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Tänavu alustatakse Assakut Tallinnaga ühendava
kergliiklustee ehitust
Kevadel kuulutatakse välja riigihange valgustusega kergliiklustee ehitaja leidmiseks
Vana-Tartu mnt äärde algusega Kindluse
tee ristist kuni Peetri tuulikuni Vana-Veski
teel. Kui kõik läheb plaanipäraselt, läheb
suvel lahti Assaku–Tallinna suunal kergliiklustee esimese lõigu ehitamine.
Käesoleva aasta sees rajatakse u 1,3
kilomeetri ulatuses valgustatud kergliiklusteed, järgmistel aastatel saab see lisa,
sest Tallinna piirist kuni Assaku alevikuni
ehitatava kergtee tegemine on planeeritud
kolmes etapis.

Esmalt teelõik Kindluse teest
Vana-Veski teeni

Illustratsioon Kadri Randoja

Rahataotlus Peetri-Assaku kergliiklustee
ehituse finantseerimiseks esitati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse hallatava
meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ nimekirja juba 2014. aastal, samal
ajal peeti läbirääkimisi teemaa omandamiseks ligi kolmekümne maaomanikuga.
„Töödega saab alustada niipea, kui
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on
rahastuse osas lõpliku positiivse otsuse
teinud,“ rääkis vallavanem Mart Võrklaev.

1,3-kilomeetrise lõigu ehitamiseks küsiti
meetmest toetust 396 000 eurot ning et
seda saada, tuli kavandada eelarvesse omafinantseering, mis peab moodustama 20%
kogufinantseeringu summast. „Rahaliselt
kulukate eelarvetega kergteed on need,
millele saab kaasrahastust fondidest, ja piiratud rahaliste võimaluste juures on seda
igati otstarbekas kasutada. Seega peame
iga investeeringut tehes tegutsema targalt
ja võimaluse korral kasutama välisabi,“
selgitas Võrklaev.
Mart Võrklaeva sõnul on Rae vallavolikogus vastu võetud 2015. aasta eelarves
Assaku-Peetri kergliiklustee omafinantseeringuks planeeritud vajalik 99 000 eurot
ning kui kõik ettevalmistusfaasi tööd on
tehtud ja raha olemas, saab ehitusprotsessiga kiiresti alustada. Võrkalev nendib, et
kergliiklusteed on kitsa ja käänulise Vana-

Kergtee ehitust aitab finantseerida EL meede
Meede „Linnaliste piirkondade arendamine“ on ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava osa, mis on vastu võetud
aastateks 2014–2020. Meede toetab Eesti

Teelõik Vana-Veski teelt kuni Leerimäe teeni ehitatakse sarnaselt
Kindluse ja Veski tee vahelisele lõigule sõiduteest vasakule,
Leerimäe teest edasi Tallinna poole hakkab kergliiklustee asuma
sõidutee paremal küljel (suunaga Tallinna poole seistes).
Tartu maantee äärde väga vaja. „Järveküla
piirkond on valla asumitest kasvamise kiiruse poolest esimesel kohal. Kui üle 3000
elanikuga Peetri kasvas möödunud aastal
356 inimese võrra, siis alla tuhande elanikuga Järveküla kasvas koguni 264 inimese
võrra.“

Edaspidi ehitatakse kergtee
välja Assaku alevikust Tallinnani
Kui tänavu ehitatakse välja teelõik Kindluse teest kuni Vana-Veski teeni, siis järgmisse kahte aastasse on planeeritud teelõik
Väljaotsa teelt kuni Tallinnani (2016) ja
Assakult kuni Kindluse tee ristini (2017).
Vallavalitsusele teada oleva info põhjal
hakkab Tallinn ehitama Vana-Tartu maanteele kergteed Tartu maanteest kuni Rae
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valla piirini samal ajal, mil Rae vald ehitab
kergteed Tallinna linna piirist kuni Veski
teeni. „See saab olema aastal 2016 ning
on igati hea tõdeda, et kaks omavalitsust
ühitavad kergtee-ehituse samasse perioodi,
et kergliiklusteede võrgustikku ei tekiks
lünka,“ kommenteeris vallavanem.
Teelõik Vana-Veski teelt kuni Leerimäe
teeni ehitatakse sarnaselt Kindluse ja Veski
tee vahelisele lõigule sõiduteest vasakule,
Leerimäe teest edasi Tallinna poole hakkab kergliiklustee asuma sõidutee paremal
küljel.

suuremate linnapiirkondade arengut ning
on suunatud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondadele. Samast meetmest taotleb
Rae vald rahastust 2016. ja 2017. aastal ehitatavate teelõikude rajamiseks.
RS

Eelarvestrateegias 2015–
2018 olevad kergliiklusteed
Kergliiklusteede rajamisel peetakse eelarvestrateegias silmas ühtse vallasisese
kergteede võrgustiku rajamist, mis on
lisaks liiklusohutuse tõstmisele oluline ka tervisespordi tegemiseks. Välja
ehitatakse Assaku-Peetri-Tallinna I
etapp (2015), Assaku-Jüri (2015–2016),
Assaku-Peetri-Tallinna II etapp (2016),
Jüri-Lagedi (2016), Lagedi-Tuulevälja
(2016), Assaku-Peetri-Tallinna III etapp
(2017), Rae-Assaku (2017–2018) AavikuVaida (2018). Kogu võrgustiku loomiseks
loodab vald kaasata EL vahendeid, millega on eelarvestrateegiat koostades ka
arvestatud.
Lähemalt saab tutvuda valla eelarvestrateegia teehoiuinvesteeringute
kavaga internetis aadressil https://www.
riigiteataja.ee/aktilisa/4281/0201/4006/
Rae_eelarvestrateegia_2015_2018.
pdf# oleva dokukmendi 18. leheküljel.
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Volikogu kehtestas lasteaia
keskmise kohamaksumuse

RAE
VALLAVALITSUS

Vallavalitsus kehtestas jaanuarikuu korralisel istungil Rae valla munitsipaallastaedade
keskmiseks kohamaksumuseks 2015. aastal
235 eurot kuus.
Munitsipaallasteaedade keskmise
kohamaksumuse alusel hüvitatakse eralasteaia toetust taotlenud lapsevanemale eralasteaia kulu. Keskmine kohamaksumus ei
puuduta munitsipaallasteaias käivate laste

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

vanemaid, kuna lasteaia kuutasu, mis on 47
eurot, ei muutu.
Vastu võetud õigusaktiga „Rae valla
munitsipaallasteaedade keskmise kohamaksu kehtestamine“ saab tutvuda lähemalt http://www.rae.ee/oigusaktid2 „Rae
valla munitsipaallasteaedade keskmine
kohamaks“.
RS

Vald maksab lastehoiu teenuse
eest lapsevanemale, kelle
lapsele pole teeninduspiirkonnas lasteaiakohta pakutud

Vallavalitsus kinnitas jaanuarikuu korralisel istungil Rae valla eelarvest makstavate
toetuste ja kuluhüvitiste piirmäärad 2015.
aastaks.
Korralduse järgi on kehtestatud koduse
mudilase toetuseks 150 eurot, ühekordse
maksena esimese klassi õpilase ranitsatoetuseks 170 eurot ja lapse sünnitoetuseks
320 eurot.
Laste- ja noortelaagrites osalevate
noorte kuluhüvitis on lapse kohta kuni 100
eurot aastas, kuid mitte rohkem kui 50%
tasutud laagri osavõtumaksust.
Noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis on kuni 128 eurot lapse kohta aastas,
kuid mitte rohkem kui 50% tasutud treeningu- ja/või õppemaksust. Noorte spordija huvitegevuse kuluhüvitise maksmisel
kehtib korralduse järgi erisoodustus nelja
ja enama lapsega peredele. Suurperedele on
hüvitis lapse kohta aastas 200 eurot, kuid
mitte rohkem kui 75% tasutud treeninguja/või õppemaksust.
Vastu võetud õigusaktiga „Rae valla
eelarvest makstavate perede toetuste ja
kuluhüvitiste piirmäärad 2015. aastal“ saab
tutvuda lähemalt http://www.rae.ee/oigusaktid2. „Rae valla eelarvest pere toimetuleku ja lapse koolitee kindlustamiseks toetuste maksmise piirmäärad 2015. aastal“.
RS

Käesoleva aasta algusest hakkas kehtima
lasteasutuse seaduses säte, mille järgi võib
pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha vanema nõusolekul asendada
lapsehoiuteenusega. Seadus näeb ette, et
vanemate kaetav osa ühe lapse kohta lastehoiukoha eest tasumisel ei saa ületada 20
protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud
palga alammäärast, mis on käesoleval aastal 78 eurot. Ülejäänud osa peab rahastama
elukohajärgne omavalitsus.
Jõustunud seadus tähendab lapsevanema jaoks, kellele ei ole pakutud teeninduspiirkonnas lasteaiakohta, seda, et tuleb
võtta ühendust elukohajärgse omavalitsusega ja esitada vabas vormis avaldus kulude
hüvitamiseks. Lisada tuleb ka lastehoiuteenuse kuludokument.

takse kord veebruaris ka vastu. Oluline on
see, et kord võetakse vastu tagasiulatuva
jõuga alates 1. jaanuarist 2015.
Volikogus vastuvõtmist ootav kord
näeb ette, et lapsevanem võib kasutada
lapsehoiuteenust nii oma koduvalla territooriumil tegutseva tegevusloaga lastehoius kui ka teiste omavalitsuste ametlikes
lastehoidudes. Lapsevanema enda osalus
kulude katmisel saab olla kuni 78 eurot,
Rae Vallavalitsus kompenseerib lapsehoiuteenuse tasust kuni 300 eurot.
Rae Vallavalitsus kompenseerib kulud
nii jaanuari- kui ka veebruarikuu eest otse
lastevanematele, kuid edaspidi sõlmitakse
lastehoidudega koostöölepingud ning vallavalitsus maksab raha otse teenuse osutajale kehtestatud piirmäära ulatuses.
Marju Randlepp
hariduse peaspetsialist

Kuidas hakkab toimuma
lastehoiuteenuse kulu
hüvitamine Rae vallas?

Kahte lapsehoiutoetust vald
ei maksa

Rae vallavolikogu veebruarikuu istungile
jõuab lastehoidude toetamise korra eelnõu
II lugemine ning suure tõenäosusega võe-

Jens Vendel, abivallavanem
Foto Rae Sõnumid

Kinnitati
perede
toetuste ja
kuluhüvitiste
määrad
aastaks 2015

Liisu Lastehoius toimuvad ka
laulmistunnid

Enamik lastehoiuteenust kasutavatest
peredest on olnud eelnevalt koduse
mudilase toetuse saajad. Vallavolikogu
otsuse järgi peab vanem arvestama lapsehoiuteenuse kasutamisel sellega, et enam
ei maksta koduse mudilase toetust.
Otsuse eelduseks on olnud, et lapsehoiuteenuse kasutaja vajab lapsehoiutoetust töölkäimiseks ning seetõttu ei ole
õigustatud toetada töölkäivat vanemat
koduse mudilase toetusega, mille ellukutsumise eesmärk on olnud kompenseerida vanemale puuduolevat lasteaiakohta.
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Rae Vallavalitsus kuulutab välja 2016. aasta
1. septembriks valmiva põhikooli nimekonkursi
kuga oma nime ja kontaktandmed. Nimeettepanekuid võib esitada 28. veebruaril
kuni kella 12.00-ni.
• Märtsikuu jooksul saab hääletada esitatud nimeettepanekute poolt
Esitatud nimeettepanekud on hääletamiseks kättesaadavad Rae valla koduleheküljel www.rae.ee kuni 30. märtsini. Rahvahääletus algab märtsi esimestel päevadel
vahetult pärast nimeettepanekute laekumist. Pakutud nimi peab olema korrektne
ning vastama konkursi sisule. Ebakorrektsed nimed konkursil ei osale. Igal konkursil osalejal on õigus esitada piiramatu arv
nimeettepanekuid.
• Aprillis valib žürii uuele põhikoolile
välja nime rahva poolt enim hääli saanud viie nime hulgast
Žürii koosseisu kuuluvad Rae Vallavalitsuse ja koolide esindajad. Žürii välja
valitud nime autor on nimekonkursi
võitja. Võitja selgub rahva poolt enim hääli
saanud viie nime hulgast maikuu jooksul.
• Põhikooli nime avalikustamine
Uue põhikooli nimi tehakse avalikuks
Rae valla koduleheküljel ja vallalehes Rae
Sõnumid. Nimekonkursi võitja saab autasuks Rae valla spordikeskuse kinkekaardi
väärtusega 60 eurot.

Aastal 2016 avab uksed Peetri aleviku Järveküla-poolsel alal Reti tee ja Vana-Tartu
mnt ristil kolme paralleelklassiga põhikool,
kus on õppekohti üle 600. Planeeritavale
põhikoolile tuleb leida sobiv ja iseloomustav nimi.

Kuulutame välja konkursi
Peetri aleviku piiridesse
Järveküla lähedale
ehitatavale põhikoolile nime
leidmiseks
Põhikooli projekt näeb ette arhitektuurselt
moodsat kahekorruselist õppehoonet koos
spordisaali ja -väljakuga, mille ruumid on
valgusküllased ja avarad. Hoone ehitamisel peetakse oluliseks kogukonna huvides
ka tervisespordi harrastamise võimaluste
laiendamist.

Ootame osalema
nimekonkursil!
Nimekonkurss kestab 31. märtsini 2015.

