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Rae valla ametlik väljaanne

Järgmised hõbelusikate
jagamised toimuvad oktoobris
Vali sobiv trenn Rae valla
Spordikeskusest
Vaida Põhikooli direktoriks valiti
Piret Hallik
Ülevaade teetöödest, mis on
tänavu veel ees ootamas
Rail Balticu planeeritavat trassi
hinnatakse keskkonnamõjude
aspektist
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7 –aastane Aleksandra Kurs jalutamas koos ema Maarja ja
venna Karliga enne Peetri kooli avaaktust mööda uhiuut
kergliiklusteed, mis ühendab Peetrit ja Järveküla.

Aleksandrast sai 1. septembril Rae valla koolilaps koos 343 lapsega, kellele esimest korda helises
koolikell. Mille poolest erineb aga see väike tüdruk teistest koolijütsidest, loe lk 10.

Rail Baltic

Rae valla elanikud
saavad Rail Balticu
teemal arvamust avaldada
Juulis toimunud Rail Balticu juhtkomitee
kohtumisel otsustati Harju maavanema
ettepanekul, et raudtee planeerimist jätkatakse Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas
niinimetatud läänepoolsel trassivariandil.
Kuigi Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eelistas idapoolset ja odavamat
trassi, on planeerimisseaduse kohaselt lõplik otsustusõigus maavanemal.
Praeguse kava kohaselt siseneb Rail
Baltic Tallinnast Rae valda Lagedilt, siirdudes Rae küla lõunaküljele. TallinnaTartu maantee ületab raudtee Järve tee ja
Põrguvälja tee ristumiskoha lähedalt ning
sealt edasi läheb trass Uuesalu küla suunas. Uuesalust edasi suundub Rail Baltic
Kangru küla poole ja sealt planeeritakse
raudteed läbi Raplamaa Pärnusse.

vastust teadmata võib oletada, et vald saab
korralikult kannatada. „Kust tuleb raudtee
rajamiseks vajalik täitematerjal? Kas Rae
vald kaevatakse selle tulemusel auklikuks?
Kas kiirraudtee kõrvale tuleb ka kohalik
rongiliiklus koos peatustega? Rae vallas
vajaks parandamist tihedalt asustatud
piirkondade, nagu näiteks Peetri aleviku
ühistranspordiühendus Tallinnaga, kuid
seda ala raudtee ei läbi. Mina isiklikult
olen skeptiline, sest vastamata küsimusi
on palju,“ resümeeris Põldmäe ja lisas veel,
et Rail Balticu võimaliku rajamise korral
Rae valda tuleb üle vaadata ka valla üldplaneering, sest raudtee ja rajatavad kahetasandilised ristmikud muudavad siinset
elukeskkonda märkimisväärselt.

Kompenseerimistasu lahtine
Uuesalu nõuab
leevendusmeetmeid
Uuesalu Külaselts on töösse mineva trassivaliku vastu ägedalt protestinud. „Esialgu
jooksis trass otse Uuesalu elamurajoonist
läbi, kuid nüüd nihutati joon pisut põhja
poole, kuid ka selle variandiga ei saa me
nõustuda,“ selgitas Uuesalu külavanem
Toomas Metsaots.
„Raudtee tõttu ühtegi maja Uuesalus
lammutama ei pea, kuid mõned hooned
jäävad Rail Balticu lähedusse ning vajavad
leevendusmeetmeid. Kõige rohkem puudutab see Orava ja Susi tänava maju. Oleme
saatnud vastavasisulisi kirju Majandusja kommunikatsiooniministeeriumisse,
Harju maavanemale ning juhtivpoliitikutele, kuid meie arvamust pole arvesse
võetud.“
Rae abivallavanem Priit Põldmäe
toetas Metsaotsa seisukohta. „Paraku
läbib täna plaanitav Rail Balticu koridor
liiga palju elu- ja tööstuspiirkondi, kuid
Rae valla elanike häält kuulda ei võetud.“
Põldmäe sõnul tegi volikogu ettepaneku,
et raudtee kulgeks hoopis tänases Viljandi
maantee piirkonnas olevas koridoris ja Rae
valda ei läbiks.
„Arutlusel oli ka võimalus, et raudtee
oleks Tallinna ringteega samas koridoris,
mis lõhuks valda kõige vähem, kuid need
ettepanekud jäeti planeeringust kõrvale,“
sõnas Põldmäe. „On ju selge, et ükskõik
mismoodi Rail Baltic kulgema ei hakka,
siis lõhub see väga olulisel määral olemasolevat elukeskkonda,“ rääkis Põldmäe ja tõi
lisaks välja veel mitmeid küsimusi, millele
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Põldmäe ütles, et Rail Balticu varasematel
infotundidel on räägitud vajalikust sundvõõrandamisest raudteekoridori jaoks laiusega 35 meetrit. „Missugust hinda aga riik
praegustele maa- ja kinnisvaraomanikele
pakkuma hakkab, on lahtine,“ täpsustas

Põldmäe. „Aruteludes on läbi käinud turuhinna variant, kuid probleem on ju selles,
et selle raha eest ei pruugi uue eluaseme
soetamiseks piisata.“

Valitud trassi hinnatakse
esmalt keskkonnamõju
aspektist
Esmalt tuleb aga lõpuni viia Rail Balticu
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Avalikul väljapanekul on valminud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 31. augustist kuni 13. septembrini.
Põldmäe soovitab kohalikel elanikel
kindlasti materjalid, mis sisaldavad asjatundjate tehtud uuringuid, läbi lugeda ja
osaleda septembris Rae Kultuurikeskuses
toimuval avalikul arutelul.
Küsimuste või ettepanekute korral
tuleks juba varem pöörduda Harju Maavalitsusse või planeeringu koostaja poole.
„Rõhutan, et antud juhul käib arutelu keskkonnamõjude ümber ja selle teema piiresse
peaksid huvilised ka jääma,“ toonitas Põldmäe.
Maavanem Ülle Rajasalu teavitab lihtkirjaga eskiislahenduse avalikust väljapanekust kõiki kinnistuomanikke, kelle maa
jääb trassikoridori. Eskiislahenduse avalik
arutelu toimub Rae valla kultuurikeskuses
15. septembril kell 18.
Kadri Randoja ja Erika Leismann

2

Planeeritav Rail Balticu trassikoridor siseneb Tallinnast Rae valda Lagedilt, siirdudes
Rae küla lõunaküljele. Tallinna-Tartu maantee ületab raudtee Järve tee ja Põrguvälja tee
ristumiskoha lähedalt ning sealt edasi läheb trass Uuesalu küla suunas
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RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

Rail Balticu ehitamise
rahastamine
Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid 10.
juulil ühehäälselt heaks Euroopa Komisjoni 11,93 miljardi euro suuruse toetuste
paketi transporditaristutele, mille üks osa
on ka Rail Balticu projekt. Liikmesriikide
heakskiit muudab seega Rail Balticu rahastuse otsuse lõplikuks.
Eesti, Läti, Leedu ning kolme riigi osalusega ühisettevõte saavad projekti esmase
etapi elluviimiseks kokku 540 miljonit
eurot, millest 81,83 protsenti tasutakse
Euroopa ühendamise rahastust. Eesti osa
projekti esmase taotluse eelarvest on 213
miljonit eurot, millest 174 miljonit tuleb
Euroopa Liidult ning 39 miljonit riigieelarvest järgneva nelja aasta jooksul. Ehitustööd algavad 2018. aastal.
Andres Kalvik

Vallavalitsus
teatab
Järgmiste detailplaneeringute koostamise
algatamisest:
Soodevahe küla Lepniku, Lepliku ja
Lennuradari tee 6 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
11.08.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1148. Planeeritav ala asub
Soodevahe külas Tallinna-Lagedi
maanteest ida pool Lennuradari tee
ääres. Planeeritava ala moodustavad
Lepniku, Lepliku ja Lennuradari tee
6 kinnistu. Lähialana kaasatakse planeeringusse maa-ala, mis on vajalik
teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks,
sh Lennuradari tee L1 ja Lennuradari
tee kinnistud. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 7,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on viia ellu Rae valla üldplaneering
ja luua planeeringualale ruumiline
terviklahendus; jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Lepniku ning
Lepliku kinnistu äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega kruntideks ning muuta
tootmismaa sihtotstarbega Lennuradari tee 6 kinnistu sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juur-

