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Rae valla ametlik väljaanne

Esimesed uudised 2016. aastal
Järvekülas avatava põhikooli
kohta
Rae valla probleemkohad
piirkonnakonstaabli pilgu läbi
Rae vallas kogub hoogu
noorkotkaste ja kodutütarde
tegevus
Lastekaitsepäevaeelsed
mõtlemapanevad lood laste
olukorrast

Millised teetööd ootavad lähiaastatel ees Rae valda. Põhjalik ülevaade suurematest töödest
koos illustreeriva kaardiga lk 4–5.
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Tänavu saab konkursi
2. juunini saab
„Kaunis Kodu“ võitja 400-eurose esitada taotauhinna
lust toetuse
saamiseks
hajaasustuse
programmist
Traditsiooniliselt kuulutab Rae Vallavalitsus aprilli lõpus või mai alguses välja koduaedade konkursi „Kaunis Kodu“.
Konkursiga soovime tõsta üldist heakorrataset ning väärtustada ilusaid koduaedu.
Kandidaate võib konkursile esitada iga
vallakodanik, teatades sellest kirjalikult,
e-posti teel birgit.Parmas@rae.ee või suuliselt (tel 605 6745) Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik osalemist arutada
ka konkursile esitatud objekti omanikuga.
Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust
eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 10. juuni 2015. a.
Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• individuaalelamud;
• ettevõtted, asutused;
• kortermajad.

Hindamiskriteeriumid on järgmised:
objekti välishooldus, sobivus maastikku;
• haljastus (lilled, hekid, puud jne);
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
• üldmulje.
Konkursi tulemused teeb kindlaks
vallavalitsuse moodustatud komisjon,
kes teostab osalevate objektide ülevaatuse
2015. a juunikuus ning esitab seejärel võitjad Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaadina üles seada ei saa.
I koha saajatele on välja pandud
400-eurone auhind, 300-eurone auhind
ootab II koha omanikke ning 100-eurone
auhind III koha omanikke.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja kinkekaartidega.
Ootame rohket osavõttu!!!
•

Hajaasustuse programmi eesmärk on
tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele
neis piirkondades.
Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:
• veesüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei
ole liitutud elektrivõrguga).
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500
eurot. Programmist eraldatud toetuseks
loetakse ka ajavahemikus 2010–2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse
veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja
ning kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering
peab kokku moodustama vähemalt 33,33%
projekti kuludest.
Loe täpsemalt, millised nõuded on
esitatud taotlejale ja kuidas taotleda, Rae
Vallavalitsuse koduleheküljelt http://www.
rae.ee/hajaasutuse-programm

Rae vallavolikogusse jõuab eelnõu
lasteaiatasude muutmise kohta
Kuigi Rae valla kõikidel lasteaedadel on
kasutada ajakohastatud või uhiuus hoone
ja territoorium ning samuti on nendes
tänapäevased töö-, õppe- ja mängutingimused, tuleb jätkata tööd kvaliteedi tagamise ja parandamise nimel.
Üks olulisemaid tegureid kvaliteetse
lasteaiateenuse juures on kindlasti motiveeritud õpetaja. „Rae vald on olnud Eestis seni üks kõrgema palga maksja oma
lasteaiaõpetajatele ning plaanime nii lasteaiaõpetajate kui ka kogu lasteaia personali
palga maksmisel olla konkurentsivõimelised järgnevatelgi aastatel. Paraku on hiljuti
avatud lasteaedadesse uute lasteaiaõpetajate kohtade juurdeloomisega vähenenud
valla võimekus tagada õpetajatele konkurentsivõimeline palk,“ rääkis alushariduse
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eest vastutav abivallavanem Jens Vendel.
„Käesoleval aastal saime tõsta lasteaiaõpetajate palkasid keskmiselt 41 eurot ehk
5,1%,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev,
kes lisas, et 2012. aastal lastevanematele
kehtestatud 47-eurone lasteaiatasu ei võimalda tõepoolest enam jätkata konkurentsivõimelise palga maksmist.
Abivallavanem Jens Vendel ütles, et
Rae vallavolikogu maikuu istungile jõuab
haridusameti ettevalmistatav eelnõu lasteaiatasude muutmise vajaduse kohta. „Kui
volikogu kiidab eelnõu heaks, tõuseb järgmise õppeaasta algusest lasteaiatasu 11
euro võrra ning endise 47 euro asemel on
vanema jaoks kuutasu 58 eurot. Soodushind samast perest teisele lapsele hakkaks
olema 33 euro asemel 41 eurot. Suurperede

lastel on jätkuvalt õigus saada 75% soodustust ja sel juhul on lasteaiakoha maksumus
14,5 eurot. “Vendel lisas, et koolieelse lasteasutuse seadus võimaldab tõsta lasteaiatasu
oluliselt kõrgemaks, kui praegu volikogu
ettevalmistatud eelnõu seda ette näeb.
Kohamaksumuse maksimumtasu saab olla
hetkel 78 eurot, mis on 20% miinimumpalgast.
Rahandusameti andmetel katab lasteaia kohatasu 2015. aastal 14,5% lasteaedade
kuludest. 2012. aastal, mil viimati lasteaiatasu muutus, katsid osalustasud lasteaedade kuludest 15,9%.
Kui volikogu on otsuse lasteaiatasu
muutmise kohta vastu võtnud, hakkab uus
hind kehtima alates 1. augustist 2015.
RS
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RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

Vahetus volikogu sotsiaalja tervishoiukomisjoni juht
Rae vallavolikogu kinnitas oma 21. aprilli
istungil sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
juhi Helen Kübara tagasiastumise ja valis
uueks komisjoni juhiks Tõnis Kõivu.
„Volikogu võttis eelmisel kuul vastu
mitu olulist sotsiaalvaldkonda reguleerivat korda ehk siis komisjon on teinud
head tööd ja juht Helen Kübar on tänu ära
teeninud,“ ütles Tõnis Kõiv enne valimist
volikogu ees peetud kõnes. „Mind ootab

ees sotsiaalvaldkonna arengukava uuendamine, Peetrisse ja Jürisse perearstikeskuse
rajamisele kaasaaitamine ja mitmed
muudki küsimused. Tihe koostöö vallavalitsusega jätkub.“
Tõnis Kõiv valiti Rae vallavolikogu liikmeks 2013. a sügisel toimunud valimistel,
kuid seadusest tulenevalt peatusid tema
volitused Riigikogu liikmena töötamise
ajaks.
RS

Rae vald ja Tallinn sõlmisid
koostöölepingu kergliiklustee ja
liikumisradade ehitamiseks
kuni Vana-Veski teeni. Järgmise aasta teeehituse kavas on kergliiklustee lõik Väljaotsa teelt Tallinnani ja III etapis ehitatakse
välja tee Assakult Kindluse teeni. Kogu
kergliiklustee pikkus on ligikaudu 5,7 kilomeetrit.
Kergliiklusteede ehituseks taotlevad
mõlemad omavalitsused raha „Linnaliste
piirkondade arendamise“ meetmest.
Koostöölepingu alusel asuvad omavalitsused edaspidi välja ehitama ka Rahva
Rajaks nimetatud liikumisrada ümber Ülemiste järve ning selle projekti elluviimisel
on omavalitsustele oluliseks partneriks SA
Eesti Terviserajad. Esialgse plaani järgi on
rajad planeeritud väljapoole Ülemiste järve
sanitaarkaitsevööndit. Täpsem radade
kulgemine selgub edasise projekteerimise
käigus.
Arvestatakse võimalikult laia kasutusvõimalusega (jooksmine, rattasõit ja
suusatamine) ning valgustuse rajamise
vajadusega.
RS

Kergliiklustee rajamine Vana-Tartu
maantee äärde on koostöölepingu raames
esimene ettevõtmine. Rae vald projekteerib kergliiklustee lõigu Tallinna linnas
valla piirilt kuni Tartu maanteeni, mis on
kaardil märgitud punasega. Tallinna linn
ehitab selle teelõigu oma piirides ise välja
ning praeguste plaanide järgi saab see
olema aastal 2016

Autor Kadri Randoja

28. aprillil allkirjastas Rae vallavanem Mart
Võrklaev Tallinna Linnavalitsusega koostöölepingu rahvaspordi edendamiseks,
ühiselt rajatakse Vana-Tartu maantee äärde
kergliiklustee ja ümber Ülemiste järve liikumisrajad.
Koostööleppe kõige esimeseks suuremaks ühisprojektiks lähiaastatel saab
kergliiklustee rajamine Vana-Tartu maantee (ametlik nimi Järveküla-Jüri tee) äärde
ning seda Peetri tuuliku lähedalt kuni Tartu
maanteeni Tallinnas. Pikemas perspektiivis
teevad Tallinna linn ja Rae vald koostööd
ka liikumisradade (Rahva Rada) rajamiseks
ümber Ülemiste järve.
Vallavanem Mart Võrklaev ütles koostöölepingu allakirjutamise järel, et kahe
omavalitsuse vahel sõlmitud kokkulepe
on väga oluline, sest nii saab tagatud
Vana-Tartu maantee äärde planeeritud
teelõigu väljaehitamine Väljaotsa teelt kuni
Tartu maanteeni Tallinnas ühe tervikuna.
Võrklaev lisas, et Rae ja Tallinna vaheline
koostöö kergliiklustee rajamise osas tõstab
oluliselt ka liiklemise turvalisust, kuna piltlikult öeldes ei saa kõnnitee otsa linna piiri
märgi juures ja sealt edasi peaks liikuma
mööda sõiduteed.
Kokkuleppe kohaselt projekteerib Rae
vald kergliiklustee lõigu Tallinna linnas
valla piirilt kuni Tartu maanteeni, kuid linn
ehitab selle oma piirides ise välja.
Rae valla territooriumi osas on kergliiklustee projekt juba valmis ning tänavu
alustatakse I etapi ehitusega. Juuli lõpus
peaks olema valmis teelõik Kindluse teest
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Lähiaastad tee-ehituses

Suuremad asulad
ühendatakse ühtsesse
kergliiklusteede
võrgustikku
Tee-ehitused Rae valla eestvedamisel
Vallavanem Mart Võrklaev märkis, et suuremaid asulaid ühendav kergliiklusteede
võrgustik tagab oluliselt turvalisema ja ka
aktiivsema liikumise asulate vahel ning
laiendab tervisespordi tegemise võimalusi.
Vald on panustamas lähiaastatel selleks
rahalisi vahendeid ning tegeleb aktiivselt
erinevatest projektidest lisavahendite hankimisega, et võimalikult kiiresti valmis
kergliiklusteede võrgustikuni jõuda.

Kergliiklusteed
Tänavu suve esimeses pooles ehitatakse
„Linnaliste piirkondade arendamise“
meetme abil välja kergliiklustee Kindluse teest kuni Vana-Veski teeni. Kui
seista näoga Tallinna poole, siis rajatakse
tee Vana-Tartu maantee sõidutee vasakusse
äärde.
Assaku-Peetri-Tallinna kergliiklustee
II etapi ehitamist jätkatakse aastal 2016.
Siis ehitatakse välja näoga Tallinna poole
seistes sõidutee paremasse külge kergliiklustee lõik Väljaotsa teelt Tallinnani. Tallinna linn ehitab samal ajal valmis kergliiklustee linna piirist kuni Tartu maanteeni.
Mõlemad omavalitsused taotlevad rahalisi
vahendeid taas „Linnaliste piirkondade
arendamise“ meetmest.
2017. aastal ehitatakse välja AssakuPeetri-Tallinna kergliiklustee III etapp,
mis algab Kindluse teest ja lõpeb Assakul.
Kokku saab kolmes etapis ehitatava kergliiklustee pikkuseks ligikaudu 5,7 kilomeetrit, kuid rajatava tee lõpp-punkt ei hakka
asuma Assakul, sest sealt edasi Jüri suunas
hakatakse ehitama samuti valgustusega
kergliiklusteed. Assaku-Jüri kergliiklustee
ehitamisega on plaanis algust teha tänavu.
Tee-ehitust toetab EAS ning seda programmist „Linnaliste piirkondade arendamine“.
Uue kergliiklustee ehitamist plaanitakse koostöös maanteeametiga samuti
Jüri ja Lagedi aleviku ühendamiseks.
Kuna liiklustiheduse poolest on teed sinna
väga vaja, siis vald loodab selle rajamisel
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maanteeameti abile. Selle teelõigu pikkuseks kujuneb ligi 5 kilomeetrit.
Ehitamist ootavad ka Rae küla ja
Assakut ühendav ligi kolmekilomeetrine
kergliiklustee ning Aaviku küla ja Vaida
aleviku vaheline teelõik pikkusega ligi 5
kilomeetrit. Nende kahe kergliiklustee ehitamine jääb aastatesse 2017–2018.
Kergliiklusteede rajamise tööplaani
koostamisel on vald lähtunud põhimõttest,
et omavahel peavad lähiaastatel ühendusse
saama kõik alevikud.