Nimekonkursi ajakava ja
tingimused
•

Kuni veebruari lõpuni saab esitada
nimeettepanekuid
Konkursil osalemiseks tuleb saata

Rae valla viies kool hakkab asuma VanaTartu mnt ja Reti tee nurgal
nimeettepanek 28. veebruariks aadressile
sonumid@rae.ee või tuua vallamajja sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga
„Põhikooli nimekonkurss”. Konkursil osaleja esitab koos põhikooli nimeettepane-

Kui töökäsi vaja, võta noored appi

Rae Õpilasmalev alustas noortele suvetöö
võimaluste pakkumist juba 2004. aastal.
Nende aastate jooksul on tehtud mitmeid
erinevaid töid valla objektidel ning asutustes. Mis aga noortele väga meeldib ning
eristab Rae valla õpilasmalevat teistest Harjumaal tegutsevatest malevastest, on see, et
meil on olnud aastatepikkune koostöö paljude Rae vallas asuvate ettevõtetega, kes on
võtnud malevlasi enda juurde haljastustöid
tegema.
Malevavahetuse kestvus on kokku
kümme tööpäeva, nädalavahetused on
noortel vabad. Esimene malevavahetus
algab 8. juunil ning kestab 19. juunini.
Teine malevavahetus toimub maapiirkonnas. Kolmas vahetus algab 3. augustil ja
kestab 14. augustini. Noored teevad päe-
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Foto Rae Sõnumid

Malevlased ootavad suveks uusi põnevaid
töökohti Rae valla ettevõtetes. Kutsume
üles ettevõtteid malevlastele suvetööd
pakkuma.

Rae õpilasmaleva poisid Taaramäe lasteaia õuealal töötamas
vas 4 tundi tööd, kella 09.00–13.00, vahepeal on neile ette nähtud 15 minutit pausi.
Tööobjektile tulevad noored ise kohale või
organiseerib nende kohalesaamise Rae Vallavalitsus. Igal malevarühmal on kaasas ka
oma litsentseeritud rühmajuht, kes noori
juhendab, motiveerib ning jälgib, lisaks
peab arvestust ka tehtud töötundide osas.
Ka vajaminevad töövahendid ning -riided

saab vallavalitusega kokkuleppel muretseda ning kohale toimetada.
Lisainformatsiooni saamiseks ning
koostöösoovide avaldamiseks palume pöörduda noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlapi
poole. Kontakt: kadi.kuhlap@rae.ee
Möödunud suvel pakkusid malevlastele
tööd AS Kalev, Pipelife Eesti, Balti Veski
AS, Ahtol AS, Hilding Anders Baltic AS,
Puumerkki AS, Volvo Estonia OÜ ja Rudus
AS. Ka sellel aastal on juba seitsme eelnevalt nimetatud ettevõtte nõusolek koostöö
jätkamiseks olemas.
Äkki soovib ka teie ettevõte malevlastega koostööd alustada? Siinkohal kutsub
vallavalitsus üles Rae vallas asuvaid ettevõtteid malevlastele suvetööd pakkuma.
Et tulevikus oleks teie ettevõttesse töökäsi
võtta ning noortel juba varakult tööharjumus kujunenud, selleks saate üheskoos
vallavalitsusega tõuke anda.
Kädi Kuhlap
Noorsootöö spetsialist
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Peetri aleviku Allika, Suur-Allika ja
Väike-Allika kinnistu ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
30.12.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1809. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus Tallinna-Tartu mnt
ja Järveküla – Jüri tee (Vana-Tartu
mnt) vahelisel alal. Planeeritava ala
põhjakülg on valdavas enamikus välja
ehitatud elamupiirkond, lõunaserv põllumajandusmaa ning detailplaneeringuga muudetud tootmis- ja ärimaaks
ning elamumaaks. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Vana-Tartu
maanteelt ning Vahtra ja Lepiku teelt.
Planeeringuala suurus on 26,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnistute muutmine elamumaa, äri- ja
tootmismaa, üld- ja ühiskondlike hoonete maa ning transpordimaa kruntideks, määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud elamumaa, ärija toomismaa ning kaitsehaljastusmaa
juhtotstarve.
Patika küla Silla kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
20.01.2015 Rae Vallavalitsuse 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 elamumaa ja haljasala ning
parkmetsamaa juhtotstarve.
Assaku aleviku Tiigi tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud

•

•

20.01.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 57. Planeeritav ala asub
Assaku alevikus Tiigi tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud Tiigi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4
ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbega
kinnistu kaheks elamumaa ning üheks
transpordimaa krundiks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Limu küla Nurme ja Nurmenuku kinnistu ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
20.01.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 67. Planeeritav ala asub Limu
külas Veskitaguse tee ääres. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Veskitaguse teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 44,1 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kahest maatulundusmaa kinnistust välja kolm elamumaa sihtotstarbega kinnistut ning ülejäänud kinnistute osas säilitada maatulundusmaa
sihtotstarve, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus ala paikneb rohevõrgustikus ning kus alale on ette nähtud
hajaasustuses paiknev elamumaa juhtotstarve ning olemasoleva maa sihtotstarbe säilimine. Lähtudes rohevõrgustiku ning hajaasustusala põhimõtetest,
on alale vähesel määral elamute ehitus
lubatud. 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 oluline või ulatuslik
üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala põhimõttel kolme uue elamumaa
krundi planeerimisel säilib valdavalt
kinnistu senine juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldpla-

neeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
Järgmiste detailplaneeringute avaliku
väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Jüri aleviku Ülase kinnistu ning Aaviku
küla Teeääre kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
17.09.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 967 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 25.11.2014 korraldusega nr
1607.
• Planeeritav ala asub Aaviku küla ja Jüri
aleviku territooriumil Aaviku tee ääres.
Ala jääb Jüri terviseradade, Võsukese
lasteaia ja olemasolevate üksikelamute
vahetusse lähedusse. Detailplaneering
on koostatud ligikaudu 11,4 ha suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev elamumaa
sihtotstarbeline kinnistu elamumaa,
ärimaa, üldmaa ja transpordimaa kinnistuteks ning määrata hoonestustingimused ja juurdepääsud. Lahendada
sadevee ärajuhtimine ning haljastus.
• Detailplaneering on kooskõlas Rae
valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus alale on ette
nähtud väikeelamute juhtotstarve ning
haljasmaa.
• Avaliku väljapaneku ajal esitati vastuväited ja küsimused planeeritava ala
liikluslahenduse, -ohutuse ja hoonestuse lahenduse osas.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimub 10.
veebruaril 2015 kl 14.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Peetri aleviku Vägeva tee 3a kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
04.02.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 158 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 28.10.2014 korraldusega nr
1426.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus
väljakujunenud piirkonnas ning Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee
naabruses. Juurdepääs alale on Vägeva
tee T4 kinnistult. Planeeritava maa-ala
suurus on ligikaudu 0,72 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu veekogude maa ja
üldkasutatava maa sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
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Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on planeeritud äri- ja
tootmismaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimus 6. jaanuaril 2015. Avalikul arutelul arutati
planeeritava ala juurdepääsu ja sademevee ärajuhtimise küsimusi. Sademevee osas saavutati kokkulepe ning
vastuväide võeti maha, juurdepääsutee
osas jäi vastuväide üles ning suunatakse
Harju Maavalitsusse järelevalvesse.

Lehmja küla Kase II, Põlendiku, Rukki tee
20 ja Rukki tee 22 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.09.2009 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 989 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 21.10.2014 korraldusega nr
1398.
• Planeeritav ala asub Lehmja ja Järveküla külas Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa maanteest läänes Lauda tee
ääres. Juurdepääs alale on perspektiivse
Rukki tee kaudu. Planeeritava maa-ala
suurus on ligikaudu 7,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev Kase II maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu
kolmeks äri- ja tootmismaa krundiks, muuta osaliselt Põlendiku maatulundusmaa kinnistu sihtotstarvet,
moodustades ühe äri- ja tootmismaa
krundi ning ühe maatulundusmaa
krundi, muuta Kaera tee L2 transpordimaa kinnistu sihtotstarvet ning liita
osalt Rukki tee 20 ja osalt Rukki tee 22
äri- ja tootmismaa kinnistu koosseisu,
määrata äri- ja tootmismaa kruntidele
ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on planeeritud äri- ja
tootmismaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
6. jaanuaril 2015. Vastuväited esitanud
isikud avalikule arutelule ei ilmunud.
Üles jäänud vastuväited suunatakse
Harju Maavalitsusse järelevalvesse.
Rae küla Vana-Sutikase kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
12.04.2005 Rae vallavolikogu otsusega
nr 401 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 22.04.2014 korraldusega nr 520.
• Planeeritav ala paikneb Rae külas
Raeküla tee ääres ning külgneb osa-

Rae Sõnumid • veebruar 2015

•

•

•

liselt Uus-Suti äri- ja tootmismaade
detailplaneeringu alaga. Üle Raeküla
tee asub Künnapuu pereelamute grupi
detailplaneeringu ala. Planeeritava ala
suurus on ligikaudu 3,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada ühest maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust neli
ärimaa sihtotstarbelist kinnistut ning
üks transpordimaa krunt. Määrata ärimaa kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimus 15.
jaanuaril 2015. Avalikul arutelul vastuväiteid esitanud isikud neid tagasi ei
võtnud. Üles jäänud vastuväited suunatakse Harju Maavalitsusse järelevalvesse.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Soodevahe küla Laaneaia ja Uus-Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 13.01.2015 korraldusega
nr 29. Planeeritav ala asub Soodevahe
külas Tallinna-Lagedi tee 11290 ääres.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
13,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Laaneaia ja Uus-Kasemetsa kinnistu
liitmine üheks tootmis- ja ärimaa sihtotstarbeliseks kinnistuks. Lisaks määrata hoonestustingimused, ehitusõigus,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.
Karla küla Roopilli kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavolikogu 20.01.2015 otsusega nr
88. Planeeritav ala paikneb Karla külas
Pirita jõe ja Ülemiste-Vaskjala kanali
vahelisel alal Pirita jõe kaldal. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud
Pruuli teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe
muutmine, kinnistu jagamine kaheks
elamumaa ja üheks sotsiaalmaa siht-

•

otstarbega krundiks, moodustatavatele
kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine, liikluskorralduse
ja haljastuse lahendamine ning kruntide varustamine juurdepääsude ja tehnovõrkudega.
Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas Rae valla üldplaneeringut
muutev.

Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
23.02.2015–08.03.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Seli küla Sellijärve kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
14.07.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 966 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 03.02.2015 korraldusega
nr 172. Planeeritav ala asub Seli külas
Vaida-Pajupea riigimaantee nr 11201
ääres. Juurdepääs alale on planeeritud
avalikult kasutatavalt maanteelt. Detailplaneering on koostatud ligikaudu 13,1
ha suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Sellijärve maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistu osaline jagamine
üheks elamumaa kinnistuks ning üheks
maatulundusmaa kinnistuks, elamumaa kinnistule 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 hajaasustusala põhimõttel lubatud elamute ehitus. 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
oluline või ulatuslik üldplaneeringu
muutmine. Hajaasustusala põhimõttel
ühe uue elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt kinnistu senine
juhtotstarve. Planeeringulahendust ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
08.03.2015.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

uudised

Mõtle kaasa Jüri keskväljaku
kujundamisel
Igal suuremal asulal on oma keskus, mis tähendab mõtestatult kujundatud tänavaruumi, kuhu on hea alati tulla ning saada ka kätte kõik olulised teenused, mida elanikena vajame. Ligi 3500 elanikuga Jüri alevik, mis on nime saanud Püha Jüri e Georgi
koguduse järgi, kus kasvamas iidne ja Põhja-Euroopas ainulaadne tammik, kuid mis
on kujundatud kunagise Sommerlingi sovhoosi keskuseks, vajab tänapäevasemat ilmet
ja vastavust meie aja inimeste vajadustele.
„Nõukogude ajal ehitati kahel pool tammikut olevate asumite vahele ühine tervisekeksus, pood, kool ja lasteaiad. Selline
areng on jätnud kahe endise asumi vahele
vaba planeerimata maad, mis võimaldab
meil täna Jüris rajada korraliku ja nägusa
keskala,“ rääkis planeeringute eest vastutav
abivallavanem Priit Põldmäe.
Valla arhitekt Kadri Randoja lisab, et
suuremas plaanis oleks loogiline keskusala, mis liidaks nii kahte ajaloolist elamupiirkonda kui annaks ka kohalikule põhjuse tulla aktiivsesse ning mõtestatusega
planeeritud ja kujundatud tänavaruumi.

Keskväljak peaks iseloomustama Jüri olemust
Jüri aleviku puhul on tegemist piirkonnaga,
kuhu on lähiminevikus on kerkinud mitmed uued vajalikud ühiskondlikud hooned. See tähendab, et inimeste liikumine
on muutunud piirkonnas tihedamaks ning
suure tõenäosusega muutub see veel aktiivsemaks. Kõik see aga nõuab läbimõeldud

lahendust, mis hõlbustab liikumist ja liiklemist ning on ka silmale ilus.
„Keskväljak peaks olema Jürile iseloomulik ja andma edasi selle aleviku olemust.
Ühesõnaga, sinna sattudes tunned kohe
ära, et oled Jüri keskuses,“ kirjeldab abi-

tegevusvõimalustega kaetud keskväljakut,
mille osaks on koht ürituste korraldamiseks, samuti avatud turuplats, kergliiklusteed, mänguväljak ja parkimine. Elanik
saab tulla keskväljakule nii avalikest üritustest osa saama kui ka praktilistel eesmärkidel või siis lihtsalt jalutama ning pingil
jalga puhkama.