Harju Maavalitsuse teadaanne seoses
Rail Balticu raudtee trassikoridori
asukoha määramisega
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande eelnõu avalikule arutelule eelnev
eskiislahenduse avalik väljapanek toimub
31. augustist kuni 13. septembrini.
Harju Maavalitsus annab teada, et
valminud on Rail Balticu raudtee trassikoridori maakonnaplaneeringu eskiislahendus eelistatud trassile (Harju maakonnas
lõigud 16A + 16B + 14C + 14G + 11A-II +
15B + 11B-II) ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande
eelnõu.
Rail Balticu maakonnaplaneeringu
eesmärk on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile. Planeeringu ja KSH aruande eelnõu

materjalid on kättesaadavad Rail Balticu
infoportaalis www.railbaltic.info
Harju Maavalitsus korraldab eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu
Rae vallas 15.09.2015 algusega kell 18.00
Rae Kultuurikeskuses aadressil Aruküla
tee 9, Jüri alevik.
Maakonnaplaneeringu algataja Harju
maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestaja
Harju maavanem. Maakonnaplaneeringu
koostamise korraldaja on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn; www.
harju.maavalitsus.ee) ning koostaja ja
planeeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise korraldaja OÜ Hendrikson &
Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

depääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Soodevahe küla Linnaaru tee 4 ja 13 ning
Veneküla Linnaaru tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
11.08.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1147. Planeeritav ala asub
osaliselt Soodevahe külas ja osaliselt
Venekülas Tallinna ringtee ja TallinnaLagedi maantee vahelisel alal. Planeeritava ala moodustavad Linnaaru tee 4,
13 ja 15 kinnistu. Lähialana kaasatakse
planeeringusse maa-ala, mis on vajalik
teede- ja tehnovõrkude planeerimiseks, sh Linnaaru tee L6 ja Lepiku tee
L1 kinnistud. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 35 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on viia ellu Rae valla üldplaneering ja
luua planeeringualale ruumiline terviklahendus; jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Lehmja küla Maanteevahe kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
04.08.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1128. Planeeritav ala asub
Lehmja külas, riigimaantee 2 TallinnaTartu-Võru-Luhamaa tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
Järveküla-Jüri teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada kaks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistut, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
Järveküla Vana-Laasi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
18.08.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1154. Planeeritav ala asub Järveküla vanas asumis, Vana-Järveküla ja
Liiva tee vahetus läheduses. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vana-Järveküla teelt ning eravalduses olevalt Tohvre-Paju kinnistult.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,31 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
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on viia ellu Rae valla üldplaneering ja
luua planeeringualale ruumiline terviklahendus; jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ning üheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
21.09.2015–04.10.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Assaku aleviku Tiigi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
20.01.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 57 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 04.08.2015 korraldusega nr
1134. Planeeritav ala asub Assaku alevikus Tiigi tee ääres. Juurdepääs alale
on planeeritud Tiigi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa 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.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
04.10.2015.
Lagedi aleviku Killustiku tee 2 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.05.2012 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 459 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 04.08.2015 korraldusega nr
1130. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Tallinna ringtee ääres. Juurdepääs
krundile on planeeritud T-11290 Tallinna-Lagedi transpordimaa krundilt ja
T-1 Tööstuse põigust. 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.
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Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.
Vastuväited ja ettepanekud detailplanee ringule esitada hiljemalt
04.10.2015.

Tallinna ringtee Jüri ristmiku detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
03.03.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 319 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 04.08.2015 korraldusega nr
1133. Planeeritav ala asub Jüri aleviku,
Pildiküla ja Lehmja küla piirialadel
Tallinna ringtee ääres. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 11,4 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on moodustada Tallinna ringtee Jüri ristmiku
rajamiseks vajalikud transpordimaa
krundid.
• Detailplaneeringu eesmärk 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.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 04.10.2015.
Lagedi aleviku Kuuse 2A, Kuuse 4A ja
Mihklisauna 1 kinnistu ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
12.04.2011 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 286 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.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
04.10.2015.
Järveküla Leerimäe tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
05.08.2014 Rae Vallavalitsuse korral-

•

•

•

dusega 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.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
04.10.2015.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Vaskjala küla Vesiroosi tee 8 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega
nr 1162. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Vesiroosi tee 8 kinnistul Pirita jõe
parempoolsel kaldal. Detailplaneering
on koostatud ligikaudu 2,5 ha suurusele alale.
• Detailplaneeringuga nähakse ette maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu
jagamine neljaks elamumaa, üheks
transpordimaa ja üheks üldkasutatava
maa sihtotstarbega krundiks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
jõeäärsele osale on ette nähtud haljasala ja parkmetsamaa ning Vesiroosi
teest ida poole jäävale osale elamumaa
maakasutuse juhtotstarve.
Patika küla Silla kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega
nr 1237. Planeeritav ala asub Patika
külas Golfi tee ja Pirita jõe vahelisel
alal. Detailplaneering on koostatud
ligikaudu 0,6 ha suurusele alale.
• Detailplaneeringuga planeeritakse
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheks elamumaa ja veekogudemaa ning kaheks transpordimaa
sihtotstarbega krundiks, määratakse
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

vallavalitsus
•

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud perspektiivne
elamu- ja haljasala- ning parkmetsamaa juhtotstarve.

Vaskjala küla Kaevuveski kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega
nr 1161. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas 11303 Jüri-Aruküla tee ja Vaskjala veehoidla vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Kaevuveski kinnistu
maakasutuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks, määrata elamukruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus planeeritavale
alale on ette nähtud haljasala- ja parkmetsamaa. Lähtuvalt kuni 30.06.2015
kehtinud planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu
põhilahenduse muutmine vastava
maa-ala üldplaneeringuga määratud
maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine, üldplaneeringuga määratud
hoonestuse kõrguspiirangu ületamine
või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Antud juhul planeeritakse ligikaudu 0,7 ha suurusel pindalal
kolm elamumaa krunti üksikelamute
ehitamiseks olemasoleva elamumaa
laiendusena. Suurem osa, ligikaudu
1,3 ha haljasala- ja parkmetsamaast
jääb endiselt maatulundusmaa sihtotstarbega. Kogu Kaevuveski kinnistust
moodustab planeeritav elamumaa 13%.
Seega säilitab detailplaneering piirkonnas valdavalt senise juhtotstarbe, milleks on maatulundusmaa ning planeeritu sulandub olemasolevasse ja varem
planeeritud elamupiirkonda. Detailplaneeringuga järgitakse väljakujunenud
hoonestuslaadi ning hoonete mahtusid. Kolme uue elamukoha loomist
olemasoleva tiheasustuse laiendusena
ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks
või ulatuslikuks muutmiseks.
Veneküla Sinnika kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 04.08.2015 korraldusega
nr 1132. Planeeritav ala asub Venekülas
Veneküla tee ääres. Detailplaneering on
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koostatud ligikaudu 2,0 ha suurusele
alale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Sinnika maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kolmeks
elamumaa kinnistuks ja üheks transpordimaa kinnistuks, juurdepääsu
lahendamine Pirita-Jõe kinnistule,
elamumaa kinnistule ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga, kus alale on ette
nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Vaskjala küla Veskimäe tee 7 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 04.08.2015 korraldusega
nr 1131. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Veskimäe tee ja Pirita jõe vahelisel alal. Detailplaneering on koostatud
ligikaudu 1,6 ha suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbega
kinnistu kaheks väiksemaks elumaa
kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
Peetri aleviku Vana-Tartu mnt 9 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 04.08.2015 korraldusega
nr 1129. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu mnt ääres. Detailplaneering on koostatud ligikaudu 2,0 ha
suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbega
kinnistu üheksaks elamumaa ja kaheks
transpordimaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
Järveküla Leerimäe tee 12b ja Leerimäe
põik 5 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega

•

•

nr 1153. Planeeritav ala asub Järvekülas
Leerimäe tee vahetus läheduses. Detailplaneering on koostatud ligikaudu 0,4
ha suurusele alale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rae Vallavolikogu
24.08.2005 otsusega nr 457 kehtestatud
Järveküla Leerimäe tee 10 kinnistu teise
osa detailplaneeringut pos 23 ja pos 29
ehitusõiguse osas ning liita nimetatud
kinnistud üheks elamumaa krundiks.
Detailplaneeringuga ei muudeta kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

Järveküla Sepa-Maidu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega
nr 1240. Planeeritav ala asub Järvekülas
Kindluse tee ääres. Detailplaneering on
koostatud ligikaudu 4,98 ha suurusele
alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kahekümne kolmeks elamumaa, neljaks transpordimaa, üheks
tootmismaa ja üheks üldmaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Järveküla Männimetsa tee 21 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 01.09.2015 korraldusega
nr 1153. Planeeritav ala asub Järvekülas Männimetsa tee ääres. Detailplaneering on koostatud ligikaudu 0,2 ha
suurusele alale.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavolikogu 10.03.2009
otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla
küla LM Lao kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 10 ehitusõiguse osas.
Detailplaneeringuga ei muudeta kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda aadressil http://gis.rae.ee/.
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Oktoobri
keskpaigaks
saab valmis
Jüri ja Assaku
alevikku
ühendav
kergliiklustee
Ehitatav kergliiklustee algab Assaku alevikus asuva viadukti juurest ning kulgeb
paralleelselt sõiduteega Jüri alevikuni välja.
2,3 kilomeetri pikkune valgustatud tee hakkab omavahel ühendama kahte alevikku.
Jüri-Assaku kergliiklustee ehituse maksumus on 497 686 eurot ning selle rajavad
riigihankel parima pakkumuse teinud
Viaston Infra OÜ ja OÜ N&V.
Kergliiklustee peab olema valmis 17.
oktoobriks. Tee ehituseks on saadud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusmeetmest „Linnaliste piirkondade arendamine“.
RS

Septembris
tehakse korda
Golfi tee
Riigihankel tegi parima pakkumuse Lemminkäinen Eesti AS, mis asub käesoleval
kuul korda tegema Golfi teed, mille teekate
muudetakse tolmuvabaks.
Lemminkäinen Eesti AS pakkumus oli
244 306 eurot ja see kvalifitseerus korraldatud riigihankel parimaks.
RS

Kuulutati välja
riigihange
Rebase tänava
pikenduse
ehitamiseks
Riigihanke kaudu soovitakse leida töövõtjat Rebase tänava pikenduse II etapi ehitamiseks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.09
kell 10.00. Lisainfot leiab riigihangete
registrist.
RS