Muud suuremad teetööd ja
pindamised Rae vallas
Tee-ehitustest ja rekonstrueerimistest
on lõpetamise järgus Mõigu kortermajade piirkonna tee-ehitus, kuid ees seisab
mitmeid töid, mida tänavu plaanis teha.
Käesoleva aasta tee-ehituse hooajal seisab ees Niinesaare teele teise asfaldikihi
panemine ja ehitatakse Nabala tee, mida
on pikalt planeeritud ja mille seisukord on
täna väga halb.
Pindamistest on plaanis tänavu kindlasti ette võtta Ülase ja Meelespea tee
ning edaspidi tehakse pindamisi Golfi teel
(2016), Veskitaguse teel (2016), Liiva teel
Järveküla külas (Karja tee – Kindluse tee
2016), Vaida teel (2017).
Lähiaastatel võetakse töösse Tammiku
ja Väljaku tänava ühenduse väljaehitamine,
et liiklus garaažide vahelt eemale suunata.
Tööde nimekirjas ootab samuti Laste tänav
(2017), Küti tee pikendus Vana-Tartu
maanteeni (2017) ja Kodala elamupiirkonna teedeehitus (2018).
Sildadest ootavad tänavu remonti
Lagedi rippsild ning Veskitaguse sild. Edaspidi on plaanis korda teha Tankisild (2018).
Plaanide järgi on kavas jätkata ka
kolme etappi jaotuva Andrekse elamukvartali teede rajamist koos piirkonna elanikega
ning valla eelarves on teiseks etapiks planeeritud koos elanike omaosalusega ligi
160 000 eurot.
Ain Puna, teehoiuspetsialist

Teedeehituse tööplaan lähiaastatel.
Kaardil on märgitud punase punktiiriga valla poolt pla
maanteeameti rahastatavad teeremondid ja ehitused.
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Maanteeamet remondib
kümneid kilomeetreid
riigimaanteid
Tee-ehitused Maanteeameti eestvedamisel
Koos päikesepaisteliste ja soojade ilmadega on hoo sisse saanud tänavused teetööd ning erandiks pole ka Rae vald. Kuigi
liikluskorralduse muudatused tekitavad
eelkõige kohalikele elanikele ajutist meelehärmi, tasub mõelda suurelt ja positiivselt. Selle aasta jooksul tehtavad tööd
lahendavad mitu murekohta ning pakuvad
tulevikus lahedamat ja turvalisemat liiklemist. Äramärkimist väärib, et oluline osa
teetööde rahastusest tuleb Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist.

Alustatakse ringtee ehitust
Väo ja Jüri vahel
Suurematest ehitustöödest jätkub möödunud aastal alanud Tallinna ringtee Kurna
liiklussõlme ehitus. Koos eritasandilise
Kurna ristmikuga ehitatakse neljarajaliseks ka Tallinna ringtee 4,4-kilomeetrine
lõik olemasolevast Jüri eritasandilisest ristmikust kuni Kurna sõlmeni. Projekti sisse
mahub ka ringteega ristuva Kurna-Tuhala
maantee 2,7-kilomeetrise lõigu ehitamine
kaherajaliseks kolmanda klassi maanteeks,
1520 m jalg- ja jalgrattateid, 4,2 km kogujaja juurdepääsuteid ning 480 m müratõkkeseinu. Ehitus peab valmima aasta lõpuks.
Selle aasta teises pooles läheb lahti
Tallinna ringtee ehitus Väo ja Jüri vahel.
Esimesena läheb tänavu töösse Põrguvälja
liiklussõlm. Välja on kuulutatud riigihange,
maksumus ja töö teostaja avalikustatakse
pärast lepingu sõlmimist. 2016. aastal
jätkatakse Lagedi viadukti ühendusteede
ning Lagedi raudteeületuse samatasandilise lahenduse ehitusega. Viimasena läheb
töösse Karla eritasandiline sõlm.

Tallinna sissesõit saab uue
katte

Autor Kadri Randoja

oolt planeeritud kergliiklusteed ja sinise punktiiriga
ed.

Sel aastal rekonstrueeritakse TallinnaTartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetreid 5,5–12,6. Tööd on lähiajal
käima minemas Tartu-Tallinna suunal
Assaku viaduktist kuni Tallinna linna piirini (kilomeetrid 8,7–5,5). Objekt peab
valmima juuni lõpus. Tegemist on katte
taastusremondiga, kus olemasolev asfaldikiht freesitakse siledaks ning kaetakse kahe
uue asfaldikihiga.

Teine suurem rekonstrueerimishange
Tallinna-Tartu maantee kilomeetrite 5,5–
12,6 remondiks on käimas. Remont algab
suvel ning lepingu kestvuseks on 15 kuud.
Remondi käigus saab maantee uue katte
ning Assaku ja Tankla viadukti asemele
ehitatakse uued.

Nüüdisaegne rooparemix
tagab siledama tee
Tallinna-Tartu maantee kilomeetritel
20,4–25,4 tehakse suve jooksul katendi
taastusremont, kasutades uut tehnoloogiat. Tartusse suunduv maantee saab
kuumtaastamise rooparemixi abil siledama
katte. Rooparemix tähendab meetodit, kus
maanteele tekkinud roopad kuumutatakse,
freesitakse lahti, lisatakse kuum segu ja rullitakse kinni tagasi.

Vana-Tartu ning Lagedi-Aruküla-Peningi maantee uuenevad
Teeremont on ootamas ka Vana-Tartu
maanteed lõigul Tallinna piirist kuni
Assakuni. Tee saab juunis algava ja kolm
kuud kestva taastusremondi käigus uue
tasase ja ühtlase laiusega katte.
Remont on algamas ka Lagedi-Aruküla-Peningi maanteel Lagedi asulast
kuni Rae valla piirini. Seal võetakse vana
kate üles, parandatakse külgnähtavust ning
pärast remonti paraneb ka sõidumugavus.
Tööd peavad valmima juulis.

Väo eritasandiline ristmik
aastaks 2018
Kindlasti puudutab lähiaja suurematest
ehitusobjektidest Rae valla elanikke ka
Väo sõlme ehitus. Tegemist on uue eritasandilise ristmikuga, mis on Loo-Maardu
valmisehitatud lõigu jätk. Hetkel on detailplaneering kooskõlastamisel, töid on plaanis alustada 2016. aastal.
Kui algselt pidi suurejooneline liiklussõlm valmima tänavu, siis 2013. aastal
jõudsid Maanteeamet ja Tallinna Linnavalitsus otsusele, et vigane projekt tuleb
ümber teha.
Andres Kalvik
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Jüri aleviku Suve põik 4 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
21.04.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 557. Planeeritav ala asub
Jüri alevikus Suve tänava ja Suve põigu
ristmiku vahetus läheduses väljakujunenud elamualal. Juurdepääs alale on
Suve tänava ja Suve põigu kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbega
kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata sellest tulenevalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus. Juurdepääsu lahendamiseks on detailplaneeringusse haaratud Suve tn 9 ja Suve tn
9a kinnistu.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus alale
on ette nähtud väikeelamute maa-ala
juhtotstarve.
Lagedi aleviku Betooni tn 4 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
07.04.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 477. Planeeritav ala asub
Lagedi alevikus Betooni tänava ääres
väljakujunenud tiheasustusalal. Juurdepääs alale on Betooni tänava kaudu.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on ärimaa kinnistu sihtotstarbe muutmine osaliselt elamu- ning ärimaaks,
määrata krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Rae valla kehtiva üldplaneeringu järgi
on alale ette nähtud olemasoleva ärimaa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse
detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse
juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu
kohaliku omavalitsuse hinnangul
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oluline või ulatuslik üldplaneeringu
muutmine. Ärimaa kinnistu sihtotstarbe muutmist osaliselt elamu- ning
ärimaaks ei saa lugeda üldplaneeringu
oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Peetri aleviku Kuldala tee 23 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
28.04.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 582. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus Kuldala tee ja Niinesaare tee ristmiku vahetus läheduses
väljakujunenud elamualal. Juurdepääs
alale on väljaehitatavalt Kuldala tee T7
kinnistult. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,14 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavalitsuse 02.04.2008
korraldusega nr 382 kehtestatud Peetri
küla Järvemetsa kinnistu detailplaneeringut positsiooni nr 10 hoonestusala
osas.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

•

Järgmise detailplaneeringu algatamisest ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Aaviku küla Padriku kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.04.2015 korraldusega nr
556. Planeeritav ala asub Aaviku külas
Jüri-Vaida riigimaantee 11114 ääres
hoonestatud ja perspektiivse elamuala kõrval. Juurdepääs elamukrundile
nähakse ette Jüri-Vaida maanteelt pööravalt perspektiivselt teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 9,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega Padriku kinnistu
(registriosa 14256202; katastritunnus
65302:001:0108) kaheks maatulundusmaa ja üheks elamumaa krundiks,
määrata elamumaale ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu kohaselt asub
Padriku kinnistu haljasmaa-rohekoridoride alal, kus detailplaneeringute

•

koostamisel tuleb tagada tingimused
loomade takistamatuks läbipääsuks ja
ohutus külgnevatel liiklusaladel. Rae
valla üldplaneeringust lähtuvalt peab
igasuguse arendustegevuse korral säilima funktsioneeriva rohevõrgustikuna
vähemalt 90% territooriumist.
Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu
põhilahenduse detailplaneeringuga
muutmine vastava maa-ala üldplaneeringuga määratud maakasutuse
juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu
kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.
Antud juhul planeeritakse üks üksikelamu krunt rohekoridori äärealale,
Jüri-Vaida riigimaantee 11114 äärde.
95% haljasmaa-rohekoridoride alast
jääb üheks tervikuks, säilitades maatulundusmaa sihtotstarbe.
Seega säilitab detailplaneering piirkonnas valdavalt senise juhtotstarbe,
milleks on maatulundusmaa, ning planeeritu haakub olemasoleva ja perspektiivse elamualaga. Detailplaneeringuga
järgitakse väljakujunenud hoonestuslaadi ning hoonete mahtusid. Ühe uue
üksikelamu ehitamiseks võimaluste
loomist rohekoridori äärealale rohekoridori funktsioneerimist takistamata ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
04.06.2015 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Peetri aleviku Kaasiku kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.03.2015 korraldusega nr
397. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
riigimaanteest nr 2 ida pool Helgi tee,
Läike tee ja Radari tee vahelisel alal.
Detailplaneeringuala läbib perspektiivne Tallinna väikese ringtee trassikoridor. Juurdepääs alale on Läike tee
kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.

vallavalitsus
•

•

•

Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu ärimaa sihtotstarbega
kruntideks, määrata sellest tulenev
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud ärimaa
juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
21.05.2015 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Patika küla Silla kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.01.2015 korraldusega nr
55. Planeeritav ala asub Patika külas
Golfi tee ja Pirita jõe vahelisel alal.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Golfi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu maatulundusmaa
sihtotstarve elamumaaks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud perspektiivne elamu- ja haljasala- ning parkmetsamaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
02.06.2015 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Vaskjala küla Ujula tee 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.02.2015 korraldusega
nr 206. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Pirita-Ülemiste kanali ja Ujula
tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse ette
Ujula teelt. Pirita-Ülemiste kanali äärselt teelt pöörav juurdepääs üldkasutatavale maale on ette nähtud säilitada.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on elamumaa sihtotstarbega kinnistu
jagamine kaheks elamumaa ja üheks
üldkasutatava maa sihtotstarbega
krundiks, määrata elamumaale 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 külaosade üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud perspektiivne
elamumaa ning haljasmaa-parkmetsa
maa-ala juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
02.06.2015 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

•

•

tingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette
nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
09.06.2015 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Peetri aleviku Küti tee 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.04.2007 korraldusega nr 632. Planeeritav ala asub Rae
vallas Peetri aleviku lõunapoolses osas
Järveküla-Jüri riigimaantee T-11330
(Vana-Tartu maantee) ja Küti tee ääres.
Juurdepääs planeeritavale alale on Küti
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbega krundiks, millest ühel
paikneb olemasolev majapidamine,
ning üheks maatulundusmaa ja kaheks
transpordimaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
04.06.2015 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Soodevahe küla Linnaaru tee 13 ja Veneküla Linnaaru tee 15 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneeringut algatatud ei ole.
Planeeritav ala asub osaliselt Soodevahe külas ja osaliselt Venekülas Tallinna ringtee ja Tallinna-Lagedi maantee vahelisel alal. Juurdepääs alale on
Varivere tee kaudu.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 12
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Linnaaru tee 13 kinnistu (katastritunnus 65301:011:0324) ja Linnaaru tee 15 kinnistu (katastritunnus
65301:011:0325) äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega kruntideks, määrata
sellest tulenevalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette
nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
09.06.2015 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Soodevahe küla Lepniku, Lepliku ja
Lennuradari tee 6 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneeringut algatatud ei ole.
Planeeritav ala asub Soodevahe külas
Tallinna-Lagedi maanteest ida pool
Lennuradari tee ääres. Juurdepääs alale
on Lennuradari teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 7,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Lepniku kinnistu (katastritunnus
65301:002:0546) ja Lepliku kinnistu
(katastritunnus 65301:002:0547) äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega kruntideks
ning muuta tootmismaa sihtotstarbega
Lennuradari tee 6 kinnistu (katastritunnus 65301:002:1006) sihtotstarve
äri- ja tootmismaaks, määrata sellest
tulenevalt ehitusõigus ja hoonestus-

Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
18.05.2015–31.05.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
11.04.2006 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 108 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 28.04.2015 korraldusega nr 581.
Planeeritav ala asub Vaskjala külas
Jüri-Aruküla tee ja Vaskjala veehoidla
vahelisel alal. Juurdepääs alale on planeeritud Ujula teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 5,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Kaevuveski kinnistu (katastritunnus 65301:003:0397) maakasutuse
sihtotstarve osaliselt elamumaaks,
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määrata elamukruntidele 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 külaosade üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
haljasala ja parkmetsa ning elamumaa
juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,
üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või
muu kohaliku omavalitsuse hinnangul
oluline või ulatuslik üldplaneeringu
muutmine. Antud juhul planeeritakse
ligikaudu 0,7 ha suurusele alale kolm
elamumaa krunti üksikelamute ehitamiseks olemasoleva elamuala laiendusena. Suurem osa, ligikaudu 1,3 ha haljasala ja parkmetsa maast jääb endiselt
maatulundusmaa sihtotstarbega. Kogu
Kaevuveski kinnistust moodustab planeeritav elamumaa 13%. Seega säilitab
detailplaneering piirkonnas valdavalt
senise juhtotstarbe, milleks on maatulundusmaa, ning planeeritu sulandub
olemasolevasse ja varem planeeritud
elamupiirkonda. Detailplaneeringuga
järgitakse väljakujunenud hoonestuslaadi ning hoonete mahtusid. Kolme
uue elamukoha loomist olemasoleva
tiheasustuse laiendusena ei saa lugeda
üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
31.05.2015.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Seli küla Selimäe kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae

•

•

Vallavalitsuse 14.04.2015 korraldusega
nr 509. Planeeritav ala asub Seli külas
Vaida-Pajupea maantee 11201 ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vaida-Pajupea maanteelt 11201 ning eravalduses olevalt
Suur-Seli kinnistult. Selimäe ja SuurSeli kinnistu omanik on üks ja sama
isik ning on detailplaneeringu lahenduse kooskõlastanud. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 10,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Selimäe maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu osaline jagamine
kaheks elamumaa kinnistuks ning
üheks maatulundusmaa kinnistuks,
elamumaa kinnistutele määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
mäetööstusmaa ja perspektiivne haljasala ning parkmetsamaa juhtotstarve
ning kuhu on haljastusasula põhimõttel
lubatud elamute ehitus.