Ideekonkurss aitab kaasa
parima lahenduse leidmisele
Abivallavanem nendib, et parima võimaliku lahendi leidmiseks soovib vald tänavu
korraldada ideekonkurssi, kuhu oodatakse
erinevaid keskus-ala lahendusi. Esialgu on
suuremas fookuses keskväljaku ala Jüri
Tervisekeskuse hoone ees, kuid ühtegi
planeeringut ei saa teha arvestamata, mis

Vaatamata sellele, et ideekonkurssi veel välja kuulutatud ei ole, on kõik
mõtted, ideed ja ettepanekud vallavamajja juba oodatud.
vallavanem ideaalset Jüri aleviku keskust.
Milline see täpselt kujunduslikult olema
saab ning mida on vaja juurde ehitada,
et elanike vajadusi rahuldava tulemuseni
jõuda, selles osas veel vastust ei ole.
„Keskus-ala ülesehituslik ja selle sisuline pool on hetkel algusjärgus, st idee
tasandil,“ vahendab tänast olukorda planeeringute spetsialist. Hetkel saab rääkida
vaid võimalikest perspektiividest.
Praeguse Jüri Tervisekeskuse asukohas
Aruküla tee ääres nähakse suuremat Jüri
keskuse hoonet ning selle juures avarat

selle ümber jääb. Ideekonkursil on mõistlik
keskenduda ka suuremale tänavaruumile
tammiku, kaupluse ja viimastel aastatel
rajatud asutusehoonete vahelisel alal.
Abivallavanem rõhutab, et vaatamata
sellele, et ideekonkurssi veel välja kuulutatud ei ole, on kõik mõtted, ideed ja ettepanekud vallavamajja juba oodatud. Ideid
võib saata kirjaga sekretäri kätte või e-posti
aadressile priit.poldmae@rae.ee. Edaspidi,
kui vallavalitsus algatab planeerimisprotsessi, saavad elanikud ka selles kaasa
mõelda ja rääkida.
RS

Rae vald
võimaldab
lasteaia
kohatasu
soodustust

Keskväljak tuleb põhiliselt praeguse Jüri Tervisekeskuse hoone ette. Suuremas plaanis
planeeritakse tänavaruumi, mis jääb tammiku, kaupluse ja viimastel aastatel rajatud
asutusehoonete vahelisele alale

Alates 1. veebruarist jõustus volikogu määrus, mille järgi saavad 47 euro suurusest
lasteaiamaksust 75% soodustust pered, kus
kasvamas neli või enam last. Samuti saavad
sama protsendiga soodustust eestkostepered ning need pered, kus kasvamas erivajadusega laps.
Rae vallas elab värskete andmete järgi
37 neljalapselist suurperet, 7 eestkosteperet ja 78 peret, kus kasvamas erivajadusega
laps.
Jens Vendel
abivallavanem
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Raamatu ”Tahan Soome elama!”
autor kutsub kuulama Soome
elu-olu lugusid
16. veebruaril on Jüri Raamatukogu kirjandusklubi külaliseks Merike Mikk. Eelmisel aastal kirjutas ta enda ja
teiste inimeste kogemustele
tuginedes raamatu ”Tahan
Soome elama! Teejuht:
konkreetsed näpunäited
ja tõsielulood”. Raamatu
tutvustamine ”Ringvaate”
saates ja selle katkendite
avaldamine Delfis tõi kaasa
väikese lainetuse – osad süüdistasid autorit
selles, et nüüd lausa meelitatakse inimesi
Eestist minema, teised olid tänulikud, et

eluliste näidetega kirjutatud käsiraamat
olemas on.
Kirjandusklubis tahab
endine Rae valla elanik
koos huvilistega mõelda,
miks lahkub igal aastal
Eestist Soome piltlikult
öeldes terve Rae valla jagu
inimesi ning kas teisel pool
lahte ootavad kõiki tulijaid
pudrumäed ja piimajõed.
”Meie Eestist äraminek oli ehk üllatus
meie sõpradele ja tuttavatele, ise olime
välismaale lahkumise mõtet endas kand-

LAGEDI VASTLAPÄEV
lama!
oome e ielulood
Taha: konnkSreetsed näpunäited ja tõs
Teejuht

Mikk
Merike

Tahan S
oome

elama!

Teeju
juhht:t: konk
n reetse
d näpunä
ite
Merike M d ja tõsielulood

ikk

Kirjandusklubi
Jüri Raamatukogus
esmaspäeval
16. veebruaril kell 18.00

KUS: LAGEDI KOOLI JUURES
MILLAL? 22. VEEBRUAR 2015
ALGUSEGA KELL 11.00
LÕBUSAD MÄNGUD KOGU PERELE
OSALEJAID OOTAB
PEHME VASTLAKUKKEL
JA SOE TEE

Rae vallas elanud ja töötanud
Merike Mikk tutvustab oma raamatut
"Tahan Soome elama!".
Kohtumisel saab koos raamatu
autoriga mõelda, miks läheb igal
aastal Eestist Soome terve Rae valla
jagu elanikke ning kas teiselpool lahte
ootavad ikka kõiki tulijaid piimajõed ja
pudrumäed.

Igale kirjandusklubi
külalisele kingib autor
Merike Mikk oma raamatu!
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VÕTA KAASA OMA KELK :)
VASTLAPÄEVA KORRALDAVAD LAGEDI ALEVIKUSELTS JA LAGEDI SPORDIKLUBI

nud paar-kolm aastat,” räägib Merike.
”Olime Eesti ühiskonnast väsinud ja hakkas tekkima tunne, et kui saame 40-aastaseks ja kannapööret kohe nüüd ei tee, siis
jäämegi oma mugavustsooni.
Me olime teoreetiliselt valmis selleks,
et oma elu tuleb puhtalt lehelt alustada.
Praktilises elus tähendas see miljonit uut
pisiasja, ettenägematuid olukordi ja tõelisi
ootamatusi. Eelkõige selget teadmist, et
sa pole keegi. Varasemad töökogemused,
keeleoskus, koolidiplomid – neid ei olnud
tegelikult kellelegi vaja,” meenutab Merike
alguskuude raskusi.
Raamatu idee küpses Merikeses seoses
sellega, kui ta aitas Soome kolinud eestlasi
Facebooki kaudu ja teemad hakkasid korduma. ”Vaatasin, et kõigi jaoks on kiirem
ja kasulikum, kui kirjutan raamatu. Käsiraamatu moodi väljaanne sündis meie ja
teiste Soome kolinud eestlaste lugude põhjal,” räägib Merike.
RS

Uhhuduur
tuleb Jüri
Raamatukokku
vestma
Aafrika-reisi
lugusid
Korraks teeme ka väikse pausi, et Liivo
saaks esimesed kaadrid filmida. Tänava
ääres käib kibe ehitustöö. Harjumatul kombel ei ole suure kontorihoone ehituse juures
näha ühtegi kraanat, kõik käib käsitööna.
Hulk mehi ning naisi tassivad kanderaamidega betooni ülemistele korrustele. Tellingud ja trepid on puidust ning ei tundu
just kõige stabiilsemad. Sellegipoolest on
inimestel naeratus näol ja huvi ehitusplatsi
äärde parkinud jalgratturite vastu suur. Ei
mõista meie kohalike keelt ega nemad inglise keelt. Püüan siiski käte abil küsida, et
kuis töö edeneb ja kas makstakse ka hästi?
Sain vastuseks, et töö edenevat mõnusalt ja
kogu palk juuakse maha. Mõned kombed ja
tavad on ikka rahvusvahelised.
Mis edasi sai ja kuidas see kõik lõppes,
sellest räägime siis juba kohapeal. “Ehh,
Uhhuduur jalgratastega läbi Aafrika”18.02
kell 18.00 Jüri Raamatukogus.
Kohtumiseni!
Kristjan Prii
Uhhuduur

tasub teada
Laste ja noorte lauluvõistlus
ootab tulevasi superstaare
Kus siis veel kui mitte kodulaval
saadakse oma esimesed
esinemiskogemused ja sealt
edasi on palju turvalisem teha
järgmisi samme säravasse muusikamaailma.

„RAE VALLA
LAULULAPS 2015”
mis toimub 28. märtsil Rae
Kultuurikeskuses, ootab juba
registreerima!
Osaleda võivad kõik Rae vallas
registreeritud lapsed olenemata
sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.

Kevadhooaja teatrietendused Rae Kultuurikeskuses
20. veebruaril

13. märtsil
15. märtsil

27. märtsil
17. aprillil

8. mail

kell 19.00 „Eesti pidu“, mille raames etendub Komöödiateatri etendus „Orav ja Ilves“. Piletid 14 €/12 € müügil Rae Kultuurikeskuses
ja Piletilevis.
kell 18.00 esinevad klounid Bim & Bom. Pilet 2,50 €. Kõigile lastele
väike kingitus.
kell 18.00 Kuressaare Linnateater koos Ugala teatriga etendusega
„Vana õngitseja“. Pilet eelmüügist 9 €, kohapeal 12 €, saadaval Rae
Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas.
kell 19.00 Jan Uuspõld monokomöödiaga „Brüsseli kapsas“. Piletid
16 €/14 € müügil Rae Kultuurikeskuses ja Piletilevis.
kell 19.00 Rakvere Teater etendusega „Elu ja kuidas sellega toime
tulla“. Piletid hinnaga 13 €/11 € tulevad müügile Rae Kultuurikeskuses ja Piletimaailmas.
kell 19.00 Tallinna Kammerteater etendusega „Egon ja Indrek“.
Piletid hinnaga 13 €/10 € tulevad müügil Rae Kultuurikeskuses ja
Piletilevis.
Lisainfo Rae Kultuurikeskusest telefonil 605 6759

Parimad pääsevad võistlema
„Harjumaa laululaps 2015”
võistlusele.
„Rae valla laululaps 2015”
juhendi ja registreerimistabeli
leiate Rae Kultuurikeskuse kodulehelt kultuur.rae.ee alates
27. veebruarist 2015.
Registreerimine toimub kuni
13. märtsini 2015.
Lisainfo tel 605 6759 või
kultuur@rae.ee

24.02.2015 kell 14.00 toimub
Jüri spordihoones
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva
tähistamine

Ujumisteatevõistlus
Jüri Gümnaasium vs VIL
ja MTÜ JG Vilistlaskogu
spordistipendiumide kätteandmine
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri
Gümnaasiumi praegused õpilased ja töötajad.
Auhinnaks rändkarikas! Üllatused pealtvaatajatele ja osavõtjatele.

MUINASJUTUTUND
Peetri raamatukogus

Laupäeval, 21. veebruaril kell 11.00
KÜLLA TULEB MUINASJUTUTAAT
JAAK KÄND, KES JUTUSTAB
LOOMAMUINASJUTTE.
JUTTUDE VAHEPEAL ÜHISMÄNGUD.

Ujumisvõistluse juhend:
Kuna võistlus toimub 24. kuupäeval, siis on
võistkonna suurus 24 inimest, kellest vähemalt
4 on naissoost. Vanus või amet ei ole oluline.
Tähtis on, et võistleja mõistaks vee peal püsida
ja edasi liikuda. Ühe etapi pikkus on 50 meetrit.
• Kooli võistkonna komplekteerib spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end 20. veebruariks aadressil siiri.laid@jyri.edu.ee. Teemaks
kirjutada „Ujumisvõistlus“. Registreerimisel
märkida, kas ujud või vaatad pealt.

ÜRITUS ON KÕIGILE TASUTA!
Foto: Merli Antsmaa

Lisainfo: 606 8852 või peetri.rk@peetri.edu.ee

Spordistipendiumide kohta info
http://www.vilistlane.ee/stipendiumid
Kohtumiseni!
Soojendusujumised algavad kell 13.00.
Meie moto on: Olen osa spordist!

Hiina kalendri järgi algab
19. veebruaril uutest energiatest tulvil
YIN PUUKITSE aasta, mida
tasub Idamaade tava järgi
austusega vastu võtta.

Hiina uusaasta
tähistamine
toimub kolmapäeval,
25. veebruaril
Rae Kultuurikeskus algusega
kell 18.00
Kavas:
• möödunud aasta tänamine
• halva, segava ärasaatmine
• viie elemendi aktiveerimine
• soovide esitamine ja
aktiveerimine
• feng shui energiakaart
2015. aastaks
Hind 15 €
Kitseaastast saab lähemalt lugeda Rae
Kultuurikeskuse kodulehelt
http://kultuur.rae.ee/
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Teehooldaja: Tavainimesele jääb
mulje, et teed ja tänavad on
hooldamata
Alates 2012. aasta algusest kuni 2016. aasta maini teostab Rae vallas teede ja tänavate
hooldust OÜ N&V (kuni 5.12.2014 Teehoolduse Grupp OÜ), mille juht Eduard Rae
selgitab, kuidas töötab teehooldaja talvisel perioodil, mil inimeste ootused on õigustatult kõrgel.

Teehooldajatest kuuleme vähe, nad oleks
justkui nähtamatud enamiku aastast, aga
kui ilmastikuolude tõttu muutuvad teed
libedaks, on teehooldus teemana vägagi
nähtav. Kuidas näeb välja teehoolduse
korraldus talvisel ajal ja mis tavainimestele märkamatuks jääb?
Teehooldus jääbki tavainimesele märkamatuks, kuna põhitöö üritame võimaluse piires ära teha öösel, et võimalikult
vähe liiklemist häirida. Samas algab lumesadu või tekib libedus tihti vastu hommikut
kella 5-6 paiku ning kella 7-8 ajal, kui tavainimene tänavatel liiklemist alustab, võib
jääda mulje, et teed ja tänavad on hooldamata. Teede hoolduse korraldus põhineb
teeseadusel ning sellest tulenevatel õigusaktidel (tee seisundinõuded, teehoiutööde
tehnoloogia nõuded). Eespool nimetatud
õigusaktidega on teedele ja tänavatele määratud seisunditasemed vastavalt liikluskoormusele ning hooldusnõuded, millest
meie oma tööde korraldamisel juhindume.
Kui palju teid on ligikaudselt teie firma
hooldada üle Eesti ja Rae vallas?
Üle Eesti on meil hooldatavaid teid ja
tänavaid umbes 1350 km, millest ligikaudu
200 km Rae vallas.
Kui palju autosid teenindab Rae valda?
Rae vallas teostab erinevaid hooldustöid vastavalt vajadusele kolm veoautot,
OÜ N&V
24 h infotelefon: 621 7740
e-post: info@teho.ee

Rae Sõnumid • veebruar 2015

kolm traktorit, üks kergveoauto, üks greider ning kaks väikeveokit.
Milline ilmastik on sõiduteede ja kõnniteede hooldamiset silmas pidades kõige
keerulisem?
Kõige keerulisem on miinuskraadide
vaheldumine plusskraadidega, kui võib
jääda ekslik mulje, et teekate sulab, kuid
külmale kattele langenud õhuniiskus või
vihm jäätub momentaanselt. Samas vajuvad puistatud sõelmed, mis on jääkihist
reeglina soojemad, läbi jääkihi ega anna
libedusetõrjeks soovitud tulemust. Seetõttu
teostame selliste ilmastikuoludega teekatte
mehaanilist karestamist.