Alustati nelja
tee pindamist
Septembri lõpuks on tehtud tolmuvabaks
Lagedi kandis Meelespea ja Ülase tee. Pajupea külas remonditakse pindamise abil ära
Pajupea tee ning Vaskjalas Vesiroosi tee.
Pindamistööde tegija on Tallinna Teede
AS, mille pakkumus avatud riigihankel oli
138 155 eurot ja tehtud pakkumine oli
parim.
RS

Peetrit
Järvekülaga
ühendav
kergliiklustee
saab moodsad
LED valgustid
Vastvalminud kergliiklustee Peetri VanaVeski tee ja Järveküla Kindluse tee vahel
sai viimase lihvi küll augusti lõpus, aga töö
võib lõpetatuks lugeda siis, kui septembri
keskel paigaldatakse valgustusmastidesse
moodsad LED valgustid.
„Peetri-Assaku kergliiklustee valgustamiseks toodetakse valgustid viimase tehnoloogia järgi eritellimusena ja peaksid
plaanide järgi otse tehasest saabuma Eestisse septembri keskel. Paigaldustöödeks
kulub maksimaalselt kaks tööpäeva,“ kõneles tee-ehitaja, Viaston Infra OÜ juhatuse
liige Argo Kotsar.
Peetrit ja Järveküla ühendav kergliiklustee on saanud juba väga populaarseks
nii tervisespordiharrastajate kui ka jalakäijate hulgas. Rajatud teelõigu pikkus on
1,2 kilomeetrit ja selle ehitamiseks saadi
toetust meetmest „Linnaliste piirkondade
arendamine“. Ehitustööde kogumaksumusest, mis oli 255 934 eurot, oli Rae valla
omafinantseering 20%.
Kergliiklustee ehitus jätkub veel tänavu
ja välja ehitatakse jätkuna lõik Kindluse ja
Turu tee vahel. Tee kogupikkus saab kahe
aasta pärast Assaku ja Tallinna ühendajana
olema ligikaudu 5,7 kilomeetrit.
RS

Värske
uudistevoog
Rae valla
Facebookist
Kõikidest värskelt toimunud sündmustest
või otsustest loe Rae valla Facebookist,
mis on kõigile kättesaadav ka ilma kontot
omamata.
Sisene Rae valla kodulehekülje kaudu
www.rae.ee ja saa osa kohalikust elust.
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tasub teada

Väiksed vallakodanikud kutsutakse
oktoobris nimelise hõbelusika järele
Sügisene lusikapidu toimub oktoobris kolmel laupäeval: 10. ja 17. oktoobril Peetri
piirkonna ja selle ümbruse lastele ning 24.
oktoobril Jüri piirkonna ja lõunakülade
lastele.
Sel korral on oodatud lusikapeole koos
vanematega lapsed, kelle sünd on registreeritud ajavahemikus veebruar kuni oktoober 2014. Kutsed saadetakse postiga rahvastukuregistris märgitud aadressile ning

postkasti tasub vaadata septembri lõpus.
Reeglina jõuavad kutsed pärale vähemalt
kaks nädalat enne ürituse toimumist.
Nimelised, koos sünniaja ning graveeritud valla vapiga hõbelusikad kingitakse
kõigile sünnijärgselt Rae valda registreeritud lastele, kellel on täis saanud või saamas
esimene eluaasta.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tund ja sellesse aega

Suuresta küla koosolek
toimub 19. septembril 2015 Suuresta
külas Uus-Sillaotsa talus.

Algus kell 12.00

Päevakorras:
1. Mööduva aasta tegemised.
2. Ettepanekud järgmiseks aastaks.
3. Kohapeal tekkinud küsimused.
Osavõtust teada anda hiljemalt 10.
septembriks tel 5392 8540 või e-postiga sirly.poolma@gmail.com

Armsad eakad!

Ootan kõiki eakaid, kes soovivad
hoida oma keha ja vaimu reipana,
tulema tegema koos minuga

TERVISEVÕIMLEMIST

Alustame 29. septembril 2015. a
kell 12.00 Rae Kultuurikeskuses
Teie treener Virve Sepp
info tel: 5647 4797 või 605 6759

mahub ka väike muusikaline tervitus noortelt laulusõpradelt ja vallavanema pidupäevatervitus.
RS

Tänavavalgustuse
rikked
Pimeda aja saabudes võib olla vajalik teada,
kuhu anda infot tänavavalgustuse rikete
kohta.
Rae vallale kuuluvat tänavavalgustust
hooldab kuni 31.12.2015 Veeberi Elektritööde OÜ.
Rikketeated ja kontakt: Aare Tohver,
e-post: raetv@veeber.ee, telefon: 509 2447.

19. septembril 2015 algusega kell 11.00
toimub Vaida raamatukogus

Vaidasoo küla üldkoosolek
Päevakord:
1. Külavanema tagasiastumine
2. Uue külavanema valimine
3. Ülevaade 2015. aasta tegevusest
4. Jooksvad küsimused

Jüri kalmistul toimub 19. septembril
algusega kell 10.00

kiviaia ladumise õppus
Lektor-meister on Muinsuskaitseameti vaneminspektor
ARMIN RUDI.
Osalejatel kaasa võtta töökindad.
Registreerimine 17. septembrini
telefonil 528 8105 või e-postiga ly.renter@muinas.ee.
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Edukat õppeaastat ja turvalist kooliteed!
Algamas on kiirem ja pingelisem aeg –
järjekordne õppeaasta, mis on paljudele
lastele esimene. Et koolitee oleks ohutu,
tuletab politsei meelde mõned reeglid ja
juhib tähelepanu tähtsamatele liiklusseaduse sätetele.
Jalgrattaga koolisõidu puhul peab nii
laps kui ka lapsevanem
• kontrollima jalgratta korrasolekut,
pidureid ja signaalikella;
• kontrollima jalgratta turvavarustust
– vajalike helkurite ja tulede olemasolu – ning meelde tuletama jalgrattaluku kasutamise vajadust ja oskust;
• läbi mõtlema, kuhu ja kuidas jätta jalgratas kooli jõudes (kõige õigem oleks
varguste vältimiseks lukustada see selleks ettenähtud kohas ja registreerida
Bike-ID registris www.bike-id.eu);
• meelde tuletama tähtsamad jalgarattaga liiklemise reeglid:
- teel jalgrattaga sõitmisel peab alla
16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit;
- tuleb meeles pidada, et jalgrattaga
liigeldakse jalgrattarajal, jalgrattateel, ka jalgteel, ohustamata jala-

käijat, samuti sõidutee parema ääre
lähedal;
- sõiduteel tohib iseseisvalt jalgratast juhtida vähemalt 10-aastane
isik, kellel peab sõiduteel sõitmiseks olema jalgratta juhtimisõigus
(jalgratturiluba);
- ülekäigurada võib ületada jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei ole
reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil sõidukijuhi suhtes eesõigust,
välja arvatud juhul, kui jalgrattur
ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.
Tõukeratta, rula või rulluiskudega
kooli tulles
• peab meeles pidama, et neid vahendeid kasutav jalakäija ei tohi ohustada
kõnni-, jalgratta- ja jalgteel liikuvat
jalakäijat ning peab sõiduteed ületama
jalakäija tavakiirusega;
• ei ole kiivri kandmine kohustuslik, kuid
enda ohutuse mõttes võiks see olla.
Jalgsi kooli tulles on vaja meeles
pidada, et
• jalakäija peab liikuma temale ette nähtud teel või teeosal. Sõiduteed ületa-

takse lubatud ja ohutus kohas;
kahesuunalisel eraldusribata asulavälisel teel peab jalakäija liikuma ainult
vasakpoolsel teepeenral;
• pimedamate aegade saabumisega või
halva nähtavuse korral peab jalakäija
teel liikudes kasutama helkurit või valgusallikat (nt taskulampi);
• vanemad peaksid oma lastele meelde
tuletama, et liigeldes ei mängita telefonimänge ega kuulata muusikat kõrvaklappidega.
Autoga kooli tulles peab autojuht
• veenduma, et laps on autos turvaliselt
kinnitatud;
• veenduma, et sõiduteel liigeldes ei
ohusta ta teisi liiklejaid;
• olema eriti ettevaatlik kooli parklas
manööverdades, ning arvestama teiste
liiklejatega;
• märkama alati jalgratta, rulluiskude,
tõukerattaga liikuvat isikut.
Kui me kõik oleme viisakad liiklejad,
märkame teineteist ja arvestame üksteisega, algab uus õppeaasta ohutult.
•

