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Foto erakogu

Rae valla ametlik väljaanne

Brasiilias Rio de Janeiros 2016. a toimuvatel suveolümpiamängudel astub olümpiapurjelaual RS:X
võistlustulle Peetri aleviku elanik Ingrid Puusta. „Olümpial saab 26 riiki välja panna ühe sportlase ning
tase on väga kõrge,” kõneleb noor naine ja avab lk 20–21 oma elu enne olümpiat.
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vallavalitsus

Järgmise nelja aasta eelarveJüri saab kolme
strateegia panustab kõige enam aasta pärast
haridusvaldkonda
nüüdisaegse
tervisekeskuse
Rae vallavolikogu võttis 20. oktoobri istungil vastu aastate 2016–2019 eelarvestrateegia, mis näeb ette suurematest investeeringutest kolme paralleelklassiga põhikooli
– Järveküla Kooli ehitust Peetri piirkonda,
samuti Vaida Põhikooli rekonstrueerimise
ja laiendamise töid ning kergliiklusteede
võrgustiku ehitamist valla alevike vahel.
Volikogu esimees Agu Laius kommenteeris, et eelarvestrateegiat tehes peab
volikogu alati mõtlema, mis veel kestab ja
mille jaoks on kõigepealt raha vaja. „Endiselt läheb vallas enim vahendeid investeeringuteks koolidesse ja lasteaedadesse. Vald
on nagu kasvav teismeline. Jälle on kuub
kulunud, püksid lühikeseks ja kingad kitsaks jäänud. Kõige uue ostmiseks raha ei
jätku ja perel on vaja teha valikuid. Nii on
ka vallas – vastuvõetud eelarvestrateegias
tuli teha valikuid.“

Investeeringud haridusvaldkonda on mahukad
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul aitab
vastuvõetud kujul eelarvestrateegia pöörata rõhku kõige olulisemate probleemide
lahendamisele. „Kõige olulisem on Peetri
piirkonna kiirest rahvastikuarvu kasvust
tulenevalt põhikooli ehitamine Järveküla
ja Peetri piirialale, millega peame kindlasti
algust tegema juba sel aastal. Samuti on üks
olulisematest ettevõtmistest Vaida Põhikooli rekonstrueerimine ja laiendamine
ning seda edasi lükata pole mingil juhul
võimalik, sest hoone on amortiseerunud
ja samuti kitsaks jäänud.“
Vallavanema sõnul oli eelarvestrateegia koostamisel arutluse all ka volikogu liikme Aadi Potteri ettepanekul
Lagedi Põhikooli hoones oleva lasteaiaosa
ümberehitamine kooliruumideks ning
täiesti uue lasteaiahoone ehitamine. „Vallavalitsus leiab, et piiratud vahendite juures
on volikogul mõistlik Lagedi eraldiseisva
lasteaia teema juurde tagasi tulla eelarvestrateegia järgmiste perioodide koostamisel,“ kõneles vallavanem ja lisas, et kuna
Lagedi piirkonnas on rahvastiku kasv
positiivse tendentsiga, siis ilmselgelt on
lähitulevikus hariduselu korraldamiseks
vaja uusi ruume.

lavanema sõnul on vallavalitsuse soov järgneval neljal aastal liikuda eesmärgi poole,
et Rae lõunakülade piirkondades saaksid
koolibusside marsruutideks ette nähtud
kruusateed mustkatte alla.
Järgneval neljal aastal jätkatakse kergliiklusteedevõrgustiku ehitamist alevike ja
suuremate asulate vahel. Järgmisse aastasse
on plaanitud näiteks kaasrahastuse saamise
korral Rae-Assaku vahelise ühenduse
loomine kergliiklusteega ning samuti on
plaanis ehitada Vana-Tartu maantee äärde
Peetrist Tallinnani kergliiklustee. Aastatel
2016 ja 2018 seisab ees koostöös Maanteeametiga Jüri ja Lagedi ühendamine
kergliiklusteega ning 2017. aastal on ette
näha kergliiklustee ehitamist Aaviku külast
Patikani. Täpsemalt saab tee-ehituskavaga
tutvuda Rae valla eelarvestrateegia 2016–
2019 dokumendis lk 17–19. Dokumendi
leiab: http://www.rae.ee/eelarve

Võlakoormus kasvab maksimumpiirini
Lähiaastatel tehtavad investeeringud on
mahukad ning nõuavad laenukoormuse
suurendamist. Kui 2016. aastal on prognoositav tegevustulude ja -kulude vahe
3,7 mln ja investeeringute kogumaht 13,2
mln, millest ainuüksi Järveküla Kooli ehitamine läheb maksma üle 10 mln euro,
tuleb investeeringu teostamiseks kaasata
lisavahendeid. Arvestades, et Rae vallal on
juba varem võetud investeeringulaen haridusasutuste ehitamiseks või laiendamiseks,
siis uue, 10 mln suuruse laenuga jõuab laenukoormus 2016. aastal peaaegu 60%-ni
(57,2%) põhitegevuse tulude kogusummast
ja see protsent on maksimum, mis on 2016.
aastal omavalitsusele lubatud.
Eelarvestrateegia võeti vallavolikogus
vastu 20 poolthäälega.
RS

Ligi 900ruutmeetrises hoones hakatakse
pakkuma kõiki esmatasandi tervishoiuteenuseid, milleks on lisaks perearstindusele koduse õendusabi, füsioteraapia
ja ämmaemandusabi teenused. Lisaks
hakkavad majas tööle kiirabipunkt ja
hambaarst ning ruume planeeritakse ka
apteegile.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul käivad
praegu ettevalmistustööd, mille tulemusel valmib projekt rahastuse taotlemiseks
hoone ehitamise jaoks. „12. augustil vastuvõetud valitsuse määruse “Esmatasandi
tervisekeskuste kaasajastamine” lisas nr 1
on Jüri nimetatud tervishoiu tõmbekeskuseks Eestis ning see annab vallale õiguse
esitada projekt rahastuse saamiseks,“ kõneleb Võrklaev.
Vallavanema sõnul ei vasta praegune
Jüri tervisekeskus enam mitmes aspektis tänapäevastele nõuetele. „Tänapäeva
esmatasandi tervisekeskus peab olema
suuteline pakkuma mitmekülgseid teenuseid, et lahendada kiiresti ära kõige enam
tekkivad probleemid.“
Abivallavanem Jens Vendel räägib, et
loodavas Jüri tervisekeskuses hakkab tööle
viis perearsti ja kümme pereõde. Hoonesse
tuleb protseduuride tuba, ämmaemanda
vastuvõtu- ja läbivaatusruum, füsioterapeudi kabinet ja saal, koduõe kabinet,
hambaarsti ja psühholoogi vastuvõtukabinetid ning ruumid apteegile.
„Uus tervisekeskus on üles ehitatud
tänasest erinevaga kontseptsiooniga, pakkudes inimestele abi nii füüsilisel kui ka
vaimsel tasemel,“ tutvustab abivallavanem
Jens Vendel uue tervisekeskuse loomise
põhimõtteid.
Ehitatava tervisekeskuse maksumuseks
kujuneb ligi 1,5 miljonit eurot ning 25%
kogukuludest tuleb vallal endal katta. „Valla
eelarvestrateegia aastani 2019 näebki ette
vastavat summat 2017. aasta real,“ nendib
Võrklaev, kelle sõnul hakkab Jüri tervisekeskus teenindama ligikaudu kuni 19 000
inimest, kui arvestada, et piirkonna alla
kuulub ka Aruküla alevik Raasiku vallas.

Tee-ehitus on olulisel kohal

Keskusala loomine

Rae valla äsja vastu võetud eelarvestrateegias on oluline koht nii kergliiklusteede
ehitamisel kui teekatte parandamisel. Val-

Uue tervisekeskuse hoone ehitamisega
tuleb kaasa vajadus uuendada kogu Jüri
aleviku südame väljanägemist. Põhja-
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3D eskiisjoonis: Järveküla Kooli sissekäik
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Rae Vallavalitsus teatab,
et on valminud jäätmekava
2016–2020 eelnõu

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

Rae valla jäätmekavaga aastateks
2016–2020 on võimalik tutvuda 30.11–
14.12.2015 Rae valla kodulehel www.rae.
ee ning tööpäevadel Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9, Jüri alevik (kontaktisik Birgit Parmas, tel 605 6745).
Rae valla jäätmekava avalik arutelu

Euroopas ainulaadse tammikuga Jüri on
omal ajal kujundatud kunagise Sommerlingi sovhoosi keskuseks, kuid toonane
lahendus on ajale jalgu jäämas. „Jüri keskus
vajab tänapäevasemat ilmet ja vastavust
meie aja inimeste vajadustele,“ kõneleb vallavanem ja lisab, et kõik olulised teenused
peaksid olema koondunud ühte piirkonda.
Vallavalitsuse planeerimisosakond
on ette valmistamas kogu Jüri keskusala
detailplaneeringu algatamist. „Detailplaneeringu algatamisega koos korraldame
kindlasti avaliku arutelu, kus inimesed

saavad kaasa rääkida või siis ülevaate sellest, mida keskusalale planeeritakse,” räägib abivallavanem Priit Põldmäe, kes peab
oluliseks välja tuua ühe olulise objektina
keskushoone maja. Põldmäe leiab, et igal
suuremal asulal võiks olla oma keskusala,
mis tähendab oluliste teenuste kättesaamist
ja mõtestatult kujundatud tänavaruumi,
kuhu on alati hea tulla.
Detailplaneeringu algatamine on kavas
lähikuudel ning avaliku arutelu toimumisest antakse teada kindlasti ka Rae Sõnumite vahendusel.
RS

Rae vald vajab lisaks Jüri
tervisekeskusele perearste
Peetrisse
12. augustil käesoleval aastal võeti
vastu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020 ” prioriteetse
suuna nr 2 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes,
tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed
esmatasandi teenused” toetuse andmise
tingimused.
Vastu võetud tingimuste järgi saab
vald taotleda raha Jüri tervisekeskuse
ehitamiseks, kuid Peetri tervisekeskuse
ehitamiseks raha taotleda ei saa.
Tegelikkuses vajab kiire rahvastikukasvuga Peetri piirkond oma tervisekeskust. Rohkem kui viie töötava perearsti
järgi näitab tulevikus vajadust samuti
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE tehtud
prognoos, kus on toodud välja, et aastaks
2030 on Rae valda vaja 12 perearsti ning
18 pereõde. Juba tänasel päeval oleks vaja
Rae valda teenindama 10 perearsti ja 14
pereõde.

9. septembril pöördus vald terviseja tööministri poole palvega vaadata üle
Peetri piirkonna sobivus tõmbekeskusena
tervisekeskuste nimekirjas.
12. oktoobril saatis vald kahele valdkonna ministrile avaliku kirja, mille sisuks
oli kutse tulla isiklikult tutvuma kiiresti
areneva Peetri ja selle lähiümbruse piikonnaga ning veenduda teema tõsiduses
ja reaalses vajaduses tervisekeskuse järele.
Pöördumise ja avaliku kirjaga saab tutvuda http://www.rae.ee/peetri-noorteja-perearstikeskus.
Oktoobri lõpu seisuga ei olnud ministrid teatanud kutse vastuvõtmisest. Küll
aga saabus sotsiaalministeeriumist kiri,
mis andis teada, et Rae vallas saab toetada ainult ühe tervisekeskuse ehitamist
ja tervishoiukorralduslikult nähakse selle
kohana Jüri alevikku, sest Tallinna tagamaade elanikel on võimalus saada terviseteenuseid Tallinnast. Vald loodab siiski, et
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna
leiavad võimaluse valla kutse vastu võtta
ja tulla ise Peetrisse olukorraga tutvuma
ning on valmis seejärel ka Peetri tõmbekeskuste nimekirja lisama.
RS

toimub 16.12.2015 kell 18.00 Rae Vallavalitsuse istungite saalis. Jäätmekava eelnõu
kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik,
75301 Harjumaa või elektrooniliselt info@
rae.ee kuni 14. detsembrini 2015.

Järvekülas
hakkab tööle
iseteenindav
jäätmepunkt
Detsembri alguses alustab Järveküla ja
Assaku piirialal tööd iseteenindav videovalvega Järveküla jäätmepunkt. Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul ei ole taolisi
ilma valvurita jäätmepunkte veel avatud
ning esimestel kuudel on vaja katsetada
selle töökindlust.
Abivallavanema sõnul ei saa uude jäätmepunkti viia kindlasti olmejäätmeid. Jäätmepunkt hakkab tasuta vastu võtma haljastus-, ohtlikke ja elektroonikajäätmeid,
samuti lehtklaasi, vanapaberit, plast- ja
pakendijäätmeid. „Jäätmepunkt asub Turu
tee 25 kinnistul aiaga piiratud alal ELVESO
AS survepumpla kõrval ja on avatud igal
nädalapäeval kella 8.00–20.00.“
Jäätmepunkti territooriumile sissesaamiseks tuleb värava taha jõudes helistada
tavakõne tariifiga telefoninumbrile 5552
2527.
Erinevat liiki jäätmete jaoks hakkavad
platsil olema konteinerid, mille peale paigutatud siltidel on kirjas, millist liiki jäätmeid kuhugi panna saab. Kokku hakkab
jäätmepunktis olema seitse konteinerit ja
jäätmekonteinerite sihipärase kasutamise
üle peavad valvet videokaamerad.
RS
Foto Rae Sõnumid
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Järveküla jäätmepunkt hakkab asuma
ELVESO AS survepumpla maja juures
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Rae vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Peetri aleviku Läike tee 34 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
•

•

•

Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.10.2015 korraldusega nr
1616. Planeeritav ala asub Peetri aleviku Läike tee ääres väljakujunenud
Läike tehnopargis. Juurdepääs planeeritavale alale kavandada Läike teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,12 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta senise bensiinijaama maa
sihtotstarbega kinnistu funktsioon
ärimaa sihtotstarbega kinnistuks, suurendada ehitusõigust ja määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud ärimaa juhtotstarve.