Kas teadsid, et talvisel ajal
tehakse teehooldust seisunditasemete järgi, mis jagunevad nelja kategooriasse:
Seisunditase „4” – hooldust tehakse
kiirteedele ja eriti suure liikluskoormusega kohtades.
Seisunditaseme „3” nõuete järgi
hooldatakse enamalt jaolt põhimaanteid,
mille pind peab olema talvel stabiilsetes
ilmaoludes lume- ja jäävaba. Kui sajab
lund, tuiskab või sajab jäidet, on teehooldajale antud nn hooldustsükli aeg, mille
jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu
või libeduse teket tee nõutud seisundisse
viia.
Seisunditasemel „2” tehakse regulaarset libedusetõrjet, kuid eesmärk ei
ole sõidujälgede lume- ja jäävaba hoidmine. Sellel seisunditasemel hoitakse
enamikku tugimaanteedest ning osa
suure liiklusega kõrvalmaanteid. Rae
valla teeregistris olevaid teid hooldatakse
enamasti seisunditaseme „ 2” ja kergliiklusteid seisunditaseme „3“ järgi.
Seisunditasemel „1” piirdub talihooldus tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega, libedusetõrjet tehakse vaid ohtlikes kohtades.

Kui palju on muutusi olnud viimastel aastakümnetel libedustõrje tegemisel? Millised on tänapäevased võtted libedustõrje
tegemiseks?
Viimaste aastate muutused libedusetõrjes ongi peenosiseid sisaldava liiva
puistamise keelamine ja rõhu pööramine
mehaanilisele karestamisele.

Hooldustsükli aeg tundides
Ajavahemik alates libeduse tekkest ja lumesaju algusest, mille jooksul tuleb taastada
teel nõutav seisunditase
Nõutav seisunditase peab olema tagatud alljärgnevalt:
Tase 4 2 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt;
libedusetõrje teostamine
4 tunni jooksul lume ja soola segu eemaldamine sõiduteelt
6 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedusetõrje teostamine
Tase 3 5 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt
4 tunni jooksul libedusetõrje teostamine
8 tunni jooksul lume ja soolasegu eemaldamine sõiduteelt,
kõnniteede puhastamine ja libedusetõrje teostamine
Tase 2 12 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt
8 tunni jooksul libedusetõrje teostamine
12 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedusetõrje teostamine
Tase 1 36 tunni jooksul lume ja lörtsi eemaldamine sõiduteelt
24 tunni jooksul libedusetõrje teostamine
12 tunni jooksul kõnniteede puhastamine ja libedusetõrje teostamine

kogukonnaelu
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Fotod 2 erakogu/ Jüri Joost

Eksklusiivse põhuhoone kerkimine Lilleorgu
jätkub eksperimendina
Kunagist NO99 Põhuteatrit saab paari
aasta pärast näha uues kuues Vaida külje
all asuvas Lilleorus, kus kevadhooajal jätkatakse eksperimendi korras põhuhoone
ehitamist.
MTÜ Lilleoru juhatuse liige Toivo Aalja
räägib, et hoonet ehitatakse vaid vabatahtlike töökäte abil ning kogu ehitust võetakse
kui üht suurt eksperimenteerimist ja õppeprotsessi.
Lilleoru juht väljendab selget rõõmu
selle üle, et hoone kandetalad on juba vabatahtliku töö abil püsti ja nii kui ilmad taas
ehitustöödega alustada lubavad, hakatakse
põhuhoonele katust ehjtama. Aalja sõnul
on ehitusprotsess seni kulgenud esialgsete
plaanidega võrreldes küll aeglasemalt, aga
kiiret kuskile ka ei ole. Tavapärase „kiiresti
valmis“ asemel on selle ettevõtmise juures
prioriteediks õppimine, koostöö ja suhted.
Koostöös ja eksperimendina peaks
põhuhoone valmis saama 2017. aastaks
ning selles hakkab tööle AVATUD keskus,
mis rajatakse osana Lilleoru õppe- ning
elukeskkonnast. Hoone arhitektideks on
Ain Padrik ja Sven Koppel ning ehitis on
planeeritud algusest peale loodusehitisena,

kus on võimalikult palju kasutatud taaskasutatavaid materjale. Küttesüsteemina
nähakse ette maakütte ja päikeseenergia
kombinatsiooni ning alternatiivina puuküttega kamin-ahju.
Toivo Aalja nendib, et siiamaani on
hakkama saadud vaid ehitusmaterjalidele
kulutades, aga tulevikus on plaan küsida ka
fondidest tuge, sest investeeringud küttesüsteemi või tehnikasse, mida maja avamiseks vaja läheb, on küllalt suured ning neid

ei ole võimalik vabatahtlikkuse alusel enam
saada. Aalja on väga rõõmus, et lisaks vabatahtlikule tööle on inimesed annetanud ligi
50 000 eurot hoone ehituseks.

Põhuhoone idee sündis
Prahas
Põhuhoone saamislugu algas moelooja,
teatrikunstniku ja MTÜ Lilleoru liikme
Reet Ausi Praha-reisil. MTÜ Lilleoru
kirjutab oma FB seinal, et kui Reet Aus
kohtus teatriasjus Prahas tööreisil olles
Põhuteatri idee autori Ene-Liis Semperiga
ja neil tuli jutuks Põhuteatri edasine saatus,
siis oli Reeda arvates tore ja loogiline, et
Põhuteater jätkaks elu Lilleorus, sest Eesti
esimene põhuehituse kursus toimus just
Lilleorus (2006). Ideed toetasid nii Teatri
NO99 kunstnikepaar Ene-Liis Semper ja
Tiit Ojasoo kui ka Lilleoru kogukonna liikmed ning asi hakkas idanema (toim 2011).
Põhuteatri uue elu väestamise tseremoonia peeti Lilleorus 3. juunil 2012.
Aasta ja mõni kuu hiljem müüriti kivisse
nurgakivi asetamise tseremoonial 75 inimese kokkulepe, milles kinnitati valmisolekut panustada oma aega ja teisi ressursse
uue maja valmimisse.
Signe Heiberg

Rae Sõnumid pakub tööd kaasautoritele

Sulle meeldib kirjutada ja oled uudishimulik. Huvitud avalikust
haldusest, omavalitsusetemaatikast ja elust ühes võimekamas
vallas. Tahad teha lisatööd või töötada osalise koormusega.

Rae Sõnumid pakuvad Sulle võimalust kirjutada omavalitsuseteemadest, vahendada vallavalitsuse tegemisi ja kajastada valla
sündmusi.

Uuri lisa või anna endast märku! E-post: sonumid@rae.ee. Tel: 5303 7646
veebruar 2015 • Rae Sõnumid
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Heategevusprogrammi saadetud tšekk 500
naelale pani toetuse saaja ootamatusse olukorda
G4S Match-it! globaalsest heategevusprogrammist jõudis möödunud aasta lõpus Rae
naabervallas asuvasse Aruküla Vaba Waldorfkooli teade tšekist 500 naelale, millega
toetati 5. klassi õpilaste kalendriprojekti. Kui aga kooli tegevjuht Kerti Pellmas tšekiga
kodupanka läks, ootas teda ees üllatus, kuna tšekki ei saagi rahaks vahetada.
bank, kuid seda omadel tingimustel.
„Pidime tegema koolile selleks puhuks
konto,“ rääkis Pellmas, kelle jaoks oli rahatšekk veel eksootilisem kui pankade jaoks,
kes mõne aasta eest rahatšekkidega veel
siiski tegelesid.

Tšekki vahetab rahaks vaid
üks pank
Tšeki rahaks lunastamise peale kulub küll
aega 3–4 nädalalt ning teenuse eest küsib
pank ka teenustasu, kuid vähemasti võib
kooli tegevjuht kindel olla, et kool saab
G4S Match-it! heategevusprogrammi toetussumma kalendriprojekti jaoks lõpuks
kätte.
G4S Match-it! tšeki eesmärk oli toetada Aruküla Vaba Waldorfkooli 5. klassi
õpilaste kalendriprojekti, mis võeti ette

Foto Esme Kassak

Kui G4S Match-it! globaalse heategevusprogrammi positiivne vastus möödunud
aasta lõpus kooli jõudis ja koolipere sai
teada, et kohe varsti pannakse Eesti poole
teele tšekk 500 naelale, oli meel rõõmus nii
G4S Eesti esindusel kui ka Vaba Waldorfkooli perel.
Jaanuari alguses läks kooli tegevjuht
Kerti Pellmas 500-naelase Barclay panga
kirjadega tšekiga SEB panka, et maksekorraldus rahakas vahetada, kuid sai teada,
et pank tšekkide lunastamisega enam ei
tegele, kuna kõrgest turvariskist tulenevalt
kulub kontrollimiseks väga palju aega ja
ressursse.
Samamoodi arvati ka teistes Eestis
tegutsevates suuremates pankades, mida
Pellmas, tšekk näpus, külastas. Turvariskiga oli valmis toime tulema vaid Swed-

rahastamaks kevadise klassiekskursiooni
korraldamist ühele Eesti väikesaarele.
„G4Si Match-it! programm on toetanud erinevaid projekte, neist enim tervisega seotud või sotsiaalse suunitlustega
projekte,” kõneles G4S kommunikatsioonispetsialist Esme Kassak, kes lisas, et üha
kasvav on haridusalaste ning noortega
seotud projektide osakaal. 2014. aastal kiitis G4S üleilmselt heaks 94 projekti, neist
kolm Eestist. Toetust makstakse vaid G4Si
enda töötaja algatatud ettevõtmisele tema
kodukandis.
Aruküla Vaba Waldorfkool sai toetust
tänu turvafirmas töötavale Aivar Niiholmile, kes otsustas õla alla panna 5. klassi
kalendriprojektile. Esme Kassaku sõnul on
G4S heategevusprogrammi ellu kutsunud
oma töötajate motiveerimiseks. Näiteks
ühe olulise asjana hinnatakse kindlasti
seda, mida kogukonna heaks ellu kutsutud
projektis osalemine sellele G4S töötajale
endale pakub.
Signe Heiberg

Miks SEB pank tšekke ei
lunasta?
Julia Piilmann
SEB kommunikatsioonijuht
Tšekkide lunastamise teenus lõpetati
01.05.2011.Tšekkidega seotud tehingute arv oli väga väike ja teenust ei saa
nimetada populaarseks. Võrdluseks:
kui aprillis 2011 oli välislaekumisi
32 000, siis tšekke u 40. Tšekid on
praeguseni aktiivselt kasutusel Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal, kuid
Eestis ei omanud need erilist populaarsust ja meie pangandus areneb elektrooniliste ja mobiilsete kanalite suunas.
SEB Eestis toimub 99% pangatehingutest elektrooniliste kanalite kaudu,
m-panga kasutatavus on 2014. aastaga
kasvanud 2 korda, kus m-panga klientide arv ületas pangakontori külastajate
arvu.

Sarnane tšekk saadeti möödunud aasta lõpus ka Paide Sport MTÜ-le ja nemadki olid
tšeki lunastamisega hädas

Rae Sõnumid • veebruar 2015
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34 aastat, 9 kuud ja 21 päeva postiljoniametis
Pensionile jäämise päev on paljude inimeste jaoks uus algus. Lugu sellest, kuidas teha
see päev inimese jaoks selliseks, et uus algus taas elamisväärne tundub.
Foto erakogu

Armsaks saanud postiljoni koondamisega paigaldati külla uued postkastid, kuhu
hakatakse edaspidi kirju tooma, Helja jagas
isiklikult külaelanikele kätte uued postkastivõtmed.
Tähtsa päeva tarvis oli üks küla naistest, Iira Piik, teinud tuntud viisile uued
sõnad, mis humoorikalt kajastavad Helja
pikki aastaid kirjakandjana ja seda, kui
armsaks ta meile on saanud. Üheskoos
kanti see laul õhtu jooksul korduvalt ette.
Õhtu emotsionaalsemaks hetkeks kujuneski Heljale pühendatud laulu esmaettekanne, mis tegi meele härdaks nii päevakangelasel kui ka külarahval. Laulusalmid
said temaatiliseks air mail’iks vormistatud
ning klaasi alla raamitud, meenutamaks
möödunud aegu.
See on meie tänu Sulle tehtud töö ja
nähtud vaeva eest. Elagu Helja!
Keiu Ruus-Lepp, Iira Piik, Gerli Lehe
Suursoo küla elanikud

päev postiljonina. Meie päevakangelane on
alati naerusuine, abivalmis ja krapsakas.
Helja on vaatamata ilmastiku- ja teeoludele
ning riigikorrale olnud postiljoniametis
34 aastat 9 kuud ja 21 päeva – nii 6 päeva
nädalas. Enamasti on ta liikunud jalgrattal,
läbides päevas 20–40 km.
Kahjuks on nüüd Eesti Postil koondamiste tuhin, mille käigus loobutakse
väärikatest ja külarahvale armsaks saanud
postiljonidest.
Lahke perenaine võttis vastu meie
tänuavaldused ning nagu muinasjutus
„Lauake, kata end“ ilmus korraga lauale
just kui nõiaväel kõik see hea ja parem, mis
külakostiks kaasa oli toodud.