Irina Tsugart, noorsoopolitseinik

Ekspress Jürist ellu väljus tänavu 36. korda
1980. aasta 1. septembril tööd alustanud
Jüri Keskkool tähistas tänase Jüri Gümnaasiumina augusti viimasel nädalavahetusel
35. sünnipäeva. Oma 36. õppeaastat alustab Rae valla ainus gümnaasium seitsme
esimese klassiga ning laiendatud gümnaasiumihoonega, mis avati 2014. aasta lõpus.
Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro
võrdles sünnipäevaaktusel kooli aastakäike
vahepeatustesse saabuva rongiga, mis laseb
ühed vagunitest välja ja võtab teised peale,
et taas uude vahepeatusse sõita. Rongil
tuleb edasi liikuda, kuid sõita on põhjust
vaid siis, kui on reisijaid, vagunisaatjad ja
rongijuht. Tänu sellele, et vagunid on igal
aastal täidetud uute sõitjatega, väljub ekspress Jürist ellu tänavu 36. korda.
Koolil on aktiivne vilistlaskogu, mis
aitab kaasa nii ürituste organiseerimisel kui
ka toetamisel. Ainulaadne on kooli juures
tegutsev JG VIL! Veixi Rattatiim, mis on
võtnud eesmärgiks maksta stipendiume
noortele sportlastele, kes on saavutanud
märkimisväärseid tulemusi ja kes püüdlevad tipptaseme poole.
Signe Heiberg
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Jüri Gümnaasiumi tegusad vilistlased ja kooli töötajad osalemas meeleolukal kooli 35.
sünnipäeva aktusel. Paremalt esimeses reas: Vilistlaskogu esimees Marko Leppik, 5. lennu
vilistlane ja JG VIL! Veixi Rattatiimi juht Veigo Gutmann, 21. lennu vilistlane ja vallavanem Mart Võrklaev, kooli direktor Maria Tiro, kooli arendusjuht Nele Pilman, Kristi
Vimberg, endine eesti keele ja kirjanduse õpetaja Irene Pukk. Tagumises reas on paista 1.
lennu vilistlane Madis Sarik ja 23. lennu vilistlane Birgit Parmas.

hariduselu

Koolid ootavad lastelt
suhtlemisoskust ja teadmisjanu
Foto Rae Sõnumid

lis nutitelefonide kasutamise vahetunnis
algkooliosas ja mullu ka põhikoolis. Tunnis
võib neid kasutada juhul, kui õpetaja peab
seda vajalikuks, näiteks mingi info otsimiseks ja ülesande lahendamiseks.
Tahame, et õpilased vaataksid vahetunnis mitte ekraani, vaid üksteisele otsa, suhtleksid omavahel. Uute reeglitega harjutakse
ära ja sellest võidavad kõik.

Uue kooliaasta eel küsisime Rae valla
koolijuhtidelt, millist valmisolekut kooliks ootavad nad esimesse klassi astujatelt.
Luule Niinesalu,
Peetri Lasteaia-Põhikooli direktor:
Eeldame, et lasteaiast on tähed-numbrid
selgeks saanud ja võime õppimisega edasi
minna. Kõige tähtsam, et lapsel jätkuks
uudishimu ja püsivust, et ta oleks võimeline
keskenduma. Väga oluline on sõbralikkus ja
oskus teistega arvestada.
Paraku on alati ka probleemseid lapsi,
kel pole huvi õieti millegi vastu, kes ei tule
toime enda ega kaaslastega. Ütlen ikka, et
meie võimuses pole muuta kodusid, kust
nad pärinevad, aga kui laps astub kooli
uksest sisse, tuleb tal alluda meie reeglitele.
Paljude laste mõtteloidus tuleneb liigsest teleri ja arvuti ees istumisest. Elan kortermajas ja näen, et ühes kolmelapselises
peres lülitatakse teler multikate peale juba
hommikul kell seitse ja õhtud kulgevad
hilise tunnini samuti selle „kasvataja“ saatel. Vanemad lapsed ripuvad nutitelefonide
küljes.
Üle-eelmisel õppeaastal keelasime koo-

Eve Möls,
Vaida Põhikooli õppealajuhataja:
Tavaliselt on lastel kooli tulles esmane lugemisoskus käes, kui mitte rohkem, siis neljatähelisi sõnu osatakse ikka kokku lugeda.
Enamik lapsi suudab ka jutustada endast ja
oma kodust.
Ootame, et õpilane oskaks suhelda nii
endavanuste kui ka õpetajatega, et ta maldaks kuulata, mida täiskasvanu räägib, mis
ülesandeid annab. Kahjuks on tänapäeva
lastevanematel vähe aega kuulata, mida laps
neile räägib. See vajakajäämine mõjutab ka
laste kuulamisoskust.
Peaaegu kõik kooliastujad on eelnevalt
käinud lasteaias ja sealt saanud elementaarsed kooliks vajalikud oskused. Meie 1.
klassi nimekirjas on siiski ka üks kodune
laps. Tulemas on ka vene perede lapsi, neil
võib olla keeleprobleeme. Eks see ajapikku
selgub, kellega ja mis osas tuleb koolil rohkem tegeleda.
Esimesel koolipäeval saavad lapsed
kätte õpikud ja töövihikud. Ootame, et nad
oleksid oma asjade suhtes hoolivad ega loodaks kõiges ainult vanemate peale.
Anne Kloren,
Jüri Gümnaasiumi õppedirektor:
Ootame särasilmset last, kes on valmis

tegutsema nii üksi, koos eakaaslastega kui
ka täiskasvanu juhendamisel. Kindlasti on
lihtsam uues olukorras toimida neil, kes
oskavad suhelda, st kuulata teisi ja väljendada ennast teistele arusaadavalt.
Oluline on oskus oodata: laps peab
mõistma, et alati ei saa vastata esimesena
ja kohe.
Väga tähtis on iseseisvus – kui õppetundides tegutsetakse õpetaja juhendamisel, siis koolipäeva sisse jäävad lisaks vahetunnid (sealhulgas pikk söögivahetund) ja
pikapäevarühmade tunnid, kus on võimalus ja vajadus ise tegutseda. Seega on sotsiaalne pool väga kaalukas.
Aga olen ikka öelnud: kõige olulisem
on see, et laps tahab kooli tulla. Kõik muu
tuleb töö käigus …
Merylin Saarkoppel,
Lagedi Kooli õppejuht
Sotsiaalne küpsus on üks esmaseid eeldusi,
et laps saaks koolis hästi hakkama. See
tähendab toimetulekut iseenda ja kaaslastega, tasakaalukust ja pingetaluvust, et
näiteks konflikti puhul ei mindaks teisele
kätega kallale. Vaja läheb julgust suhelda
nii eakaaslaste kui ka õpetajatega, samuti
kindlasti kuulamisoskust.
Kodune teadlikkus ja toetus on ülitähtsad. Kool ja kodu peavad tegema koostööd esimesest klassist viimaseni, aga just
esimese klassi alguskuud panevad sellele
aluse.
Meie kooli kahte esimesse klassi tuli 32
õpilast. Neist 23 on oma lasteaiast ja neil on
kindlasti kergem kohaneda, ikkagi sõbrad
ees. Osa mujalt pärit lastest käisid meil eelkoolis ja ka see tuleb kasuks.
Aga ikkagi tähendab kooliminek kõigile suurt elumuutust, väike inimene peab
korraga õppima kohanema paljude uute
asjadega. Kui lasteaias olid lapsed vaadatud-valvatud, siis nüüd toimub järsk iseseisvumine.
Aita Nurga

Vaida põhikooli direktorina alustab Piret Hallik

Rae Vallavalitsuse korraldusega moodustatud Vaida Põhikooli direktori valimise
komisjon otsustas Vaida Põhikooli direktoriks valida Tallinna Ülikooli Kasvatus-

teaduste Instituudi magistri, pikaajaliste
pedagoogilise töö kogemustega Piret Halliku (45).
Rae Vallavalitsuse hariduse peaspetsialisti Marju Randlepa sõnul hindas komisjon Piret Halliku juures tugevaks nii tema
20-aastast kogemustepagasit haridusvaldkonnas kui ka suhtlemisoskust. Hallik
on olnud pedagoogiline nõustaja, algajate õpetajate mentor, väikeklassiõpetaja
algkooliastmes, inimeseõpetuse õpetaja
gümnaasiumiastmes ning õppealajuhataja.
Samuti on Hallik töötanud maavalitsuses
haridus- ja kultuuritalituse peainspekto-

rina ning juhtinud lasteaeda Lõvimeri.
Komisjon hindas Halliku juures kõrgelt ka
soovi teha Vaida Põhikoolist nüüdisaegne
ja innovaatiline loov õpikeskkond. Uue
Suursoo küla elanikuna soovib Hallik võtta
südameasjaks oma piirkonna laste hariduse
elavdamise.
Vaida Põhikooli direktori valimise
komisjoni kuulusid kogukonnaesindajana
Ardi Mitt ja vallavalitsuse esindajatena vallavanem Mart Võrklaev, abivallavanemad
Jens Vendel ja Priit Põldmäe, koolijuht
Luule Niinesalu ning hariduse peaspetsialist Marju Randlepp.
RS
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Seitsmeaastane
Aleksandra liitus
suurte blogijatega