Kopli küla Lõhe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr
1534. Planeeritav ala asub Kopli külas
Linnu tee ääres. Juurdepääs alale on
planeeritud avalikult kasutatavalt
Linnu teelt ja Ilumetsa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu väiksemateks elamumaa
kruntideks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Lagedi aleviku Jaama tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.10.2015 korraldusega nr
1599. Planeeritav ala asub Lagedi aleviku vanas asumis Pirita jõe ja raudtee
vahelisel alal Jaama tänava ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Jaama tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
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•

on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu väiksemateks elamumaa
kruntideks, moodustada üldmaa krunt
haljasala rajamise tarbeks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
23.11.2015–06.12.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Aaviku küla Padriku kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
21.04.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 556 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 03.11.2015 korraldusega nr
1619. Planeeritav ala asub Aaviku külas
riigimaantee 11114 Jüri-Vaida maantee
ääres hoonestatud ja perspektiivse elamuala kõrval. Juurdepääs elamukrundile nähakse ette riigimaantee 11114
Jüri-Vaida maanteelt pööravalt perspektiivselt teelt. Planeeringuala suurus
kokku on ligikaudu 9,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega Padriku kinnistu
(registriosa 14256202; katastritunnus
65302:001:0108) kaheks maatulundusmaa ja üheks elamumaa krundiks,
määrata elamumaale ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga,
mille kohaselt asub Padriku kinnistu
haljasmaa-rohekoridoride alal, kus
detailplaneeringute koostamisel tuleb
tagada tingimused loomade takistamatuks läbipääsuks ja ohutus külgnevatel
liiklusaladel ning Rae valla üldplaneeringust lähtuvalt peab igasuguse
arendustegevuse korral säilima funktsioneeriva rohevõrgustikuna vähemalt
90% territooriumist.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
06.12.2015.

Järgmiste detailplaneeringute avaliku
väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Lagedi aleviku Kuuse 2A, Kuuse 4A ja
Mihklisaun I kinnistu ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
03.04.2007 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 519 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega nr
1238.
• Planeeritav ala asub Lagedi aleviku lõunaosas Kooli tänava ja Pirita jõe vahelisel üksikelamutega hoonestatud alal.
Juurdepääs kinnistule on Kooli tänavalt
algavalt Kuuse tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kinnistute jagamine elamumaa,
ärimaa, üldmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, määrata sellest
tulenevalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekus ühelt
isikult vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
10.11.2015 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järveküla Leerimäe tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
05.08.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 997 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega nr
1239.
• Planeeritav ala asub Järvekülas Leerimäe tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud Leerimäe teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,82 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa sihtotstarbega
krundiks, määrata sellest tulenevalt
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekus ühelt
isikult vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toi-
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mub 12.11.2015 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Vaskjala küla Kurekaela tee 2, 4, 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 20.10.2015 korraldusega
nr 1600. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Näkinurga ja Kurekaela tee nurgal. Planeeringuala suurus on ligikaudu
2,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kolm olemasolevat elamu- ja
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut kuueks väiksemaks elamumaa
sihtotstarbega kinnistuks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

•

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Jüri aleviku Tallinna ringtee Jüri ristmiku
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr 1536. Planeeritav ala asub Jüri
aleviku, Pildiküla ja Lehmja küla piirialadel Tallinna ringtee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 11,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada Tallinna ringtee Jüri
ristmiku rajamiseks vajalikud transpordimaa krundid.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus alale
on ette nähtud riigi põhimaantee pealeja mahasõitude juhtotstarve.

Lagedi aleviku Killustiku tee 2 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 03.11.2015 korraldusega
nr 1618. Planeeritav ala asub Lagedi
alevikus Tallinna ringtee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,2 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on laiendada olemasolevat tootmishoonete
kompleksi, määrata sellest tulenevalt
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.

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

Uuendused jäätmete liigiti kogumisel
Selle aasta alguses muudeti olmejäätmete sortimise korda. Seni on kehtinud
kohustus olmejäätmete sortimisel tekkekohas koguda liigiti vähemalt paberit ja
kartongi, pakendeid, ohtlikke jäätmeid,
biolagunevaid jäätmeid, probleemtoodete jäätmeid (romusõidukid, rehvid,
elektroonika ja selle osad, patareid,
akud), põlevjäätmeid (puit), suurjäätmeid ja metalli.
Käesoleva aasta maikuust on keskkonnaministri määruse järgi lisaks juba nimetatule kohustus liigiti koguda ka plaste (nt
plastist vann), klaasi ja tekstiili. Täiendavalt
liigiti kogutavaid jäätmeid, mille sortimiskohustus aasta alguses tuli, ei teki iga päev
ning seetõttu ei ole ka eraldi konteinerite
muretsemine vajalik. Omavalitsus on loonud ja loob ka edaspidi kohad, kuhu neid
eraldi sorditud jäätmeliike tasuta ära anda
saaks.

Kompostimise korral on
võimalik harvem segaolmejäätmevedu
Kui suurematel kui 10 korteriga majadel
on biolagunevate jäätmete konteineri omamine kohustuslik, siis väikeelamute puhul
on soovituslik biolagunevad jäätmed kompostida. Kui kinnistuomanik kompostib
biolagunevaid jäätmeid, siis on võimalik
taotleda harvemat segaolmejäätmete vedu

(kuni kord 12 nädala tagant). Selleks tuleb
teha vallavalitsusele vabas vormis taotlus.

Pakendijäätmete äraandmiseks telli tasuta konteiner
Kuigi vallas on avalikke pakendikonteinereid, on korteriühistutel ja eramajade gruppidel võimalik tellida ka eraldi
pakendikonteiner prügimajja/tänavale, et
pakendite äraandmist veelgi lihtsustada.
Konteineri kohaletoomine, rent ja tühjendamine on tasuta, kui konteiner sisaldab
vaid pakendijäätmeid (täpsem teave lehelt
www.tvo.ee ja keskkonnaspetsialistilt).

Suurjäätmetest vabanemine
on lihtne ja soodne, helistades 1919
Suurjäätmete äraandmine on lahendatud korraldatud jäätmeveo raames, mis
tähendab, et vajaduse korral tuleks ühendust võtta ASiga Eesti Keskkonnateenused
(tel 1919) ja tellida suurjäätmete vedu. AS
Eesti Keskkonnateenused suurjäätmete
1 m3 äraviimise hind on 5,18 €, mis on
väga soodne võrreldes Harjumaa jäätmejaamade hindadega, kuhu lisanduks ka
kütusekulu ja aeg. Suurjäätmed on nt vana
kasutuskõlbmatu mööbel, wc-pott, vann,
jõulukuusk jmt, mis ei mahu segaolmejäätmete konteinerisse.
Kui tellida jäätmevedu mittekorraldatud jäätmevedu teostavalt ettevõttelt (näi-

teks remondi või suurpuhastuse käigus
tekkivate jäätmete äraviimiseks), siis on
mõistlik kontrollida, kas sellel ettevõttel on
jäätmeluba. Kui näiteks avastatakse jäätmeid metsa alt, siis trahvitakse nii vedajat
kui ka jäätmete äraandjat.
Kadri Raus ja Birgit Parmas
Keskkonnaspetsialistid

Kuidas iseteenindavas
Järveküla jäätmepunktis
prügi tasuta ära anda?
-

-

-

-

Sõida koos jäätmetega Turu tee
25 kinnistule, mis asub Järvekülas
Vana-Tartu maantee ääres ELVESO
AS survepumpla juures. Võta kaasa
telefon.
Helista värava peal olevale telefoninumbrile 5552 2527, et tellida
värava automaatne avamine.
Värava avanedes leia jäätmepunktis
õiged konteinerid ja vabane jäätmetest.
Jäätmepunkti territooriumilt lahkudes sulguvad väravad automaatselt.

Jäätmete tasuta äraandmise võimalused lk 17.
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Rae vald ja Tallinn katavad vastastikku teise
poole huvikoolides õppijate koolituskulusid
Rae vallavolikogu muutis 20. oktoobri
istungil määrust „Rae valla eelarvest
perede toetamise kord“. Nüüdsest võimaldatakse igale Rae valla lapsele ühte huvija sporditegevuse hüvitist kas Rae valla või
Tallinna munitsipaalhuvialakoolides.
Rae valla lapsed vanuses 5–19 aastat
saavad nüüdsest õppida Tallinna munitsipaalhuvialakoolides osalustasu eest, mis
on kehtestatud Tallinna lapsevanematele.
Samuti on võimalik õppida Tallinna lastel
Rae valla huvialakoolis soodustasu eest.

„Rae valla noorte jaoks on avanenud
uued võimalused munitsipaalhuvialakoolide valikus. Noored saavad omandada
mitmekesisemat huviharidust ja soovitud
erialal väga professionaalsel tasemel, nagu
näiteks Ellerhein, Sõleke jt,“ selgitas abivallavanem Jens Vendel. Lastevanemad tasuvad osalustasu ja omavalitsused arveldavad omavahel ülejäänud summas. Vajalik
koostööleping sõlmiti Tallinna Haridusametiga tänavu 4. septembril.
Huviringides osalemine on muutunud

Algas Jüri aleviku
Rebase-Kasemäe-Ehituse
tänavate remondi II etapp
II etapi tööde hulka kuulub Salu ja Rebase
tänava rekonstrueerimine ja Rebase tänavale pikenduse ehitamine ühenduse loomiseks Taaramäe tänava ristmikuga. Uue
lahendusega saab suunata liikluse kortermajade vahelt eemale.
Rekonstrueerimisele lisaks ehitatakse
Salu ja Rebase tänava kõrval välja kõnniteed ja nõuetekohane tänavavalgustus.
Tee-ehitustööde rahastaja on Rae
vald ja töö ehitusmaksumus on 390 000

toimub Patika vanas koolimajas
22. novembril kell 14.00

eurot. Rebase-Kasemäe-Ehituse tänavate
remondi II etapi tööde teostaja on riigihankel parima pakkumise teinud Viaston
Infra OÜ.
Ehitustööd peavad olema teostatud 60
päeva sees, kuid arvestades eesseisva
külmaperioodiga, võib ette tulla seisakuid.
Hiljemalt 2016. aasta kevadel peavad tööd
lõpetatud olema.
RS

Jüri terviserajad saavad uued
suunaviidad ja kilomeetripostid
SA Eesti Terviserajad tellimusel paigaldatakse novembrikuu jooksul Jüri terviseradadele uued suunaviidad ja kilomeetripostid.
Jüri metsade alla on ehitatud 5,2 kilomeetri jagu koorepurukattega terviseradu,
millest 4,2 kilomeetrit on valgustatud. Tervisesportlased saavad talvel kasutada kolmes pikkuses suusaradu, millest lühim on
1,6 kilomeetrit, keskmine 2,6 kilomeetrit ja
pikim 5,2 kilomeetrit.
Jüri terviserajad on muutunud iga aastaga järjest enam külastatavaks. Tervisespordi harrastajad saavad kasutada spordikeskuse pesemisvõimalusi ning ka ujulat ja
jõusaali. Autoga terviserajale tulijad saavad
kasutada lisaks Spordi tänava parklale ka
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väga populaarseks ning tihti on lastevanemate ootused vallapoolse toetuse osas
kõrged. Tegemist on valla vabalt võetud
kohustusega ning toetamise põhimõtteks
on igale lapsele üks spordi- ja üks huviring
Rae või Tallinna munitsipaalhuvikoolides.
Kui valitakse sobiv ring väljastpoolt munitsipaalhuvikoole, siis saab taotleda vallalt
spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitist, mis
on aastas 128 eurot.
RS

Patika küla koosolek

Foto Rae Sõnumid
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Jüri Gümnaasiumi ja Rae Spordikeskuse
parklat.
Terviseraja ehitamisel on silmas peetud nõudeid, et see peab olema turvaline,
paiknema rahulikus, müra eest kaitstud ja
saastevabas meeldivas maastikus.
RS

Päevakord:
1. Ülevaade toimunust
2. 2016. aasta kavandatavad tegevused
Täpsem informatsioon vt.
www.kautjalapatika.ee

tasub teada
Rae Kultuurikeskuse sündmused
12. novembril kell 19.00
Komöödiateater „Kurt, tumm ja pime
läksid kohtingule“. Eesti lavastuses mängivad oma elu esimese teatrirolli Anu Saagim, Kristel Aaslaid ja Triin Tulev. Kaasa
teevad veel Diana Klas, Tarvo Krall, Veljo
Reinik ja Aleksander Ots. Lavastas Rednar Annus ja kujunduse tegi Riina Vanhanen. Hind: 14–12 €. Piletid saadaval
kohapeal! Koht: Rae Kultuurikeskus.
Info http://kultuur.rae.ee/ või tel 605 6759
20. novembril kell 19.00
Rae valla 149. aastapäeva tähistamine
Vaida Põhikoolis Kontsertaktusel esineb
Arsise kellade ansambel, dirigeerib Aivar
Mäe.Tantsuks mängib ansambel Riff,
tantsu vaheajal üllatusesineja. Üritus on
tasuta.
24. novembril kell 18.00–21.15
Google Drive dokumendihalduse ja
Google Docs vabavara koolitus. Google
Drive dokumendihalduse ja Google
Docs vabavara koolituse tulemusena
vabaned dokumentide edasi-tagasi saatmisest e-posti teel, sest saate töötada
sama dokumendiga mitmekesi ühel ajal
ning jagada dokumente just neile, kellele

tarvis. Sul saab olema ligipääs oma töö- ja
eradokumentidele mis tahes arvutist või
nutitelefonist. Eraldi tutvume Google Docs
kontoritarkvaraga, mis on väga sarnane
tasulise MS Office tarkvaraga, ja õpime
Google Form kasutamist online-küsitluste
korraldamiseks. Koolitaja Asko Uri, KehaMeeleKool www.kasulikkoolitus.ee. Koolituse hind 65 €. Koht: Rae Kultuurikeskus
25. novembril kell 19.00
Jaak Joala laulud – Koit Toome ja Jorma
Puusaag „Jaak Joala on muusikaliselt
mind kõige rohkem mõjutanud,“ on Koit
Toome oma suurima muusikalise eeskuju
ja õpetaja kohta öelnud. Ka sel sügisel
saab suurmeister Joala loomingut nautida
Koit Toome esituses akustilises võtmes,
kitarril toetamas andekas Jorma Puusaag.
Tavapilet 17 €. Pensionärid 15 €. Laps
8–14 (k.a) a 10 €. Kuni 7a (k.a) lapsed
saavad kontserdile tasuta. Koht: Rae Kultuurikeskus. Lisainfo: www.kontsert.ee
29. novembril kell 16.00 Jüri Tervisekeskuse ees Advendiküünla süütamine
Esineb Lagedi segakoor Heliand
2. detsembril kell 11.00
Jõululugu „Tipp ja Täpp“
Hind 5.50 €. Koht: Rae Kultuurikeskus