Lehmja küla Kadaka kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 14.04.2015 korraldusega
nr 510. Planeeritav ala asub Lehmja
külas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
riigimaantee nr 2 ja Järveküla–Jüri riigimaantee nr 11330 vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaast tootmis- ja ärimaaks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille
järgi on alale planeeritud perspektiivne
äri- ja tootmismaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Ettevõtteid oodatakse osalema
Peetri rannavolles
20. juunil peetakse Peetri alevikus Rae
Keegli rannavolleväljakutel maha järjekordne liivavõrkpalliturniir ettevõtetele.
Osalema on oodatud kuni kuueliikmelised ettevõtete esindused, kellest väljakul
on korraga kaks meest ja kaks naist.

Rae Sõnumid • mai 2015

2014. aastal võitis turniiri Spratfili esindus MediaZone ja Tele2 ees.
Täpsem info ja registreerimine spordinauding@gmail.com
Indrek Raig

Harjumaa
Laululaps
2015
tulemused
17.–18. aprillil toimus Saue valla kultuurikeskuses Harjumaa Laululaps 2015.
Auhinnalisi kohti saavutasid võistlusel
ka Rae valla lapsed.
3–4-aastaste poiste seas saavutas I koha
Romet Ervald Peetri lasteaiast, juhendaja
Mariann Nurk.
5–6-aastaste tüdrukute seas saavutas III
koha Mirtel Teder, kes käib samuti Peetri
lasteaias, juhendaja Kätlin Truus.
5–6-aastaste poiste seas saavutas I
koha Otto Mihkel Asi Assaku lasteaiast,
juhendaja Gina Siiak, ning II koha Valter Salong Tõrukese lasteaiast, juhendaja
Taimi Soomaa.
7–9-aastaste poiste seas saavutas I koha
Marek Eesaru Lagedi Põhikoolist, juhendaja Silja Tammeleht.
10–12-aastaste poiste seas saavutas II
koha Tristan Pugi Jüri Gümnaasiumist,
juhendaja Rutt Ridbeck.
Doris Jürgens

DPD pakub
suvetööd
„Suvetöö on noortele inimestele hea võimalus omandada esimesed töökogemused,
proovida erinevaid ülesandeid ning mis
salata, ka taskurahale lisa teenida. Ettevõtte
jaoks omakorda lahendab noortega koos
töötamine probleemi, kuidas leida asendajaid suviseks puhkuseperioodiks.
Me oleme juba paaril suvel Rae valla
noortega koostööd teinud ning meie kogemused on ainult positiivsed olnud. Ka sellel suvel pakume erinevates osakondades
juunist augustini kontoritööd kuni kolmele
usinale noorele,“ kommenteeris DPD Eesti
personalijuht Annika Oruaas.
Töökuulutused detailsemate töökirjelduste ja kandideerimise infoga ilmuvad
juba mai alguses Noorte Tööbörsis www.
ntb.ee ja DPD enda kodulehel / Facebookis.
RS

tasub teada
Tule Jüri

jaanilaadale
kauplema!

Oodatud on nii käsitöölised, kaupmehed kui ka ettevõtjad.
Laat toimub 22. juunil 2015
kell 10.00–15.00
Jüris Rae Hooldekodu esisel platsil.
Müüjate registreerimine ja lisainfo
Rae Kultuurikeskusest telefonil
605 6759 või e-posti teel
kultuur@rae.ee

Pühapäeval, 17. mail 2015 toimub

Lagedi aleviku
üldkoosolek
Lagedi kooli saalis algusega 18.00
Päevakord:
• Ülevaade 2014. aasta tegevusest
• 2015. aasta sündmused
• Jooksvad küsimused
Koosolekul osalevad volikogu esimees
Agu Laius ja vallavalitsuse esindaja

Peetri Lasteaed-Põhikool
1. JUUNIL kell 12.00

PEREPIKNIK
PARGIS

SLIK
EGEVU
HEAT SJON
OK

• Liblikapüüdjad • Laat • Laulud • Tantsud
• Mängud murul
ٻ
Ära unusta piknikukorvi!

ٻ

Rae Huvialakooli
muusikaosakonna
2015/16. õ-a
VASTUVÕTUKATSED
Jüri majas 5. juunil
algusega kell 16.00
(ajakava alusel)
Õppida on võimalik:
viiulit
kannelt
kitarri
flööti
plokkflööti
klarnetit
saksofoni
klaverit
löökpille
Taotlus täita kodulehel
hiljemalt 24. maiks!
Täpsem info (pillide valik,
ajakava, katsete sisu) kodulehel
http://huvikool.rae.ee/
Õppejuht: tel 622 4294,
kaidi.laidvee@jyri.edu.ee
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Suur ja väike käsikäes
Jüri klunkril

Rae valla laulu- ja tantsupidu Jüri klunker peetakse seekord 22. mail kell 19 uues
asukohas, hooldekodu esisel jaanilaadaplatsil, sest ligi seitsmesaja osavõtjaga pidu
ei mahu enam oma kauaaegsesse asukohta Lehmja tammikusse ära.
„Ehitame platsile lava ja pealtvaatajate
tribüünid,“ ütles Rae Kultuurikeskuse
juhataja Kaja Kalmer. „Väga kaugele iidsest tammikust ei julge minna, sest kui
me 2001. aastal seda tegime, polnud õnne,
päev otsa sadas vihma.“
Tammikus on pidu olnud 1999. aastast,
kui Taaramäe lasteaiast välja kasvanud trall
hakkas ülevallalisi mõõtmeid võtma. Vahepeal tantsiti ja lauldi ka koolimaja õuel.
Viimased viisteist aastat on kultuurikeskus
hoolitsenud, et kava saaks terviklik ja kõik
toimiks.
Jüri klunker hoiab au sees eesti rahvalaulu ja -tantsu ning pärandab neid oskusi
ja armastust oma rahvakultuuri vastu üha
uutele põlvkondadele. Rahvapeoks valmistutakse üle valla. Kaasa tulevad lööma
nii valla lasteaiad, koolid, erinevad laulukoorid, kapellid, puhkpilliorkester kui ka
professionaalsetest muusikutest koosnev
bänd. Külalisesinejaid on oodata naabervallast Jõelähtmelt, Pelgulinna rahvamajast
ja sõpruskoolist Pae Gümnaasiumist.
„Esinejad vahetuvad. Mu vanem laps
on juba ülikoolis, aga meenutab neid pidu-
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sid ikka hea sõnaga,“ märkis Kalmer. „Lastele on seal esinemine auasi.“
Üks kauaagseid eestvedajaid, praegu
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpetaja Irene Pukk mäletab klunkri algust
1980ndail, kui ta Jõgevalt Jürisse elama
kolis. Mõtte algataja oli Taaramäe lasteaia
muusikaõpetaja Külli Lepland, kelle poeg
Ott on nüüdseks just lauljana tuntuks saanud. Algselt vaid lasteaia pidu tõmbas kiiresti rahvast juurde ning kujunes lõpuks
suureks rahvapeoks, mis nimetati kohalikke traditsioone järgides klunkriks.

Nii Irene Pukk kui ka tema tütar Ingrid Mikk, praegu lapsepuhkusel õpetaja ja
kooliteatri asutaja, on pidu korduvalt ise
juhtinud. „Tegin oma vahetekstid murdekeelseks,“ meenutas Mikk . „See pidu on
rahvapärane, tohutult palju andekaid inimesi, suur ühistöö.“
„Kasutatud sai ka Lehmja tammiku
legendi, et vanad tammed teine teisel pool
teed on puudeks muutunud pruut ja peig,“
lisas Irene Pukk. „Tammik kui iidne peopaik on omanud väga olulist rolli, et pidu
nii omaks on võetud.“ Irene lisas, et klunker on kujunenud tähtsamaks peoks kui
jüripäev või jaanituli. Igal väiksel esinejal
on keegi kaasa elamas ja rahvast on nagu
murdu.
Mõlemad nentisid, et linnalähedasel
vallal pole kerge oma traditsioone juurutada. Näiteks oli aprillis Jüris peetud laadal
müüjaid peaaegu et rohkem kui ostjaid. Kel
midagi vaja, saab iga kell minna Tallinna
poodidesse. Nad usuvad aga, et pigem kaob
laadandus kui selline rahvapidu nagu klunker. Koos esinemine, juurte tunnetamine
on niivõrd olulised.
Seekordse peo teema on „Suur ja väike
käsikäes“.
Aita Nurga

hariduselu

Jüri Gümnaasium korraldas Lagedi koolis
korraldati
kevadballi

Foto Rae Sõnumid

triatlon

14. aprillil toimus Jüri Gümnaasiumi
kevadball, kus külalistele esinesid balliriietes õpilased esimesest kuni viienda klassini.
„Väga oluline on noortele ballikultuuri
õpetada,“ ütles kooli huvijuht Kadri Koort,
kes lisas, et kuidas muidu saaksid noored
kogemusi kõrgetasemelisest ja glamuursest
tantsupeost.
Kevadballide eestvedajad olid tantsu-

õpetuseõpetajad, kooli huvijuht, klassijuhatajad, õpilasesindus, koostööpartner
tantsuklubi Royal.
Kevadballi traditsioon algas Jüri Gümnaasiumis 2006. aastal ning sel aastal korraldati üritust kümnendat korda.
Kevadballi riietus on pidanud olema
pidulik ja soeng hoolitsetud.
RS

23. aprillil korraldasid Lagedi kooli 8.
klassi õpilased esimest korda triatloni,
mille organiseerimine oli valitud loovtööks. Meie eesmärk oli tekidada huvi
spordi vastu, muuta koolipäev huvitavaks
ja panna kaasõpilased proovile kolmel erineval alal. Ettevalmistusi alustasime juba
novembrikuus, kui oli vaja broneerida
ujula, alustada võistluse planeerimist ja
kirjaliku osa tegemist.
Võistlustest võtsid osa 5.–9. klassi õpilased. Kõigepealt tuli Loo ujulas ujuda 50
m, seejärel läbida Loo-Lagedi kergliiklusteel rattaga 4 km ning lõpuks joosta kooli
terviserajal 1 km ring. Vanuseklasside
parimad olid Annabel Pops, Uku Tonsiver, Helena Ojabstein ning Risto Tõldsep.
Võistlejate tagasiside oli positiivne ning
ka meie jäime korraldusega rahule. Loodame, et sellest saab traditsioon, mis kestab
veel kaua.
Rebecca Ulp, Egert Sekk ja Rene Karus

Rae valla 2016. aastal avatav
põhikool sai nimeks
Järveküla Kool
Vallavanem Mart Võrklaeva kokku kutsutud žürii otsustas pärast nimekonkursi rahvahääletust panna uue Rae valla põhikooli
nimeks Järveküla Kool, mis kogus koos
Järveküla Põhikooliga kokku 155 poolthäält 288 antud häälest.
„Seda, et Järveküla nimi uue kooli nime
osana hääletajatele meeldis, näitas ülekaalukas poolthäälte arv,“ rääkis vallavanem.
Žüriisse kuulunud Peetri LasteaiaPõhikooli direktor Luule Niinesalu leidis,
et oluline on uue kooli nime juures see, et
kooli ei hakata segi ajama juba olemasoleva
kooliga. Järveküla Kool viitab selgelt Peetri
naaberasulale, mida kool ka teenindama
hakkab, kuid samas sobib õppeasutus
Peetri piirkonna lastelegi, sest Peetri südamest on Järveküla Koolini umbes kaks
kilomeetrit.
Vallavanema sõnul alustatakse tänavu
suvel kergliiklustee ehitamist tulevase Järveküla Kooli juurest Peetri veskini ning
see tagab ligipääsu koolini ka jalgsi käies.
Samuti hakkab toetama teede infrastruktuur Rae küla, Assaku ja Uuesalu piirkonda.