Foto aleksandrakurs.com

10

Seitsmeaastane blogija Aleksandra Kurs
Pärnus
Eestiblogid.ee andmetel tegutseb Eestis
1102 blogijat, kuid see arv ei ole lõplik, sest
puudu on veel paljud süsteemi registreerimata blogid, mille hulgas ka äsja Peetri
koolis kooliteed alustanud seitsmeaastase
Aleksandra blogi.
Aleksandra on juba nädala jagu koolijütsi staatuses. Tüdruk oskab ludinal
kümne piires arvutada, loeb soravalt trükitähti ja oskab ka nendes lihtsamaid sõnu
kirjutada. Selles osas on Aleksandra täiesti

tavaline kooliküps laps, kuid oma klassikaaslastest ainsana on tal isiklik blogi.
„Postitused sünnivad igapäevaelulistest tegevustest,“ alustab Aleksandra ema
Maarja Kurs. Kuid suunitlus on jagada
ilu-uudiseid. Näiteks kui tüdruk on teinud
omale uue soengu, siis ta soovib kogu protsessi ja tulemust teistega jagada.
„Järgmiseks hommikuks oli meile broneeritud Martaga maniküüri aeg,“ seisab
kirjas ühes augustikuu blogipostituses, mis
tehtud külaskäigust vanaema juurde Pärnusse, kus Aleksandra kohtus preili Martaga Brüsselist. Aleksandra jagab fotosid ja
kirjeldab oma käiku ilusalongi koos teise
tütarlapsega ning kõneleb ilutoodetest,
mida ta tunneb või on proovinud.
„Aleksandra blogi sündis selliselt, et ta
ise arvas, et tal võiks ka Facebooki konto
olla, mis oli minu jaoks suur üllatus. Küsisin, mis ta sellega teha kavatseb. Ta tõi sellise näite, et tal on olnud nii palju erinevaid
soenguid ja nii vähesed teavad sellest. No
ja sealt see blogi-idee tuligi. Tüdrukul on
igas asjas oma arvamus ja seisukoht, seega
tema jutustab ja mina panen selle kirja. Me
katsetame asju, mida Aleksandra ikka ise
tahab ja mille vastu huvi tunneb,“ kõneleb
Aleksandra juuksurist ema Maarja.
Kui uskuda Eestis tehtud uuringut,
millest on selgunud, et blogijate vanuseva-

Peetri laada korraldajad
tänavad laadalisi ja toetajaid
Taas sai Peetris mööda üks rõõmus ja
vahva laadapäev koos kontserdiga. Nagu
varasematelgi aastatel, hoidis meid ilmataat, rahulolevaid kauplejaid ja rõõmsaid
külastajaid oli ohtralt.
Ühest küljest on Peetri laat nagu laat
ikka: palju käsitöömeistreid, maiustusi,
hõrgutisi, ponisõit, karussell ja melu. Teisalt on see aga oluline ja eriline sündmus
kogukonnale – näed sõpru ja naabreid,
kellega just iga päeva ei kohtu, endisi
koolikaaslasi, tuttavaid naaberkülast, inimesi, kes juba aastaid Peetris ei ela, aga kellel killuke südamest ikka veel siin. Rõõmsaid kallistusi ja tervitusi sai näha-kogeda
pea igal sammul.
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Erinevaks paljudest teistest laatadest
teeb meie laada see, et kogu päeva korraldus käib vabatahtliku töö vormis. Ja kuigi
võib tunduda, et mis seal ikka väga korraldada, siis tegelikkuses oli meie korraldusseltskonnas enam kui kümme inimest, kes
kogu selle pika päeva tegevusega hõivatud
ning eelnevatel ja järgnevatelgi päevadel
oma aeg ja energiat laada kordamineku
heaks pühendasid.
Aga õnneks on nii, et kui teed asja, mis
endale meeldib, meeldib see ka paljudele
teistele. See, et meie laadapäev korda läks,
võib järeldada juba paljude kauplejate ja
külastajate tänusõnadest.
Sellist päeva üksi ei tee. Laadapäeva

hemik on 14–61, siis Peetri alevikus elav
Aleksandra on ema abiga Eesti noorim
blogija.
Ema Maarja lubab, et kui Aleksandra
kirjutamise selgeks saab, hakkab ta seal
rohkem ise tegutsema. Praegu jõuavad
tekstid blogisse läbi ema silmade ja trükkivate sõrmede.
„Blogi üks eesmärke oleks lugejaid
innustada oma lastega rohkem tegelema,
koos saab teha ikka väga lahedaid asju.
Emmedele ja issidele on seal nõuandeid,
mida teha, kuhu minna, mida Aleksandra
eas laps tahab, saab ja oskab teha,“ kirjeldab Maarja, tunnistades, et osa mõtteid on
blogi kaudu tal veel realiseerimata. Kuna
kahe lapse emana on ta tundnud seni
puudust veebipõhisest keskkonnast, kuhu
koondub kogu info selle kohta, mis meie
vallas toimub, käivitas ta ise koos sõbrannaga augusti lõpus Facebookis lehekülje
„Rae valla lapsed koos“, mis just seda
funktsiooni hakkab täitma.
„Selle eesmärk on siduda lapsed ja
nende vanemad, lisaks kool, huviringid,
üritused, trennid, laagrid jne ...,“ tutvustab Aleksandra mõtteid ja tegemisi kajastav
Maarja, kes loodab, et veebikeskkonnast
sünnib kasu paljudele lastevanematele.
Signe Heiberg

kordaminekule aitasid kaasa Monroe
Cafe&Lounge, Itaaliapitsa, RUF, Elveso,
Intrac Eesti AS, perekond Kivimaa, Tubli
Rätsep, DSV, Põltsamaa Felix ja Kohaliku
Omaalgatuse Programm – suur tänu teile!
Eriline tänu Erich Kriegerile, kes meie laadapäevale mõnusat muusikat ja meeleolu
tõi, ning Helery Kullale ja Kreete Tarmole,
kes akrobaatiliste trikkidega põnevust
pakkusid.
Peetri Selts

Aitäh, DPD!
Rae valla ettevõte DPD tegi taas head
ühele väiksele tüdrukutirtsule, kel
tänavu algas koolitee. Koolijütsi staatusesse jõudnud tüdruk sai täiskomplekti
koolivarustust, DPD kingitus jõudis lapseni Rae Vallavalitsuse töötajate abiga.
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Signe Poska kolis perega Rae valda Kuldalasse 2013. aasta oktoobris ning samamoodi nagu paljudel vastvalminud elamu
omanikel tuleb majast välja astudes vaadata
päris lagedat aeda, nii ootas ka Signet uue
koduga koos tühi ja avar plats, mis kahe
aastaga on muutunud mõnusaks kohaks,
kus aega veeta.
„Kui 2013 oktoobris sisse kolisime,
panin kohe kase alla mulda kolm tulbisibulat, et kevadel oleks, mida oodata. Varakevadel uurisin põhjalikult, milline on krundil muld ja kuhu sobiksid peenrad. Selleks
et peenrad istutamiseks valmis saada, kulus
paar kuud,“ kõneleb Signe, kes kaevamise
ja peenarde ettevalmistamise tööde ajal sai
tuttavaks nii mõnegi naabriga. „Aia tagant
mööduvad inimesed soovisid ikka sõbralikult jõudu, mõni neist peatus ja jäi juttu
ajama,“ meenutab Signe esmaseid tutvumisi.
Lisaks uutele tutvustele muutis kaevamistöö põnevaks maapõuest välja tulnud vana hobuseraud, mis seisab nüüd
kenasti pererahva kapis riiuli peal. Ju siis
selles kandis on kunagi põldude harimiseks
hobuseid rautatud. Kuid ilmselt pole siinkandis hobused mugulate kasvatamiseks
aiamaad kündnud, sest enamasti on Kuldala kandis muld raske ja toitainetevaene.
Signe meenutab, et oma aia tarbeks tuli tal
korduvalt mulda juurde tellida. „Sealhulgas Tallinna Vee mulda, kus kasvavad hästi
roosid, mis aga mõne teise taime jaoks on
liiga rammus.“
Peenardesse istutatud taimed on Signe

Fotod erakogu

Aia loomise lugu, mis on meele rõõmsaks teinud

Aianurk 2014. aasta kevadel

Aianurk 2015. aasta suvel

soetanud enamasti Eesti puukoolidest.
„Aga palju taimi olen toonud maalt oma
ema aiast. Mõned taimed on ostetud ka
suurematest aianditest, näiteks tänavapoolsed elupuud,“ kirjeldab aednikutööd
armastav Signe.

Taimede istutamisel olen arvestanud
ka naabritega ja üle aia ikka teada andnud,
kelle aia äärde midagi istutan. Tuleb ju
arvestada, et jasmiini lõhn ikka üleaedsetele sobiks.“
Signe aias on kahe aasta jooksul küll

Varakevadel uurisin põhjalikult, milline on krundil muld
ja kuhu sobiksid peenrad.
„Olen enne taimede soetamist teinud
põhjaliku uuringu iga taime kohta ning
arvestanud puude istutamisel nende hilisema suuruse ja kasvukiirusega. Aias on
kõik puud valitud sellised, mis ei kasva üle
viie meetri. See on selleks hea, et suureks
kasvades ei hakkaks need päikest varjama.

peenrad valmis saanud, aga alati leiab ta
seal tegemist. „Nüüd tuleb juba ümber
teha, juurde istutada või siis sootuks välja
kaevata. Kõige mõnusam on aga oma aias
ilusat suveilma nautida,“ ei salga Signe.
Signe Heiberg

Külastame kolme majapidamise aeda,
mis on auhinnatud aiakonkursil „Kaunis kodu“.
Buss väljub kell 10.45 Peetri kooli
juurest, kell 11.00 Rae kultuurikeskuse
juurest. Orienteerivalt oleme tagasi kell
14.30. Vajalik eelregistreerimine, e-post
kultuur@rae.ee, telefon: 605 6759