Rae Kammerkoor
kutsub uusi lauljaid
eelkõige oodatud
bassid
baritonid
tenorid
aldid
Rae Huvialakooli 2015/2016. õ-a

TALVEKONTSERDID
• 2. detsembril ja
• 10. detsembril
algusega kell 18.30
Jüri Gümnaasiumi aulas.
• 3. detsembril
algusega kell 18.30
Peetri Lasteaia-Põhikooli aulas.
Olete oodatud vaatama-kuulama!
Kontserdid on tasuta!
Info 622 42 31; 622 42 94; 503 4113;
http://huvikool.rae.ee/

Rõõm muusikast ja
heast seltskonnast!
Kooriproovid
esmaspäeviti al.18.00
Peetri koolis, Pargi tee 6
alice.pehk@muusika
teraapiakeskus.ee
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Koolipoisi nipid Noorte ettevõtlikkuslaagris
ettevõtlikuks
pidime ellujäämist õppima
16.–18. oktoobril toimus Paunküla Hea- veest tehtud teed ning sõime pooltoorest
saamiseks
olukeskuses noorte ettevõtlikkuslaager, kus leiba, mis ei maitsenudki rõvedalt, nagu

Foto Kädi Kuhlap

Vibulaskmine oli Rae valla korraldatud
noorte ettevõtlikkuslaagris vol 2 üks paljudest tegevustest. Fotol proovib vibu lasta
Patrick Peetri Põhikoolist
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ma osalesin. Lugesin koolis stendilt selle
laagri informatsioonilehte ning olin väga
elevil, kui märkasin, et seal toimub ellujäämisõpetus. Kartsin, et me peame üksi
metsas ringi kondama ning „ellu jääma“.
Tegelikult erines päris tegevus palju sellest,
mida olin mõelnud.
Esimese päeva õhtul viidi meid metsa.
Jagunesime 6-7liikmelisteks „perekondadeks“ ning valisime välja igast grupist ühe
inimese, kellele koolitaja õpetas GPS-i
lugemise selgeks. Liikusime läbi väikese
kasetuka ning korjasime taskupõhjad kasetohtu täis, et hiljem lõke teha.
Jõudes GPS-iga jännates sihtkohta,
kuhu koolitaja oli teinud näidisvarjualuse
ning lõkkekoha, räägiti meile põhiline info
üle ning näidati, kuidas tulerauaga tuld
teha. Ma poleks uskunudki, et peame lõket
tulerauaga tegema. See polnudki nii lihtne,
kui alguses tundus. Isegi koolitajal läks
kõvasti aega, et väike leek tekiks. Mõtlesin,
et kui tema ei saa, siis kuidas mina peaksin
üldse selle lõkkega hakkama saama? Seejärel juhatati meid juba põlevast lõkkest
eemale, et saaksime enda perekonnaga
ehitada väikese varjualuse ning süüdata ise
lõke. See oli vaid üks osa ülesandest. Kui
olime juba mingisuguse peavarju kokku
klopsinud ning ühe kivi välja kaevanud
ja sellel parasjagu lõket üritasime elule
puhuda, avastasime, et kaks meie perekonnaliiget olid kadunud. Õnneks ilmusid nad
varsti välja ning mitte tühjade kätega. Neil
oli käes pang, mille sees oli järvevesi ning
mustikalehed. Pidime selle pange lõkke
kohale saama ning ämbris oleva vee keema
ajama, et seda oleks võimalik juua.
„Maja“ ehitamine jäi meil pooleli, tuli
tundus varjualusest tähtsam, sellest hetkest
saadik keskendusimegi ainult lõkke elus
hoidmisele. Kui vesi lõkkel juba peaaegu
kees, tuli meie perekonnapea Kädi meie
juurde. Tal oli kaasas kott mingi möginaga
ning veidi hõbepaberit. See möks, mis nägi
päris jälk välja, pidi olema leib ning see
kohe karjus küpsetamise järele. Kallasimegi
siis nn leiva fooliumile ning asetasime kuumade süte peale. Õnnetuseks oli hõbepaber
liiga väike ning meie leib hakkas lõkkesse
vajuma. Leiva päästsime täieliku hukkaminemise eest labidaga. Labidas asendas üsna
edukalt panni, kuigi leib sellel jäi päris tooreks ning seda sai süüa ainult labida küljest
lahti koukides.
Ellujäämisõpetuse lõpus jõime järve-

olin välimuse põhjal arvanud. Lõpetuseks
lammutasime oma „maja“ laiali ning kustutasime lõkke.
Laager oli põnev ja huvitav kõikide
oma mängude, loengute ning töötubadega. Järgnevatel aastatel soovin jälle sinna
minna ja soovitan seda ka teistele.
Anni
Noorte ettevõttlikuslaagris
vol 2 osalenu
Foto Kädi Kuhlap

Kuidas süstida endasse ettevõtlikkust, kui
seda ettevõtlikkuse pisikut pole sisse pugenud? Sain kolm nippi kolmepäevasest ettevõtlikkuse laagrist.
Kõigepealt viibi võimalikult palju ettevõtlike inimeste keskel. Viibi seal hästi
pikalt ja lühikeste vaheaegade tagant.
Pikapeale hakkab mõjuma ja tahaks isegi
midagi korda saata.
Ürita end sebida kõikvõimalikele loengutele, kus kõnet peavad sellised inimesed
nagu Harald Lepisk. Tal lihtsalt tuleb
kuskilt sellist juttu, mis paneb ka suurima
loodri peas mõtted liikuma. Ja mis peatähtis, paneb uskuma, et kõik on võimalik.
Kui oled juba veendunud, et kõik on
võimalik, siis korda seda mõtet endamisi
mõni aeg, et tekiks harjumus. Harjumust
on vaja selleks, et püsiks usk, ning see mängib üliolulist rolli igas eduloos.
Ega rohkem alguseks vaja ole kui vaid
end häälestada ja muidugi välja mõelda ka
see, milleks seda on vaja. Niisama ei lenda
ju vares ka. Mina arvan, et ettevõtlikkust
on mul vaja selleks, et tunda end hästi.
Erik
Osaline kolmepäevases
noorte ettevõtlikkuslaagris vol 2

Ellujäämisõpetus metsas

kogukonnaelu

Patika külavanema ettepanek
muuta teeääred roheliseks sai
sooja vastuvõtu

Foto Rae Sõnumid

Patika külavanem Margus Vain tegi Rae FB
grupis ettepaneku haljastada tee ja hoonete
vahelised alad suurte maanteede ääres ja
võtta asi ette valla 150. aastapäeva auks.
„Jagan teiega ühte mõtet, mis aitaks
Rae valda paremaks muuta. See on ajendatud nädalavahetuse reisist Soome,“ alustas
Vain oktoobri lõpus oma kirja kogukonna
liikmetele Rae kinnises FB grupis.
Vahetult Soomest saabunud Vain jätkas
kirja: „Soomes ei rajata tootmisi vahetult
vastu suuri maanteid. Seal haljastatakse tee
ja hoonete vahelised alad ning ka hoonete
omavahelised alad oluliselt paremini kui
meil ja ometi seda kõike kaljudele rajamise
tingimuses. Kas suudaksime samuti teha?
Teen ettepaneku otsida välja need vabad
alad suurte teede ääres, kuhu saaks hal-

jastust rajada ja hakata tegutsema selles
suunas, et järgmisel aastal Rae valla 150.
aastapäeva puhul need alad ära haljastada
KOV-i, ettevõtjate ja eraisikute vahelises
koostöös.“

Vald toetab
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul näitab
Vainu ettepanek ning elanike positiivne
reageering sellele ilmekalt tahet ja valmisolekut valla elukeskkonda ise panustada.
Põldmäe kõneleb, et ka valla üldplaneering
näeb ette maanteeäärsete alade teekaitsevööndite planeerimist haljasaladeks. Tiheasustusalasid läbivate teede puhul nähakse
ette veel kaitsehaljastuse rajamist.
„Lisaks on üldplaneeringus eraldi ära
määratletud veel haljasala ja parkmetsa
maa-alad. Sellised alad on enamikus planeeritud tiheasustusaladele ja nendega
külgnevatesse piirkondadesse ning ka
külaplatside lähedusse, kuna nad täidavad
nii vabaõhu-puhkekoha kui ka ökoloogilise
puhvertsooni funktsiooni. Vald on järjest
rohkem moodustanud haljasalade ja külaplatside tarvis kinnistuid, mis on osalt
antud edasi ka külaseltside kasutusse, ning
ka nendele aladele on võimalik haljastust
rajada. Alati tasub info saamiseks ja koostööks valla poole pöörduda, “ julgustas
Põldmäe ettevõtlikke ja kodukohast hoolivaid elanikke.
RS

Menukaks
osutunud
Jüriloppet
tuleb jälle
11. oktoobril toimus Jüris Võsukese Lasteaias spordipidu. Duatlon kandis uhket ja
auväärset nime – Jüriloppet. Uhkust tundsid ka kõik need suuremad ja väiksemad
mudilased, kes määratud 700 meetrit rattaga ja 200 meetrit kondimootoriga läbisid.
Starti tuli ligi 200 väikest sportlast vanuses
kuni 10 eluaastat. Kõige väiksemaid sportlasi saatsid emmedest-issidest koosnevad
saatemeeskonnad. Kuna ülesanne ei olnud
kerge ei sportlastele ega saatjatele, pakuti
kõigile kosutuseks suppi ja pannkooke,
mida õues pannil küpsetati. Kõik lapsed
said kaasa kaunilt kujundatud diplomi ja
kaela medali, paljudele oli see elu esimene
autasu. Loomulikult tõi palju rõõmu batuudil möllamine, kõigile jagatud õhupallid
ning mänguväljaku atraktsioonid. Lusti
ja sportlikku õhinat jagus ka kõige väiksemate laste nägudele.
Ürituse korraldas Võsukese Lasteaia
naiskond, oma õla panid alla vallavalitsus,
mitmed suurfirmad Rae vallast ja mujalt
ning ürituse õnnestumisse panustas ka
ilmataat. Paljud lastevanemad ja koolilapsed olid samuti abiks.
Duatlonile tuleb järg. Jüriloppeti järgmine etapp on suusamaraton 2. veebruaril
2016. Püsige sportlikul lainel!
Aivi Virma

Lilleoru Teadliku Muutuse Kunsti
Kool ootab Hooandja vahendusel
toetust akende ostuks
Rae valla lõunaosas Lilleoru keskuses kerkib Teadliku Muutuse Kunsti Kool, kus
saab omandada teadmisi ja oskusi oma
hoiakute ning harjumuste ümberkujundamiseks, et tegutseda tulemuslikult ja leida
paremad lahendused elus ette tulevatele
olukordadele.
Täpselt kaks aastat tagasi alustati hoone
vundamendi rajamisega. Selle talve eesmärk on majakarp kinni saada. Hooandja
algava kampaania raames kogume raha
akende ostmiseks ja paigaldamiseks. Vajaminev summa on 20 000 eurot. See ei ole
väike raha, kuid ka maja on suur ja valgusküllane: hoone põhiosas on kokku 41
akent, mille pindala on kokku 100 m2.