Aialinnuvaatlusel loendati Rae
vallas kõige enam rasvatihaseid
24.–25. jaanuaril toimunud talvisel aialinnuvaatlusel vaadeldi esialgsetel andmetel
üle Eesti 42 000 lindu vähemalt 61 liigist,
millest 22 liiki oli esindatud ka Rae vallas.
26. jaanuari hommikuks oli jõudnud
Eesti Ornitoloogiaühingusse 1745 inimese
vaatlustulemused 1150 erinevast Eesti paigast, teatas aialinnuvaatluse koordinaator
Aare Tuule. Rae vallast osales vaatlusaktsioonis esialgsetel andmetel 29 inimest 18
erinevast vaatluspaigast. Kokku loendati
Rae vallas esialgsetel andmetel 22 erinevat
liiki linde, millest ühe liigi kindlakstegemisel oli esialgu raskusi.
Tuule loetleb kõik Rae vallas märgatud linnud, kelleks on rasvatihane, põldvarblane, rohevint, sinitihane, leevike,
koduvarblane, nurmkana, talvike, hara-

kas, põhjatihane, hallvares, musträstas,
pasknäär, puukoristaja, salu- e sootihane,
siisike, tutt-tihane, porr, suur-kirjurähn,
hakk, raudkull, siidisaba ning lisaks kulliline, keda esialgu täpselt määratleda ei
suudetud.
Kõige arvukam liik oli Tuule andmetel
nii kogu Eestis kui ka Rae vallas rasvatihane, kes moodustas üle 24% vaadeldud
lindude koguarvust. Sarnaselt eelmistele
aastatele mahtusid esiviisikusse veel põldja koduvarblane ning rohevint. Paljude
vaatlejate tähelepanekute kohaselt oli
püsiva talveilma puudumise tõttu linde
vaatluskohas tavapärasest vähem.
Põnevamatest liikidest kohati hallhaigrut, värbkakku ja aasta lindu hiireviud.
Suurim tõusja oli aga tänavu tavapärasest

Suursoo küla Helja Lepp
Foto Indrek Vendelin

On uue aasta teise reede sombune õhtu,
kell saab kohe 19.00. Suursoo küla keskel
ristteel toimub külarahva salajane kogunemine, et korraldada üllatuspidu küla kõige
armastatumale postiljonile, kes astub oma
elus uude etappi.
Helja minia Keiu kutsus päevakangelase korraks õue, paludes tal jope selga
panna, ja ütles, et asjaga on kiire. Õue
astudes oli Helja üllatus suur, kui veranda
tagant astusid välja 22 külalist ja lapsed,
kes hüüdsid üheskoos: „Üllatus, üllatus!“
Koosviibimine algas meeleolukalt ilutulestiku saatel.
Üllatuspidu leidis aset 9. jaanuari õhtupoolikul, mis oli ühtlasi Helja viimane töö-

Foto Rae Sõnumid

Heljat pensionile saatma tulnud kokkuhoidvad külaelanikud

Leevike ja puukoristaja
hiljem Eestisse jõudnud siidisaba, kes saavutas ligi 1000 isendiga arvukuse edetabelis
8. koha.
Aialinnuvaatluse kodulehel http://
www.eoy.ee/talv/vaatlused/ saab reaalajas
jälgida kõiki sisestatud vaatlusi ja nende
paiknemist kaardil.
RS
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Foto Jüri Gümnaasium

Möödunud aasta detsembri alguses sai
kooli gümnaasiumiaste endale uue ja
mõnusa majaosa. Õpetajatel ja õpilastel ei
jätku kiidusõnu, sest vaikne ja töine õppekeskkond annab gümnasistidele võimaluse
õppetööle keskenduda. Selleks aga, et areneda ja paremaks minna, ei piisa vaid välistest uuendustest – oluline on eelkõige sisu.
Just seetõttu otsib ka Jüri Gümnaasium
erinevaid võimalusi uuteks väljakutseteks.
Uueks õppeaastaks oleme planeerinud
õppesuundade muutusi, et anda meie õpilastele võimalikult mitmekülgne haridus.
Endiselt läheme edasi kahe juba sissetöötatud õppesuunaga: ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund ning reaalsuund.
Suurema uuenduskuuri on läbinud
kolmas suund, mis sügisest kannab nime
rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund.
Kolme gümnaasiumis õpitud aasta jooksul
anname algteadmisi nii ürituste korraldusest, erinevate tegevuste spetsiifikast kui ka
loodusest ja kultuurist. Suunaõpet toetavad
sündmuskorralduse ja projektijuhtimise
kursused, mis annavad alusteadmised
spordi või kaunite kunstide suunal vaba
aja veetmise korraldamiseks. Aktiivselt
treeningutel osalemine, õppimine huvivõi spordikoolis samal ajal gümnaasiumiga
annab õpilasele võimaluse valikkursuse
sooritamiseks ja õpingute ning isiklike
huvide sidumiseks üheks tervikuks. Oluline on aktiivne eluviis, mis toidab keha ja
vaimu.
Ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete
suunal on loomulikult põhirõhk majanduse ja turunduse õppimisel. Lisaväärtust
annab projektiõppe kursus, mille käigus

Foto Rae Sõnumid

Jüri Gümnaasium uueneb väljast ja seest

Uuenenud gümnaasiumimaja
õpitakse projekte koostama ja ellu viima.
Suur erinevate võõrkeelte kursuste arv
kindlustab suutlikkuse jätkata õpinguid
võõrkeeles, osaleda rahvusvahelistes projektides ning kasutada võõrkeeleoskust
rahvusvahelises töökeskkonnas.
Reaalsuunda ootame eelkõige õpilasi,
kelle tugevam külg on reaalainetes ning kes
on edaspidises elus motiveeritud tegelema
teadusaladega, sealhulgas ka meditsiiniga.
Loodusteaduste, tehnoloogia ja ühiskonna
lisakursusel käsitletavad probleemid on
õpilastele elulised ning nüüdisaja ühiskonnas laia kandepinnaga. Peamiselt keskendutakse matemaatikale kui reaalainete
alustalale.
Loomulikult anname õpilastele võimaluse enesetäienduseks endale meelepäraseid kursuseid juurde valida. Näiteks saavad keelehuvilised juba aastaid omandada

soome, saksa või hispaania keele esmased
oskused. Samas valmistab karjääriõpetuse
kursus gümnaasiumilõpetajad põhjalikumalt ette ülikooli erialavalikuks ning töömaailma sisenemiseks. Jätkuvalt töötab
näite- ja rahvatantsuring.
Ühe uue valikainena pakume sügisest looduses liikumise ja seiklustegevuse
kursust, mis tutvustab õpilastele looduses
liikumise head tava, põhimõtteid ning matkamise ja seiklustegevuse liike. Eelkõige
sobib see rekreatsiooni ja kultuurikorralduse õppuritele, aga võimalus on liituda ka
teistel. Teinegi uus kursus, enesekaitse, on
praktilise tegevuse põhine ja koostöös Tallinna Vanglaga. Treeningud tuuakse kooli
ruumidesse, mis teeb kursusel osalemise
eriti mugavaks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Jüri Gümnaasium kasvab ja areneb. Et iga põhikooli
lõpetaja edasiõppimisplaane peab, on ilmselt selge, kuid mille alusel ja milliseid
valikuid langetada? Nendele ja paljudele
teistele küsimustele leiab vastuse gümnaasiumihoones toimuval karjääripäeval
4. märtsil, kuhu ootame osalema kindlasti
kõiki nii Rae valla kui ka naabervaldade
põhikoolilõpetajaid. Erinevad töötoad
annavad ülevaate põhikoolijärgsetest õppimisvõimalustest, olgu siis gümnaasiumis
või kutsekoolis. Kindlasti on kohale lubanud tulla Rajaleidja keskus, andmaks abi
ametivalikul, läbirääkimised teiste kutsehariduskeskustega käivad.
Sisseastumiskatsed meie gümnaasiumisse toimuvad 18. märtsil, registreerimine katsetele algab kaks nädalat varem.
Kogu katsete ja õppimisvõimaluste info
leiab kooli kodulehelt alates 1. märtsist.
Evelin Vanaselja
gümnaasiumi õppedirektor
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Lagedi Koolis on õppinud juba
kaheksa põlvkonda
„Lagedi Koolil täitub tänavu 230 tegutsemisaastat ja selleks puhuks valmistume
väga põhjalikult,“ ütleb kooli direktor
Imbi Orav.

Kes minevikku ei mäleta, elab
tulevikuta
Esimesed andmed Lagedi koolielu kohta
pärinevad 1785. aastast, mil Jüri kirikuõpetaja J. Höppener kirjutas aruandes Tallinna Keiserlikule Kõrgeaususele Provintsiaalkonsistooriumile, et kihelkonnas on
üksainuke talurahvakool ja nimelt Lagedi
kroonumõisa all, milles ametis tubli koolmeister. Enne esimese koolimaja valmimist
õpetati Lagedi ümbruskonna lapsi lugema
ja kirjutama Hindreku talus.
1871. aastal otsustas Lagedi valla volikogu ehitada koolimaja, sest järjest suurenev vajadus kirjaoskuse järele nõudis koolihariduse andmise üleviimist talutaredest
koolimajja. Iga talupere pidi koolimaja
ehituseks andma kaheksa palki ja need ka
ise kohale vedama. Koolimajas oli ainult
kaks klassiruumi, kuhu pidid mahtuma
kuue klassi lapsed. Uus koolimaja, mis oma
keskkütte, veevarustuse ja elektrivalgustusega oli tolle aja kohta üks Eesti moodsamaid, avati 26. veebruaril 1939. aastal ja
sellest ajast tähistatakse kooli aastapäeva
just sellel kuupäeval. Sõjakeerises sai koolimaja kahjuks palju kannatada ja taastati
suurte raskustega alles pärast sõda. 1945.
aastast alates hakkas õpilaste arv kasvama
ja kool nimetati ümber Lagedi 7-klassiliseks Mittetäielikuks Keskkooliks. 1962.
aastal sai kool 8-klassiliseks ja ruumipuuduse tõttu valmis 1964. aastal koolimaja kahekorruseline juurdeehitis kuue
klassiruumi ja sööklakompleksiga. Aastail
1972–1983 töötasid kooli ruumides kaugõppeklassid, kus oli võimalik omandada
keskharidus. Esimese ainekabinetina valmis koolis 1971. aastal füüsika-matemaatikakabinet ja 1977 tunnistati meie kooli
ainekabinetid Harju rajooni parimateks.
1982. aastaks oli õpilasi nimekirjas koguni
309 ja aastatel 1981–1987 toimus õppetöö
Lagedi koolis kahes vahetuses. Planeeriti
isegi kooli kasvamist keskkooliks. 1988.
aastast on kool 9-klassiline. 1992. aastast
kuulub kool Rae valla hallatavate asutuste
hulka.

Lagedi Kooli tänane päev
Pärast koolimaja kaua planeeritud renoveerimist avati kogu maja pidulikult 7. jaanuaril 2013. aastal. Tulemus sai tõepoolest

väga kena. Ilus kollane koolimaja paistab
iidsete puude vahelt kaugele. Nüüdseks
on koolis olemas suur spordisaal, avarad
klassiruumid ja ainekabinetid, mis sisustatud aja nõuetele vastavate õppevahenditega (nende hulgas kolm interaktiivset
tahvlit), arvutiklass, uuendatud staadion,
hooldatud kooliümbrus, turvaline koolitee
lastele. On ilmnenud ka mõningaid puudusi, mille loodame likvideerida ehituse
järelevalve korras. Rõõm on tõdeda, et
vahepeal kasinaks kahanenud õpilaste arv
on hakanud tasapisi tõusma. Täna õpib
koolis 119 õpilast, lasteaias on 78 mudilast
ja detsembris avasime 11 pisipõnnile lastehoiu. Neid kõiki õpetamas ja kasvatamas
on kvalifitseeritud personal. Jätkuvalt on
õpilastel suur huvi huvitegevuse vastu – 87
õpilast osaleb muusika-, spordi-, liikumis-,
arvuti-, tehnika- või näiteringi töös. Huvilisi jätkub ka aineringisesse.

Valmistume juubeliks
Kogu koolipere valmistub värskelt renoveeritud kooli 230. juubeliks. Oleme
kavandanud seda tähistada kolmel päeval.
Neljapäeval, 26. veebruaril peame sünnipäeva ja sööme torti oma pere ringis. Sama
päeva õhtul etendub näidend „Kahesajaaastane mees“, kuhu ootame vaatajaid
kogu ümbruskonnast. Reedel, 27. veebruaril võtame vastu tervitusi ja õnnesoove
külalistelt ning üritused kulmineeruvad
laupäeva, 28. veebruariga. Õpilastele toimuvad kohtumised kooli vilistlaste, endiste
õpetajate ja kogukonna tuntud liikmetega,
lastevanematele pakume harivaid loenguid.
Pärast lõunat peame vilistlaste ja õpilaste
vahel maha mõnusad sportmängud. Kell
18.30 algab pidulik aktus ja vilistlaste kokkutulek. Pidulised saavad soetada kooli 4.
almanahhi, meeneid, tellida kooli vesti ja
sõrmuse. Osavõtumaksu, 10 eurot, saab
kuni 27. veebruarini tasuda MTÜ Lagedi
Kool aa numbrile EE852200221060968453.
Samal päeval ja kohapeal osavõtumaks 15
eurot.
Kohtumiseni Lagedil!
Imbi Orav
direktor

Täpsemat informatsiooni pidustuste
kohta on võimalik saada kodulehekülgedelt: 230.lagedi.edu.ee, www. lagedi.
edu.ee, FB-is Lagedi Kool 230/vilistlaste
kokkutulek

Jüri
gümnasistid
tegid Viru
Keskuse
pingiga
eksperimenti
Aasta alguses paigaldati Jüri Gümnaasiumi
ette üheksa Viru Keskuse juures pikalt
rahvast teeninud pinki. Niipea, kui pingid
alaliselt paika said, kutsus kooli juhtkond
gümnasiste üles tegema väikse eksperimendi: kui palju täiskasvanu mõõdus noori
inimesi korraga pingile mahub.
Eksperimendist tuli osa võtma 21 gümnasisti ja kõik nad ka pingile ära mahtusid.
Seega võib tinglikult arvestada, et üheksale
kooli ette paigaldatud pingile mahub korraga kogu praegune gümnaasiumi koosseis
ehk vähemalt 189 õpilast.
Endised Viru Keskuse pingid tegi korda
ja kinkis koolile Hansaviimistluse OÜ koos
kooli vilistlasest juhi Veigo Gutmanniga.

