalt24.ee

+372 52 82 788

asfalt@asfalt24.ee

Teostame järgnevaid töid:
•
•
•
•

Liiv- ja killustikaluste ehitus
Kruusateede remont ja
greiderdamine
Freespurukatete ehitus
Tänava- ja äärekivide paigaldamine

•
•
•

t
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Kallurveod
Kaevetööd

Asfalditööd

reklaam

Otsime oma meeskonda
- stantsioperaatoreid
- painutuspingioperaatoreid
- metallitöölisi
- pulbervärvijaid
Nõudmised kandidaadile
- varasem metallitöö kogemus
- kohusetundlikkus
- eesti ja vene keel suhtlustasandil
Ettevõte pakub
- nüüdisaegseid ja puhtaid töötingimusi
- stabiilsust töösuhtes
- sõbralikku ja toetavat meeskonda
- tööd rahvusvahelises ettevõttes
- tööriietust ja töövahendeid
Kontakt
Saada CV: eesti@hyrles.ee
Koduleht
http://www.hyrles.ee
Meie meeskond ootab Sind!

TAIMAUT LASTELAAGRID
SUVI 2015
Spordi- ja ujumise lastelaager
Kloogaranna Noortelaagris
13.06.2015 –18.06.2015
Vabaaja- ja puhkelaager
Karksi-Nuias
29.06.2015 – 05.07.2015
Puhke-, spordi- ja
kergejõustikulaager Karksi-Nuias
13.07.2015 – 19.07.2015
Seikluslik puhke- ja vabaaja
lastelaager Pärnumaal
02.08.2015 – 08.08.2015
INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee
Tel. 52 04 057
info@taimaut.ee

juuni 2015 • Rae Sõnumid

25

26

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

Rae Sõnumid • juuni 2015

reklaam

BIOCLAR reoveepuhastusseadmed
Müük, paigaldus, hooldus
Info: tel.53796915 ja 5072412
www.bioclar.ee
Euroopa kvaliteet, soodsad hinnad
Selle kupongi esitajale allahindlus 10%

PuhastusEst OÜ
Pehme mööbli-, vaiba- ja madratsite puhastus
www.puhastusest.com puhastusest@gmail.com
Tel: 5027 229 , 5661 5043

juuni 2015 • Rae Sõnumid
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PAADILAENUTUS
Pirita jõel
Veskitaguse külas

Tel 5552 6165

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

Rae Sõnumid • juuni 2015

reklaam
Müüa elamukrundid Lagedil
1. Raadiojaama tee 2a
65301:011:0334
1608 m2 Hind: 50 000 €
2. Jaaniantsu tee 1
65301:011:0339
1604 m2 Hind: 50 000 €
3. Jaaniantsu tee 4
65301:011:0342
2381 m2 Hind: 65 500 €
4. Jaaniantsu tee 3
65301:011:0341
4490 m2 Hind: 85 000 €
Arendus asub Pirita jõe läheduses,
kaugus Lagedi keskusest on 0,5 km.
Kõik kommunikatsioonid (vesi, kanalistsioon, side,
elekter 3×25A, tänavavalgustus) on rajatud ja
hind sisaldab kõiki liitumistasusi.
rando@keskkonnaarendus.ee, 56489551

VÄLJAKU 5
kortermaja Jüris

Uued, väga hea
hinna-kvaliteedi suhtega
korterid peredele
otse Jüri aleviku südames.
Kõik heaks eluks vajalik
mugavalt lähedal.
VALMIB
OKTOOBRIS 2015