Teadliku Muutuse Kunsti Kool on suurim roopakkidest ehitis Eestis ja esimene
seesugune avalik hoone kogu maailmas.
Koolihoone kandekonstruktsioon on
Põhuteatri taaskasutatud liimpuittaladest.
Kooli rajame annetuste ja ühistöö baasil –
talgute korras ja nädalavahetustel.
Soovime avada Teadliku Muutuse
Kunsti Kooli 2018. aastal kingitusena Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks. Kool peab
õigeks ajaks valmis saama, sest samal suvel
toimub Lilleorus rahvusvaheline ökokogukondade konverents.
Ave Oit
http://www.hooandja.ee/projekt/toetateadliku-muutuse-kunsti-kooli-lilleorus
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Noored ja narkootikumid

Alaealiste ihalus narkootikumide
järele kõneleb košmaarsest
tulevikust
Narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhtivuurija Margo Kivilo nendib
fakti, et Jüri sattumine teravama tähelepanu alla toimus umbes aasta tagasi. Selle
aja sees on toimetatud Tallinna ja Jüri inimestest koosnev jõuk kohtupinki ja kohus
on oma otsuse teinud.
1. septembril 2015 tunnistas kohus
süüdi narkootiliste ainete omamises, valdamises ja edasiandmises ühes jõugus tegutsenud neli meest: Reiko Keltjärve, KarlErik Kalle, Rainer Kula ja Anton Koltsovi.
Laskumata detailidesse, on need mehed
aidanud omakasu eesmärgil kaasa mitme
tuhande alaealise jõudmise narkootiliste
ainete tarvitamiseni. Ja seda mitte ainult
Jüris või terves Rae vallas, süüditunnistatute tegevusmaastik oli palju laiem.
Narkootikumid on levimas vähkkasvajana sügavale ühiskonda, kasvatades
oma siirdeid valimatult igas vastuvõtlikus
rakukeses. Kõik me teame, et kõige vastuvõtlikumad rakukesed ühiskonnas on noo-

Kuritegude avastamisel on
suur roll kohalikel
Margo Kivilo
Narko- ja organiseeritud kuritegude
talituse juhtivuurija
Narkoäris nagu ka igas teises äris, on
nõudlus kõige alus. Kui on nõudlus
kauba järele, tekivad ka müüjad. Seepärast on oluline, et kodu, kool ja kohalik
omavalitsus annaksid endast parima
selliste probleemide ennetamiseks ning
vajaduse korral märkamiseks.
Fakt, et Jüris on viimase aasta jooksul
peetud kinni mitmeid isikuid, kes narkootikume müüvad, näitab, et piirkonnas
on piisavalt suur klientuur. Põhilised narkootikumid, mida tarvitatakse, on kanep
ja amfetamiin.
Kuritegude avastamisel on olnud
suur roll just kohalikel inimestel, kelle
teadlikkus narkootikumidest ja nendega
seonduvast on oluliselt tõusnud ning kes
järjest rohkem oskavad märgata kahtlast
tegevust, millest teavitatakse ka politseid.
Oleme Jüris lisaks müüjatele üritanud
viimasel ajal pöörata suuremat tähelepanu ka klientidele, sest narkootikume
ostes panevad ka nemad toime väärteo.
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red, kes oma katsetamiste ja naudingute
saamise ihaluses neelavad narkot sama
kergelt kui kala ampsab landist.

Narkomaailmas käib armutu
võitlus mõjuvõimu pärast
Psühhotroopsete ainete järele kätt sirutavad noored kuulevad üha enam jutte
kanepi legaliseerimisest Eestis. Legaliseerimise eest, millega kaasneb tarbimise
vabadus, seisavad peamiselt noored ise,
sõnajulged kunstnikud või liberaalsed teisitimõtlejad mis tahes elualalt. Kirjanik
Kaur Kenderi jaoks on see saanud just kui
elu sihiks.
Ja kui juba kirjanik räägib, et kanep on
väga cool ja müük tuleb legaliseerida, kuidas saab siis see paha olla? Paratamatult
keerleb selline mõte nende inimeste peas,
kes on mõjutatavas eas, ehk siis noortel.
Elu näitab, et kanepi legaliseerimise
vastastel lähebki järjest raskemaks oma
seisukohtadega mõjutatavaid ühiskonnaliikmeid veenda, sest noored usuvad rohkem ägedaid tegelasi ja kuulavad suurema
huviga omaealiste juttu või kogemusi.
Mida rohkem positiivse kogemusega katsetajaid, seda suurema hooga lumepall tarbimise suunas veerema hakkab. Kogu selle
loo juures saavad aga narkoteemade suhtes liberaalsed iga päevaga boonuspunkte
juurde.

Huvi tekitab kättesaamatus
Veelgi enam lisab huvi narkootikumide
vastu ostmise protsess ise. Kui ostmise osas
kipub üldjuhul kehtima reegel, et mida osavam on müügimees, seda tõenäolisemalt
ostu-müügitehing toimub, siis igasuguste
mittelegaalsete kaupade müümisel ei pea
üldse olema osav müügimees. Keelatud või
kättesaamatud asjad müüvad end ise. Ainsaks kriteeriumiks on vaid see, et kaup vastab ootustele. Ei loe mingid pakendid ega
see, kuidas kaup on eksponeeritud või kui
viisaka naeratusega seda müüakse. Kättesaamatu tekitab defitsiidi, mille olemasolu
suudab kasvatada nõudlust veelgi enam.
Võib arvata, et hõlma alt müümise süsteem töötab automaatselt ise selle nimel,
et kõik kestaks. Rahateenimisest huvitatud
diilerid lükkavad narkootikumide levikule
vastutustundetult ja külma kõhuga vaid
hoogu juurde. Kellel juba raha lõhn ninas
on, neid ei huvita, kui õnnelik või õnnetu
on see noor inimene hiljem ja mis saab

ühiskonnast, kus elavad külg külje kõrval
sõltlased.

Rääkimisel ja rääkimisel on
vahe
Mida siis võtta ette olukorras, kus liberaalne suhtumine narkootikumidesse on
muutumas popiks ja sillutab teed vohavale
narkolevikule? Sellele küsimusele mina
vastata ei oska, aga ma tean, et kooliõpetajate ja kodus vanemate peetavad loengud
ei ole enam veenvad. Olukorda ei muuda
narkovastased voldikud ega vist ka mõtlemapanevate tekstidega koduleheküljed.
Noored teevad järeldusi pigem omaealiste
kogemustest ja usaldavad eakaaslast kordi
rohkem kui narkootikumidest õudusjutte
rääkivaid vanemaid.
Aidakem teiste hulgas rohkem mõjule
pääseda neid noori, kes esindavad konservatiivseid, ja aidakem neid teisi noori aru
saada, et narkotarbijatena on nad haaratud
suurde ja kellegi teise jaoks kasu taotlevasse
ärisse ning milles eksisteerimine tähendab
ennekõike olla ohver.
Enne kui nad „jah“ sõna ütlevad, peaksid noored teadma, et see aine on mingil
hetkel olnud varjamiseks võib-olla kellegi
aluspükstes või isegi pärasooles. Et selle
müüb väga sageli kuuendas klassis õppimisest loobunud kutt, kelle maailmavalu
põhineb usul, et õpetajad tegid talle liiga.
Või keegi, kes leiab, et on täiesti okei jätkata aine müümist seitsmendale klassile,
mis sest, et üks sellesama klassi õpilastest
on üledoosi pärast elust lahkunud. Ise oli
ju süüdi, et üle piiri läks! Kui tõeline saab
üldse olla „pilvenauding“, kui selle aine on
tootnud keegi orjastatud asiaat, keda ekspluateerib haisev olematu moraali ja ühesuunalise ajuga kurjategija, kes muu hulgas
usub, et grupivägistamine on ok, kuna ta
pole üksi.
Tegutsegem otsekohe, kel tegutsemiseks võimalusi on, sest iga tund toob väikses Eestis juurde uue katsetaja ning iial ei
tea, kunas jõuab kord inimeseni, kes on
sulle tähtis.
RS
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Pilvitu
või
pilves
„Mõtelda on mõnus,” kirjutas kunagi
Hando Runnel. Olen sellega nõus. Paraku
näib viimasel ajal levivat arusaam, et mitte
mõtlemine ei ole see, mis eristab inimest
ahvist, vaid hoopis kanepi tarbimine.
Nimelt olevat ainus viis midagi mõistlikku
korda saata kanepit tarbides ehk siis nüüd
on see meie ajaloos sarnane verstapost
nagu näiteks puu otsast allatulek, aurumootori leiutamine või interneti kasutuselevõtt.
Ma ei eita, et kanepi legaliseerimisel
võib olla positiivseid mõjusid võitluses
kuritegevusega, kuid ma pole nendes ka
kindel. Minu lähenemine keskendub meie
„vajadusele“ üleüldse kanepit tarbida, mitte
mõistes paljude inimeste propagandat selle
poolt.

Eneseületus või väljapääs
eikuhugi
Mõtelda on mõnus. Kuid on ka raskemaid
aegu, kus mõtted on täis õnnetust ja muret.
Meil kõigil on raskemaid aegu, väljapääsmatuna näivaid olukordi, stressi ja vaimset
pinget, mis võib pisarad silma tuua. Need
ajad sunnivad meid muutma oma hoiakuid
ja käitumist, tegutsemine nendes aegades,
rasked kõnelused pereliikmete või kolleegidega, kurnavad ärkamised varahommikul,
et minna haiglasse või ka tööle, lootusetuna
näivad eneseületused – see on see, mis
meid viimaks defineerib, teeb meist need,
kes me oleme. See karastab ja suunab meid.
Muidugi võiksime ka pläru ette panna ja
mitte muretseda. Nägime kõik „Pealtnägijas“, kuidas üks soome onu igal õhtul koju
jõudes kanepit suitsetas ja teatas, et elu on
nagu lill. Kuhu aga peavad minema tema
lapsed, kui nad soovivad näha adekvaatset
isa ja saada temalt eeskuju oma igapäevaste
tunnetega toimetulekuks, mitte pidevalt
totralt naeratavat udukogu? Ilmselt loomaaeda ahvi puuri ette. Teine võimalus on
muidugi ka lastele suitsud ette panna, eriti
näiteks enne häirivat matemaatika kontrolltööd – miks tajuda reaalsuse raskust,
kui samas on võimalus suurejooneliselt

tunda lõppematut andestust ja ületamatut
armastust selle maailma vastu. Kuid mis
siis, kui inimese kanepitagavarast saab
ka tema aju- ja toimetulekutagavara, ilma
millise vaimse karguta ei suuda ta enam
normaalselt „käia“?

Aadressita looming
Mõtelda on mõnus. Olen kuulnud seisukohta, et kanep on sobilik tarkadele ja
loomingulistele inimestele, see aitavat neil
selgelt mõelda ja luua suurepäraseid teoseid. Kuid mis asi on kunst? Kunst ei ole
mingi ilueedide erahobi, vaid kunsti mõte
on inimestel aidata elada, seista selle eluga
silmitsi. Muul põhjusel ei ole mõtet seda ka
luua, vaid ikka siis, kui inimesel kui sellisel
on midagi olulist öelda. Kuidas siis suhtuda
ideede põuas olevasse autorisse, kes par-

Laiendatud tühisus
Mis aga peamine. Mõtelda on tõesti mõnus.
Ma ei lase kellelgi endalt seda võimalust ära
võtta. See on see, mis ma olen, ja ma tahan
olla seda normaalsel kujul. Tunda mõjuainete abil mingit tohutut rahu ja armastust
maailma vastu? Võib-olla oleks siis mõistlik endale mänguasjapoest olümpiamedal
osta või sünnipäevaks prostituudid tellida
tõelist hellust jagama. Miks mitte ka jõuludeks endale naabri metsast kuusk tuua?
Ja kuidas teile meeldivad pereõhtusöögid
koos pilves inimestega? Mina ei taha, et mu
mõtetes jookseksid ringi multifilmid, ahvid
ja hiired, ma ei taha, et nad okupeeriksid
ruumi, mida võib ühel hetkel vaja minna
kellegi elu päästmiseks. Ma pean säärast
tarbimist ükskõikseks iseenda ja teiste suhtes. Kui me ei mõista vajadust hoida üks-

Inimesel on valik: kas tunnetada maailma läbi
mõjuainete või kogeda seda päriselt.

gib end narkootilisi aineid täis ja hakkab
neid siis vaimustunult paberile pressima?
Tuleb ju küll, kui ma veidi aitan! Vaadake,
kui võimas! Kuid kuidas vastata küsimustele, et kes selle teksti autor ikkagi on ja
MIKS ta selle kirjutas, nagu võib mürgitatud laborihiire osas küsida, miks ta teatud
viisil käitub. Räägitakse, et kanep paneb
inimesed iseenesesse süüvima – kuid see
ei ole võimalus, mis inimesel niisama
puuduks. Asjal võiks küll aga olla mingi
loomulik põhjus, mis võrsuks normaalsest maailmast, normaalsest elust. Kõik
me võiksime väga produktiivselt tegeleda
grafomaaniaga, kirjutada midagi, mida me
ise ei kontrolli. Kuid mida arvata sellisest
loomingust ja loojatest ning kellel seda
tegelikult vaja on? Ka vaimuhaiglates leidub palju väga produktiivseid loojaid, kuid
paraku ei paku nende toodang huvi teistele
peale nende endi ja vahel ka arstide.

teist ja endid, pole muidugi millelgi mõtet,
siis võiksime endid rahus ka surnuks juua,
kuna vaevalt meie mõtete toon midagi
paremat ka võimaldaks. Jällegi küsin, kas
suudate ette kujutada midagi rõvedamat
kui oma lähedase inimese haual kanepit
kiskuvat inimest? Kuid kuni on inimesi,
keda ma armastan, kuni on veidigi lootust
kaunile elule, ma tahan, et ma suudaksin
need võimalused vastu võtta ja nendes
kohal olla. Ma tahan elada reaalset illusioonidevaba elu, ühte ja konkreetset elu
sinise taeva all. Mingi kärbatanud petiste ja
ignorantide käest (või pärasoolest) kohale
smugeldatud taim ei saa mind siin mitte
kuidagi aidata. See saab ainult viia mind
kaugemale kõigest heast, parimast ainest,
mida elu pakub, mille mõju on ületamatu
ja mida ma kõigile soovitan, mille nimi on
THE REAL THING.
Veiko Heiberg, lapsevanem
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Lagedi – rahu ja vaikuse pesa
Rae valla põhjapoolseim alevik Lagedi elab
rahulikult oma igapäevast elu. Võib-olla
isegi liiga rahulikult, arvavad mõned seltskondlikumad inimesed. Kärtsu ja mürtsu
võiks piirkonnas, kus inimestele meeldib
pigem omaette nokitseda, rohkem olla.
Kõik oleks just nagu valmis ja suurte
objektide järele karjuvat vajadust praegu
pole. Suured tööd tehti Lagedil ära aastatel 2012–2014, kui uue katte sai Lagedit
läbiv sõidutee, korda tehti Kepsu sild ning
Looni ja raudteejaamani rajati kergliiklustee. Lisaks renoveeriti üheksaklassiline
põhikool, mille ruumides avati ka aleviku
esimene lasteaed, kus praegu käib neljas
rühmas kokku 78 mudilast.
Alevikuvanem ja alevikuseltsi juhatuse
liige Tea Sõlg tunnistab, et viimastel aastatel Peetri alevikku suunatud rahad teevad
teda veidi kadedaks. Küll loodab Sõlg, et
lähiaastatel rajatakse alevikku kaua oodatud spordihoone ning lasteaed, mis praegu
kohalikus põhikoolis tegutseb, saab omaette maja. Laste arv näitab kerget kasvu ja
trendi jätkumisel on ruumi juurde vaja.
Rae vallavanem Mart Võrklaev kinnitas, et uue lasteaia rajamisest on juttu olnud
ja selleks sobiv kinnistu on kooli vastas

allikas: rae.ee/rahvastik

Lagedi Lasteaia-Põhikooli uus hooneosa
avati 2012. aasta alguses

teisel pool teed ka olemas. Kopp lüüakse
maasse siis, kui praegused ruumid kitsaks
jäävad.