Foto Rae Sõnumid

Laupäeval, 19. septembril toimub ekskursioon
„Rae valla huvitavad aiad“

Tänavuaastase aiakonkursi „Kaunis
kodu“ võitis perekond Kaul Venekülast.
Ekskursioon viib aiahuvilised tutvuma
nii auhinnatud aia kui ka aia saamislooga. Lisaks tutvutakse perekond
Klemmi aiaga Lagedil ja perekond
Eesalu aiaga Patikal.
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Õnn võib hetkega pöörduda
sinu kasuks
22-aastane Martin Tamm ei lootnud pääseda ameeriklaste kokku pandud programmi
„Environmental Stewardship for European Student Leaders“, kuid nüüdseks on see
läbi tehtud ja noormees ühtlasi teada saanud, millest ameeriklastele programmi käigus
rääkida meeldib.
kuu aja pikkune elu USA-s kõige enam
andis. Noormees vastab – enesekindlust.
„Enne programmi olin natukene vaiksem
ja tagasihoidlikum inimene. Ameerikas
olles õppisin välja ütlema seda, mis mõttes
on, loomulikult enne ikka mõeldes sellele,
kas tasub seda välja öelda või mitte.“
Otsekohesed ameeriklased ei pidanud
Martini sõnul oluliseks teha näiteks nägu,

Foto erakogu

Kohtume Martin Tammega Itaaliapitsa
kioski õuekohvikus Jüris. On päiksepaisteline suvepäev ja Martin alles mõni päev
tagasi saabunud USA-st, olles jõudnud
vaevu harjuda ajavööndite nihkega, mis
öö ja päeva alguse on pea peale pööranud.
„Jaanuarikuus kandideerisin noorsootööspetsialist Kädi Kuhlapi kaudu USA
saatkonna poolt pakutud programmi

rusuistele ameeriklastele seda kuidagi ette
heita. Kuidas sa kurjustad inimestega, kes
üle kõige maailmas armastavad naljatada
ning nalju kuulda. Sarkastilised ütlused
pööratakse seal sageli kohe huumoriks ja
miks siis ei võiks teha kummaliste küsimustega samamoodi. Ju peab Eesti veel end
nähtavamalt positsioneerima, et tulevikus
küsitakse esmalt e-riigi kohta.
USA on aga end vaikselt positsioneerimas taaskasutust propageeriva riigina. On
see siis trendiga kaasa minek või on selle
taga tõsine mure ressursside liigse raiskamise pärast, sellele on keeruline ühest
vastust leida, sest näiteks Texase Marshall
või Kansase Greensburg erinevad elustiililt nagu öö ja päev. Lääneranniku-poolses
osas asuv Greensburg, millest jäi pärast
tornaado ülekäimist järele vaid 5%, on üles
ehitatud taaskasutuse põhimõtteid järgides,
kuid Marshallis elatakse nagu paljudes
muudes paikadeski vanadest harjumustest
mõjutatult. Eks ameeriklased isegi armastavad enda harjumuspärase elustiili kohta
öelda: jätkuvalt priiskav.
Igatahes kutsuti Martin USA-sse just
sel põhjusel, et omandada teadmisi taaskasutusest. Vahepeal oleme saanud lauale
pitsakioskist tellitud tortillad ning jätkame
vestlust just sel teemal, mida õnnestus
ameeriklastel Eesti noormehele pakkuda.
„Programm oli väga tihe, mis tähendas, et lösutamist ei olnud ning pidevalt
reisisime ringi,“ annab Martin kohe kiiresti
hinnangu tegevuskavale. Noormehe jutu
ridade vahelt loeb välja, et noortegruppi,
kuhu kuulusid inimesed 18 erinevast riigist, käsitleti USA vastuvõtjate poolt nagu
intensiivõppureid, kes kohe varahommikul
voodist välja kupatati, et kogu päevaprogrammiga ikka ühele poole saada. „Kansase
osariigis külastasime mitmeid preeriaid ja
ülikooli, millel on oma tuumareaktor. Käi-

Martin Tamm (paremal) koos grupikaaslastega
nimega „Environmental Stewardship for
European Student Leaders“ ja nüüd olengi
selle läbi teinud,“ ei varja Martin oma
rõõmu, mis ilmsesti poeks iga noore inimese hinge, kui ta tuhandete kandideerijate hulgast üle maailma kahekümne väljavalitu hulka pääseb.
Nagu noored seda ikka teevad, otsis
aastaid Lagedi noortekeskuse aktiivse
liikmena tegutsenud Martin möödunud
talvel omale põnevaid väljakutseid ning
kui oli sooviavalduse koos vajalike andmetega USA saatkonda lähetanud, jäi ta
küll lootusrikkaks, aga mitte väga suurte
ootustega. Kuid nagu öeldakse, õnn võib
hetkega pöörduda sinu kasuks ja Martin
jäigi otsustajatele silma.
Küsin soojenduseks, mida ligikaudu
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Paljud tundsid huvi ka selle vastu, miks eestlased
armastavad puid kallistada.

et nad Eestist midagi teaksid. „Minu jaoks
ei olnud mitte nii üllatav see, et ameeriklased polnud eriti midagi kuulnud Eesti riigist, kuigi me oleme meedias tuntud e-riigi
poolest. Üllatav oli see, et ameeriklased
pidevalt küsisid esimesena: kas teil on
Eestis oma keel olemas,” meenutab Martin
oma korduvaid tutvuste algusi kohalikega,
kellest paljud tundsid huvi ka selle vastu,
miks eestlased armastavad puid kallistada.
Kuigi Martin oli sellelaadsetest küsimustest siiralt üllatunud, ei suutnud ta nae-

sime Greensburgis ja Seattle’i linnas tutvusime sellega, kuidas linn säästlikult vett
kogub ja taaskasutab. Seattle’i äärelinnade
teed on ehitatud „poorsetena“, need lasevad vihmavett läbi ning selle kaudu kogutakse vett puhastamise jaoks.“
Taaskasutuse intensiivõpe sobis aktiivset eluviisi pooldavale Martinile hästi ja
itaaliapärast tortillat maitstes annab ta ka
selge lubaduse teadmisi jagada. Nähtu ja
kuuldu parimad palad jõuavad kindlasti
tema tundidesse Kadrioru Saksa Güm-
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Kuidas sündis
ettevõtmine
Mittelaager?

Greensburg tornaado ülekäimise järel

Greensburg Hospidali tuulikuga hoone on näide väikelinna rohelisest elulaadist
naasiumis, kus ta teist õppeaastat alustab
matemaatika ja valikaine „Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond“ õpetamist.
Martini selge plaan on siduda oma
elu õpetajatööga ning ta leiab, et õpetaja
teeb heaks oskus panna õpilasi loominguliselt mõtlema. „Vee- ja elektritarbimine
on Eestis vägagi suur probleem. Elekter
on kallis ja vesi pole ka väga odav. Tuleb

Kädi Kuhlap
noorsootööspetsialist
Martini lugu on hea näide sellest, kuidas
tasub uusi asju proovida ning erinevatest
võimalustest kinni haarata. Noored, kas

panna õpilasi loominguliselt mõtlema ning
tegutsema selle nimel, et ressursse kokku
hoida,“ on Martin veendunud.
Ei ole kahtlustki, et Martin ise taaskasutuse omaksvõtmisse usub. Ja kui inimene
ise usub, suudab ta ka enda ümber olevad
inimesed uskuma panna.
Signe Heiberg
te teate, et ka teil on võimalus osaleda erinevates noortevahetustes, vabatahtlikus
teenistuses, noortealgatustes ning osalusprojektides? Ei tea?! Vot just siis oleks õige
aeg külastada Lagedi ja Jüri noortekeskust.
Kui sul on idee või soov midagi ära teha,
siis just meie noortekeskuste noorsootöötajad oskavad sind aidata, ehk saate selle
idee isegi üheskoos ellu viia!
Head noortekeskuste külastamist, julgust osaleda ning ideid realiseerida!

Talvel tuli meil, neljal Jüri Gümnaasiumi
vilistlasel, tehatahtmise tuhin. Pärast
mõnusaid arutelusid otsustasime katsetada ühepäevase lastelaagri korraldamist,
et saaksime testida oma koostööd ja luua
üheks päevaks vahva laagrimaailm.
Kui tahtsime end laagrikasvatajate kursustele registreerida, tehti meile selgeks, et
ühepäevane laager pole mingi laager, see
on lihtsalt koosviibimine. Euronõuded ja
muu bürokraatia meisse seekord ei puutunudki, aga sellest sündis laagri nimi – kui
pole laager, siis on järelikult Mittelaager.
Panime kuupäevaks 28. juuli.
Mittelaagri toimumiskohaks sai Kaire
Tamme maakodu, kus on vanad taluhooned, õuel kaev, kuivkäimla, lõkkease,
puhas Eesti loodus ning linnulaul. Meiega
olid päeva veetmas 17 last Jüri Gümnaasiumist, Vaida Põhikoolist, Peetri koolist ja
ka Murastest, Keilast, Arukülast ning isegi
Soomest.
Laagripäev algas matkamänguga ja
lõppes pulgapiruka küpsetamise, autasustamise ja tänamisega. Sinna vahepeale
jäid osavusmängud ja meeskonnatöö,
mõistatamine, maitse- ja lõhnatundmine,
mälutreening, kruvidest ja mutritest taieste
meisterdamine, õues turnimine, maagilised trikid, fotografeerimine, näitlemine ja
toidu valmistamine. Üks lastest küsis päeva
lõpus: „Kas see oli teil nii korraldatud või
juhtus kogemata, et kõik said kohe kõigiga
väga heaks sõbraks?“
Meile, korraldajatele, oli sellise väikese laagri tegemine tohutult inspireeriv
ja saime kinnitust, et sellist ettevõtmist on
vaja ning me saame selle korraldamisega
hakkama.
Ka kõikidele meie sponsorluspalvetele
vastati positiivselt. Lisaks olid äärmiselt
vastutulelikud Rae valla koolide, Oru kooli
ja Kose Gümnaasiumi inimesed, nõuga
aitas meid Rae valla noorsootöö spetsialist
Kädi Kuhlap. Suur tänu teile!
Järgmisel aastal uuesti!
Kaire Tamm,
Kristi Semidor (kooli ajal Kasper),
Ingrid Mikk (kooli ajal Pukk)
ja Rita Iher
Mittelaagri korraldajad
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Õnnelik olla on osa meie kodanikukohustusest
Augustis pidas Tiibeti munk ja õpetlane
Tenzin Priyadarshi Tallinnas kaks avalikku loengut vabastavast kunstist ja tehnoloogiamaailmast, millest osasaamine
aitab killustunud tänapäeva inimesel jõuda
iseendani. Ajakirjanik Aita Nurga kuulas
tähelepanelikult ära mõlemad loengud
ning leidis sealt mitmeid olulisi mõtteid,
miks maailm meie ümber on rahutu ja kuidas sellises maailmas iseendas rahu leida.