Eksperimendis osalesid gümnasistid
Martin, Kaido, Karl, Gerth, Mareli, Riin,
Marjanne, Jarl-Hegert, Andres, MarkosJohannes, Eik-Ekke, Kärol, Ago-Laur,
Elina, Erika, Samuel, Rauno, Ranno,
Karlis. Välja ei paista ehk siis hoiavad
kogu kuhja Kaarel ja Johannes
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Millega tegeleb noorsootöötaja?
Kui arhitekti, autojuhi, politseiniku, juuksuri, kassapidaja või raamatupidaja töö
paistab alati välja ja kõik teavad, mida see
endast kujutab, siis on rida töid, mille osas
inimestel väga selget ettekujutust ei ole.
Üks nendest on noorsootöö, millest justkui on mingi ettekujutus ja samas nagu ei
ole ka. Noorsootöö on aga Eestis koguni
nii tähtis, et seda reguleerib suisa noorsootöö seadus. Noorsootöötajad tegutsevad
iga päev selle nimel, et pakkuda noortele
tingimusi arenguks väljaspool perekonda,
õppekava ja tööd ning soodustada noorte
vaimset ja füüsilist arengut. Noorsootöö
sisuks on samuti noorte sotsiaal-, kultuurija tervisekasvatus ning väärtegude ja kuritegude ennetamine.

Noored
vajavad
esinemiskogemust
20. jaanuaril toimus Lagedi Koolis Rae
Huvialakooli õpilaste kontsert. Kontserdi
eesmärk oli pakkuda esinemiskogemust
noortele muusikahuvilistele ning luua
lasteaiaealistele lastele võimalus saada osa
muusikast, mida nad iga päev ei ole harjunud kuulama.
Üks võimalus muuta lasteaialapsele
muusikakuulamine huvitavaks, on pakkuda talle seda elamust laste abil, kes küll
on juba kooliealised, kuid samas piisavalt
noored, et tekitada väikeses lapses huvi ja
olla ehk eeskujukski.
Kontserdil osalesid Katariina Ojabstein klaveril, Fredy Saarkoppel viiulil,
Elina Petron klaveril, Karl-Johannes
Randrüt kitarril, Maksim Tanner McCauley klaveril, Julija Ognivenko viiulil, Arthur Prits trummidel, Taave Prööm trummidel ja kitarril, Karin Karus klaveril,
Anni Petron klaveril, Uku Tonsiver kitarril, Lisette Raud kitarril, Gert Oolmann
trummidel ja klaveril, Helena Ojabstein
kitarril ja basskitarril, Elo Petron klaveril
ja saksofonil.
Juhendasid Rae Huvialakooli õpetajad
Terje Saarem, Glaire Helilaid-Ruben ja
Kuuno Kasak.
Täname kõiki noori muusikuid ja
nende juhendajaid!
Merilyn Saarkoppel
Lagedi Kooli õppejuht
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Rae valla noorsootöötajad käisid värskeid mõtteid kogumas Viimsi kinos, kus
vaadati kodumaist mõtlema panevat mängufilmi „Nullpunkt“, mis räägib noore
sattumisest isiklikku kriisi pärast tema

ümber olevate oluliste maailmade kokkuvarisemist. Ettevõtmine sai teoks tänu Rae
Vallavalitsuse soovile tänada kõiki väga
olulise töö tegijaid. Enne filmi vaatamist
maitsti ka suupisteid.
RS
Foto Rae Sõnumid
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Viimsi kinos „Nullpunkti“ vaadates

JÜRI NOORTEKESKUSE
VEEBRUARIKUU TEGEVUSED
Reede, 13. veebruar kell 16.00
SÕBRAPÄEVA MEISTERDAMINE
Üritus on TASUTA!
Esmaspäev, 16. veebruar kell 17.00
KOKANDUSRING
Valmistame vastlapäeva puhul maitsvad vastlakuklid. Üritus on
TASUTA!
Teisipäev, 17. veebruar kell 18.00
NUKUNÄITERING
Näiteringis meisterdame üheskoos nukud ja teeme nendega ühe
toreda näidendi. Registreeri end indrek.paas@rae.ee või tule pane
end kirja noortekeskuses. Üritus on TASUTA!
Reede, 20. veebruar kell 16.00
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
Meisterdame ise väikesed Eesti lipud. Üritus on TASUTA!
Reede, 27. veebruar kell 16.00
SEIKLUSKASVATUS
Seiklusringis saavad lapsed elamuste ja kogemuste abil õppida
looduses hakkamasaamist. Toimuvad seiklusharjutused ja omandatakse põhiteadmised looduses hakkamasaamiseks. Registreeri end
marylin.lillipuu@rae.ee või tule pane end kirja noortekeskuses.
Üritus on TASUTA!
www.raenoorteklubi.ee
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Kas Eesti noorima elanikkonnaga omavalitsuses
õnnestub ükskord asutada noortevolikogu?
Teatavasti on Rae valla elanike keskmine
vanus 32,3 aastat ja see teeb Raest Eesti
noorima elanikkonnaga valla. Grethe
Aikevitšius tahab asutada Rae Vallavolikogu juurde noortevolikogu ja siin on
tema üleskutse.
Olles teinud koostööd Tallinna Noortevolikoguga ning näinud, kuidas teotahtelised
ja rõõmust pakatavad noored enda ning
teiste oma kodukoha noorte huvide eest
seisavad, tekkis kiusatus oma koduvallas
anda noortele võimalus enda hääl kuuldavaks teha ja luua Rae valla noortevolikogu.
Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev nõuandev osaluskogu, mille

Demokraatlik on arutlev
ühiskond
Demokraatiat näeme pahatihti vaid võimalusena valida vallavolikogu liikmeid,
kes seejärel nelja aasta jooksul korraldavad meie ühiselu. Tegelikult on demokraatia olemus sügavam ja eeldab tarku
ühiskonna asjade vastu huvi tundvaid
ja neis kaasa rääkida soovivaid inimesi.
Demokraatia tähendab arutlevat ja kaasavat ühiskonnakorraldust.
Tarkuse omandame enamasti koolist, kuid õpitu kinnistub parimalt, kui

eesmärk on välja selgitada noorte soovid,
need vallavolikogule edastada ning aidata
neid teostada. Noortevolikogu tagab noortele võimaluse rääkida kaasa nende elu
puudutavate otsuste tegemisel, omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega, osaleda
aktiivsemalt ühiskonnas ja
ühiskondlikus elus ning tutvuda demokraatia põhimõtetega. Noortevolikogu pakub
huvitavaid koolitusi, põnevaid projekte,
töö käigus arenemist ja mis kõige ägedam –
uusi sõpru!
Noortevolikogu liikmeteks ootame kõi-

gist Rae valla piirkondadest noori vanuses
14–26, kes on Rae valla elanikuregistris ja/
või õpivad Rae valla koolis.
Kui tunned, et just sina
oled õige inimene esindama
oma koduvalla noorte huvisid, siis hoia silm peal Rae
valla koduleheküljel, et saada
lisainfot meiega liitumise
kohta g.aikevitsius@gmail.
com.
Kui kõik tundub sinu
jaoks veidi hirmutav, kuid siiski põnev, ära
karda! Enesekindlus tulebki ainult tegutsedes ja meie igatahes ootame just sind Rae
valla noortevolikokku!

seda pidevalt kasutame, ja nii omandame
oskused. See tähendab, et mida rohkem on
ettevõtmisi, mis võimaldavad meil sisuliselt
osaleda meie elu kujundavate otsuste tegemisel, seda parem on meie ühiselu.
Üks väga hea selline võimalus on osaleda noortevolikogu töös. Olen ka varem
püüdnud toetada selliseid katsetusi vallas.
Kahjuks on seni algatuse teinud noorte
entusiasm vaibunud. Tihti seetõttu, et
nemad nägid vajadust alustada valimistest,
nagu see toimub ka vallavolikogude puhul.
Soovitasin varemgi algatajatel alustada
huvitatud noorte kokkukutsumisest, et siis
üheskoos arutada ja otsustada, mida noor-

tevolikogu vallas tähendab ja kuidas selle
tööd korraldada. Kui selline ühistegevus
ise üles ehitatakse, siis seistakse ka selle
eest, et see jääks kestma.
Mul on usku, et sel korral suudavad
algatajad noortevolikogu vallas tõesti ellu
kutsuda ja tööle rakendada. Vallavolikogu
esimehena soovin noortevolikogus näha
head partnerit vallavolikogule ennekõike
noortele huvi pakkuvate küsimuste arutamisel ja ettepanekute tegemisel ning
koos otsima, kuidas seda parimalt korraldada.
Agu Laius
vallavolikogu esimees
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Valimistel on igal häälel jõud!
Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse
Eestile XIII Riigikogu. Taasiseseisvumisejärgsel ajal on see rahval juba 20. kord kas
üldvalimiste (Riigikogu, Euroopa Parlament, kohalikud volikogud) või rahvahääletuse raames otsuseid langetada.
Kuigi järjekordsete valimiste eel valimisreeglites suuri muudatusi ei ole toimunud, tooksin siiski mõned juhised, mida
peaks valija teadma ja tähele panema.
Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti
jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija
saab hääletada ainult oma ringkonna ühe
kandidaadi poolt. Valimisringkond sõltub
valija elukoha aadressist rahvastikuregistris. Igale valijale saadetakse hiljemalt 9.
veebruariks kas elektrooniliselt või paberkujul valijakaart, mis teavitab, millise valimisringkonna kandidaatide poolt ning kus
ja millal ta hääletada saab.
Neile, kes aga siiski valimiste pühapäeval jaoskonda minna ei saa, on pakkuda mitmeid teisi võimalusi oma eelistuse väljendamiseks. Kümme päeva enne
valimispäeva ehk 19. veebruarist algab
elektrooniline hääletamine, mis kestab
25. veebruarini. Samal ajal saab juba oma
hääle anda ka jaoskondades – 19.–22.
veebruarini toimub hääletamine maakonnakeskustes ning 23.–25. veebruarini on
avatud kõik jaoskonnad. Nendel päevadel

korraldatakse ka hääletamine haiglates ja
hoolekodudes, samuti kaitseväeüksustes.
Eelhääletamise perioodil saab hääle anda
ka väljaspool oma alalist elukohta. Valimispäeval, 1. märtsil saab hääletada vaid oma
jaoskonnas ning hääletamiskasti ka koju
tellida. Seega on meil loodud mitmekesised
võimalused oma tahte avaldamiseks.
Mis aga juhtub valija antud häälega?
Riigikogu valitakse proportsionaalse
valimissüsteemi alusel. Selle eesmärk on
tagada, et erakondade nimekirjad saaksid üle Eesti valijate antud häälte arvuga
võrreldes proportsionaalselt ligilähedaselt
sama arvu kohti ka parlamendis. Hääletades konkreetse kandidaadi poolt, annab
valija hääle ka erakonnale, mille nimekirjas
too kandideerib. Samas tuleb arvestada, et
enamik kohti Riigikogus (viimastel valimistel 82 kohta 101-st) jaotatakse kandidaadi isiklikust edukusest lähtuvalt. Siin
ei ole määrav kandidaadi koht nimekirjas,
vaid nad reastatakse ümber sõltuvalt valija
antud toetusest. Viimane osa kohtadest
(viimastel valimistel 19 kohta 101-st) läheb
jaotamisele nn parteinimekirjade alusel. Ka
siin on valituks osutumisel piirang – kandidaat peab mandaadi saamiseks koguma
piisava arvu hääli (viimastel valimistel sõltuvalt ringkonna suurusest 234–324 häält).
Üksikkandidaat võistleb koha eest Riigiko-

Harjumaa arvudes
Võrreldes eelmise aastaga on Harju maakonnas elanike arv kasvanud 5325 võrra – 587
770 inimeseni. Neist mehi 270 791 ja naisi
316 979. Meestest on enim 1983. aastal sündinuid (4956) ja naistest 1984. aastal sündinuid
(5292). Elanike arv kasvas võrreldes eelneva
aastaga 11 ja langes 12 omavalitsuses.
Eelmisel aastal registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse
andmetel 1678 lapse sünd, mis on 30 võrra
vähem kui 2013. aastal, mil registreeriti 1708
sündi. Poisse sündis 880 ja tütarlapsi 798.
Kaksikuid sündis 22 paari, neist 8 paari vendi,
5 paari õdesid ja 9 paari õde-venda. Noorim
ema oli 16-aastane ja isa 17-aastane. Vanim
ema 42- ja isa 63-aastane.
Esmasündinuid oli 625, teisi lapsi 660,
kolmandaid 310, neljandaid 50, viiendaid 21,
kuuendaid 9, seitsmendaid, kaheksandaid ja
kümnendaid lapsi üks.
Populaarseimad poistele pandud nimed
olid Rasmus (18), Markus (17), Robin (14),
Kristofer (12), Robert (11), Sebastian (10) ja
Andreas (9).
Tütarlaste osas olid populaarsemad
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nimed Laura (14), Eliise (10), Sandra (9), Liisa
(8), Lisandra (8) ja Elisabeth (8).
Surmakandeid koostati 2014. aastal kokku
1061, see on 69 võrra vähem 2013. aastast, mil
registreeriti 1130 surma. Mehi suri 493 ja naisi
568. Aasta varem suri 511 meest ja 619 naist.
Lahkunute keskmine vanus oli 73,8 aastat,
meestel 68,5 ja naistel 79 eluaastat. Surmade
arv on aasta-aastalt kahanenud. 2012. aastal
registreeriti 1133 ja 2011. aastal 1161 surma.
Abielusid sõlmiti 2014. aastal 166 ja lahutusi registreeriti 50. Välismaalastega sõlmiti
21 abielu, neist 17 välismaalase elukohaks oli
Eesti. Vanim pruut oli 80-aastane ja tema väljavalitu 74-aastane. Aasta varem registreeriti
kokku 183 abielu ja lahutati 57. Nimemuutmise avaldusi rahuldati maavalitsuses 41,
(2013. aastal 46). Perekonnanime muudeti 36
korral, eesnime 8 korral ja isikunime 5 korral.
Lisas Harju Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse täpsustatud rahvastiku tabel
seisuga 01.01.2015. Lisatud ka võrdluseks eelmise aasta andmed.