Järveküla Kooli nime otsing algas käesoleva aasta veebruarist, mil vallavalitsus
kuulutas välja nimekonkursi, kuhu said
elanikud ise nimesid pakkuda. Märtsikuu
jooksul toimus rahvahääletus ning žüriil
tuli valida viie enam hääli saanud nime
hulgast välja koolile sobivaim.
Viis enim hääli saanud nime olid
Järveküla Põhikool, Järveküla Kool, Rae
Põhikool, Reti Põhikool ja Ülemiste Põhikool.
Žürii välja valitud kooli nimi sai 14.
aprillil heakskiidu volikogu haridus- ja kultuurikomisjonilt ning vallavolikogu otsusega on 21. aprillil asutatud Järveküla Kool.
Järveküla Kooli nime pakkus välja
Peetri Seltsi eestseisuse liige Raul Rannaste.
Järveküla Kooli hakatakse ehitama juba
tänavu Vana-Tartu maantee ja Reti tänava
nurgale. Halduslikult jääb see koht küll
Peetri aleviku piirkonda, kuid ajalooliselt
on piirkond kuulunud Järveküla alla ning
rahva seas tuntakse seda peamiselt Järveküla osana.
RS

Järveküla Kool on sobilik
valik
Ehkki halduslikult asub kool Peetri
alevikus, jääb ta Peetri peamisest asustusest ligi paari kilomeetri kaugusele
(v.a paar üksikut elumaja Reti tee kandis) ning Peetri kooli nimeline kool on
Peetris juba olemas. Samas aga kõrval
üle Vana-Tartu maantee asub Järveküla
küla uus elurajoon (Sepa). Kuna arvatavasti saab suurem osa uue kooli õpilasi olema just kõrvalasuvast Järvekülast, siis passiks minu arust Järveküla
Kooli nimi uuele koolile väga hästi.
Muuseas, tegelikult on Eestis ka teisi
koole, mis kannavad muu asula nime
kui selle, kus nad tegelikult / halduslikult asuvad. Näiteks kannab Paistu
kooli nime kool Viljandimaal Sultsi
külas, paiknedes u 4–5 km Paistust
eemal.
Raul Rannaste, nime autor
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Ülevaade hariduse andmisest Rae vallas
Aastal 2016 avab Rae vallas uksed uus
põhikool – Järveküla Kool. Rae Sõnumite palvel koostas koduloouurija Reet
Raudkepp ülevaate, millised ja mis nime
kandnud koolid on Rae vallas Kautjala,
Lagedi, Lehmja, Vaida, lõunakülade,
Jüri ja Peetri piirkonnas rahvale haridust
andnud.
19. sajandi esimesel poolel oli PõhjaEesti koolivõrk hõre. Laste õpetamisel jäi
põhiraskus kodudele. Vanemate abistamiseks seati 1822. a sisse nn rändõpetajate
töökorraldus – „Eeskiri rändõpetajate
kohta”. Nende ülesanne oli mardi- ja jüripäeva vahel oma piirkond mõnel korral
läbi käia ja manitseda lapsi lugema õppima.
Jüri kihelkonnast on aastate 1837–1868
kohta üleskirjutusi rändõpetajatest ehk lasteloetajatest. Lehmja piirkonnas oli rändõpetaja Assaka Jaani talu peremees Vitismann. Vaida piirkonnas õpetas Antoni
saunas lapsi Kiwita Tata, kes oli ühtlasi
ka kiriku vöörmünder. Koolmeistritele
kehtestas nõuded Eestimaa ülemmaakooliamet 1867. aastal. Õppetöö korraldus
sätestati maakoolides samal aastal välja
antud seadusega „Seadmissed, ma-kolide
pärrast Tallinna-maal“.

Kohustuslikuks muudeti
kooliskäimine 1867. aastal

Lehmja piirkonnas
loetakse hariduse andmise alguseks
1868/69. õ-a, kui Kurna mõisa härrastemajja asutati Kurna kool. Tol ajal kuulus
Lehmja Kurna valla alla. Lehmja lastel oli
Kurna kooli kauge käia (u 10 km) ning
kohalikud talumehed otsustasid asutada
kooli Lehmjale.
- 1917 Lehmjas 3-klassiline kool.
- 1920–1944 Lehmja 6-klassiline algkool.
- 1948 Lehmja mittetäielik keskkool.
- 1959 Lehmja 8-klassiline kool.
- 1970–1980 õppisid kõik ümbruskonnas elavad lapsed Lehmja 8-klassilises
koolis.
- 1980 Lehmja 8-klassiline kool suleti.
- 1980–1991 töötas hoones Noorte
Turistide Maja.
- 1991 taasavati kool. Lehmja 6-klassiline
algkool.
- 1994–2004 Lehmja 9-klassiline põhikool.
- 2004–2007 Lehmja põhikool Jüri Gümnaasiumi juhtimise all.
- 2007 Jüri Gümnaasiumi Assaku maja,
lõpetajad said Jüri Gümnaasiumi lõputunnistuse.
- 2009 alustas Lehmja koolimajas tööd
Assaku lasteaed.

Foto Rae Sõnumid

Õpilaste koolist puudumise korral laiskuse
või vanemate süü tõttu tuli maksta trahvi
4–8 kopikat päeva eest. Vabandatavaks
loeti puudumist haiguste ning ilmastikuolude tõttu (tuisk, pakane, kevadine suurvesi), mõnenädalast hilinemist sügisel
seoses õpilase karjasviibimisega ja koolist
varem lahkumist kevadel enne õppetöö
lõppu põllutööde pärast.

Tallinna Linnaarhiivi andmetel paistis
Põhja-Eesti ja eriti Harjumaa silma 1860.
aastatel haridusolude mahajäämusega.
Põhja-Eesti maakoolides õppis ainult 2/3
kooliealistest lastest. Harjumaal õppis
1867/68. õppeaastal kirjutamist 12% ja
rehkendamist 10%. Kõikjal mujal Eestimaal (Põhja-Eestis), rääkimata Liivimaast,
õpetati koolilastele lisaks lugemisele kirjutamist ja rehkendamist rohkem. (Tallinna
Linnaarhiiv)

1933. sai Rae 6-klassiline algkool Vaskjala külas uue maja, mis on tänaseni säilinud.
Nüüdisajal tuntakse maja Rae vana koolimajana
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Vaida piirkond
-

-

-

1863 Vaida–Aruvalla kool.
1863 15. jaanuaril alustasid viis poissi
ja kolm tütarlast õppimist Kolga talus.
1866 sügisel toimus õppetöö Kivita
talu juures Antoni saunas.
1867 31. oktoobril alustati õppetööd
Väljaotsa ja Kadaka talu vahele ehitatud haagikohtu majas.
1869–1918 Vaida-Aruvalla 3-klassiline
külakool.
1918–1924 Vaida-Aruvalla algkool (4
klassi).
1924–1943 Vaida algkool (5 klassi).
1943–1946 Vaida 6-klassiline kool.
1946–1955 Vaida mittetäielik keskkool.
Atsimäe talus avati vene õppekeelega
klassid. Viimane vene õppekeelega
klass lõpetas 2003. aastal.
1955–1962 Vaida 7-klassiline kool.
1962–1985 Vaida 8-klassiline kool.
1985–1988 Vaida 9-klassiline kool.
1988– tänaseni Vaida Põhikool.

Kautjala piirkond
-

-

1876–1918 Kautjala vallakool.
1918–1961 Kautjala algkool.
1961–1971 tegutses Kautjala kool (ilmselt jätkuvalt Kautjala algkooli nime
all).
1971 Kautjala kool suleti.

Lagedi piirkond
1785 detsembris kirjutas Jüri kihelkonna
hingekarjane Jacöb Johann Höppner Tallinna Keiserlikule Kõrgeaulisele Provintsiaalkonsistooriumile saadetud aruandes
muu hulgas:
„Kihelkonnas (Jüri) on üksainuke talurahvakool ja nimelt Lagedi (Lackt) kroonumõisa all, milles ametis tubli koolmeister.“
Täpsemad andmed kooli asukoha ja tegevuse kohta puuduvad.
- 1871 Lagedi algkool koliti talutoast
kooliks ehitatud hoonesse. Umbes 2–3
aastat enne koolimaja ehitust õpetati
lapsi lugema ja kirjutama Hindreku
talus; õpetaja oli Jüri Meinkskopp
Reinu saunast. Õpetust said ainult vaesemate vanemate lapsed.
- 1919–1927 Lagedi algkool (4 klassi).
- 1927–1944 Lagedi algkool (6 klassi).
- 1939 valmis arhitekt August Volbergi
kavandatud keskkütte ja elektriga uus
koolimaja. Kuni 1944 Lagedi 6-klassiline kool.
- 1944 11. märts – 9. nov oli kool suletud,
majas töötas Tallinna linna keskhaigla
sünnitusosakond.

hariduselu
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1947. aastal ehitatud Lehmja koolimaja töötab tänasel päeval Assaku lasteaiana. Lehmja
kool alustas tegutsemist aga tunduvalt varem – aastal 1917.
-

-

-

1944 Lagedi 7-klassiline mittetäielik
keskkool, avati vene õppekeelega klassikomplekt kuni 1952. aastani.
1958 avati kooli internaat.
1962 Lagedi 8-klassiline kool.
1988 Lagedi 9-klassiline kool.
1972–1983 kaugõppeklassid keskhariduse omandamiseks – Harju kaugõppekeskkooli Lagedi konsultatsioonipunkt.
1991 Lagedi põhikool.
2012 Lagedi lasteaed-põhikool – uus
maja valmis 2012.
2013 nimetati kool ümber Lagedi Kooliks.

Lõunakülade piirkond
Suursoo, Salu ja Urvaste küla
Praeguse Rae valla piirides asus kool veel
endise Peningi valla Salu ja Urvaste külas.
Koduloouurija Vaino Napp on Salu
küla raamatus kirjutanud:
- 1634 kool Kniiga mäel – Männivarba
mäel (suuline pärimus).
- 1811 koolimaja ehitamine Tauriasse
(suuline pärimus).
- 1865 uue koolimaja ehitamise algus.
- 1869 uue koolimaja avamine Salu külas
nn Taurias.
- 1889 koolijuhatajaks saab Anton Reinvald. Algab Reinvaldide ajastu, mis kestab 1953. aastani.
- 1913 valmis koolimajahoone Urvastes.
- 1914 kool kolib Urvaste koolimajja.
Endisest koolimajast saab vanadekodu.
- 1914 algas koolitöö.
- 1936 kool ühendati mõisakooliga, kuid
õppetöö jätkus samas majas.
- 1940 kool suleti, hoonest sai Peningi
valla vanadekodu, kolhoos ehitas maja
kuivati-aidaks, praegu elumaja.

Jüri piirkond
-

-

-

1721–1726 tegutses Jüris köstrikool,
selle ehitamist finantseeris Rae mõisa
rentnik Nottbeck.
1737 8. novembril avati Karla külas
Jüri kiriku kõrval kreeka-katoliku usu
kihelkonnakool.
1863 ülestäheldatud kooli asukoht
teadmata.
1867 Rae vallakool Vaskjala külas.
1916 Rae 4-klassiline rahvakool (kool
samas hoones).
1921 Rae 5-klassiline algkool (samas
hoones).
1923 Rae 6-klassiline algkool (samas
hoones).

1933 sai Rae 6-klassiline algkool uue
maja Vaskjala külas.
1944 hakkas tegutsema Rae mittetäielik keskkool (samas hoones Vaskjala
külas).
1951 Rae 7-klassiline kool (samas hoones Vaskjala külas).
Alates 1960 läksid Rae algkooli õpilased pärast neljanda klassi lõpetamist
Lehmja 8-klassilisse kooli.
1970.–1980. a õppisid antud ümbruskonnas elavad lapsed Lehmja 8-klassilises koolis.
1980 avati Laste tänaval Jüri keskkool.
1995 hakkas kool kandma Jüri Gümnaasiumi nime.
2014 avati gümnaasiumimaja.

Peetri ja ümberkaudsete
asulate piirkond
-

-

2009 avati Peetri Lasteaed–Põhikool.
2013 sai valmis kooli ja lasteaia juurdeehitis. Kool sai juurde 216 koolikohta
ning muutus 648-kohaliseks. Lasteaed
sai juurde 240 kohta.
2015 valmistatakse ette Järveküla Kooli
ehitust, mille avamispäev on planeeritud 1. septembriks 2016.

Kasutatud materjalid:
Lehmja kooli raamat; Vaida kooli raamatud; Sven-Allani artiklid ja Lagedi
aleviku blogi materjalid; Vaino Nappi
voldikud Urvaste ja Salu küla kohta;
Tallinna Linnaarhiiv; Jüri Gümnaasiumi kodulehekülg; Rae Sõnumid
september 2013
RS

Järveküla Koolist plaanitakse
teha põhjamaadele omast kooli
Järveküla Kooli projekteerimistööd kestavad lepingu järgi 13. juulini ning selleks
ajaks peab olema paika pandud nii hoone
ruumiline pool kui ka hoone ümbrus koos
liikluslahendusega.
Abivallavanem Madis Sarik ütles, et
koostöö projekteerija SWEDCO Projekt
AS-ga on kulgenud tulemuslikult. Rae valla
tulevane põhikool hakkab ehitusstiililt
sarnanema põhjamaadele omase õppeasutusega, kus algkooliosa asub eraldi majas
ning sellel on mitu sissekäiku. Algkoolimaja ruumide hea liigendatus ja ligipääs
võimaldab kooliteed alustavatel tüdrukutel ja poistel end n-ö oma pesas turvaliselt
tunda.
Algkooliga galerii kaudu ühendatud