Kunst valitseb ja vabastab
Kõik, mida luuakse – kunst, kirjandus,
muusika, arhitektuur –, peab püüdlema
vabaduse poole, on näituseprojekti „Kunst
valitseb“ raames Tallinna külastanud Tiibeti munga ja õpetlase Tenzin Priyadarshi
üks juhtmõtteid.

Idafilosoofia põimitud
tippharidusega

Foto Aita Nurga

Indias sündinud Tenzin Priyadarshi Rinpoche (sõna Rinpoche nimes tähistab
Tiibetis auväärsust) on väga erilise elukäiguga. Kümneaastaselt asus ta elama Tiibeti
kloostrisse, jätkates õpinguid ka ilmalikus
koolis. Tal oli võimalus jälgida ema Teresa
tööd ja õppida teistele inimestele pühendumist. Tema vaimne teejuht ja ametisse
pühitseja on korduvalt Eestiski käinud
Nobeli rahupreemia laureaat, Tema Pühadus dalai-laama. Ta peab oluliseks religioonidevahelist dialoogi ning on kohtunud
paljude usujuhtidega.

Esimest korda Eestit külastanud Tiibeti
munk ja õpetlane Tenzin Priyadarshi
Rinpoche
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Edasised õpingud viisid Tenzini Ameerikasse Harvardi ülikooli ja praegu juhib
ta Massachusettsi tehnoloogiainstituudis
dalai-laama eetika ja transformatiivsete
väärtuste keskust, mille ta ise asutas. Sarnaselt oma gurule kulgeb suur osa tema elust
riigist riiki inimestega kohtudes.
Tuntud galerist Piia Ausman, kes
kureerib ka Tallinna raekojas 5. oktoobrini avatud näitust „Kunst valitseb“, ütles,
et Tenzini missioon on tasakaalustada meie
rahutut maailma, mõtestades seda budistlikus võtmes.
Auväärne munk ja õpetlane peab oluliseks kohtuda inimestega silmast silma,
kuigi tehnoloogia areng võimaldaks õpetust jagada ka ainult arvuti abil. „Internet
on hea hariduslikus mõttes, ta annab infot
ja vahendab kogemusi. Aga mida sellest
tasub uskuda? Väärinfo tekitab palju segadust. Ja endiselt on oluline õpetaja isiksus,
kes mõjutab selle kaudu, mida ja kuidas ta
klassiruumis õpetab, kuidas vastab küsimustele.“
Ta tõi näite, kuidas Massachusettsi

kuidas käitume ja teistest hoolime, aitab
elurõõmu esile kutsuda. Tõelist rõõmu ja
õnne saame tunda alles siis, kui vabaneme
negatiivsetest mõtetest ja tunnetest. Kui
pole õnne, tajume tühjust.“
Tema sõnul töötavad nad Massachusettsis välja tehnoloogilist lahendust inimeste rahulolu ja õnnetunde mõõtmiseks.
„Jälgige uudiseid!“ naeratas ta täpsustavate
küsimuste peale.

Kunst ja harmoonia
Tallinna raekoja näitusel „Kunst valitseb“
on väljas sadakond maali Lääne-Euroopa
vanadelt meistritelt 15.–17. sajandist.
„Suurepärased maalid!“ ütles Tenzin Priyadarshi, kes tutvus enne avaloengut näitusega pikemat. „Hea kunst on vabanemise
väljendus ja vahend vabanemiseks.“
Ta andis inimestele soovituse valida
näituselt välja kaks-kolm lemmikut ning
keskenduda neile. Vaadata ühte maali järjest 20–30 minutit, kuni see end avab.
„Meel küllastub, süvenete sellesse maailma, tunnete, nagu hõljuksite kõiksuse

Kui arvuti on välja lülitatud,
tulevad mõtted pähe.
Tenzin Priyadarshi
keskuses on põimitud idafilosoofia nüüdisaegsesse arvutimaailma. Tudengitele
loodi tarkvara, mis lukustab suvalise aja
järel arvuti klahvistiku – see on märguanne
lõpetada kohe töö ja asuda mediteerima.
„Kui arvuti on välja lülitatud, tulevad
mõtted pähe,“ ütles Tenzin poolnaljatamisi
ja lisas: „Regulaarne mediteerimine õpetab
hindama rahu ja vaikust ning keskenduma
oma elu eesmärkidele. Nüüdisaja inimene
koormab oma vaimu liigselt tehnoloogiliste vidinatega ja meelelahutusega ning tal
on raskusi keskenduda elus olulisele. Mõte
hüpleb ühelt asjalt teisele, paljud jahivad
erutust, põnevust. Mediteerimise ajal langeb nagu loor silmade eest.“
Ta nimetas mediteerimist kvaliteetajaks, vaimseks hügieeniks, mis puhastab
üleliigsetest, negatiivsetest mõtetest ja
tunnetest. Selle võiks muuta harjumuseks
nagu duši all käimise või hammaste pesu.
„Inimene peaks endalt küsima, miks ta
teeb seda, mida ta teeb, ja mis on see, mis
teeb teda õnnelikuks. Õnnelik olla on osa
meie kodanikukohustusest. Teadlik tähelepanu sellele, mida me mõtleme ja räägime,

kohal, ilu haarab meid kaasa,“ kirjeldas ta
sellise keskendumisega kaasnevat meeleolu. „Kui leiate ilu ja kogete seda, vastate
maailmale samaga. Nii füüsiline kui ka
tunnetuslik ilu tõmbab meid nagu gravitatsiooni jõul enda poole.“
Inimene ei ole tema sõnul võimeline
korraga vastu võtma rohkem kui kuni viis
uut infokogumit, milleks on ka kunstiteos.
Igas teoses on peidus emotsioonid, aga inimene võtab vastu neid emotsioone, millega
ta on tuttav. „Kui olete teadlik ilu vaataja,
võib see käivitada teis jõu, mis viib edasiste
mõtisklusteni, empaatia ja kaastundeni.
Kristuse maali ees mõtisklesin kurbusest.
See maal andis teadmisi, et elu on täis
muutusi. Hea kunst paneb mõtlema elu
põhiväärtuste üle.“
Tenzin Priyadarshi ütles, et kõik inimesed on müstilised, juba kas või sellepärast, et nad oskavad tähistaevast vaadates
endalt küsida: kes ma olen, miks ma siin
olen? Mõned on kõigele imepärasele meie
ümber lihtsalt rohkem häälestunud.
Aita Nurga
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VI Peetri lastejooksul oli
rekordarv osalejaid
Foto Manfred Naarits

Lagedi Kool ootab oma meeskonda:
EESTI KEELE JA KIRJANDUSE
ÕPETAJA
KEEMIA JA FÜÜSIKA ÕPETAJA
TERVISETÖÖTAJA
(0,5; lasteaiaosa)
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel).
Kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Avalduse, elulookirjelduse (CV),
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja
palume saata
20. septembriks aadressile
Lagedi Kool, Kooli 18, 75303 Lagedi
või kool@lagedi.edu.ee
Info telefonil 671 3595
KORISTAJA (1,0)

1–3aastaste laste 8. jooks on jänku juhtimisel alanud
Peetri kuues lastejooks oli taas suurem kui
varem. Ligi kuussada jooksuhuvilist pandi
kirja ning jooksmas käis 477 last. Tundus,
nagu oleksid kõik Peetri aleviku spordihuvilised põnnid kokku kogunenud, aga
seekord levis sõna ka kaugemale ja isegi
naabermaakondadest tuldi jooksule.
Kaunis päikseline päev lasi lustida
jooksjatel, vanematel, õdedel-vendadel
ning lõbusatel maskottidel. Kui jooksujänku oma ülesannet väga tõsiselt võttis ja
koguni 46 ringi lastega võidu vastu pidas,
siis Vikerkaare Poni jätkus nii rajale kui
raja äärde.
Jooksjaid oli varasemast rohkem just
vanemates vanusegruppides, mis näitab
seda, et paljud lapsed on saanud tõsise
spordipisiku ning käivad aasta-aastalt oma
võimeid proovimas. Seekordsete võitjate
hulgas oli palju varasemate aastate tippe,
aga ka toredaid üllatajaid, keda varem märganud polnud.
Tänu heldetele toetajatele oli meil sel
aastal võimalik kutsuda välja igast vanusegrupist koguni viisteist kiiremat poissi ja
tüdrukut.