Heikko Kukk
Harju Maavalitsuse avalike suhete nõunik

gus vaid oma ringkonnas. Selleks peab ta
koguma nn kvoodi jagu hääli (viimastel
valimistel sõltuvalt ringkonna suurusest
6461–4670 häält). Häälte ülekandmist
ühelt kandidaadilt teisele Eesti valimissüsteem ei tunne.
Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis
saab siis, kui enim hääli kogunud kandidaat loobub oma kohast – kas siis lähevad
hääled kaotsi. Lühike vastus on, et ei lähe,
sest sellisel juhul tuleb Riigikokku sama
erakonna asendusliige. Riigikogu koosseisu
selgitamisel on oluline iga hääl. Need, kes
valimistel ei osale, delegeerivad õiguse riigi
asjade üle otsustada järgmiseks neljaks aastaks neile, kes seda teevad. Valimistel on
igal häälel jõud!
Alo Heinsalu,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Valimisjaoskonnad
Rae vallas
Jüris
Rae Kultuurikeskus
Jüri Gümnaasiumi
raamatukogupoolne osa
Peetris
Peetri Lasteaed-Põhikool
Vaidas
Vaida Raamatukogu
Lagedi
Lagedi Raamatukogu

Omavalitsus
Aegviidu
Anija
Harku
Jõelähtme
Keila V
Keila L
Kernu
Kiili
Kose
Kuusalu
Loksa
Maardu
Nissi
Padise
Paldiski
Raasiku
Rae
Saku
Saue V
Saue L
Tallinn
Vasalemma
Viimsi
Kokku

elanike arv
arvuline
1.01.2014 1.01.2015 muutus
747
725
–22
5755
5683
–72
13 024
13 265
241
6126
6144
18
4739
4740
1
9748
9755
7
2022
1996
–26
4585
4694
109
7129
7104
–25
6630
6588
–42
2809
2749
–60
15 943
15 780
–163
2949
2899
–50
1749
1729
–20
4068
3949
–119
4693
4711
18
14 284
15 137
853
9201
9282
81
9889
10 091
202
5921
5849
–72
429 900 434 153
4253
2600
2584
–16
17 934
18 163
229
582 445 587 770
5325
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Tõmba aga, tõmba aga, tõmba aga, Jüri!
Foto Rae Sõnumid

21. jaanuaril toimus Jüri Spordihoones
juba seitsmendat korda sõudeergomeetrite võistlus „Tõmba, Jüri!“. Sõudmispäeval osales sel aastal kokku 199 spordisõpra.
Urmas Põldre ellukutsutud võistlus toimus
kolmandat aastat kolmeosalises formaadis:
Jüri Gümnaasiumi õpilaste finaalsõidud,
Rae valla lahtised MV ja Rae valla mängude teatesõudmine.

Jüri Gümnaasiumi õpilaste
finaalsõidud
Jüri Gümnaasiumi sõudmisvõistlusel osales eelsõitudel ligi 450 õpilast 4.–12. klassidest, finaalvõistlusel osales 54 õpilast.
Võistlus toimus neljas vanuseklassis: 4.–5.
kl, 6.–7. kl, 8.–9. kl ja 10.–12. kl, tütarlapsed ning noormehed võistlesid eraldi,
lisaks osalesid võistlusel ka õpetajad ning
töötajad. Kokku tehti 22 starti ning distants
oli 500 meetrit.
Esimesena läksid võistlustulle põhikooliõpilased ning avasõidu tegid kõige nooremad, 4.–5. klass. Tüdrukute sõidus olid
esimesed kolm Triinu Lamp (aeg 01.59,1 –
kooli rekord), Emili Nilender (aeg 02.03,9)
ja Carmen Hallang (aeg 02.08,8). Poiste
samas vanuseklassis oli paremusjärjestus
järgmine: Markus Rander (aeg 01.54,8),
Henrik Hinn (aeg 02.12,5) ja Kaspar Sibul
(aeg 02.12,8). 6.–7. klasside poiste parimad: I koht Morten Karja (aeg 01.38,0),
II koht Kristo Kõplas (aeg 01.40,7) ning
III koht Rainer Matvei (aeg 01.43,3). Tüdrukute seas jäid esimest kohta sõbralikult
jagama Johanna Johanson ja Grete Eelmaa (mõlemad ajaga 01.57,2), III koha
sai Karmen Raudsepp (aeg 02.03,8). 8.–9.
klasside võidukohad: I Robert Vain (aeg
01.33,3), II Siim Saar (aeg 01.35,1) ning
III Kevin Paap (aeg 01.39,2) noormeeste
seas ning tütarlastest I koht Kirke Kruberg
(aeg 01.51,1), II koht Aurelia Leega (aeg
01.58,1) ning III koht Pilleriin Saar (aeg
01.58,9).
Teises koolisõitude plokis astusid võistlustulle gümnaasiumiõpilased ja koolitöötajad. Neidude esimene koht läks Kelly
Brusile (aeg 01.52,2), teine koht Kirke
Pärnapuule (aeg 01.57,0) ja kolmas koht
Liis Suistele (aeg 02.04,0). Noormeeste
tulises heitluses saavutas esikoha Joosep
Harak (aeg 01.31,1), talle järgnes Ranno
Piigert (aeg 01.32,3) ja III kohale sõudis
end Jarl-Ivor Burget (aeg 01.33,2). Õpetajate ja koolitöötajate võistlusel kujunes
naiste arvestuses jõuvahekord järgmiselt: I
koht Sirli Kants (aeg 01.47,7), II koht Liina
Roop (aeg 01.53,2) ja III koht Tiina Kiislar

(aeg 01.53,3). Mehed: I koht Kristo Remmelgas (aeg 01.30,6), II koht Allan Männi
(aeg 01.34,9) ning III koht Kristo Tuul (aeg
01.48,4).
Kooli rekordi purustas 4.–5.klasside
vanuseklassis 5.a klassi õpilane Triinu
Lamp ajaga 01.59,1, mis oli kõikide vanuseklasside hulgas ainuke rekordipurustamine
sel aastal. Kõige parema aja sõitis sel aastal
kehalise kasvatuse õpetaja Kristo Remmelgas – 01.30,6. Kõigi aegade parima aja on
sõitnud 2010. aastal 10.–12. kl arvestuses
Gert Rebane (aeg 1.22,1).

Rae valla lahtised MV
„Tõmba, Jüri! 2015“ Rae valla lahtistel MV
osales sellel aastal 37 sõitjat. Kõige paremat
aega näitasid sellel aastal meesveteranide
klassi kolm parimat sõitjat. Meeste 40+ võitis võistluse „Tõmba, Jüri!“ kolmekordne
võitja Aivar Jürgenson (aeg 3,03,7), teise
koha saavutas Hans Heinsoo (aeg 3,07,8)
ja kolmas oli Jüri Ellen (aeg 3,08,7). Meeste
arvestuses olid kolm paremat Erki Saks
(aeg 3,23,8), teine koht Remi Mäekuusk
(aeg 3,25,1) ja kolmas Ago Arro (aeg
3,25,5). Nii mehed kui ka meesveteranid
sõudsid ergomeetril 1000 m. Enne meeste
sõite toimusid ka naiste ja noorte sõidud,
kus parimad selgitati 500 m arvestuses.
Põnevas naiste ja naisveteranide sõidus
läks võit Julia Kurbatile (aeg 1,40,9), teise
koha saavutas Regina Sikk (aeg 1,46,5) ja
kolmanda koha naiste arvestuses sai Kätlin Õispuu (aeg 1,54,4). Naised 40+ võitja
oli Ene Salekeshina ajaga 1,48,6, teise
koha saavutas Merike Ellen (aeg 1,53,8) ja
kolmanda koha võistluse vanim osavõtja
(69a) Anu-Helju Täär (aeg 2,19,9). Kuni
13-aastaste poiste seas saavutas esimese
koha ka Jüri Gümnaasiumi 4.–5. klasside

võitja Markus Rander ajaga 1,59,4, teise
koha saavutas Thomas Luht (aeg 2,08,2)
ning kolmanda koha Gert Herodes (aeg
2,08,7). Kuni 15-aastaste poiste arvestuses läks esikoht Georg Allemannile ajaga
1,42,9, teine koht Marcel Malsroos-Välile
(aeg 1,47,3) ja kolmas koht Luca Eros Mittile (aeg 1,57,1). „Tõmba, Jüri!“ võistluse
lõpetas alati pingeline 500 m segapaarissõit, kus võidu võtsid Alfa 2015 võistluseks valmistunud Marko Kadakas ja Tiina
Kapten keskmise ajaga 1,30,5, mis on ka
„Tõmba, Jüri!“ võistluse rekordaeg. Teise
koha saavutasid Aivar Jürgenson ja Julia
Kurbat keskmise ajaga 1,31,5 ning kolmanda koha Rene Kübar ja Helen Kübar
keskmise ajaga 1,39,5.

Rae valla mängud
„Tõmba, Jüri!“ õhtu lõpetas Rae valla mängude teatesõudmine, kus õhtu jooksul asusid võistlustulle 18 kuueliikmelist Rae valla
mängude võistkonda. Pingelises võistluses
näidati väga võimsaid tõmbeid ning nii
mõnigi jättis endast kõik rajale. Teatesõudmise esikoha saavutas Tiim Vaida, Tallinna
Vangla ja Karla Küla Sõprade ees. Pärast
kolme etappi on juhtimas Rae Keegli võistkond 171 punktiga, Tallinna Vangla (160 p)
ja Rannahunt/Peetri VK (156 p) ees.
„Tõmba, Jüri!“ võistluse korraldaja on
seitsme aasta jooksul olnud Jüri Gümnaasium koos MTÜ Jüri Gümnaasiumi
Vilistlaskogu ja Rae valla spordikeskusega. Aastate jooksul on ürituse mastaapsust toetanud head ettevõtjad Tamrex OÜ,
Freesport OÜ ja Saku Õlletehas Vivasport
spordijoogiga.
Tiina Kiislar
Jüri Gümnaasiumi spordijuht
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Noormees jõudis parimate sportlaste hulka alal,
mida ta pole teha tahtnud
„Mulle lihtsalt nii meeldib filmikaamera kvaliteet ning üle pika aja leidsin normaalse
pildi endast,“ kirjutab Karla küla noormees Martin Siller (20) enda Facebooki kontole riputatud foto kohta, mis on tehtud kaamerat käes hoides suvises Pärnu rannas.
Töö kaamera taga tundub Balti Filmi- ja Meediakooli II kursuse audiovisuaalmeedia
tudengile kordi põnevam kui kuus aastat tagasi veealune maailm Jüri spordihoone
basseinis, kus ta alustas regulaarselt lestaujumise treeningutega.
„Täiesti juhuslikult läksin ma lestaujumise
treeningutele tavaujumise asemel,“ avab
Martin kuue aasta
tagust aega, mil ta
13-aastasena võttis
esimest korda osa
värskelt avatud Jüri
ujula lestaujumise
treeningust. Enne
seda oli Martin käinud kaheksa aastat
Kalevi ujumiskoolis
ning keerulisse ikka
jõudnuna teinud
põhjapaneva otsuse,
et ujumistrennis käimine pole tema unistustetegevus.
„Mul tekkis mingitmoodi vastureaktsioon selle trenniga,“ tunnistab Martin
ning leiab sellele ka kiiresti põhjenduseks
ülimalt tiheda ajagraafiku. Pärast kooli
tuli sõita bussiga Jürist Kalevi ujulasse
ning vahel polnud aega isegi kodust läbi
käia. See oli põhikoolis õppinud noormehe
jaoks kurnav ja eks omajagu mõjutas soovi

Rae vald tunnustas allveesportlast Martin Sillerit alljärgnevate 2014. aasta
tulemuste põhjal
Spordiklubi Fortuna,
treener Vladimir Kunitšon
•
•
•
•
•