põhikoolitiib tuleb kolmekorruseline ning
selles hooneosas asub ka multifunktsionaalne spordisaal ning mitmeotstarbeline
lugemissaal. Kolmandal korrusel hakkavad
asuma erialaklassid ning kauneid kunste ja
sporti õpetava Rae Huvialakooli ruumid.
Abivallavanema sõnul luuakse koolis kõik
eeldused selleks, et saaks pöörata tähelepanu laste loovuse ja füüsise arendamisele.
Abivallavanem resümeeris, et kogu
maja ruumipaigutusest ja väljanägemisest
on siiski veel vara rääkida. Kui projekt
juulis valmib, siis saab seda põhjalikult tutvustada. Kuid tänasel päeval võib kindlasti
lubada seda, et ehitatav hariduskompleks
koos sportimisvõimalustega hakkab teenindama ka ümberkaudseid inimesi. RS
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Irina Tsugart on paljude noorte jaoks
esimene politseinik
Kui politseimundris Irina Tsugart koolimaja uksest sisse astub, vaatab seal vastu palju
uudishimulikke silmapaare. Peamine küsimus on, miks ta tuli. Kuigi osa noori pole
politseimundris inimest varem oma silmaga näinud, teavad nad üsna täpselt, et politseiniku kohaletulek on seotud korrarikkumistega. Miks on noortel selline arusaam,
et kui politseinik tuleb, siis on ilmselt midagi üsna pahasti.
Kuidas noored reageerivad, kui näevad
Teid kuskil tänaval või avaliku kasutusega hoones politseimundris?
Reeglina on noortel tavaline reaktsioon
uudishimu. Kes, kus ja millal? Käin palju
koolides ning laste uudishimu on politseivormis inimese tulekul väga suur. „Politseinik tuli,“ on esimene, mida kuulen. Sellele
järgnevad tervitused ja silmadega jälgimine
– kas on keegi millegagi hakkama saanud ja
üleüldse, mida mina seal teen. Mõni tuleb
kohe pärima, miks tulin. Nooremate laste
huvi on väga suur – tavaliselt unistavadki
väiksemad lapsed nn kangelaslikumatest
ametitest, paljud soovivad saada päästjaks
või politseinikuks. Aga olen kogenud ka
sellist suhtumist, kus pööratakse pea viltu:
„Minusse ei puutu, mind ei huvita.“
Mille pärast võib valdav reaktsioon
selline olla?
Noorte jaoks on politseiniku kohaletulek seotud tavaliselt korrarikkumistega.
Midagi pidi kuskil toimuma, et politseinik kohale kutsuti. Tavaliselt oodatakse
filmides nähtu põhjal kiiret reageerimist,
tegevust, kurjategija tabamist ja olukorra
lahendamist – selline on politseiniku töö
laste silmis. Politsei on organisatsioon, mis
reageerib õiguskorrarikkumistele. Oodatakse põnevust.
Millisena Te ise näete ideaalset
kuvandit noorsoopolitseinikust?
Hea noorsoopolitseiniku puhul on
märksõnadeks suhtlemine, märkamine,
abistamine. Mõistagi ei saa noorsoopolitseinik olla oma tegemistes üksi ning vajalik
on koostöö nii valla kui ka õppeasutustega,
samuti tööpiirkonnas tegutsevate organisatsioonide, seltside ja ühendustega. Ka
murelaste vanematega tuleb otsida ühist
keelt, sest eesmärk ei ole kunagi laste karistamine, vaid edaspidistest pahandustest
eemalhoidmine, ning vaieldamatult on
laste põhilised mõjutajad nende vanemad.
Statistika järgi hakkavad noored
meelemürke proovima 3.–4. klassis. Kas
statistika peegeldub ka Teie igapäevatöös?
Statistika näitab, et Eestis on alkoholi
ja tubaka proovimine üsna levinud juba
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10–11aastaste seas (need on 3.–4. klassi
õpilased). Lapsevanema keelud toimivad
tavaliselt algklasside lõpuni, siis muutuvad
keelatud asjad huvipakkuvaks ja antakse
kiusatusele alla. Elu näitab, et kiusatus
muutub harjumuseks. Iga laps puutub koolieas kokku meelemürkidega kas aktiivselt
või passiivselt – ta hakkab kas ise meelemürke tarvitama või jääb vaatleja rolli.
Tegelikkuses puutume me nii noorte meelemürgitarvitajatega kokku õnneks väga
harva. Samas mööname, et need üksikjuhtumid, kellega meil kokkupuuted on olnud,
ei kajasta tegelikkust, mistõttu ongi meie
igapäevatöö oluline osa ennetustegevused,
mille eesmärk on mõjutada võimalikult
suurt hulka lapsi, sh juba patustanuid.
Mida noorsoopolitseinikuna üldse
teha saate, et meelemürkide tarbimist
varajases nooruses vähendada? Põhiline
mõju saab olla ju noore kodustel ja lähedastel.
Noorsoopolitseiniku tegevus ei seisne
vaid tänaval liikumises, teolt tabamises,
karistamises. Politseiniku eesmärk ei ole
lapse karistamine, vaid edaspidiste õigus-

korra rikkumiste ennetamine. Selleks korraldab politsei oma tegevusi erinevates
valdkondades. Teeme koostööd koolidega,
kus peame loenguid erinevatel teemadel,
räägime nii tegevuse keelatusest kui ka
selle ohtlikkusest elule ja tervisele. Räägime konfliktide ning pingete tekkimisest
koduste, lähedaste ja sõpradega. Arutame
lastega, kuidas võiks konflikti targalt ja
eneseväärikusega lahendada. Suureks abiks
on koostöö vallavalitsuse lastekaitsetöötajate ja Harju ohvriabi keskusega, kellega
arutame probleeme ning leiame erinevad
lähenemisviisid ja lahendamise võimalused. Toome välja ka riskiisikud, nende
pered, kellest enamik on nõus koostööd
tegema, kuna saavad aru meie ühistest
eesmärkidest.
Olen nõus ka Teie arvamusega, et põhiline mõju on noorte väärtushinnangute
kujunemisel kodustel ja lähedasel. Lapsed
õpivad vanema tunnetest ja tema eeskujul. Nii nagu õpetame lapsele riietumise
ja isikliku hügieeni võtteid ning tänaval
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Irina Tsugart Vaida koolis tundi andmas
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Rae valla probleemkohad
piirkonnakonstaabli pilgu läbi
Viimastel aastatel on vägivallakuritegude
arv pisut vähenenud, kuid see arv on jätkuvalt muret tekitavalt suur. Enamasti esinevad vägivallajuhtumid perekonnaliikmete,
tuttavate või naabrite omavaheliste konfliktide lahendamisel ning sageli alkoholijoobeseisundis.
Perevägivallajuhtumitele on politsei
alati kohe reageerinud. Samuti on meedia
vahendusel probleemi olemust kajastatud ja suurenenud on inimeste teadlikkus
vajadusest sellest politsed teavitada. Probleemsete isikute osas toimub koostöö nii
vallavalitsuse ametnike kui ka teiste politseiametnike ja ohvriabispetsialistiga. Iga
vägivallajuhtumi kohta lähisuhtes teostab
piirkonnapolitseinik järelkontrolli. Vajaduse korral toimuvad järelkontrollid koos
valla sotsiaal- või lastekaitsespetsialistiga.
Kogukonda oluliselt häiriv probleem
on vargused nii eluhoonetest (sh ehitusjärgus) kui ka sõidukitest. Põhiosa kuritegudest moodustavadki vara- ja isikuvastased
kuriteod.
Varavastased kuriteod on viimasel
kolmel aastal järk-järgult vähenenud 169lt 161-le ehk 4,7%. Enamik varavastastest
kuritegudest olid 2014. aastal vargused, ka
1 röövimine, 8 omastamist ja 7 kelmust.
Varguseid on toime pandud nii eluruumidest – juhtude arv tõusnud 3 võrra – kui
ka kõrvalhoonetest ja sõidukitest. Suurenenud on kauplusest varguste arv 7-lt 21-le
ehk 66,6%. Suurem osa kauplusevargusi on
toime pandud Tallinna piiril Peetri Selveris. Kahjuks on suurenenud omavoliliste
sissetungide arv elamutesse 8-lt 13-le.
Vähenenud on aga isikuvastaste kuritegude
arv 9 võrra ning liikluskuritegude ja joobes
juhtimiste arv.
Varguste ennetamisel on meile oluline
igaühe roll, et suurendada inimeste teadlikkust vara kaitsmisel. Head näited selleks
on naabrivalvepiirkonnad, naabritevaheline hea infovahetus ja omaalgatuslikud
tegevused elukeskkonna parendamiseks.
Turvalisus algab igaühest endast ja mõjutab kogukonda.
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turvalise liiklemise reegleid, samamoodi
tuleks kodus alustada lapsega meelemürke
puudutavate teemade arutamist. Rääkima
peab nii meelemürkide keelatusest kui
ka sellest, mida need sisaldavad ja nende
mõjust organismile. Lisaks peab toetama
õigeid prioriteete ja huvisid. Lapsevanemal
on alati õigus ja kohustus teada, kus tema
laps on ja millega tegeleb – me vastutame
oma laste eest.
Kindlasti on Teie aastatepikkuses
töös töövõite, palun rääkige mõnest.
Politseiametniku tööd võib võrrelda
mõnes mõttes pedagoogi tööga, kus tulemust saab näha vaid aastate möödudes.
Süüteo avastamist saab lugeda töötulemuseks, kuid töövõiduna tõlgendatavat
karistuse mõju näeme hiljem. Mis puudutab ennetustööd, siis loodan, et töötades koos erinevate organisatsioonide ja
kogukonnaga, suudan lastele vajalikku
informatsiooni ja abi pakkuda. Rae valla
noorsoopolitseinik olen alates novembrist 2014 ja selle aja jooksul olen esinenud
valla koolides mitme loenguga. Meeldiv on
see, et mõnes koolis olen suutnud tekitada
uudishimu teemade kohta, mida olen esitlenud. Tahetakse rohkem teada. Arvan, et
seegi on töövõit, kui suutsin tekitada huvi
ja ennetada õigusrikkumisi.
Kuna töötame ka riskiperedega, siis
saab töövõiduks lugeda mõne keerulise
juhtumi lahendamist. Selliseid juhtumeid
on, kuid ma ei pea võimalikuks neid siin
kirjeldada, sest need juhtumid on delikaatsed ning juhtumi hea lahenduse eelduseks
on vastastikune usaldus, mida avalik kirjeldamine võib kahjustada.
Millised eesmärgid olete seadnud
iseendale oma töös Rae valla piirkonnas?
Minu töökoht asub Rae vallas Aaviku
tee 1 asuvas konstaablipunktis, telelefon
612 4671, vastuvõtuaeg on kolmapäeviti
kl 16.00–18.00. Noorsoopolitseinikuna
tegelen lastega seonduvate probleemidemurede lahendamise, laste enda ja nende
suhtes toime pandavate süütegude ennetamise ja tõkestamisega, kaitstes samas laste
õigusi ja edendades koostöövõrgustikku
parema tulemuse saamiseks.
Milline on Teie arvates politsei kui
institutsiooni tänane maine?
Arvan, et käesoleval hetkel on politsei maine kõrge. Elanike usaldus politsei
suhtes on juba aastaid püsinud üle 80%.
Politseiniku töö ja tegevuse hindajateks
on inimesed, kellega me oma töös kokku
puutume. Positiivne tagasiside ongi hinnang tehtud tööle. Kuid et oma töös veelgi
paremad olla, ootame ka konstruktiivset
kriitikat.
Signe Heiberg
toimetaja
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Piirkonnakonstaabel Mikk Altmets möödunud talvel osalemas helkurite jagamisel
Peetri Selveri juures
Väärtegusid on Rae vallas võrreldes
2013. aastaga registreeritud 30,7% vähem,
alaealiste väärtegusid 29% vähem. Väärtegude arvu langus on samaväärne kogu
Harjumaaga.
Registreeritud väärtegudest moodustavad Harjumaal põhiosa (s.o 89%) liiklusseaduse rikkumised. Alaealiste väärtegudest on peamised nii liiklusseaduse kui ka
tubakaseaduse rikkumised ning alkoholi ja
narkootiliste ainete tarvitamine.
Mikk Altmets
piirkonnakonstaabel
mikk.altmets@politsei.ee

2012

2013

2014

+/-

%

Harjumaa (v.a Tallinn)

1824

1823

1560

-263

-14,4

Rae vald

287

295

265

-30

-10,2

18

11

2

-9

-81,8

sh alaealiste poolt
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet
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Kahepäevases sideõppelaagris
õpiti tundma, kuidas
toimetavad raadiolained
Märtsi keskpaigas kogunesid kaheksateist
Jüri ja Peetri noort kahepäevasesse sideõppelaagrisse, mis peeti telkides ööbimisega
Rae vallamaja juures. „Oleme sellise telgiga
ka talvel ööbinud, kui õues oli miinus 22
kraadi. Telgis on ahi sees, külmetamist pole
karta,“ meenutas Janek Võsu.
Laager algas teooriatunniga, mida
juhendas Kaitseliidu sideohvitser Marek.
Põhiteemadeks olid traatside aparatuur
ja raadioside kaablivõrgud. Kaitseliidu
kohale toodud aparaadid aitasid kaasa teemast parema ülevaate saamisele.
Laupäeva õhtupoolikul püstitati kaks
telki ja veeti nende ja staabi vahele sidekaabel. Telgipüstitus ei tahtnud lastel iseseisvalt esimese korraga õnnestuda. Telk
tuli taas koost lahti võtta ja otsast alustada.
Janek ütles, et võistlustel antakse telgi püstitamiseks aega vaid loetud minutid, nii et
tuleb harjutada.

mist. Igaüks pidi öösel ka kaks tundi vahis
olema.