Keskuseplatsi ootuses
Sõlg julgustab ettevõtjaid Lagedile toitlustuskohta rajama, millest kohalikud elanikud puudust tunnevad. See elavdaks ka
kohalikku kultuuri- ja seltsielu ning aitaks
vabaneda magala mainest. Ühisürituste
korraldamist hõlbustaks ka keskuseplatsi
rajamine.
„Praegu on kõikvõimalikud üritused
koondunud koolihoonesse ja selle ümbrusse, kuid see tähendab, et pean kõik
tegevused kooskõlastama kooliga. Pealegi
napib kooliõues ruumi ning haridusasutuse
ümbruses ei tohi tarbida alkoholi, mistõttu
ei saa seal jaanituld teha,“ selgitab Lagedi
raamatukogu direktorina leiba teeniv Sõlg.
„Ühel alevikul, mis on piirkonna keskus,
peab olema eraldi plats ürituste korraldamiseks. Selleks sobiks väga hästi ratsabaasist üle tee asuv munitsipaalmaa.“
Võrklaev on aga seda meelt, et kuna
kool on aleviku südameks päevasel ajal,
siis võiks see ka õhtul olla inimeste kooskäimiskoht. „Vabaõhuürituste jaoks sobib
kooli tagahoov oma looduskauni ümbruse
ja tervisespordiraja poolest. Ratsabaasi juures olev plats võib olla alternatiivne koht.
Kooli juures asuvasse vanasse sauna on
kavas rajada väliõppeklass ja noortekeskuse ruumid, mis üksteist toetaksid.“
Lagedi elanike arv on viimase kümne
aasta jooksul püsinud stabiilsena, jäädes
800 ja 900 vahele. Sõlg märgib, et suurt
tõusu pole oodata, sest suurteks kinnisvaraarendusteks pole ruumi. Küll kasvab
kiiresti kõrval asuva Kopli küla elanike arv,
kus elab praegu üle 350 inimese.

Kergliiklustee Lagedilt Jürisse
Lagedi meenutab oma kujult kaheksajalga,
mis on raudtee ja jõega omakorda kolmeks
jaotatud. Raudtee etendab lagedilaste elus
tähtsat rolli, sest rongiga saab Tallinna
kesklinna veerand tunniga. Kaugemas tulevikus hakkab ilmselt mööda sama trassi
kulgema ka Rail Baltic.

ELIIS sai alguse Lagedilt
Aktiivseid ja tegusaid inimesi Lagedil
jagub. Üheks selliseks on kohalikus põhikoolis IT-spetsialistina töötav Hannes
Raimets. Tegemist on mehega, kes lõi
Eesti Lasteaedade Internetipõhise Infosüsteemi ehk ELIIS-i.
„Nägin koolis töötades kõrvalt lasteaia tegemisi ja sealt sündis idee teha digilahendus,“ meenutab Raimets. „Alguses
oli tegemist majasisese projektiga, kuid
praegu kasutab ELIIS-i üle Eesti umbes
sada lasteaeda.“
Jürist pärit ja kolmandat aastat end
Lagedil teostav Raimets asus koolis tööle
oma eriala silmas pidades õnnelikul ajal,
sest parasjagu olid käimas põhjalikud
renoveerimistööd ja ambitsioonikas
mees sai enda käe järgi IT-süsteemi välja
ehitada. „Võimalustest lähtuvalt oleme
püüdnud teha nii, et IT-lahendused muudaksid koolipere töö kiiremaks ja efektiivsemaks. Õpetajatel on minu hinnangul head tingimused. Eesmärk on muuta
majasisene asjaajamine e-riigile kohaseks
ja üritame vältida paberimajandust. Näiteks katsetame majasisest lahendust, mis
arvestab automaatselt töötajate puhkusi,“
räägib Raimets.
Arvutitunde ja koolivälist arvutiringi
juhendav Raimets õpetab lastele muu
hulgas ka programmeerimist. Lagedi
kool liitus 2013. aastal ProgeTiigri programmiga, mille eesmärk on tõsta õppijate
tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi.

Sõlg ütleb, et puudust tuntakse kunagi
iga tunni aja tagant Lagedilt läbi sõitnud
marsruuttaksost, mis oli sunnitud euronõuete tõttu – väikebussi vanus ületas kehtivad normid – tegevuse lõpetama.
Küll on põhjust rõõmustamiseks tervisesportlastel ja rattaga liiklejatel, sest
koostöös Maanteeametiga on kavas järgmise kolme aasta jooksul ühendada ligi 5
km pikkuse kergliiklusteega Jüri ja Lagedi.
Tänavu suvel pidi toimuma Lagedi jalakäijate rippsilla renoveerimine, kuid see
asendus maaomandi vaidluse tõttu objekti
remondiga – tööde käigus vahetati välja
osa laudisest ja põikprussidest. Kui maaomandi küsimus lahenduse saab, on kavas
esimese võimaluse korral renoveerimistöödega alustada.

Muuseumis on tank,
mis sõidab

Lagedi aleviku elanike arvu muutus
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Kooli tee Lagedi alevikus

Kuuendat põlve Lagedil elav Rein Karm
jääb küsimusele, mis teda seal kinni hoiab,
vastates hetkeks mõttesse. „Ju see eestlase
konservatiivsus on. Pole läinud mujale

kogukonnaelu
õnne otsima,“ arutleb Karm, hariduselt
autoinsener. „Võrreldes minu lapsepõlvega
on elu Lagedil väga palju edasi läinud ja
millegi üle nuriseda küll ei saa. Suur asi
oli koolihoone renoveerimine ja lasteaia
rajamine. Nüüd saavad lapsed kodu lähedal käia.“
69-aastane Karm rahulikku pensionipõlve veeta ei saa, sest oma aja võtab lapselastega tegelemine ja maja ümber leiab alati
nokitsemist. Loomult aktiivne vanahärra
kutsub üles kohalikke elanikke seltsielus
kaasa lööma.
„Inimesed on jäänud apaatseks,“ nendib Rae valla kultuurikomisjoni liige Karm.
„Pingeline elu teeb oma töö ja õhtuti soovitakse olla rahus oma pere keskel. Endises Lagedi mõisas oli kontserdisaal ja seal
käis palju külalisesinejaid. Väga mõnus oli.
Kahjuks on erakätes olev hoone lagunenud
ja pole näha, et maja korda tehtaks. Kultuurielu aitab elus hoida Lagedi kandi inimestest koosnev segakoor Heliand.“
Lagedist rääkides ei saa üle ega ümber
elavast legendist, Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumi rajajast ja Rae valla aukodanikust Johannes Tõrsist. Tegemist on mee-

Rae valla ainus muuseum on Eesti Vabadusvõitluse Muuseum Lagedil
letu töövõime, väga laia tutvusringkonna
ja otsekohese ütlemisega mehega, kelle
mälestustest võiks kirjutada paksu raamatu. 75-aastane Tõrs kinnitas, et väsimust
ta ei tunne ning motivatsiooni omanäolist
kompleksi hooldada-arendada tal jagub.

Haruldasi eksponaate tuleb järjest juurde
– juba praegu saab sõjatehnikakogus pilgu
peale visata Vene tiibraketile ja sõjatankile,
millega on võimalik koguni sõita.
Andres Kalvik
Fotod Rae Sõnumid

Kopli küla elamukvartalid saavad
üha enam mõnusaks elupaigaks

Käesoleva aasta 1. mai seisuga elab rahvastikuregistri järgi Koplis 359 inimest
Kopli küla kuulub Rae vallas nende piirkondade hulka, kus elanikkond tasapisi
kasvab ja maju kerkib iga aastaga juurde.
Peamiselt kahte elamukvartalisse jaotuv
Kopli küla paistab silma uusarendustele
omase eriilmelise väljanägemise poolest.
Sel sügisel rõõmustati ühiselt selle üle,
et kaks elamukvartaliteni viivat külateed –
Meelespea ja Ülase tee – said pindamise
abil korda tehtud, sest käesoleva aasta

alguses sai Elveso AS lõpetada Ülase ja
Meelespea tee kandis trasside ehitustööd.
„Teede kordategemisi jääb veel ka tulevikku, sest möödunud kümnendi buumiaeg on paraku Koplisse oma jälje jätnud,
kuid loodame, et koostöös elanikega
leiame probleemidele lahenduse,“ kõneles
25. oktoobril Kopli küla koosolekul osalenud vallavanem Mart Võrklaev.
Külavanem Indrek Varik ei salga, et

iga kordatehtud teejupike on elanike jaoks
suur asi. Ega Kopli külas siis selles osas
asjad teistmoodi ole kui mujal. „Nüüd
jääb vaid loota, et elanikud peavad teede
pikemaajalise säilimise nimel kinni nii kehtestatud kiiruse- kui ka massipiirangutest.“
Kopli küla tugevuseks peab külavanem
head asukohta ja muidugi kogukonnaelu
ennast. „Teeme ära!“ talgute raames on
kahel viimasel aastal ühiselt külla kasvama pandud ligikaudu 700 okaspuud.
Juba planeeritakse Ilumetsa tee kanti ühise
mänguväljaku ehitamist, mille tarbeks on
vallavalitsuselt ka ehitusluba saadud.
Vallaarhitekt Siim Orava sõnul on viimastel aastatel toimunud teede ja taristu
parendamine mõjunud positiivselt piirkonna arengule. „ Nii Linnu kui ka Kooli
tänava ning Ülase tee äärde on viimasel ajal
algatatud mitmeid detailplaneeringuid ja
paar buumi ajal alustatud planeeringut
on taas aktiveerunud ning maaomanikud
soovivad neid realiseerida,“ kõneleb Orav.
Samuti on Orava sõnul viimasel ajal antud
välja mitmeid ehituslube kaua tühjalt seisnud kruntidele. „See tendents viitab selgelt,
et Kopli küla on nii arendajate kui ka elanike jaoks atraktiivne ja hea kant elamiseks.“
RS
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Põrguvälja liiklussõlm
ja Jüri jaotusring
Põrguvälja liiklussõlm kujutab endast Tallinna ringtee ning Jüri ja Põrguvälja tehnopargi suunalise liikluse kokkusaamispunkti. Praegu on sealne liiklus lahendatud
ringristmikuna, kuid see ei toimi enam piisava läbilaskvusega ning seetõttu on seal
tipptundidel alati ummikud. Ringristmiku asemele rajatakse viadukt, kus Jüri ja Põrguvälja vaheline liiklus hakkab käima üle Tallinna ringtee. Jüri jaotusring on Tartu
mnt alune ringtee, millelt saab võtta suuna kõikidele Eesti põhimaanteedele. Põhimõtte poolest jaotusringil suuri muudatusi ei tule.

Tallinna ringtee kui Eesti ühe põhimaantee
eesmärk on suunata liiklus linnast mööda,
aidates kokku hoida aega ja vähendada Tallinna tänavate koormust. Peamiselt kasutavad ringteed Tallinnast väljuvate maanteede vahet liikuvad transiitliiklejad ja
pealinna lähiümbruse elanikud. Teeregistri
andmetel oli 2014. a antud teelõigu keskmine liiklussagedus 10 300 autot ööpäevas,
millest koguni 17% moodustas raskeliiklus,
mis omakorda takistab liikluse sujuvust ja
tekitab pahatihti liiklusohtlikke olukordi.
Lisaks sellele läbib rajatavat liiklussõlme
suur osa Jüri aleviku 3500 elanikust ning
Põrguvälja tehnopargi töötajatest. Seetõttu
on sealne liiklus tipptundidel, eriti esmaspäevahommikuti ja reedeõhtuti vägagi
aeglane.
Vaadeldaval lõigul on viimase kolme
aasta jooksul lisaks paljudele kergematele
tagant ja küljelt otsasõitudele toimunud ka
kaks hukkunuga liiklusõnnetust. Üks nendest Põrguvälja ringristmikul (kokkupõrge
sõidukiga küljelt) ning teine põhimaanteel
nr 11 oleva Pildiküla bussipeatuse läheduses.

Jüri jaotusring
Jüri jaotusringi põhimõtteline lahendus
on jäetud muutmata. Projekteeritud on
ühtlase ringiraadiusega kaherajaline ringristmik. Korrigeeritud on ringristmiku
pealesõitude ja väljasõitude trajektoore.
Jüri-Tallinna ja Tallinna-Kurna pealesõitudele on projekteeritud kaetud parempöörded. Kurna suunas ja suunalt suundub Jüri
jaotusringile mõlemas suunas kaks sõidurada. Põrguvälja sõlme suunas ja suunalt
suundub Jüri jaotusringile mõlemas suunas
kaks sõidurada. Tallinna poole suunduvale
väljasõidule on projekteeritud eriveoste
väljapääs Järveküla-Jüri teelt. Eriveoste
juurdepääs on suletav tõkkepuuga.
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Jüri jaotusringile on projekteeritud kiiruspiirang 50 km/h.

Põhimaantee nr 11 Tallinna
ringtee
Põhimaanteele nr 11 on projekteeritud
mõlemas suunas kaks sõidurada. Sõidusuunad on eraldatud betoonist põrkepiirdega.