•

•

Euroopa juunioride lahtised MV,
tsooniujumise IV koht
Euroopa juunioride lahtised MV,
poiujumise V koht
Euroopa juunioride lahtised MV,
paralleelharjutuse VII koht
Euroopa juunioride lahtised MV,
täheujumise VIII koht
Neljakordne Eesti meister U23 vanuseklassis (mitmevõistlus, täheujumine, poiujumine, tsooniujumine)
Kolmekordne Eesti meister täiskasvanud meeste hulgas (mitmevõistlus, tsooniujumine, 4 × 100 m lestadega)
Eesti Allveeliidu parim sportlane
allveeorienteerumises aastal 2014
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ujumistrenniga lõpparve teha ka saabunud puberteediiga. Kuid toona paistnud
otsustaval hetkel ei
osanud noormees
aimata, et ujumine
asetub peagi tema
elus veel tähtsamale
kohale.
Martini tuleviku
eest hoolitses keerulises puberteedieas
noormehe ema Liina
Veber, kes pani oma
poja kirja Jüri ujulas
alustanud lestaujumise treeningule.
„Kui ma olin esimeses lestaujumise trennis ära käinud, lahkusin sealt mõttega, et lestadega ujumine on
kõige jaburam asi, mida ma eales näinud
olen,“ kirjeldab Martin tundeid, mis valdasid teda pärast hülge ujumist meenutava
lestaujumise treeningu lõppu.
Kuid elul on ikka kombeks pakkuda
ettearvamatuid käike. „Nii irooniline kui
see ka ei oleks, olen ma nüüd tükk aega
tegelenud lesta- ja allveeujumisega ning
olen ise selle valikuga täiesti rahul,“ kõneleb nüüdseks U23 vanuseklassis neljakordseks Eesti meistriks saanud Martin, kes on
koju toonud kõrgeid kohti ka Euroopa
võistlustelt juunioride arvestuses.
„Eelmisel aastal läks mulle kõige enam
korda allveeorienteerumise Euroopa meistrivõistluste neljas koht. Kolmandast kohast
jäin maha vaid kahe sekundi või ühe meetriga. Ehk oleks ma ühe meetri täpsemalt
ujunud või kaks sekundit kiiremini, oleks
saanud pronksmedali,“ meenutab lisaks
U23 klassi meistritiitlile Eesti parimaks
allveeorienteerujaks tunnistatud Martin,
kelle tulemused ületasid üldises arvestuses

ka tema enda treeneri Vladimir Kunitšoni
omi.
„Olin kurb ja rõõmus ühtaegu,“ meenutab Vladimir Kunitšon. „Rõõmus sellepärast, et kaotasin oma õpilasele,“ kõneleb
Vladimir, kes on treeninud Martinit 6 kuni
12 korda nädalas alates sellest ajast, kui
noormees Jüris alustas. Treener ei kahtle
hetkekski, et Martin saavutab selle, mida
ta ise endale ette paneb. „Sellist õpilast
annab otsida,“ kiidab treener Martini sihikindlust, mis tippspordis on väga oluline.
„Martin kuulub nende õpilaste gruppi, kes
lapsepõlves pole võitnud ja mingil hetkel
loobuvad oma alast, kuid uuesti alustades
saavutavad suurepäraseid tulemusi.“
Euroopa parimate allveeujujate ridadesse jõudnud Rae valla noormees Martin
ei kavatse käesoleval aastal latti kübetki
allapoole lasta. „Tahan kõvasti treenida, et
ei tuleks enam selliseid juhtumeid, kus ma
mõne sekundiga kaotan.“ Kuigi Martinile
kui Balti Filmi- ja Meediakooli tudengile
näib aja jagamine kooli, treeningute ja
töö vahel kohati keeruline, lubab ta anda
endast parima ja ikka ennekõike iseenda
jaoks.
Martini jaoks ongi praegune aeg hea
ja õige pingutamiseks, et tulevikus saaks
tegeleda sellega, mis meeldib. „Olgu see
kas õpitu või ujumisega seoses või koguni
mõlemat korraga. Ei oska arvata, mida
tulevik toob, aga tuleb anda endast üha
rohkem ja mitte tagasi hoida, küllap siis
leiab õige koha, kus olla ja mida teha.“
Muidugi ei mõju kõrge saavutusvajaduse ja tiheda ajagraafiku juures Martinile
eemaletõukavana ka kultuuri- ja meelelahutusmaailma võlud. Martinile meeldib
käia teatris ja aeg-ajalt meenutada arvuti
taga istudes strateegiamängude lummust,
mis kunagi tema tähelepanu ja aega röövisid isegi nii palju, et mõned trennid vahele
jäid. „Mida vanemaks, seda targemaks saad
ja tuleb tõdeda, et nüüd on trenni osa kasvanud ja aeg kvaliteetsemaks muutunud
ning mängimise osa järjest harvemaks
jäänud.“
Signe Heiberg
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Rae valla
parimad
sportlased
Tähestikulises järjekorras 2014. aasta tulemuste põhjal:
Aivar Klemm
motosport
Anabel Aunver
võistlustants
Andre Himuškin
kergejõustik
Angelina Odintsova
korvpall
Artur Kala
motosport
Bretely Jäätma
korvpall
Britt Rammul
kergejõustik
Cristofer Krik
kergejõustik
Egert Sekk
kergejõustik
Enn Sapp
kergejõustik
Hanna-Friida Konks
kergejõustik
Helen Loik
kergejõustik
Hendrik Lepik
kõrgushüpe
Hendrik Lutter
tennis
Henri Roos
murdmaasuusatamine
Hillar Lissmann
motosport
Hälis Kala
motosport
Ingrid Puusta
purjetamine
Kait Lutt
kergejõustik
Kalle Suurekivi
kergejõustik
Kelly Kalm
jalgrattasõit
Kelly Vainlo
suusatamine
Kevin Marcus Aedla
vibusport
Klarika Kaldmaa
kergejõustik
Krislin Klemm
motosport
Kristin Sõber
võistlustants
Kristjan Klemm
motosport
Kristjan Otlot
kergejõustik
Kristo Gorbunov
purjetamine
Kristo Kõplas
kergejõustik
Kärolin Klemm
motosport
Marek Vähi
jõutõstmine
Margus Valgma
jahilaskmine
Mari Järvis
kergejõustik
Mari Piir
kergejõustik
Marleen Niinsoo
võistlustants
Martin Siller
allveeujumine
Mihkel Leib
kergejõustik
Oskar-Hendrik Toomet võistlustants
Raido Kalbach
kergejõustik,
kuulitõuge
Raigo Klemm
motosport
Raimond Russi
vibusport
Risto Tõldsep
kergejõustik
Robin Alexander Veskus võistlustants
Roland Zamfir
võistlustants
Siim Kiskonen
jalgrattasport
Stefi-Mariell Harakka
korvpall
Sten Ütsmüts
kergejõustik
Tanel Reismann
kergejõustik,
kõrgushüpe
Urmas Põldre
kergejõustik
Victoria Ida Vähi
korvpall

Rae spordikooli uus aasta algas
rekorditega
Rae spordikooli kergejõustikuosakond
alustas aastat aktiivse võistluskalendri ja
paljude muljet avaldavate tulemustega.
Jaanuaris osaleti viiel erineval võistlusel ja
peaaegu igal neist püstitasid õpilased hulgaliselt isiklikke rekordeid. Lisaks langes
ka üks 27 aasta vanune Jüri Gümnaasiumi
rekord.
Aasta esimesel, A. Tšikini mälestusvõistlusel püstitas Kristo Kõplas uue
võimsa isikliku rekordi 600 m jooksus –
1.37,95, mis on ühtlasi ka Jüri Gümnaasiumi B-vanuseklassi rekord.
Samal alal jooksis Kristian Otlot Tallinna noorte lahtistel MV-l uueks isiklikuks ja Jüri Gümnaasiumi C-vanuseklassi
rekordiks 1.42,55.
Kaks edukat starti tegi Robert Vain,
kes 2. jaanuaril toimunud teivashüppe GP
võistluse raames toimunud kuulitõukes
saavutas kolmanda koha poiste B-vanuseklassis tulemusega 11.94 ja nädal hiljem
Tallinna noorte lahtistel MV-l viis uue
isikliku rekordi uude meetrisse – 12.37.
Samalt võistluselt Kristolt kõrgushüppe
uus isiklik rekord tulemusega 1.60 ja 200 m
jooksus samuti isiklik rekord 26,42.
Kahel päeval toimunud Eesti A- ja
B-vanuseklassi meistrivõistlusel Lasnamäe Spordihallis saavutas B-vanuseklassi
poiste arvestuses kõrgushüppes Randel
Kaasik uue võimsa isikliku rekordiga 1.73
pronksmedali.
Sama vanuseklassi poiste kuulitõukes
saavutas Robert Vain väga tubli 5. koha
tulemusega 13.07, Kristian Otlot jooksis

1500 meetri distantsil uue isikliku rekordi
5.00,61.
Kristo Kõplas jooksis 600 meetrit ajaga
1.42,95, saavutades 11. koha, ning hüppas
kõrgust 1.55 ja tulemuseks 14. koht.
Lõpuks ometi sai ka 27 aasta vanune
Veiko Strelnikovile kuulunud Jüri Gümnaasiumi rekord ületatud: Kristian Otlot
jooksis uue võimsa Jüri Gümnaasiumi
C-vanuseklassi 800 meetri rekordi ajaga
2.21,78, saavutades Harjumaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel B-vanuseklassis
kolmanda koha, kusjuures Kristian võistles
endast aasta-paar vanemate noorsportlastega.
Teise väga võimsa tulemuse tegi Harjumaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel
Robert Vain poiste B-vanuseklassi kuulitõukes tulemusega 13.58, saavutades I
koha, Jüri Gümnaasiumi rekordist jäi ainult
46 cm puudu. Samal kuulitõukevõistlusel
sai kolmanda koha isiklikku rekordit kordava 9.80ga Kristo Kõplas. Kristo saavutas
aga sama vanuseklassi 300 meetri jooksus
I koha väga korraliku ajaga 42,57.
Harjumaa sisekergejõustiku meistrivõistlustel osales spordikoolist kokku 12
õpilast.
Head eeskuju spordikooli lastele näitas treener Helen Loik, saavutades Eesti
meistrivõistlustel sisekergejõustikus noorsoo vanuseklassis kaks medalit: 60 meetri
jooksus pronksi ja 300 meetri jooksus
hõbemedali.
Urmas Põldre, Rae Huvialakooli
spordiosakonna kergejõustikutreener
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reklaam

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

Ehitajate tee 116,
TALLINN
Telefon 6099 235

Helgi tee 4, Peetri küla,
RAE VALD
Telefon 6050 078

ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .LLUHMDPHHOGLYTEENINDUS
ǩ TÖÖTAME KOLMEL LIINILPLVY¦OLVWDEM¦UMHNRUUDG
Y·LPDOGDENLLUHWWHHQLQGXVWQLQJKRLDPHNRNNX
NOLHQGLDHJD
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGDXXVWXOHNXVWXWL
ǩ 7HRVWDPHNDWHKQRNRQWUROOLDPRUGLWHVWSLGXULWHVW
O·WNXWHVW

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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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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reklaam
Üürida 40 m2

GARAAŽ
Jüris

Tel 520 5453

PuhastusEst OÜ
Diivanite, vaipade
ja madratsite
süvapuhastus
Lisainfo: 5661 5043; 502 7229
puhastusest@gmail.com

www.puhastusest.com

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

Erivajadustega laste kool
(lasteaed-põhikool)
Maidla küla, Saue vald, Harjumaa
Alustame uue, 2015/16. õppeaasta
erivajadustega (psüühikahäire ja
vaimupuue) õpilaste vastuvõttu
Kooli tulekuks vajalik:
1. Lapsevanema avaldus
2. Nõustamiskomisjoni otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
4. Kodukoha omavalitsuse suunamine
(nõusolek)
5. Arstlik tõend
6. Isikut tõendava dokumendi koopia
Lasteaeda võtame vastu aasta ringi
Info: kool@salukool.ee ja tel. 608 8618
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2. Jaaniantsu tee 5,
65301:011:0343,
4122 m2 H: 95000 €

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

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

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

TRIIBUVURRU tantsuring
võtab vastu uusi lapsi
4–7aastased
Trennid neljapäeviti
kell 17.15–17.55
Rae kultuurikeskuses
Lisainfo ja registreerimine
info@triibuvurru.ee, +372 55993879
www.triibuvurru.ee

Uued energiasäästlikud ridaelamuboksid Peetri alevikus,
Niinesaare tee 19!
Valmis on erinevad siseviimistluslahendused!

Olete oodatud tutvuma!
Iris Kool 55615443 www.laam.ee/niinesaare
veebruar 2015 • Rae Sõnumid
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reklaam

MEIE LAPSED.
MEIE KOGUKOND.
MEIE TULEVIK.
MINA HOOLIN.
Sinu kandidaat

876
Evely
Purre

Harju- ja Raplamaal

sotsiaaldemokraat

Loe minust lähemalt evelypurre.blogspot.com
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reklaam
TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Olmer Õigus

Kaili Tamm

56 560 460
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

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

306
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kuulutused
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–20 cm, lepaklots 5–20 cm,
kaseklots 5–20 cm, lepp 30 cm, kask 30
cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad
kodulehel. Alates 50 kotist on transport
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
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
Noor pere soovib üürida 2- või 3-toalise
korteri Jüris. Kiire! Laura, 528 7526.
Soovin osta 1- või 2-toalise korteri Jüris.
Tel 5664 2383
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Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad raamatud ja trükised, postkaardid,
fotod, paberrahad ning margikogud. Küsi
lisainfot 5399 6098, Rene.
Ostan ENSV- ja EW-aegseid rinnamärke,
vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 või 501 1628, Tim
Lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp
34 €/rm, metsakuiv okaspuu 34 €/rm. Tel
509 9598
Soovime üürida oma perele 3- või 4-toalise
korteri või maja Jüri alevikus. Evelin, 524
1750
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete
torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning teeme
sanitaartehnilisi sisetöid. Müüme ja veame

killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva.
Koostame ehitusprojekte ning teostame
geodeetilisi mõõtmisi ja mahamärkeid.
Tel 5850 4300
Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning -tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu
Müüa hubane 2-toaline korter Jüris Tiigi
tänaval. 4. korrus, päikesepoolne rõdu, üldpind 49,3. Lisainfo: 5552 4995
Regionaalhaigla ootab tööle kandideerima
hooldajaid. Väljaõpe kohapeal. Töötasu on
vahemikus 3.10 kuni 3.60 €/tunnis. Kandideerimiseks saatke palun oma CV e-posti
aadressil: personaliotsing@regionaalhaigla.
ee või helistage telefonil 617 1131.
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PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
JAANUARIKUU
3. jaanuaril

põles Vaidas Vana-Vaida tee 8 prügikonteiner

4. jaanuaril

eemaldati Kulli raudteeülesõidult seal seiskunud auto

8. jaanuaril

likvideeriti liiklusavarii ringteel Venekülas

10. jaanuaril

likvideeriti liiklusavarii ringteel Lagedi viaduktil

11. jaanuaril

põleng Jüris Ehituse 21

TUNE PARKONEN

16. jaanuaril

põles Jüris Aruküla tee 29 prügikonteiner

LUDMILLA LÕHMUS

20. jaanuaril

põles Tuhala külas elumaja

Jaanuaris lahkunud
SULEV ÕUNAPUU
TATJANA RAUD
ASTA VIITPOOM
ELLA TAMMETS

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6900 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Fotod: Neil Savi, Signe Heiberg
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2. veebruaril avati Jüri südames 240-kohaline avar, valgus- ning värviküllane Võsukese lasteaed.
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