Newton, Einstein ja Bell

Juhendaja abiga sai peavari lõpuks
õigesti püsti ning siis oligi aeg hakata
sidekaableid vedama. Mõlemas telgis oli
nn sidepunkt. Lastel põnevust kui palju –
tavatelefoniga sai telgist telki helistada.
Enne öörahu harjutatigi sõnumite edasta-
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Janek Võsu (paremalt teine) juhendab,
kuidas peab telki püstitama

„Tehnika küll areneb, aga füüsika on põhiliselt seesama – ikka Newton, Edison ja
Bell,“ kõneles Marek, naratus näol. „Sotsiaalne keskkond muutub, aga selles keskkonnas toimetavad raadiolained on samad
ja neid saab tundma õppida. Kuidas side
üldse toimib, mis on piraatjaam, kuidas
edastada sõnumit – et ei tohi olla midagi
üleliigset, müra ega mitmetimõistetavust,“
kommenteeris instruktor Marek laagris
õpitut.
Instruktoril endal on selle ala vastu
meeletu huvi ja just see on talle liikumapanevaks jõuks, mis ajendab teadmisi
jagama. Kui inimene midagi tõesti oskab
ja naudib, on jagamisrõõm suur.
Jüri Gümnaasiumi 6.b klassi õpilane
Marje Kikas, kes käib Kodutütarde ringis
teist aastat, peabki põnevaimateks ühiseid
metsaskäike. Ta on õppinud kompassi
käsitsema, laduma erinevaid lõkkeid ja
lõkketulel liha küpsetama. Koos teistega on
huvitav tundma õppida loodust ja kuidas
seal käituda.
Aita Nurga

Kuidas legendaarsele
Maiuspala kommikarbile
tibudega tüdruku pilt saadi
Legendaarne Maiuspala kommikarp on
juba aastakümneid üks eestlaste vaieldamatuid lemmikuid ning on praegugi turuuuringu andmetel enim ostetud kommikarpide seas.
Maiuspala pralineekompvekkide tootmist alustati 1956. aastal. Ligikaudu 35
viimast aastat on kommikarbi kaant kaunistanud blondi tütarlapse ja tibudega foto,
mis on selle toote puhul pea sama oluline
kui karbis olevad kommid.
Maiuspala kommide autor ei ole kahjuks täpselt teada, kuid legend räägib, et
toote võis välja töötada Kalevi tollane
peatehnoloog ja hilisem ettevõtte direktor Edda Maurer. Tootearendus, nagu ka
muud valdkonnad, järgis tollal plaanimajandust – kõrgemalt poolt oli ette nähtud
teatud arv tooteid, mis tuli aastas välja töötada ja turule paisata.
Selle kommikarbiga on seotud mitmeid
legende ja vastuseta küsimusi. Kõige enam
uudishimu on tekitanud Maiuspala kaane-
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tüdruku päritolu: kes on see väike blond
tüdruk ja mis on temast tänaseks saanud?
Kalevi teadur Otto Kubo meenutab: „1970.
aastate teisel poolel käisid tollase direktrissi
Edda Maureri kutsel Kalevis külas Eestis
ringreisil viibinud Itaalia fotograafid. Nad
pakkusid oma töid Kalevile ja nende seast
valiti välja kaks fotot: üks nüüdseks juba
legendaarne Maiuspala tüdrukuga ja teine
kolme väikese spanjelikutsikaga. Mõlemad hakkasid kaunistama Kalevi kommikarpide kaasi: üks siis Maiuspala ja teine
liköörikommide oma. Need karbid tekitasid parajat furoori: tegemist oli otsekui
„välismaa“ pakenditega, tolleaegses NSV
Liidus täiesti uue kvaliteediga. Kahjuks ei
ole teada, kes oli Itaalia fotograafile Maiuspala kommikarbi kaanefoto tegemisel
modell: ta võis olla eestlane, aga sama hästi
ka itaallane või mõne muu rahvuse esindaja. Tänaseks peaks see tütarlaps olema
juba umbes neljakümneaastane naine.“
Neli aastat tagasi sai kommikarp endale

uue väikese kaanetüdruku, kuna esialgse
foto kvaliteet oli pikaajalisest kasutamisest ja üha uuesti ning uuesti trükkimisest
juba tugevasti kannatada saanud. Ainukese
väljapääsuna tundus variant otsida uus,
võimalikult sarnane blond modell ning
lavastada kogu stseen tibudega uuesti.
Selleks kuulutas Kalev välja fotokonkursi,
kuhu laekus 1276 pilti. Nende seast valiti
Maiuspala karbi kaant kaunistama väike
Sonja Valgamaalt.
Kommikarbi kujundust muuta ei olnud
võimalik, kuna seda oli juba 1990. aastate
lõpus üritatud. Selle tulemusena langes
aga Maiuspala müük drastiliselt ja Kalevil
ei jäänud muud üle kui endine kujundus
taastada. Nii on Maiuspala üks suhteliselt
ainulaadne toode, kuna selle pakendikujundust dikteerivad tarbijad, ettevõttel
endal siin väga sõnaõigust ei ole.
Ruth Roht
AS Kalev
kommunikatsioonijuht

Noorkotkad ja
kodutütred kui
südameasi
Janek ja Terje Võsu on Jüri piirkonnas juba
kolm aastat pea igal teisel nädalavahetusel
noortele üritusi korraldanud. Abielupaar
hakkas noorkotkaste ja kodutütarde juhendajaks pärast seda, kui nende vanim poeg
teema vastu suurt huvi näitas. Nüüdseks
on õppuste ja laagrite korraldamine kujunenud nende elustiiliks, mida pole muutnud ka pooleaastaseks saanud pere pesamuna.

Paras annus hasarti
„Käime palju looduses. Oleme õppinud,
kuidas metsas leida vett, süüdata lõket, teha
süüa, orienteeruda ja palju muud. Poistele
meeldib üle kõige muidugi laskmine ja
Kaitseliidu Harjumaa Maleva Männiku
lasketiirus saavadki nad õhkrelvast kätt
harjutada. Janek tegi neile ka vibu,“ kõneleb Terje Võsu.
Enamasti on 10–15-aastased poisid ja
tüdrukud koos õppimas, ainult kombeõpetus oli eraldi. Kokanduskursus kavandati
ka algselt vaid tüdrukutele, aga et kohti
jagus, said poisidki tulla. Kodutütarde ja
noorkotkaste põhikiri lubaks soovijaid
vastu võtta juba alates seitsmendast eluaastast, aga Terje Võsu hinnangul on parem
alustada umbes neljandast klassist. Näiteks
on kursustel ka teoreetilist materjali, mis
tuleb üles tähendada, aga esimeste klasside
õpilastel ei edene kirjutamine veel nii hästi.
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Võistlustel pannakse proovile
julgus ja mehisus
Perekond Võsu juhendab paar-kolm korda
kuus nii Jüri kui ka Peetri lapsi. Harju piirkonna ühislaagreid korraldavad nad seitse
korda aastas. Üks selline matkalaager oli
ka jüripäeval Jüris, kus terviseradadele ja
gümnaasiumi staadionile kogunes mõõtu
võtma 32 võistkonda üle maakonna. Neljaliikmelistel rühmadel tuli läbida 32 kontrollpunkti, mis on paras väljakutse. Võistlust aitasid korraldada Rae Naiskodukaitse
naised. Rae valla noortel läks võistlustel
väga hästi. Võistlejatel tuli punktide saamiseks lasta õhkrelvast, olla osav vibulaskja,
kompassiga asimuuti määrata, läbida kummitarsani rada ja teha vigursõitu tandemrattaga. Jüri kodutütred olid parimad kuni
13aastaste klassis.
Igas vallas siiski pole Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde algorganisatsioone. Transport on kallis ja eesotsas peab olema entusiastlik juhendaja. Selline, kes on valmis
vabatahtlikuks tööks ja oma nädalavahetuste ohverdamiseks. „Sel aastal on mul
olnud ainult üks vaba nädalavahetus,“
nentis Janek Võsu ja tema hääles polnud
kurtmise nooti, pigem paras annus hasarti.
Pole kahtlustki, kas perekond jätkab
tööd ka siis, kui vanem poeg noorkotkaeast
välja kasvab. Janek viitab abikaasa ja lapsevankri poole: „Järelkasv on olemas!“

Terje Võsu oma noorima pojaga
sideõppelaagris
Tõsisemal lainel lisas Janek, et üks
huvitav asi on viinud teiseni: „Kaitseliidu
raames toimub kogu aeg midagi, mis kaasa
haarab. Jälle pakkumine, jälle on äge, ja nii
saabki osaletud erinevatel üritustel. Eelmisel aastal käisime ka võidupüha tuld toomas. Saime algul aru, et see tuleb tuua Nissist, aga pidime alustama hoopis Valgast.
Ära tõime!“
Mõlemad tõdesid, et selline vabatahtlikutöö on südameasi, hoiab aktiivsena ja
pakub palju rõõmu.
Aita Nurga

„Jõulutunnel“ Õpilased simuleerisid kolm
päeva ÜRO diplomaate
toetas kahte
Rae valla last
MTÜ Lastekaitse Liit andis teada, et heategevusprogrammi „Jõulutunnel“ raames
laekus MTÜ-le Lastekaitse Liit 1425 taotlust 134 kohalikust omavalitsusest. Rae vallast said toetust kaks last. Marillis sai viiuli
ostuks toetust 350 eurot ja Vladimir klaveritooli ostuks 300 eurot. Kokku rahuldati
704 taotlust 129 kohalikust omavalitsusest.
RS

Märtsi viimasel nädalavahetusel toimus
Jüri Gümnaasiumis ÜRO simulatsioon.
Kohale tulid paljud õpilased nii Eestist
kui ka välismaalt. Kolm päeva kestnud
üritus oli kõigi meelest väga tore, kuna
kogunenud oli palju poliitikast ning rahvusvahelistest suhetest huvituvaid noori,
kellega oli sõnulseletamatult tore sõbruneda. Selle tulemusena oli see üritus
märkimisväärselt hariv ja meeldiv. Kõik
kohalolijad said juurde teadmisi ÜRO tegevusest ning toimimisest. Ürituse peamine
eesmärk oli simuleerida ÜRO diplomaatide
tegevust võimalikult täpselt, mis võis vahel

küll pikaks ja raskeks venida, kuid mis
suudeti siiski huviga läbi mängida, sest
kõnealused probleemid olid väga päevakajalised. Samuti õppisime me paremini
avalikult inimeste ees intelligentset arutelu
arendama, kuna see oli antud simulatsiooni
puhul märkimisväärselt vajalik.
Lõpetuseks peame koos minu kaasdelegaadi Sandraga kindlasti tänama meid
aidanud juhendajat Indrek Makkit, kes
andis meile teema kohta palju kasulikku
informatsiooni.
Klaus Erik Tihhonov
12.l
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lastekaitsepäev

Lapse unustatud sünnipäev ja võidujooks
hooldusõiguse nimel
Tean ühte noort naist, kellel on hooliv ema,
aga isaga polnud lood ehk kõige paremad.
Naine töötas juba aastaid meditsiiniõena,
kui kuulis oma isa tõsimeeli küsimas, et
noh, kuidas siis tänapäeval arstina töötada
on ka.

Kes sa oled, mu laps?
Võib-olla tõesti ei saa pahaks panna, kui
sassi lähevad meditsiiniõe ja arsti amet,
kuid selle tütre isal polnud sageli meeles
ka oma lapse sünnipäev, rääkimata sellest,
mis gümnaasiumis tütar õppis või milliste
tulemustega kooli lõpetas.
Selliseid juhtumeid, kus lapsel on
kodus isa ja ema, kuid side on vaid ühe
vanemaga, võib olla üksjagu. Mõistagi ei
ole alati lapse suhtes apaatne vanem isa,
teada on ka juhtumeid, kus lapse tegemiste
vastu puudub huvi emal. Kuna vanemate
üle keegi järelevalvet mõistagi ei teosta,
siis pole ka statistikat, kui paljudes peredes
kasvavad mõlemat vanemat omavad lapsed
sisuliselt vaid ühe vanema või hooldajaga.
Kunstiõpetusetunnis annab õpetaja lastele ülesandeks joonistada pildike perega
koos veedetud ajast. Väike heledate lokkis
juustega poiss joonistab pildi, kus ta mängib koeraga. Kuskil eemal diivanil istub üks
naine ja vaatab televiisorit. Õpetaja küsib,
kas diivanil istub poisi ema. Poiss vastab,
et see ei ole ema, see on hoidjatädi. Õpetaja loendab vähemalt kümmekond sarnast
pilti, kust puuduvad ema ja isa.
Muidugi ei kõnele üks pilt kogu tõest,
see peegeldab vaid lapse hetkearusaama,
tema mõistetavat. Ka noore meditsiiniõeks
saanud naise sahtlist leiab algklassides joonistatud kogu pere reisipilte. Ükskord oli
pere koos käinud mere ääres suvitamas
ja koos veedetud aeg oleks täies ulatuses
kvalifitseerunud kvaliteetajaks, kui oleks
ära jäänud üks rumal lugu. Nimelt otsustas perepea õhtul naaberseltskonna peale
karjuma hakata, et need liiga häälekalt oma
aega veetsid.

Vanem pistaks teise vanema
elusalt nahka
Apaatse lapsevanema kõrvale on lisada vastandina ülihoolitsevate vanemate variant,
mis esmapilgul on ülitore, kuid astugem
hetkeks fassaadist tahapoole.
Oletame, et viibite külas ühel pealtnäha
tavalisel normaalselt toimival eesti perel,
kus sirguvad kaks pisipõnni, üks väiksem
ja teine suurem lasteaiaeas laps. Ema ja isa
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on laia silmaringiga ja sõbralikud suhtlejad, lapsed tegusad ja tublid, kuid allergikud. Ühel hetkel, kui olete nende elutoas,
lähevad ema ja isa omavahel totaalselt tülli.
Ja te ei usu põhjust! Kas laps peab lasteaias
käima või ei pea? Naine leiab, et kuna allergikust laps on teise toidumenüüga, siis ei
tohi, aga mees raiub väsinud naist vaadates,
et peab, sest emale tuleb vahepeal puhkust
anda. Pealegi on lapsele lasteaias käimine
arendav. Näib, nagu tülitsemiseks ei ole
põhjust, aga riid lõppeb sellega, et varsti
tuleb uus sõnasõda, kuigi siis juba sellepärast, miks mees kodu heaks midagi ei tee
jne ... Asjad arenevad edasi sedamoodi, et
isal saab mõõt kõigest täis ja ta ähvardab
kodust minema minna.
Varsti saabki ähvardusest reaalsus ning
isa sulgeb enda järel ukse, aga ta ei sulge
seda üksi. Tema käe otsas on kaks väikest
last, sest isa arvates ei taga ema lastele vajalikku arengut.
Selles loos jääb naine päris üksinda.
Muidugi on ta väga õnnetu ja samal ajal
ka oma mehe peale maruvihane. Ta ei pea
paljuks haududa kättemaksu. Ja see tuleb.
Kättemaksuvahendiks saavad olema lapsed, kes on ka mehe kõige kallim vara.
Oletame, et olete jäänud juhusliku
pealtvaatajana sinna elutuppa edasi ja jälgite, kuidas naine oma eesmärgini liigub.
Ta nutab, palub, süüdistab, ähvardab. Ta
kavatseb kaevata politseisse, lastekaitsesse
ja palub kiiremas korras lapsed isa käest
ära võtta. Kurioosne on see, et laste isa on

juba jõudnud politseisse ja lastekaitsesse
teatada laste jaoks ohtlikust emast. Võitlus laste nimel võtab absurdse mõõtme.
Eriti veel siis, kui areenile astuvad mõlema
vanema sugulased.