Lisainfo:
Merilyn Laid
merilyn@hansaviimistlus.ee
517 0734
Kulno Taelma
kulno@hansaviimistlus.ee
5566 6608

www.hansaviimistlus.ee/kv-arendus
juuni 2015 • Rae Sõnumid
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kuulutused
KUULUTUSED
VEIKOPP OÜ pakub kaeve-, planeerimis-,
laadimisteenust ja tõsteteenust (17 m
teleskooplaadur). Müüme liiva, killustikku,
kruusa, freesmulda, puukooremultši.
Materjalide veoks on meil kallurveokid
(6 × 4, kuni 14 t) ja väikekallur (kuni 1,7 t).
Olemas roxon, postiaugu puur, minilaadur
Bobcat, pinnasetihendaja. www.veikopp.ee,
tel 5342 5009
Teostan välis- ja sisevoodrilaudade, puitpõrandate ja liistude paigaldust. Teostan
ka soojustamist ja tuuletõkke paigaldamist.
Hinnad sõltuvad konkreetsest objektist.
Kontakt: 513 8714
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning teeme
sanitaarehnilisi sisetöid. Müüme ja veame
killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva.
Koostame ehitusprojekte ning teostame
geodeetilisi mõõtmisi ja mahamärkeid.
Tel 5850 4300
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollekt-

Rae vald
tähistab tänavu
taasasutamise
24. aastapäeva
Rae valla taasasutamise aastapäeva tähistamine toimub 7. ja 10. juulil.
7. juulil kell 19 algab akustiline kontsert Jüri kirikus. Esinevad Maarja-Liis Ilus
ja Peeter Rebane. Sissepääs tasuta.
10. juuli hommikul kella 9–11 pakub
hommikukohvi vallavanem Mart Võrklaev. Kohvi juurde pakutakse vallamaja
rahva tehtud küpsetisi ja värskelt valmivaid
pannkooke. Kohvilaud on kaetud kohvikus,
kuhu pääseb Rae Kultuurikeskusese uksest.
Kristi Aru
kultuurispetsialist
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sioneerimisesemeid. Tel 602 0906 ja 501
1628, Tim

Eesti lipud ja vimplid soodushinnaga! Telli
www.lipuvabrik.ee

Tänavakivide paigaldus ja müük, aedade
ehitus ja haljastus. 12 a kogemust. www.
kivivennad.ee; 551 9855, 558 8842, henno.
piirme@gmail.com

Üürile anda heas seisukorras 3-toaline
korter Aaviku teel otse omanikult. Info:
helile100@gmail.com

Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee
Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel: 5551 8498
Müüa lõhutud küttepuid: segapuu 32 €/rm;
lepp 34 €/rm; kask 38 €/rm. Puud on saetud
ja lõhutud 40 cm, 45 cm, 50 cm. Transport
alates 10 ruumist tasuta. Tel 506 2645
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti väljastus. Pottsepatööd –
ehitus ja remont. Tel 5663 9398
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info
5349 2730 ja www.metsasoojus.ee
Lõikan hekki, pikema heina niitmine trimmeriga, muru niitmine, saetööd, võsalõikus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5554 7291
Valmistame ja müüme ettetellimuste alusel hobustele heina ja kuivsilo (rullides).
Osutame teenustöid esilaaduriga traktoriga:
niitmine, kaarutamine, heina, silo, põhu
pressimine rullidesse. Tel 505 8794, www.
soodevaheagro.ee

Müüa mugavustega 3-toaline korter Lagedil Betooni tänaval. Otse omanikult. Kairi
tel 5691 7574, kairi.talli@mail.ee
Annan TASUTA ära mõne koormatäie
maakive. Transporti ei paku, kuid pealelaadimisega saab kokkuleppel aidata (28 €/h).
Asukoht Patikal. Kaspar06@gmail.com või
5672 0667

teated

Mais
registreeritud
sünnid
KASPAR KENERT MÄNNIGO
JOOSEP SARAPUU
HENR BAIDA
ALEKSANDER VLADIMIROV
RUUDI KAUL
KASPAR KIVISTIK
VILLEM LOOMETS
BASTIAN SIIR
JAAGUP SALISTE
HUGO KANNENBERG
RASMUS KUUSNÕMM
ARON REINVELT
KAROLIN KRIISA
MARTA MIA MARTINSON