Põrguvälja sõlm
Sõlmes on projekteeritud viadukt üle põhimaantee nr 11 sõidutee. Põhimaanteelt
nr 11 suunduvate rampide ning kõrvalmaanteede nr 11303 Jüri-Aruküla tee ning
nr 11330 Järveküla-Jüri tee ristmikud on
lahendatud ringristmikena. Põrguvälja
sõlmes on projekteeritud kiiruspiirang 50
km/h.

Jalgratta- ja jalgteed
Jalgratta- ja jalgtee ühendus on projekteeritud Pildiküla ja Järveküla-Jüri tee vahele.
Jalgratta- ja jalgtee ühendus on projekteeritud Järveküla-Jüri tee ja Jüri-Aruküla tee
vahele, üle projekteeritud viadukti. Kõik
jalgratta- ja jalgtee ristumised sõiduteedega
on samas tasapinnas.

Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri
jaotusringi ehitustööd
Lemminkäinen Eesti AS ehitab Maanteeameti tellimusel Jüri ja Põrguvälja vahele
uue liiklussõlme.
Töövõtuleping sõlmiti septembris 2015
ning ehitustöödega alustatakse novembris.
Tööde lõpp on lepingu järgi ette nähtud
18.01.2017. a, kuid Lemminkäinen Eesti
AS plaanib töödega valmis saada 2016. a
sügisel.

Trassiskeem. Põrguvälja liiklussõlme ja
Jüri jaotusringi tehniline projekt

Esmalt on plaanis arheoloogilised
uuringud ning pinnase väljakaeve. Talve
jooksul jätkub väljakaeve ning algavad
tee mullete ehitamine, vee- ja kanalitrasside ümber- ning juurdeehitustööd, sadeveesüsteemide väljaehitamine, gaasitrassi
ümbertõstmine, elektri- ja sideliinide
ümbertõstmine. Märtsis alustatakse viadukti ehitustöödega.
Liikluskorralduslikult jääb esialgu liiklus objektil toimima endistviisi, tekivad
vaid kiiruspiirangud ning teekitsendused.
Alates märtsist on kogu piirkonnas plaanis
suuremad liikluskorralduse muudatused.
Tallinna ringteelt kaovad pöörded Jüri ning
Põrguvälja suunas. Jürisse hakkab pääsema
ajutise mahasõidu kaudu Jüri jaotusringilt.
Põrguvälja tehnoparki pääsuks tuleb minna
Tartu mnt kaudu Viadukti teele. Täiendavaid muudatusi on oodata veel suvel.
Paneme liiklejaile südamele teetööde
piirkonnas mitte kiirustada! Kiirusepiirangud 30 või 50 kilomeetrit tunnis pole
asjatult kehtestatud. Ei maksa ohtu seada
teisi liiklejaid ega tee-ehitajaid.
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Vastavatud Vaskjala hüdrosõlme
kalatrepp kosutab lõhelaste populatsiooni
„Kalapääsude rajamise eesmärk on kalade
rändetingimuste parandamine ja seeläbi
Ülemiste järve valgala jõgede vee kvaliteedi
ning veekogudes elutsevate kalade liigilise
koosseisu ja populatsiooni suurendamine,“
kõneles ASi Tallinna Vesi poolt projekti
vedanud Sven Miller.
Tänu kalapääsule saavad kalad takistusteta sigimis-, talvitumis- ja kasvualade
vahel rännata.
Keskkonnaministeeriumi kalavarude
osakonna juhataja Kaire Märtin ütles
Harju Elule, et Vaskjala kalapääs on kriitilise tähtsusega lõhelastele, eelkõige lõhele
ja meriforellile, aga ka muudele kohaliku
tähtsusega kaladele, nagu ahven, haug,
särg ja jõeforell. „Kalade liikumine kogu
elupaiga ulatuses muudab tugevamaks kõik
populatsioonid,“ märkis Märtin.
RS

Ilmus ajalooraamat „Koolitöötajate lood“
Jüri Gümnaasiumi 35. sünnipäeva puhul
anti välja Jüri Gümnaasiumi ajalooraamat,
mis on järjekorralt juba teine.
Ajalooraamatusse on kogutud endiste
ja praeguste töötajate mälestusi koolis töö-

tamisest. Lisaks mälestustele sisaldab raamat fakte ja nalju koolielust, õpilaste töid,
vilistlaste ja koolitöötajate nimekirju. Raamatu valmimist ja väljaandmist rahastasid
Rae Vallavalitsus, MTÜ JG Vilistlaskogu

ja kaasrahastas Siseministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.
Raamatut on võimalik osta JG Vilistlaskogust, täpsem info telefonil 622 4231.
RS

Viis majapidamist said projekti
kaudu uue küttekolde
Suursoosse 1930. aastatel rajatud asundusküla Kingu talu oli üks viiest majapidamisest, mis sai uue küttekolde.
MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi
eestvedaja Veikko Juusu sõnul sai vana
taluhoone pliit korda tehtud tänu Päästeameti projektile ja Rae valla ning kohaliku
päästeseltsi koostööle.
Kingu talu pliit oli viiest korda tehtud
küttekoldest kõige hullemas seisus. „ Selles
majas hakkas pliit juba soojamüüri küljest
lahti vajuma,“ kirjeldab Juusu rahvasuus
tuntud Pätsi-aegse asundusküla talu küttekolde olukorda. Kingu on üks vähestest
algupärasel kujul säilinud taludest, mille
riik ehitas 1930. aastate alguses.
Teistes elamutes olid pliidid ja ahjud
uuemad, aga nende olukord ei olnud
samuti kiita. „Saime Rae vallalt nimekirja
elamutest, kus pole võimalust ise oma
küttekollet või pliiti parandada ning kuhu
Päästeameti abi oli väga oodatud.“
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Lisaks Kingu talu pliidile tehti korda
Vaidas Veesilma 1–8 ahi, Aruvalla küla
Tossi maja ja Tiigi maja ahi ja Salu küla
Risti maja pliit.

Projekt läks Rae vallas maksma kokku
8800 eurot, millest Päästeamet rahastas
pottsepatöid 8000 euro ning Rae Vallavalitsus kattis kulusid 800 euro ulatuses. RS
Foto Peeter Böckler
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Ajaloolise Suursoo asundusküla Kingu talu sai tänavu projekti abil uue pliidi

mitmesugust

Jäätmete tasuta äraandmise võimalused
Jäätmeliik

Korterelamu

Ridaelamu/üksikelamu

Paber, kartong

vähemalt 5 korteriga elamute puhul on
kohustuslik paigaldada eraldi konteiner

väiksemate elamute puhul avalik konteinervõrgustik (asukohad leiab www.
rae.ee, gis.rae.ee ja www.kuhuviia.ee)

Pakendid

avalik konteinervõrgustik; kortermajadel on võimalik tasuta tellida eraldi
pakendikonteiner

- avalik konteinervõrgustik
(asukohad leiab www.rae.ee, gis.rae.ee
ja www.kuhuviia.ee)
- väikeelamute gruppidel (tänaval) on
võimalik tellida eraldi tasuta pakendikonteiner tänavale/elamutegrupile

Ohtlikud jäätmed,
elektroonikajäätmed

- Suve tn 7a, Jüri (ettehelistamisel 5656 2750)
- Hoidla tee 25 vastas, Vaida (ettehelistamisel 5645 6749)
- kevadised kogumisringid

Ravimid

- apteek
- ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt

Patareid, akud

- ohtlike jäätmete kogumispunkt
- Rae vallamajas
- Rae Spordikeskuses
- Lagedi ja Vaida keskusehoones
- kauplustesse, mis tegelevad patareide müügiga

Rehvid

- Tartu mnt 119, Tallinn
- Mõisa tee 5, Jüri (reedeti 10–16)

Biolagunevad
jäätmed

vähemalt 10 korteriga elamute puhul
on kohustuslik biolagunevate jäätmete
prügikast

Suurjäätmed

tellida jäätmevedu ASilt Eesti Keskkonnateenused (tel 1919)
(teenus on tasuline, hind 5,18 €/m3)

Puit

tellida jäätmevedu ASilt Eesti Keskkonnateenused (tel 1919)
(teenus on tasuline, hind 5,18 €/m3)

Metall

vanametalli kokkuostupunkt (nt EVR METALL OÜ Jüris Aruküla tee 79)

Plast

Järveküla jäätmepunkt

Klaas

Järveküla jäätmepunkt

Tekstiil

Peetri Selveri ja Jüri Konsumi juures punane kogumiskast (tekstiilijäätmed peavad
olema kuivad ja puhtad, ei pea olema terved ja kasutuskõlblikud); korralikke riideid
saab tuua Rae valla haridus- ja sotsiaalametisse, kes jagab need valla abivajajatele

kompostimiskast
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Töötajate motiveeritus mõjutab
töötulemusi
Rae vallas töötav motivatsioonikoolitaja Madis Lokotar kutsub ettevõtte juhte üles
mõtlema selle peale, kuidas oma töötajaid motiveerida.

Töötaja ja tööandja on kaks igipõlist
osapoolt, kellel mõlemal on töötulemustest
ja motivatsioonist oma nägemus. Töötajale
seostub töötahe loomulikult materiaalsete
hüvedega ehk töötasuga. Usun, et meie

hulgas pole kedagi, kes saaks öelda, et pole
soovinud oma karjääri jooksul palgatõusu.
Selles pole loomulikult midagi halba, kui
aluseks võtta see, et töötaja pingutab palgatõusu nimel rohkem ning on tootlikum.
Kuid kui töötasu on põhiline, siis miks
lahkuvad töölt paljud hästi tasustatud töötajad?
Koolitustel küsin alati: „Kas oleksite
nõus töötama 300–500 euro võrra suurema
palga eest, kui saaksite pidevalt etteheiteid
ning negatiivset tagasisidet nii tööandjalt
kui ka töökaaslastelt?” Koolitustel osalejate
vastustest võib üheselt järeldada, et töötasust suuremat rolli mängib töökeskkond.
Meeldiv ja toetav töökeskkond lapib alati
puudujääke töötasus, kuid sageli tuleb ette
olukordi, kus puudu on mõlemast. Loomulikult on ettevõtte eesmärk teenida tulu
ning paljudel tööandjatel polegi võimalik
töötasu tõsta, kuid tuleks meeles pidada,
et hea sõna ja kiitus tugevdab meeskonda
ning aitab raskustest üle saada.
Fakt on see, et 75% töötajatest arvab, et
neid ei tunnustata piisavalt. Kuid kui pal-

Lastehoiuga kohanemiseks
tuleb varuda aega
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse
elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja
hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. Tavaliselt võtab kerge kohanemine aega
10–15 päeva ja raskemal juhul 1–2 kuud.

Mõned asjad, mida ei ole soovitatav teha
Ära hiilida, kui laps on mänguhoos. See on
mugav vanemale, aga ebameeldiv kogemus
lapsele ja võib õõnestada usaldust. Laps
võib hakata edaspidi vanemat „valvama“,
et ta enam ära ei kaoks.
Eirata lapse tundeid. Laps peab aru
saama, et tema tunded on olulised. Püüdke
teda mõista ja tema tundeid peegeldada.
Näiteks öelge: „Ma saan aru, et sa oled
kurb, et sa tahaksid emmega olla.“ Ärge
öelge, et ei sobi või ei tohi nutta, siin ei ole
midagi hirmsat. Siis tunneb laps, et te ei
mõista teda. Pigem öelge lapsele, et praegu
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on raske, aga on vaja harjuda, et tal tuleb
tore päev.
Rääkida negatiivselt lastehoiust ja
õpetajatest ja tuua oma kunagist ebameeldivat lasteaiakogemust näitena. See ei aita
kuidagi kaasa lapse hoiuga kohanemisele.
Usaldage õpetajaid ja uskuge, et tänapäeval
on kõik lapsesõbralikum.
Premeerida last mänguasjade, maiustustega. Pigem leidke ühist aega, et midagi
koos teha. Lähedus ja koosolemine on lapsele olulisem.