Kumb olukord on hullem
Kumb olukordadest oleks see, mida normaalne vanem oma lapsele vähem soovib?
Kas see, kui ema või isa kõrval on partner,
kellega leivad ühes kapis ja pere loodud,
aga sisuliselt ei saa laps tunda mõlema
vanema hoolt ja armastust. Või siis olukord, kus mõlemad vanemad armastavad
lapsi nii hullupööra, et on valmis üksteist
„elusalt nahka pistma“?
Normaalne on, et ei soovi kumbagi
varianti, aga paraku pole elus nii, et kõik
valikud, mis ka laste elu mõjutavad, sõltuvad ainult meist endist. Isegi kui me kangesti head soovime, võivad suhted lähedastega halveneda ning uues olukorras
muutub kogu kodune atmosfäär.
Kujundlikult öeldes võtavad lapsed
peretülide keskel sisse koha tribüünil, mille
ees avardub võitlusväljak, kus ühest otsast
hakkab areeni keskele astuma üks relvastatud vanem ja teisest otsast teine. Kui peaksime ise sel väljakul olema, kas suudame
mõelda, mis etendus oleks tribüünilt vaatajatele võimalikult vähe traumeeriv?
Ülihoolitsevate vanemate lugu jõuab
muuseas lõpuks kohtusse, kus naise ja
mehe advokaadid vaidlevad mitmeid kuid,
kellel on lastele rohkem või vähem õigust.

lastekaitsepäev
Ja meditsiiniõe isa pole veel tänaseni suutnud meelde jätta oma tütre sünnipäeva.
Aga 1. juunil on tulemas taas lastekaitsepäev. Miks mitte teha juba enne seda
midagi toredat oma lapse või laste heaks,
sest ega nad ainult lastekaitsepäeval tähelepanu, kaitset ja lihtsast koosolemisest
kiirgavat erilist soojust vaja.
Signe Heiberg
toimetaja

Lastekaitsespetsialist
kaitseb lapse huve ja heaolu
Lastekaitsespetsialisti ülesanne on lähtuda alati lapse huvidest ja heaolust,
kuid millised on viimaste aegade olukorrad, kuhu üha sagedamini lastekaitsespetsialiste kaasatakse? Rae vallas lastekaitsespetsialistina töötav Kai Sinisalu
toob välja oma tähelepanekud.
Üha sagedamini jõuavad meieni
Politsei- ja Piirivalveametilt tulnud märgukirjad lähisuhtevägivalla kohta. Kaks
täiskasvanud lapsevanemat unustavad
ära, et nende lapsed on kodus, ja tülitsevad omavahel küll verbaalselt kui ka
füüsiliselt, tekitades üksteisele valu, ja
seda kõike näevad pealt nende oma kõige
kallimad, st lapsed.
Üha kergekäelisemalt asutakse uude
suhtesse, sünnivad lapsed ja siis minnakse lahku ning paraku kannatavad
kõige rohkem jälle lapsed. Põhiprobleem, millega meie juurde pöördutakse,
on soov sõlmida kokkulepe lapsega
suhtlemise korraldamisel. Ühise laua
taga arutamisega on paraku nii, et kui
ema-isa meie juurde jõuavad, et lapsega
suhtlemiseks kokkulepet sõlmida, on neil
palju asju omavahel vaidlemata ega soovita järeleandmisi teha.
Mõeldes laste peale ja vesteldes nendega, on lapse jaoks väga raske, kui tema
vanemad on otsustanud lahku minna.
Lapse elu muutub sellel hetkel pöördumatult. Laps võib küll aru saada, et kummalgi vanemal on uus elu, vahel ka kohe
uus pere, kuid südames soovib ta ikka, et
tema isa ja ema oleksid koos. Väiksemad
lapsed ei oska sageli oma tundeid sõnadesse panna.
Sagenenud on kohtuprotsessid, kuhu
on lapsi puudutavates küsimustes arvamuse andmiseks kaasatud kohalik omavalitsus. Vanemad vaidlevad hooldusõiguse küsimustes, lapsega suhtlemise
õiguses ja elatise määramises. Arvamuse
andmiseks kohtule lähtume alati lapse
huvist ja heaolust.

Lapsevanem: Kas lapse
kasvatamine on tõesti
võimatult raske?
Kui lastekaitsepäev suudaks lahendada
laste probleemid, oleks maa peal üksjagu muresid vähem. Paraku on selle
päevaga võimalik vaid tähelepanu juhtida erinevatele probleemidele, millel on
mõju laste kasvamisele. Avaldame lapsevanema mõtlemapaneva kirja. Võib tunduda uskumatuna, et selle kirja autoriks
on isa, sest arvatakse ju, et isad on just
need, kes ei leia aega lapse jaoks.
Hea ja tubli lapsevanem, järgnev ei ole
Sinule. See on sellele teisele – ükskõiksele,
kui ta peaks Sinuga koos elama.
Küllalt tihti näeme me vanemaid, olgu
selleks siis isa või ema, kes on enda lapse
kõrval justkui olemas, kuid keda lapse
jaoks tema elus tegelikkuses ei eksisteeri.
Lihtsalt ilma igasuguse mõjuva põhjuseta
ära jalutanutest ei hakka ma siinjuures
kirjutama, see on pikem ja omaette teema
ning sellised umbkotid on lihtsalt nõrgad
ja väärivad hukkamõistu selle kõige karmimas versioonis.
Ära nüüd küsi, vanem, miks. Võta kätte
ja otsi internetist üles üks tätoveerija, pane
tema juurde aeg ja mine ning lase omale
igaveseks nahale kirjutada enda lapse nimi,
et tema olemasolu oleks sulle meeldetuletuseks alati nähtav. Kui sa mingil arusaamatul põhjusel ei pea sellist soovitust põhjendatuks ja arvad, et sinu keha ei ole ette
nähtud määrimiseks, ka isegi mitte sinu
lapse nimega, siis ära tee, eks ise tead. Aga
tea ka seda, et sul on laps.
Ei ole nii, et ikka ja jälle sa lähed ning
mängid golfi, poodled maniakaalselt, istud
päevade viisi solaariumis või tööl, vahet

ei ole. Ja seda ajal, mil teine vanem näeb
vaeva – tõsiselt näeb vaeva selleks, et lapsega tegeleda, teda kasvatada, et ta oleks
alati hoitud ja armastatud. Sa ju isegi ei
märka seda, on nii, eks? Tubli, õigesti teed,
et siinkohal pilgu maha lööd. Häbi on
tunne, mida peabki tundma.
Kui sul siinkohal häbitunnet ei tekkinud, arvad sa, et laste kasvatamine ongi
midagi lihtsat ja mänglevat, midagi, mida
tehakse möödaminnes? Sa eksid rängalt.
See on kõige raskem ülesanne elus üldse,
usu, ma tean, millest räägin. Ja säästa palun
ümbritsevaid – ära hakka rääkima vähktõvest või kes teab millest, mis sinu arvates hoopis tegelikult raske on. Fakt: lapse
kasvatamine ONGI neetult raske ja selle
üksnes oma partneri õlgadele veeretamine
ning ise sealjuures kusagile mugavustsooni
põgenemine on lihtsalt argpükslik.
On kurb, kui tubli ja hoolas vanem
justkui ära nuditakse. Ta rabeleb tööl, ta
on supervanem oma lastele, teeb ehk veel
trennigi ja suhtleb välismaailmaga, tõenäoliselt selle kõige juures varjates oma naeratusega kurbust enese hinges. Ja samas on
tema kõrval inimene, kes ei tee midagi,
absoluutselt mitte kui midagi. Alati on
lõputud vabandused, ettekäänded ja eneseõigustused. Tead mis, mine arene, ausalt
kohe, sa oled ju selleks võimeline. Ei pea
vist ütlema, et sinu teine pool kannatab ja
kõige enam kannatab laps. Tema lapsepõlv
on katkine, katkine on tema emotsionaalne
maailm, aina enam arenevad vales suunas
tema teadmised ja tõekspidamised ning
kogu maailmatunnetus.
Sa ju ikka tead, et sa ei ela igavesti, eks?
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lastekaitsepäev / mitmesugust
Sa ju sured ära, halva õnne korral kas või
täna, näiteks Tondi-Kadrioru trammi all.
Aeg on teadupärast väga suhteline ja keegi
meist ei tea, mis järgmisena juhtuda võib.
Mõtle hetkeks, kas sinul on lastega hetkel kõik hästi, et sa võiksid kohe nüüd ja
praegu rahus minna teadmisega, et sa oled
olnud hea lapsevanem. Vaevalt, eks, sest
kui sa seda artiklit loed, siis oled sa vähemasti oma sisimas endale tunnistanud, et
ehk sa ei olegi nii hea ja tubli lapsevanem,
kellele see jutuke siin suunatud ei ole.
Ma puutun oma ametis aeg-ajalt kõige
muu hulgas kokku ka surmaga. Alles hiljuti tuletas elu taas kord meelde, et inimelu võib katkeda täiesti suvalisel ajahetkel.
Väga kurb oli kuulda, kui väike tüdruk
ütles mulle, et tema issi suri eile ära ja ta
tahab teda nii väga tagasi. Ta aga ei saa
seda, mitte kunagi enam ei saa. Sellised
olukorrad on need, mis tuletavad meelde,
mis on elus tegelikult oluline. Õige, twelve
points, Sherlock – lähedased ja ennekõike
laps.
Ole kena inimene, mine nüüd oma
lapse juurde ja kallista teda, kallista kõvasti
ja anna talle lubadus, et edaspidi oled sa
tema jaoks päriselt olemas. Ja teeme nii, et
see ei saa olema selline järjekordne uusaastalubadus, vaid midagi tõsimeelselt öeldut,
midagi, millest sa ka kinni pead. Käes on
suvi, mine lapsega õue, mängi kas või palli,
kuula teda ja räägi kaasa. Usu mind, sa

avastad enese jaoks palju uut. Ole lapsevanem selle kõige ehedamas tähenduses.
Ja kui tekib tunne, et muutud jälle selliseks
sitapeaks, nagu sa hetkel veel oled, siis
kaalu veel kord seda tätoveeringuasja, mida
ennist soovitasin.
Martin Fromrezistanze
P.S. Hea ja tubli lapsevanem, kui sa
siiski pidasid vajalikuks eelnevat lugeda,
ütlen Sulle julgustuseks – Sinu lapsed päästavadki maailma ja seda vaatamata sellele,
kui palju kurja see ükskõikne Sinu kõrval
on suutnud oma tegevusetusega korda
saata.

Lapsega lähedase suhte
hoidmise ABC

A Räägi oma lapsega – mõtle, kas sa
oled teadlik, millega su laps vabal
ajal tegeleb, kes on ta sõbrad ja nii
edasi. Võta aega oma lapse jaoks ja
vestle tema jaoks olulistel teemadel,
arutage õhtuti päevasündmused
läbi. Miks mitte valmistada üheskoos midagi head õhtusöögilauale.
B Ole usaldusväärne – laps peab
teadma, et ta saab oma vanematele
kõigest rääkida ja sealjuures teda
kuulatakse. Ka pahanduste korral
on oluline, et laps julgeks juhtunust
rääkima tulla, teades, et sellest ei

teki veel suuremat pahandust. Näiteks mina ütlen alati oma lapsele, et
kui ta kõik ausalt ära räägib, läheb
pahandus poole väiksemaks.
C Leia iga päev aega kas või 15 minutiks, et mängida koos lauamäng või
lugeda unejutt. Ka see väike aeg on
lapsele väga oluline.
Lastekaitsespetsialist Maarja Kähr

Olulised faktid
lastekaitsepäeva kohta
Lastekaitsepäeva mõte on juhtida ühiskonna tähelepanu laste probleemidele.
Lastekaitsepäeva tähistamine sai
alguse 1925. aastal Genfis toimunud ülemaailmsel konverentsil. Mitmed riigid
tähistavad lastekaitsepäeva erinevatel
aegadel.
Eestis on kinni peetud 1. juuni tavast,
mis on pärit Ameerikast. 1925. a kutsus
Hiina konsul San Franciscos traditsioonilise Hiina Draakonifestivali tähistamiseks kokku Hiina lapsed, kellel polnud
vanemaid. Eesti ühines lapse õiguste
konventsiooniga 1991. aastal, võttes sellega kohustuse tagada rahvusvaheliselt
tunnustatud õigused igale Eestis elavale
lapsele.
Allikas eesti.ee

Tervislik eluviis on pika ea saladus. 17. aprillil täitus Memme-Taadi klubisse kuuluval virgal võimlejal Selma Virkojal (fotol vasakult
neljas) 90. eluaasta. Rae Kultuurikeskuse juures tegutsev eakate võimlemisrühm koos juhendaja Virve Sepaga soovib Selmale palju õnne.
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Peetri naised tegid võrkpalli
rahvaliigas särava hooaja
tulemus ja Peetri VK edu on omakorda
tekitanud meeldivaid probleeme. Liik
nendib, et tihtipeale satub Peetri kooli
võimlasse treeningutele nii palju naisi, et
kõigile koormuse tagamine on paras väljakutse. „Kahe võistkonna peale kokku on
nimekirjas 36 naist ja rahvast tuleks veel
juurde,“ märgib Liik uhkustundega.
Eespool toodud loeteluga ei pruugi
Peetri VK edukas hooaeg veel piirduda,
sest Rae Sõnumite trükkimineku ajaks oli
naiskond jõudnud Tallinna meistrivõistlustel poolfinaali Swedbanki vastu.
Meeste esiliigas jäi sisukas hooaeg selja
taha Liider/Rae vallal. Põhiturniiril teise

Andres Kalvik

Võrkpalli rahvaliiga A-tugevusgrupi võitnud Peetri VK naiskond: (taga vasakult)
Kaia Allikvee, Raili Juurikas, Ellen Liik, Carol Vilem, Gerda Kaubi, Triin Haidla,
Irina Suhhova, (ees vasakult) Kadri Kruus-Magomedov, Keesi Pära, Laura Rogenbaum,
Irina Suhhova, Kati Nelis ja Evelin Lepa