Juuni sünnipäevalapsed
FJODOR AHTAMONOV
SALME KUUS
LUISA PLUKŠ
VIKTOR MOSSOV
AVRORA ŽEGLOVSKAJA
HUBERT UUDAM
AINO MERILA
VALENTINA BERGMAN
EUGENIJA RODNIKOVA
HELDUR TAMMEORU
IRJA LUTSBERG
HELVE VÄLI
ANETTA ANTON
AINO KEBA
MILJA ARON
REET MALSROOS
ENNO KROON
UNO KRIISA
LJUDMILA GOLUBEVA
IRINA SEEBLUM
ANNE JÄRVAMÄGI

93
92
89
85
85
84
84
84
83
82
81
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70

KERENA LOOMETS

SILVA LAIUS
REIN KIVISTIK
VALERIA ZELTSER
GENNADY EREMEEV
VLADIMIR PLUKŠ
RAISSA ROSIMANNUS
MALLE SULALÄTE
TUOMO VILHO JUHAN STILL
ELLE VERNIK
LUNDE LUMILA

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
MAIKUU
1. mail
2. mai
7. mail
12. mail
13. mail

NORA PIHELGAS
KEIU KULD
SUSANNA PUUSTA
MAGDA JAANUS

Mais lahkunud

MARI ANT

FERDINAND SINEP
KALJO PAE
VÄINO MISLER
ALFRED ALLA
ANTS SÜLLA
LILLI KULL
HELMI-REGIINA ALOE
LINDA KILK
GISELA-EDITH AINOLA
Ei kao leinavalu hingest,
ei kao silmist pisarad.
Mälestame ja avaldame kaastunnet
omastele

ANTS SÜLLA

Mälestame head majanaabrit

Taaramäe lasteaia
juhataja, kollektiiv ja
Sirelikese rühm

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

17. mail
18. mail
20. mail
24. mail
26. mail
29. mail

30. mail

põles suvila Soodevahe külas SuurSõjamäe teel
kustutati tahmapõleng Vaskjala
külas Sillaotsa tee 1
põles suvila Soodevahe külas SuurSõjamäe teel
põles Jüris Ehituse tänaval kulu
kustutati tulekahju Põrguvälja tee
25;
likvideeriti avarii Assakul Veski
tänaval
abistati kiirabi Vaidas Piibelehe 4
lõke Vaidas (valeväljakutse);
linnud hoones Vana-Tartu mnt 79
likvideeriti põleng Ülejõe külas
likvideeriti põleng Aruvalla külas;
likvideeriti põleng Karla külas
likvideeriti põleng Aaviku külas
likvideeriti avarii Vägeva tee 46;
otsiti suitsu põhjust Sillavahe tee
12
kustutati tulekahju Peetris Raudkivi
tee 1

ELENA KHATUNTSEVAT

Avaldame kaastunnet
Leili Sutterile
kalli ema

ja avaldame kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

surma puhul.

Tammiku tee 17 elanikud

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

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

LINDA KILGI

Kolleegid
Rae Vallavalitsusest

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6950 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Kas oled juba proovinud enda jaoks kokku panna pilti Rae vallast? Kui elad valla põhjaosas, kus teed
asfalteeritud ja valgustatud, siis lõuna pool vaatab vastu sootuks teistsugune vald oma käänuliste
kruusateede ja traditsionaalsete küladega. Rae vald paikneb 206,7 ruutkilomeetril ja pakub avastamiseks nii mõndagi. Miks mitte võtta ette matk kaugematesse küladesse! Kokku võid saada päris põneva
puslepildi. Matkasoovitusi vähetuntud paikadesse leiad lk 20–21.
Rae Sõnumid • juuni 2015 Vaatamisväärsuste kohta Rae vallas saad infot http://www.rae.ee/virtuaaltuur