Mida vanem tunneb?
Kui laps alustab lastehoius käimist, tuleb
tal toime tulla mitmete väljakutsetega.
Uue paigaga kohanemisega aitavad toime
tulla eelkõige lähedussuhe vanematega ja
vanemate abi. Eriti oluline protsessi mõjutaja on vanemate ja hoidjate koostöö ning
omavaheline usaldus. Vanemate jaoks on
lapse hoidu panemine sageli raske otsus,
mis toob endaga kaasa ärevuse ja mure
lapse pärast. Vanemad võivad muretseda

jud julgevad seda tunnistada oma ülemusele? Vähene motiveeritus võib kajastuda
näiteks klientidega suheldes viisakuse ja
mõistvuse vähenemises/kadumises, lugupidamatuses tööandja ja/või kaastöötajate
suhtes, aina pikemaks venivates kohvi- ja
suitsupausides. Ilmselgelt on järgmisteks
probleemideks suurenev kaadri voolavus
ja klientide usalduse kaotamine, mis omakorda veab alla ettevõtte majandustulemused. Motivatsioonipuudus on äärmiselt
nakkav. Kui üks motivatsioonipuuduses
töötaja ei täida oma kohustusi klientide ja
ülejäänud meeskonna ees, võivad ka ülejäänud meeskonnaliikmed tema eeskujul
tegutseda. Tekib põhjendatud küsimus:
kas klient on õnnelik ja rahulolev, kui teda
teenindab enda töö/palga/kaastöötajatega
rahulolematu töötaja? Vastus kõlab lihtsalt,
aga samas julmalt: ei ole.
Terviklik motiveeritus koosneb paljudest teguritest, nagu töökeskkond, töökaaslased, perekond, eneseusk, tervis,
saavutused, tunnustus jms. Kuidas antud
probleeme lahendada ja ennast või oma
töötajaid taas edulainele sättida? Sellest
saab lugeda juba järgmises artiklis. Omalt
poolt tänan kõiki lugejaid, kellele tundub
antud teema aktuaalne ja huvitav.
Soovitus: kujutage ette, et teie alluv
või kaastöötaja on taim.
Madis Lokotar
selle üle, kas nende lapse eest hoolitsetakse
piisavalt ning kas too saab hoius olles küllaldaselt tähelepanu ja lähedust. Vanemate
jaoks on lapse hoidu viimine seotud ka ühe
etapi lõppemisega suhetes lapsega. See võib
tekitada vanemates ärevust ja kurbust lapsest lahkumisel.
Vanemad peaksid meeles pidama, et
eraldumisprotsess ei ole raske mitte ainult
lapsele, vaid ka neile endale. Kui vanemad
on valmis laskma oma lapsel maailma avastada, tunneb ka laps end rohkem valmis
seda tegema. Väikesed lapsed elavad emotsionaalses sünkroonsuses oma vanematega. Kui vanem on last hoidu tuues rahutu
ja ärevil, siis laps tunneb end samuti. See
ärevus takistab aga lapsel uue keskkonna
uurimist ja avastamist.
Kohanemise kergendamiseks on hea
arvestada teatud aspektidega: oluline aja
varumine, konkreetsus lahkumisel, järjekindlus, turvaelemendi leidmine. Kindlust
lisavad eelnev ettevalmistus, õige päevakava, rutiin kodus ja peab olema valmis ka
tagasilöökideks.
Lasteklubi Väike Päike
Artikkel ilmus pikemal kujul lastevanematele suunatud infoportaalis www.
minulaps.ee

spordielu

Nimeka treeneri palganud
Liider / Rae vald läheb võrkpalli
esiliigat võitma

Rae
krossijooksul
võistlesid tipud

Ka sel hooajal mängib Rae vald Eesti võrkpallimaastikul olulist rolli – kõrgete eesmärkidega asuvad võistlustule nii mehed
kui ka naised.
Kõrgeimal tasemel ehk esiliigas teeb
kaasa meeskond, mis kannab nime Liider
/ Rae vald. Märkimisväärseimaks täienduseks on eelmisel aastatuhandel nii Soome
kui ka Eesti koondise juhendaja ning nii
siin- kui ka sealpool lahte mitme meistriliigaklubi peatreeneri ametit pidanud Laimons Raudsepa värbamine.
„Meeskonna tuumik on koos mänginud kümmekond aastat ja suvel kostis
arvamusi, et treeningud jäävad ühekülgseteks ning vaja oleks heas mõttes raputust,“ meenutas Liider / Rae valla mängija
ja esindaja Kaarel Kais. „Võtsin Laimonsiga
ühendust ja minu suureks üllatuseks oli ta
kohe nõus meid abistama. Esmamulje on
väga positiivne – treeningud on huvitavad
ning pärast mänge on ta järgmisel päeval
mulle helistanud ja küsinud tagasisidet.“
Matialaverlikult protsentidesse laskudes pakkus Kais, et Raudsepa tulek peaks
eelmisel hooajal neljanda koha saanud
võistkonna tulemust parandama 20 protsendi võrra. „Hooajaeelsel koosviibimisel
leppisime omavahel kokku, et vähema kui
kuldmedaliga me sel hooajal ei lepi. Teisi ja
kolmandaid kohti oleme korduvalt saanud,
kuid esiliiga võit on meil puudu,“ rääkis
Kais.
Mängijatest on lisandunud eelmisel
hooajal meistriliigas Rakvere VK koosseisu

Kolmandat korda toimunud Rae valla
krossijooksuvõistlused läksid ajalukku
erakordselt tugeva osalejaskonna tõttu.
Naiste jooksus osales Kaisa Kukk, kes on
praegu valitsev Eesti meister maratonis,
ning meeste grupis võistles Kenny Kivikas, kellele kuulub orienteerumise MM-il
lühiraja 27. koht.
„Rõõm on näha, et paljud klubid peavad tihedasse maanteejooksude kalendrisse
vajalikuks lisada krossijooksuvõistlusi ning
oma esindused olid Rae krossile sellel aastal saatnud pea kõik juhtivad jooksuklubid,“ kommenteeris võistluse peakorraldaja
ja spordiklubi UP Sport peatreener Urmas
Põldre.
Põldre sõnul oli täiskasvanute stardis
meestegrupis 31 ning naistegrupis 18
võistlejat. Naiste esikolmik 3-kilomeetrisel rajal oli Kaisa Kukk, Olga Andrejeva
ja Britt Rammul. Meeste 6-kilomeetrisel
rajal Kenny Kivikas, Sander Jürs ja Karel
Hussar.
Rae krossi avadistantsil võistelnud
kõige noorematest, C-klassi poistest ja
tüdrukutest, olid parimad Laura-Liis Väli
Koselt ja Kristian Otlot Jürist. B-vanuseklassis tulid võitjateks Berit Aruväli Jürist
ja Rainer Kravets Kiilist. A-vanuseklassis
tegid parima tulemuse Kirke Pärnapuu ja
Siim Saar Jürist.
MTÜ UP Sport on Rae vallas tegevust
alustanud uus spordiklubi, kus treenib üle
40 lapse ja täiskasvanu ning mis on korraldanud erinevaid kohalikke liikumisüritusi,
millest tuntumad on kuus korda toimunud
Peetri lastejooks ja Assaku-Järveküla kergliiklustee avamise liikumisüritus.
Üritust toetasid Kalev, SiS, Rae vallavalitsus ja spordikeskus, Kuldsed Käed, Kalev
Spa, Kristo Reinsalu.
RS

kuulunud Aivar Silm ja pikaaegse esiliiga
kogemusega Indrek Verro. Esiliigas teeb
kaasa kümme klubi, 7000 euro suuruse
eelarvega Liider / Rae vald peab oma kodumänge Peetri ja Jüri võimlas.
Esiliiga alustas oktoobri viimasel päeval. Karikasarjas piirdus Liider / Rae vald
esimese ringiga, kus tuli kahel korral 0 : 3
alla vanduda meistriliigas osalevale Tallinna Selverile.
Novembris alustava naiste rahvaliiga
tugevaimas ehk A-tugevusgrupis on Rae
vald sel hooajal esindatud koguni kahe
klubiga. Esikohta asub kaitsma Peetri VK,
eelmisel hooajal B-tugevusgrupis hõbemedaliga üllatanud Peetri Sõbrad panevad end tänavu samuti proovile kõrgeimas
seltskonnas.
„Meil tekkis kahtlus, et B-grupi tase
võib jääda meie tublidele naistele liiga
nõrgaks. Ka rahvaliiga korraldajad avaldasid meile kerget survet liituda A-grupiga,“
selgitas Peetri VK juhatuse esimees Margot Lelle. „Esindusnaiskonna eesmärgid
on kõige kõrgemad, Peetri Sõbrad soovivad
end tugevates mängudes proovile panna ja
seeläbi areneda.“
Mõlema naiskonna juhendajana jätkab
Ellen Liik, treenitakse ja mängitakse Peetri
kooli võimlas. Peetri VK koosseisu lisandus klubivõrkpallis Soome ja Eesti meistriks kroonitud ning rahvusnaiskonnas ligi
poolsada kohtumist pidanud Reet Sepp.

Foto Urmas Põldre

Foto Maarja-Liisa Kais

Andres Kalvik
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Peatreener Laimons Raudsepa juhtimisel on Liider / Rae valla meeskonna eesmärk võita
sel hooaja võrkpalli esiliiga

30 kiiret meest Rae krossi 6 km stardis teel
Jüri terviseradade poole
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Rae vallal oma olümpialootus
Rae valla elanikel on põhjust tuleval aastal
Brasiilias Rio de Janeiros peetavaid suveolümpiamänge erilise hoolega jälgida, sest
olümpiapurjelaual RS:X asub võistlustulle
ka Peetri aleviku elanik Ingrid Puusta.
8. novembril 25-aastaseks saanud
Puustal on koht unistuste võistlusel kindel
ja pelgalt osalemisega ei kavatse naine leppida. Rio eelolümpia seitsmendana lõpetanud ja hiljutistel maailmameistrivõistlustel
Omaanis 20. koha saanud Puusta lõunaaafriklasest treener Matthew Rickard pole
salanud, et eesmärk on medal!
Üllatasite spordimeediat augusti lõpus
toimund Rio eelolümpia kõrge kohaga.
Läksite medalisõidule neljandana ja
lõpetasite kokkuvõttes seitsmendana.
Kaugele medal jäi?
Medalisõidus kehtivad erireeglid ning
kui neid päev varem lugesin, siis jäi kahe
silma vahele, et sadamasse peab minema
kolm tundi varem, et kohtunikud saaksid
varustuse üle kontrollida. Jõudsin sadamasse ainult kaks tundi enne starti, mis
tähendas, et minu tulemusele lisati kuus
punkti. Medalisõidus tähendab see kolme
kohta ja kuna seal on ainult kümme sõitjat, mõjutas see tulemust märkimisväärselt.
Stardis olin väga kurb ja kuri, aga lohutasin
end teadmisega, et tegemist on eelolümpiaga.

Foto erakogu

Pärast Londoni olümpiat, kus saite 15.
koha, on Teie areng olnud silmanähtav.
Rääkige palun lahti, mitu puuda soola
olete nelja aasta jooksul ära söönud ehk
kuidas on võimalik jõuda maailma eliitseltskonda?
Olen suunanud kogu oma energia ja

aja sporti ning teinud hooaja tihedamaks
rohkemate treeninglaagrite ja suurvõistlustega. Samuti on mulle vajalikku tagasisidet
andnud täiskohaga treener.
Teie treener Matthew Rickard oli otsekohene ja ütles, et tahate olümpialt medaliga naasta. Erinevalt tüüpilisest eestlasest, kes läheb endast parimat andma,
ei karda Te eesmärke kõva häälega välja
öelda. Kas Te ei pelga, et ebaõnnestudes saavad internetikommentaatorid
mõnuga näppudele valu anda?
Matthew on lõuna-aafriklane ja julgeb
kõik välja öelda, mida mõtleb. Matthew
sisendab mulle, et see on võimalik, ja aasta
pärast, kui kõik läheb perfektselt, võin
jõuda olümpial esikolmikusse. Ma kindlasti ei taha tekitada liigseid ootusi. Olen
välja öelnud oma unistused ja ootused, aga
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Osa olümpiavarustusest panite teele juba
septembri alguses. Miks nii vara?
Saatsime konteineri Riosse juba
oktoobri alguses, kuna nende veoks kulub
kaks-kolm kuud ning tahame minna sinna
detsembris treeninglaagrisse ning võtta
osa kohalikest võistlustest, mis toimuvad
olümpiavetel.
Öelge minusugusele mandrirotile, kui
kiiresti purjelauaga tavaliselt võistlusoludes liigute.
Kiirus oleneb tuule kiirusest ja suunast. Kui aga võtta olud, kus me liigume

Aitäh kõigile senistele toetajatele: Eesti Olümpiakomitee,
Eesti Jahtklubide Liit, Science in Sport Eesti,
KSA Silmakeskus, Rae vald, Eesti Kultuurkapital,
Eesti Purjelaualiit ja Alu Metall
Ingrid Puusta

ma ei saa kindel olla, et see realiseerub Rio
olümpial. Ma internetis kommentaare ei
loe ja seega sellega probleeme ei teki.
Kui palju purjelaudureid olümpiale pääseb ja kui suurel osal on reaalne lootus
medalini jõuda?
Olümpial saab 26 riiki välja panna ühe
sportlase ning tase on väga kõrge. Aga
kuna olümpia toimub nelja aasta tagant,
siis see fakt lisab favoriitidele stressi ning
kõike võib juhtuda. Minu eesmärk on vigu
vältida. Purjetamises on palju nüansse –
tuule tugevus, hoovused, tuule pööramine
ja konkurentide taktika – ning sõidu ajal
peab kõike seda jälgima.
Millised ilmastikuolud Teile sobivad?
Ma ei mõtle selle peale, vaid üritan olla
kiire ja tunda ennast kindlana igasugustes
oludes.

Rio eelolümpia seitsmendana lõpetanud
Ingrid Puusta

läksid, oli üsna puhas. Sõidu ajal nägin
ainult mõnda kilekotti. Eelolümpial tuli
hoovus meie võistlusaladesse sisse ookeanilt ja seega oli vesi puhas. Kui olümpia ajal
peaks hoovus keerama, on meil kindlasti
palju sodi vees. Ma ise selle pärast väga ei
muretse, vaid loodan, et mu immuunsüsteem peab bakteritele vastu ja püsin olümpia ajal terve.