Fakto Auto Tallinna Rahvasõit
pakub mägiratturitele eraldi
distantsi
29. augustil toimuvast Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidust on senisest suurem põhjus
osa võtta ka mägiratturitel, kellele tehakse
eraldi 40 km pikkune maastikurada.
Harrastajatele suunatud ürituse peakorraldaja Mihkel Reile sõnul stardivad
ka mägiratturid Vabaduse väljakult ja
lõpetavad Peetri aleviku kooli ees, kuid
nende vahepealne distants kulgeb eri-

koha saanud klubi, kus sarnaselt naistega
mängib palju Rae valla elanikke, pidi mõlemas poolfinaalkohtumises tunnistama hilisema võitja Eesti Maaülikoooli paremust.
Pronksiseerias jäädi mängudega 0 : 2 alla
Tallinna Ülikool/VK Rakverele.
„Lootused olid kõrgemad,“ tunnistab
Liider/Rae valla eestvedaja Kaarel Kais.
„Miinimumeesmärk oli medal. Lõppfaasis jäi meie vahetusmängijate pink lühikeseks. Sidemängija Ats Horn värvati poole
hooaja pealt meistriliigas kaasa tegevasse
Järvamaa VK-sse, Imre Luhti kimbutas
vigastus ja mina ei saanud perekondlikel põhjustel poolfinaale mängida. Peetri
võimlas on kitsas meilgi ja uuel hooajal
soovime nädalas vähemalt ühe treeningu
teha Jüri spordihoones. Lisaks kaalume
treeneri värbamist.“

Foto Mihkel Sagar

Rae vald on hakanud Eesti võrkpallielus iga
aastaga järjest rohkem sõna sekka ütlema.
Tänavust hooaega võib lugeda edukaks,
eriti väärivad esiletõstmist Peetri alevikus
võrkpalli mängivad naised.
Esimest hooaega rahvaliiga A-tugevusgrupis kaasa teinud Peetri VK debüüt
osutus briljantseks, tipnedes esikohaga
Rakveres peetud finaalturniiril. Poolfinaalis saadi jagu Eesti Maaülikoolist 2 : 1 ja
finaalis Viljandi Metallist 2 : 0.
„Eriti magus oli võit tartlannade üle,
sest EMÜ-le oleme kogu aeg kaotanud,“
meenutab Peetri VK peatreener Ellen Liik.
„See hooaeg on kulgenud superhästi –
mina küll ei uskunud, et kohe esimesel
aastal A-tugevusgrupi võidame.“
Selle tulemuse põhjal saab väita, et
Peetri VK on Eestis tugevuselt seitsmes
naiskond – meistriliigas teeb teadupärast
kaasa kuus klubi. Kas vaprate ja sarmikate
peetrilannade peas on küpsemas mõte pürgida eliitsarja?
„Meistriliigaga pole meil kavas liituda,
mitmel meie mängijal on see kogemus
juba olemas. Sinna minnes kasvaks hoobilt treening- ja reisikoormus, mis mängijatele kindlasti ei sobi, sest paljudel on
lisaks tavatööle ka lapsed. Käime võrkpalli
mängimas, et oleks vahva vaba aega veeta,“
selgitas Peetri VK juhatuse esimees Margot
Lelle.
Nii juhendaja kui ka mängijana mitmekordseks Eesti meistriks kroonitud Liik
tõstab esile ka aste madalamas ehk rahvaliiga B-tugevusgrupis dramaatilises finaalis Neemecole 1 : 2 alla jäänud võistkonna
Peetri Sõbrad käekäiku.
Spordis on parim reklaam teadupärast
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nevalt. Mööda Veerenni tänavat sõidetakse Ülemiste järve juurde, kus mööda
väljaspool piirdeaeda kulgev rada viib
osalejad Männiku karjääri territooriumil
asuvatele teedele. Distantsi lõpus suundutakse mööda Ülemiste järve taguseid
metsateid finišikeskusesse Peetrisse.
„Kui sõidu Tallinnasse jäävad alguskilomeetrid ja Peetris asetsev finiš paiknevad

asfaltkattega teedel, siis valdav enamik
distantsist kulgeb mööda metsateid,“
ütles Reile. „Iga aastaga on Fakto Auto
Tallinna Rahvasõidul osalevate mägiratturite arv kasvanud ning ürituse arengut
silmas pidades oli eraldi mägiratturitele
suunatud trassi rajamine asjade loogiline käik. Suuri tõuse osalejatel võtta ei
tule, kuid Männikul pakuvad põnevust
endise kaevandusmaastiku omapärad.“
Seega saab tänavusel Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidul valida nelja erineva distantsi
vahel. Maanteeratturitele on suunatud
põhidistants (111 km), lühike sõit (48 km)
ja tervisesõit (20 km) ning mägiratturitele
maastikusõit (40 km).
RS
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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

Viimased energiasäästlikud ridaelamuboksid
Peetri alevikus, Niinesaare tee 19!

Olete oodatud tutvuma!
Iris Kool 55615443 www.laam.ee/niinesaare
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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MÖÖBLI HOOLDUS &
RESTAUREERIMINE
Mööbli restaureerimine, remont,
renoveerimine, parandus, hooldus,
redisain, mööbli kanga vahetus

ROHKEM INFOT

• Elamute projekteerimine
• Kõrvalhoonete projekteerimine
• Ärihoonete projekteerimine
• Konstruktsioonide ja eriosade
projekteerimine
• 3D vaadete loomine
5649 2309 • ragnar@aarde.ee
Aarde Projekt OÜ
www.aarde.ee

Otsime oma meeskonda
- Stantsi operaatoreid
- painutuspingi operaatoreid
- metallitöölisi
- pulbervärvijaid
Kontakt
Saada CV: eesti@hyrles.ee
Koduleht
http://www.hyrles.ee
Meie meeskond ootab Sind!

Kaitel Männikust
+372 55 519 412
info@inhome.ee

Küti tee, Peetri alevik, Rae Vald
facebook.com/inhome.ee
inhome.ee

VÄIKELASTE
BATUUT LIUMÄGI
Telli batuut oma aeda, sünnipäevale
või niisama lastele lustimiseks.

55r o t

e u äev
p

Tel 5680 4505
www.meditvision.ee
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PuhastusEst OÜ
Diivanite, vaipade
ja madratsite
süvapuhastus
Lisainfo: 5661 5043; 502 7229
puhastusest@gmail.com

www.puhastusest.com

UUS PAGARIÄRI JA KOHVIK
Aruküla tee 55, Jüris
Avatud E-N 7.30-18.00 ja R 7.30-20.00
Iga päev hommiku- ja lõunapakkumised (päevapraed 3,50 ja 4,50)!
Juuretisega leivad!
Värsked pagaritooted juba 7.30st!
Tellimisel kringlid.

Peo- ja peielauad


Hilding Anders Baltic kuulub rahvusvahelisse
kontserni Hilding Anders, kelle tegevuseks on
madratsite ja madratsikatete tootmine.
www.hildinganders.com;
www.sleepwellbed.com.
Seoses tootmismahtude kasvuga vajame
ÕMBLEJAID
kelle tööülesandeks on madratsikatete
õmblemine.
Ettevõte pakub:
- motiveerivat palgasüsteemi (bruto 700-1100
EUR) ja häid töötingimusi
- kohapealset väljaõpet õppeklassis
- ettevõtte transporti tööle ja tagasi (peatus
ka Jüri kiriku juures)
- omatöötaja soodustusi s.h. tasuta
lõunatoitlustus ja ühisüritused
Lisainfo telefonil 624 8098
Töö asukoht Loomäe tee 10, Rae vald
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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!
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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
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kuulutused
KUULUTUSED
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud liitumispunktides ühisveevärgija kanalisatsioonisüsteemiga ning teeme
sanitaartehnilisi 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 kollektsioneerimisesemeid. Tel 602 0906 ja 501
1628, Tim.
Tänavakivide paigaldus ja müük, aedade
ehitus ja haljastus. 12 a kogemust. www.
kivivennad.ee 551 9855,558 8842, henno.
piirme@gmail.com
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Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 5807 2581; info@potipoiss.ee

Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti väljastus. Pottsepatööd
ehituse ja remondi puhul. Tel 5663 9398

Müüa väga heas korras sõiduauto Volga
GAZ 24-10, 1988. a väljalase. Läbisõit
20 000 km. Soovi korral koos garaažiga
Jüris. Hind kokkuleppel. Tel 5564 5464

Lõhutud küttepuud, head hinnad. Info
5349 2730 ja www.metsasoojus.ee

Transify OÜ pakub kaubikuga Peugeot
bokser 2014 (kandevõime 1,5 t) veoteenuseid firmadele ja eraisikutele. Küsi lisa:
info@transify.ee, Tel 5691 1990, www.transify.ee

Küsige eripakkumist Siberi lehisest voodrilaua profiilile UYL. Hinnad alates 10 €/
m2 + km. Lisaks pakkuda ka lehisest distantsliistu mõõtudega 20 x 45 mm, hind
0,45 €/jm + km. myyk@wellmax.ee, +372
5919 2469

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

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega:
lepp 34 €/rm., metsakuiv okaspuu 34 €/rm,
kask 39 €/rm. Tel 509 9598

Müüa toored küttepuud – lepp, sanglepp,
kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm
transport tasuta. Tel 5551 8498

Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine. Egon Vool,
5649 1815, egon.vool@mail.ee

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

TEADAANNE

Otsime koristajat Assakule 1 kord nädalas. Elumaja. Vahendid olemas. Telefon
513 6017.

Mikata Judokool õnnitleb suurepärase
tulemuse eest Rainer Matveid, kes saavutas 25. aprillil Rakveres toimunud
Eesti meistrivõistlustel juudos C-vanuseklassis raskekaalus (+70 kg) II koha.

teated
Aprillis
registreeritud
sünnid
JOOSEP KOOGAS
ARTHUR IMS
TRISTJAN OLIVER ANDERSON
KASPAR SIIM KUNGLA
SÖREN SILM
RIHARD HÜRRI
MARK ŠENBERG
KAUR KONGI
HARTWIG PAI
KRISTON OLOP
KRISTER VOHLBRÜCK
MARTHA MERYL VÄLI
FELISITY RIIVES
MILA RUZANOVA
GRETA VAHTRIK
LOORE SARAPUU
EMMA LIIS ANT
ELISABETH RAZUMOVSKI

Mai sünnipäevalapsed
ELLEN ÕIEMETS
FERDINAND SINEP
LINDA LEHIS
ANNA TIHHOMIROVA
BENITA ALLIKSOO
ZINAIDA GAVRILOVA
VASSILI SMIRNOV
ARNOLD KOTSAR
ERVIN MEOS
SULEV UTNO
LEMBIT RAUAMÄE
ESTER RÄITNA
JELENA MAGUS
HELLERIISE OTENURM
HELMA ALLMÄE
LEHTE TOMINGAS
ANTONINA MARKINA
SALME VEINLA
HETEL ÕLLE
ADA PERN
ASTA-MAIMU PÄRNASTE
VALDE TAMLAK
REIN TIISEL
EHA JUNOLAINEN
LAINE PIIR
MEELI KIHO

93
92
92
90
90
90
89
88
88
87
86
85
85
84
84
84
83
83
83
82
81
81
81
81
80
80

VAIKE KUMARI
ALJA KATKOVA
ANTONINA ALLIKSOO
HIIVI SÕBER
MAIA VEHRMANN
ELDUR SAAR
ARVI LEUKMANN
TÕNU HILEP
SAIDE HIIO
RIINA KIIGEMÄE
VIIVE LIIV
ANTS AIM
MATI KIVILA
MAI JALG
KALLE LOTT
TIIT VAHAR
HARRI MÄEVÄLI
SIRJE HAINAS
ALEKSANDER ÖÖBIK
ILMAR ROOS
MAIMU SAUN
REIN ENOK
TOOMAS NAELAPÄÄ
HELVE MARIPUU
ANNE KOKKUTA
ANN LAURITS
SIRJE NURK

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

MARIA RAUDKEPP
ASTRID TALVIK

Aprillis lahkunud

FREYA VENDEL

HARALD VILLANDBERG
UNO ALLORG
HANS MÄNNIK
JUHANNES SAPAS
ANDRES ÖÖPIK
HELJU LOODSALU
RITA SILD
TIIA TAMMJÄRV
ELENA KHATUNTSEVA

FREDERIK VENDEL
KÄTRIIN REMMEL
SOPHIE LUIK
ANNA LISETE LOO
VICTORIA MÄLKSOO

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
APRILLIKUU
1. aprillil
5. aprillil
6. aprillil

11. aprillil

Lasteaed Tõruke avaldab
südamlikku kaastunnet direktor
Epp Puströmile
armsa ema

HELJU LOODSALU
surma puhul

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

Avaldame kaastunnet
Epp Puströmile

EMA

23. aprillil
25. aprillil

surma puhul.

27. aprillil

Rae Vallavalitsus

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

21. aprillil

likvideeriti õlireostus Rae külas
Tammi teel
aidati Peetri alevikus kass puu
otsast alla
kustutati kulupõleng Vaida
poldril.
Päästeti Järvekülas kass sõiduauto kapoti alt
likvideeriti kulupõleng Vaida
poldril
päästeti Vaidas Rukkilille 2 maja
korstnast lind
koristati Mõigus teelt murdunud
puu
kustutati Jüris Aaviku põigus
järelevalveta lõke
põles Väo karjääris kulu.
Tulekahju Saha tee 18

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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Nüüd on ahjusoe info Rae valla
sündmuste ja ürituste kohta kättesaadav
iga ilmaga ja igal aastaajal!

Külasta Rae valla kodulehte
www.rae.ee/sundmuste-kalender
või saa valla fänniks Rae ametlikul Facebooki-kontol,
kust leiad „sündmuste“ alt alati kõige värskemat infot
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