Rio saastunud olümpiaveest räägitakse
õudusjutte. Kuidas eelolümpia ajal olukord oli?
Sadamas oli vesi tõesti väga reostunud, hulpimas võis näha kõikvõimalikke
asju. Aga rand, kust purjelaudurid veele

kõige kiiremini, siis usun, et sõidukiirus on
umbes 30–40 km/h.
Kas RS:X klassis tuleb purjelauaga
võimalikult kiiresti punktist A punkti B
jõuda või on võistlus keerulisem?
Põhimõtteliselt see ongi nii, aga selleks,
et jõuda ühest kohast teise, tuleb läbida teatud punktid. Kõik võistlejad alustavad stardiliinilt koos ja ette on antud läbimist vajav
rada. Sõidu ajal tuleb muu hulgas jälgida
tuule pööramisi ja hoovusi. Kuna stardis
võib olla 45 sõitjat, peab arvestama konkurentidega, et nad vaba tuult ära ei võtaks.
Olete sündinud Tartus, kuid kuidas sai
Teist Rae valla elanik?
Sündisin tõesti Tartus, aga elasin esimesed 11 aastat Märjamaal. Kuna ema
sai Tallinnas tööd, siis kolisime pealinna
ja mõne aja pärast Rae valda. Praegu elan
Peetri alevikus.
Kas õpingud Taanis Århusi Tehnikaülikoolis keemia ja mikrobioloogia erialal
on läbi?
Olen õpingud lõpetanud ja bakalaureusekraad on käes. Läksin Taani pärast

spordielu
keskkooli, kuna mul oli soov õppida välismaal ning see tundus hea võimalus. Olen
väga rahul, sest õppisin olema iseseisev ja
mu maailmapilt avardus. Kolisin tagasi
Eestisse ja valmistun Rio olümpiaks.
Küsite stardipaik.ee vahendusel toetust
ka tavainimestelt. 10. novembriks loodate heade inimeste abiga kokku saada
3000 eurot. Miks valisite just sellise
summa?
Usun, et paljud inimesed usuvad
minusse, elavad mulle kaasa ning on
mõelnud, et tahaks kuidagi minu teekonda
Riosse aidata, aga ei tea, kuidas. Seega tegin
projekti portaali Stradipaik, et inimesed,
kes minusse usuvad, saaksid mind toetada.
Valisin summaks 3000 eurot, kuna selle
raha eest saaksin minna enne olümpiat
Riosse treeninglaagrisse.
Kui suur peaks olema Teie eelarve, et
saaksite muretult Rio olümpiaks valmistuda?
Perfektse hooaja kulud küündiksid
45 000 euroni, mis on väga suur summa.
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Raha kulub peamiselt kaatri rentimisele
väljaspool Euroopat. Tänavune MM toimub Omaanis ja tuleval aastal Iisrealis ning
neli MK-etappi peetakse väljaspool Euroopat. Kaatri rentimine üheks võistluseks
maksab 2500–3000 eurot. Sellele lisanduvad lennukipiletid mulle ja treenerile ning
majutus. Olümpiavarustusele kulub aastas
umbes 9500 eurot.
Kas olete veehull ka selles mõttes, et veedate vaba aegagi nii palju kui võimalik
merel või tahate väljaspool sporti kindlalt kahe jalaga maa peal olla?
Tõsi, ka minu vaba aja veetmine on
tihtipeale seotud merega. Sõidan siis näiteks fun purjelauaga, millega saab kiirust
nautida, või proovin vahelduseks aerusurfi.
Samuti meeldib mulle üldfüüsilist trenni
teha mere ääres. Tulevikus, kui olen oma
olümpiamängudel ära käinud, tahaksin
soetada endale jahi ja sellega ringi reisida.
Usun, et meri jääb mulle alati väga lähedaseks.
Andres Kalvik

Rae valla mängud sai rekordilise avalöögi
kaudsetele ettevõtetele ja osavõtvate tiimide nimesid vaadates kandis töö vilja,“
lisas Raig.
Rae valla mängud jätkuvad 15.
novembril Rae Keeglis peetava keegli ja
noolemänguga. Selle aasta numbri sees –
21. novembril – peetakse Jüri spordihoones
veel ka võrkpalliturniir.

Raig julgustab kõiki neid, kes pole veel
jõudnud end kirja panna, seda tegema, sest
tosinast etapist läheb arvesse kümme paremat tulemust. Endast võivad märku anda
ka üksiküritajad, kellele korraldajad aitavad sobivaks alaks sobiva võistkonna leida.
Andres Kalvik
Foto: Anneli Kardin

Traditsioonilised Rae valla mängud juhatas sisse petangiturniir, mis meelitas kohale
rekordilised 22 võistkonda. Võrdluseks
olgu märgitud, et eelmisel hooajal võttis
tervest sarjast osa 20 tiimi.
Viis ja pool tundi väldanud maratonpäevast väljus võitjana Tallinna Vangla, kes
alistas äärmiselt pingelises finaalis Peetri
Spordi 13 : 11. Kolmas-neljas koht kuulusid vastavalt AIM Productionile ja Digitile.
„Võitlesime lõpuni. Suutsime pingele
vastu pidada ja olulised punktid ära tuua,“
lausus Tallinna Vangla esindaja Marek
Sooäär. „Tõsiselt ei tegele petangiga võistkonnas keegi. Suvel sai paar korda mängitud.“
Tallinna Vangla on osalenud Rae
valla mängudel esimesest hooajast alates.
Debüüti tehes saadi teine koht, eelmisel
hooajal jõuti kuue parema hulka. „Nüüd on
eesmärk esikoht võita,“ ei salanud Sooäär.
Rae valla mängudele on end kirja
pannud juba 26 võistkonda. Ürituse peakorraldaja Indrek Raig ütles, et see näitab
eelkõige kohalike inimeste spordilembust.
Vähetähtsaks ei saa pidada ka avaalal
Hekoteki poolt välja pandud hinnalisi
auhindu: võitjaid premeeriti pulsikelladega, teise koha omanikud said pealambi
ja kolmandaks tulnud taskutööriistakomplekti. „Panustasin reklaami tehes ümber-

Rae valla mängude avaala, petangiturniiri võitnud Tallinna Vangla (vasakult): Kristel
Härm, Marek Sooäär, Neeme Peek ja Tarmo Kose

november 2015 • Rae Sõnumid

22

reklaam

Rae Sõnumid • november 2015

reklaam

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD · Telefon 6050 078
Ehitajate tee 116, TALLINN · Telefon 6099 235

ee
et

Ö

ita

Eh

ä
ism

ee
et
jat

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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Rennikaitse vabastab tülikast
vihmaveerennide puhastamisest!

RENNIKAITSETA

RENNIKAITSEGA

Rennikaitse on nutikas lahendus, mis laseb vihmaveerenni
voolata ainult veel, hoides eemale lehed ning muu prahi.

+372 513 2217

HELISTA JA
KÜSI LISA!

www.rennikaitse.ee

Kütad kodu
üle 50 € eest kuus?
Fikseeri elektrihind
küttepaketiga!

JÜRI KONSUMIS!
ARUKÜLA TEE 29
Kli
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Talv tuleb alati ootamatult! Kui
Sa ei soovi kevadeni elektrihinna
tõusu pärast väriseda, ͤkseeri hind
Elektrumi küttepaketiga. Pakett
on eriti kasulik, kui maksad elektri
eest enam kui 50 eurot kuus ning
Eesti Energia kliendina saad meilt
kindlasti parema pakkumise!

TE
OLE TUD!
A
OOD

Paketis tasuta kodutehnika
kindlustus terveks aastaks!
Sõlmi leping kohe aadressil
www.elektrum.ee

711 5555 • kliendiinfo@elektrum.ee •
elektrum.ee • facebook.com/ElektrumEesti

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

Küsi meilt kindlasti pakkumist!
Tel: 56650748, 56458513.
e-post: raemeistrid@gmail.com
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Pehme mööbli,
madratsite ja
koduvaipade
süvapuhastus.
Täpsemnfo:
www.puhastusest.com

Tel. 5027229; 5661 5043

reklaam

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

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA
TRANSPORT
JA SOODSAD
HINNAD!

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

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

VÄLJAKU 5
kortermaja Jüris

Uued, väga hea
hinna-kvaliteedi suhtega
korterid peredele
otse Jüri aleviku südames.
Kõik heaks eluks vajalik
mugavalt lähedal.
VALMIB
KEVAD 2016
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IGA
SE L L E RE KLAA M
KÕI K KAUBAD

-20%

» Ehitus- ja remontvärvid
» Puidukaitsevahendid,
peitsid, lakid
» Aerosoolvärvide toonimine
» Puidutööstusvärvid
» Metallitööstusvärvid
» Epoksüüdpõrandakatted
Lisainfo:
Merilyn Laid
merilyn@hansaviimistlus.ee
517 0734
Kulno Taelma
kulno@hansaviimistlus.ee
5566 6608

www.hansaviimistlus.ee/kv-arendus
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VÄRVIKAUPLUS
Tuleviku tee 10,
Peetri alevik, Rae vald
Tel. +372 661 2295
Fax. +372 661 2296
www.marde.ee

OLEME AVATUD:

E-R

9.00-18.00

reklaam
Ootame Peetri Selveri
perre tööle:

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
TRANSPORDITÖÖLISI
ÖISEID
KAUBAPAIGUTAJAID
Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja
saada oma CV e-posti aadressile
personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel
www.selver.ee või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.
NB! Võtame ühendust vaid välja
valitud kandidaatidega.

AUTOKESKUS SINU LÄHEDAL
Ootame sind Inchcape Motors Estonia esindusse Läike teel!
-

Oleme Jaguari, Land Roveri ja Mazda ametlik esindaja Eestis.
Pakume Volvo sõiduautodele garantiijärgset remonti ja hooldust.
Teisel korrusel suur valik kontrollitud kasutatud autosid.
Kõikide automarkide omanikud on teretulnud vahetama rehve ja pesema autot!

IGAL TÖÖPÄEVAL

SÕIDAB TASUTA
KLIENDIBUSS

TALLINNA KESKLINNA JA TAGASI.

BRONEERI
HOOLDUS TELEFONIL
663 0633 VÕI
WWW.INCHCAPE.EE
Inchcape Motors Estonia OÜ Läike tee 38, Peetri, Rae vald 75312, Harjumaa Infotelefon: 6 630 600 info@inchcape.ee www.inchcape.ee
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kuulutused
KUULUTUSED
Eriline jõulukink! Oma fotoga padi või
kott! Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil
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
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

Müüa LOOMASÕNNIKUT, MULDA 15
t – 120 eurot, KILLUSTIKKU, FREESASFALTI ja LIIVA. Tel 5697 1079, e-post:
taluaed@hot.ee
Annan saksa keele eratunde nii lastele kui
ka täiskasvanutele. Tel 514 5060
Saksa ja prantsuse keele eratunnid. Tel
5699 9770

Soovin osta endale sōidukorras sōiduautot hinnaga kuni 1000 €. Vōib olla ka ilma
ülevaatuseta. Vormistan kohapeal vōi soovi
korral ARKis. Ostuga on kiire. Tel 5819
0200
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase. Pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel 5859 9737

Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine. Egon Vool
5649 1815, egon.vool@mail.ee
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 5807 2581; info@potipoiss.ee

Rae valla Spordikeskus
pakub tööd

Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40
l / 60 l võrgus, puitbrikett, klotsid 10–30
cm 40 l võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja
saepuru kotis. Tel 501 8594, kaminapuud.
com

Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm, lepp
30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.ee

Areenimeistrile 1,0 kohta,
al detsembrist 2015
Ujulavalvele 0,4 kohta,
al detsembrist 2015
Administraatorile 1,0 kohta,
al jaanuarist 2016

Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt.
Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet.
Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee Tel 501
9454

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimisesemeid. Tel 602 0906 ja 501
1628, Tim

Töö asukoht on
Jüri Spordihoones, Laste tn 3.
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Lisainfo tel 6420145 või
info@raespordikeskus.ee

teated
oktoobris
registreeritud
sünnid
RIIKO KASKEL
RICHARD LEON TUUL
MIIKAEL SUURTEE
DEVID ALŠANSKI
RON ŠPITSMEISTER
JAN-EGERT VÄLLO
KASPAR KRINAL
DANIIL JEGOROV

Novembri sünnipäevalapsed

PATRIK SEBASTIAN TAGEL

HELJA PUSTOLJAKOVA

94

SAIMA KULLAMAA

81

KEVIN TOOMING

ERIH KÜTT

90

ILMAR SÕRMUS

80

ARMIN VAIDE

NIKOLAI FURMANJUK

89

LEMBIT SONG

80

CHRISTOFER TOODO

VILMA GRUBE

87

HELVI HORM

80

SEBASTIAN VÕSANG

ANNA TIMOFEEVA

87

JOOSEP LUIK

75

GERT LAANEMETS

ALEKSANDRA KULEBA

86

HELJU HIIEVÄLI

75

PAVEL ZAPOROŽETS

RICHARD TAHK

85

ELFI HÜTT

70

DANIEL ANTSIBOR

ELLA VAREM

85

VOLDEMAR SMIRNOV

65

LAURA KÜTT

LIA KOPLIMÄE

84

OLEV SUURKASK

65

ADEELE ORDLIK

HELGI SAAREP

83

HELIN KANGUR

65

MIA MARLEEN ENDE

LEHTI SALL

83

MADIS SULG

65

LISANNA KIKAS

VAIKE FEIL

82

VALENTIN SOASEPP

65

MERIBEL PITSALU

HANDO NOOR

81

LEILI SUTTER

65

ELIISE SAARMETS

HELGA MÄNNIMÄGI

81

AVO MEERITS

65

VANESSA SIILIVASK

HELLA KUUSKMAA

81

EMMA SIBUL
HELIS LOND

Oktoobris lahkunud
JURI KLÕŠOV
RAIVO KRÖÖNSTRÖM
AHTBULAT KUTANOV
ALLAN VELVE
ALO KINKSEP
HELGA PILVINSKI

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
OKTOOBRIKUU
5. oktoobril
6. oktoobril
11. oktoobril
13. oktoobril
20. oktoobril

põleng Kurna külas Maxima laos
likvideeriti avarii tagajärjed Lagedil
kustutati järelevalveta lõke Patikal
likvideeriti õlireostus Kurna külas
likvideeriti avarii tagajärjed Tartu mnt
10. km-l
21. oktoobril ukse avamine Jüris Kasemäe 1
22. oktoobril tulekahju Maardus Lao 5
29. oktoobril põleng Pildikülas Põrguvälja tee 5A

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

Aeg mure ja leina kord kergemaks
muudab, kuid mälestust emast aeg
võtta ei suuda
Kallist ema, vanaema ja
vanavanaema

Olga Allikveed
17.11.1915–16.07.1992
mälestavad
kolm nooremat põlvkonda
tema 100. sünniaastapäeval

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Hea vallaelanik,
Rae vallal täitub tänavu 149. aastapäev.
Kutsume Sind aastapäevale pühendatud

pidulikule kontsertaktusele
Vaida Põhikoolis 20. novembril algusega kell 19.00
Arsise kellade ansambel ja dirigent Aivar Mäe
Lisainformatsioon 605 6759

Ansambel Riﬀ ja üllatusesinejad
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