Aastaste kuni kolmeste hulgas olid
kolm kiiremat poissi Glen Oliver Väär,
Luukas Teras ja Harri Paesüld, samas
vanuses tüdrukutest Simona Sell, Annabel Ploompuu, Miranda Aonurm; neljaviieste hulgas poistest Anton Zymak,
Trevor Värva ja Toomas Teras ning tüdrukutest Meloore Tamm, Pauliine Tanis
ja Emili Kaul; kuue-seitsmeaastastest poistest Tristan Tamm, Dari Petrov, Sebastian
Suppi ja tüdrukutest Karmen Balõnski,
Annika Märtin ja Adriana Raud.
Täname kõiki jooksu toetajaid: auhinnalauda aitasid katta Selver, Anvol (XS
Mänguasjad), Tamrex ja Kalev, igale jooksu
lõpetajale andsid magusa maiuse Kalev,
jogurtijoogi Tere, jäätise Premia ja kõrrejoogi Selver, trükistega aitas Actual Print
ja Marketingi Instituut ning jooksu toetas
Rae vald.
Täname südamest kogu suurt vabatahtlike tiimi, ilma kelleta me jooksupäeva
korraldada poleks suutnud!
Urmas Põldre
Peetri lastejooksu peakorraldaja

Kandideeri meile, kui oled sõbralik,
rõõmsameelne, aktiivne ja hakkaja
inimene. Eelnev töökogemus ei ole
oluline, kuid tuleb kasuks.
Avalduse ja elulookirjelduse (CV)
palume saata
20. septembriks aadressile
Lagedi Kool, Kooli 18, 75303 Lagedi
või mirjel.reinumagi@lagedi.edu.ee
Info telefonil 671 6234

Vaida Alevikuselts annab teada:
Elanikkonnale paremate teenuste osutamiseks ostsime peotelgi, lauad ja istepingid
Antud projekti rahastati Siseministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest
Vaida Alevikuseltsi juhatus

Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
annab teada
Elanikkonnale paremate teenuste osutamiseks rekonstrueerisime 2015. aasta
suvel Vaida komando tuletõrjedepoo
katuse ja ehitasime sisemise vaheseina.
Antud projekti rahastas Siseministeeriumi
kohaliku omaalgatuse programm.
Rae TPS juhatus
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Kurna liiklussõlm on peagi valmis
Kurna liiklussõlm hakkab valmis saama.
Tänaseks on lõppemas viimased asfalteerimistööd Tallinna ringteel. Jäänud on veel
töid Kangrumäe tee jalakäijate tunneli ja
kergliiklustee viadukti juures, lisaks markeerimis- ja piirdetööd ning haljastuse
lõpuleviimine. Sügisel on kõik tööd valmis.
Väljakutseid on olnud mitmeid. Eeskätt seonduvad need plaanide ümbertegemisega. Projekti jooksul on mitmel korral
juhtunud, et erinevatest põhjustest tingituna on tulnud töö käigus kogu plaan ning
töögraafik ümber teha. Näitena võib tuua
suure viadukti mahasõitmise. Mäletatavasti
rammis eelmise aasta 4. septembri öösel
Kurna liiklussõlme viadukti ülegabariitne
veos – raskeveok, mis vedas metsatraktorit. Õnnetuse tagajärjel tuli ära lammutada
kahe kuu jooksul tehtud töö tulemus ning
viadukti ehitamisega otsast peale alustada.
Olukorras, kus pidevalt tuleb tagada liikluse toimimine ning tööd teevad mitmed
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erinevad alltöövõtjad, ei ole graafiku töö
käigus ümbertegemine sugugi lihtne. Au
ja kiitus meeskonnale, et suutsime kaotatud aja tagasi teha ning aasta algusest käib
liiklus üle uue viadukti.
Tallinna ringtee taolisel olulisel maanteel suuremahulisi töid tehes on alati
eraldi probleem liikluskorraldus. Teed
tööde tegemise ajaks liiklusele sulgeda ei
saa ning ka ümbersõidu korraldamise võimalused on väikesed. Lisaks ei saa unustada, et 2015. aastal lisas Tallinna linn oma
mahukate ehitustöödega Tallinna ringteele
omajagu liikluskoormust. Siiski julgen
praegu juba hinnata, et liikluskorralduse
osas oleme saanud hakkama suuremate
tõrgeteta ning liikluse püsivus ja stabiilsus
on olnud tagatud. Loomulikult on ette tulnud tõrkeid ja ootamatusi, kuid need on
suure projekti puhul paratamatud. Kindlasti on olnud olukordi, kus autojuhid – nii
kohalikud liiklejad kui ka kaubaveokid –

on õigustatult pahased olnud, kuid need
juhtumid on olnud pigem erandid. Suuri
seisakuid olnud ei ole. Liikluse ümbersuunamised ja eraldi rajatud ajutised lahendused (möödasõidud, läbipääsud) on ennast
õigustanud. Oleme toime tulnud. Täname
kõiki liiklejaid kannatlikkuse eest
Objekt koos kõigi oma üllatusmomentidega on tervikuna põnev olnud.
Olen rahul, et olen saanud vedada sellist
olulist projekti ning sellesse suurde töösse
panustada. Lisaks teelõigu olulisusele lisas
„vürtsi“ asjaolu, et teetööd puudutasid
lähedalt vähemalt kahe omavalitsuse elanikke. Kompromisside leidmine kiire ja
mõnusa töö ning kohalike elanike ja ettevõtjate elu võimalikult vähese häirimise
vahel ei olnud alati lihtne, kuid suutsime
koostöös alati siiski lahenduse leida.
Rene Tuvikene
objektijuht

infoleht
Huvitavat

Kasutajad räägivad

•

Jaan, ringtee igapäevane kasutaja:
Elan Pirital ning töötan Keilas. Üsna kiirelt jõudsin järeldusele, et Tallinna ringteed mööda jõuan tööle ja koju tagasi
kõige kiiremini, seda ehitustöödest hoolimata. Liiklus on küll takistatud ning
tipptundidel on ajuti ka ummikuid, kuid
edasiliikumine on pidev ning seisakuid
ei ole täheldanud.

•

Tänaseks on objektile laotatud üle 10
hektari asfaltkatet, olenevalt lõigust
on asfaldikihtide arv 2–4. Seega on
kokku paigaldatud üle 20 hektari
asfalti.
Viaduktide ning tunneli ehitamiseks on kasutatud enam kui 1000
m3 betooni.

Lühidalt projektist
•

•

•

Kaire, kohalik elanik:
Eks liiklus veidi takistatud on ning aega
tuleb rohkem varuda. Viimasel ajal saab
küll juba üsna hästi liigelda ning see on
isegi põnev – kunagi ei tea hommikul,
kust täpselt täna sõita saab. Õhtul koju
lähed üht teed mööda, hommikul tööle
aga sõidad juba uuel teel.

Ehitatav teelõik ulatub TallinnaTartu maantee Jüri ringristmikust
kuni Vaela külani.
Projekti käigus rajatakse Tallinna
ringteele 4,37 km ulatuses 2 + 2 sõidurada, ehitatakse välja uus KurnaTuhala maanteelõik pikkusega 2,73
km, rajatakse 4,25 km kogujateid
ning 1,52 km kergliiklusteid.
Ehitustöid teevad ehitusfirmad Rand
ja Tuulberg AS ning RTS Infraehitus OÜ. Ehitusjärelevalvet teostab
Telora-E AS.

Karl, autojuht:
Ei saa aru vaid sellest, miks kiirusepiiranguid ära ei lõpetata. Uus tee on olemas ja tahaks kiirelt sõita.
Valmimas on ka kergliiklusteed

Kangrumäe tee 4. augustil

Kangrumäe tee 21. augustil

Kergliiklustee viadukt 25. juulil

Kergliiklustee viadukt 13. augustil
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Õhku lendasid sajad lillepärjad
25.–28. juunini toimus Riias Põhjaja Baltimaade koorifestival, kus
osales ka Lagedi segakoor Heliand,
mille liikmetel tuli ära õppida laulud leedu, läti, soome, norra, taani,
islandi ja rootsi keeles. Ülle Allmäe
kirjutab mastaapsest üritusest läbi
väikese segakoori laulja silmade
ning annab üsna detailse ülevaate
kogu ettevõtmisest.

Foto Ülle Allmäe

Põhja- ja Baltimaade koorifestival algatati
1995. aastal eesmärgiga tuua kokku Balti
riikide ja Põhjamaade harrastuskoorid,
arendada kooslaulmise traditsiooni, sh
a cappella esitust, mis on omane just Baltimaadele, ja edendada ühiselt Euroopa
kultuurivahetust.
Lagedi segakoor Heliand on tegutsenud juba seitse aastat, kuid siiani ei ole veel
Eesti piiridest kaugemal esinemas käidud.
Sel aastal võeti julgus kokku ja otsustati osa
võtta Riias toimuvast koorifestivalist. Selleks tuli selgeks õppida laulud leedu, läti,
soome, norra, taani, islandi ja rootsi keeles.
Kohati tundus see küll väga raske ülesandena, kuid püsivus viib võidule ja nii nad
lõpuks selgeks said!
Sõit Riiga läks lahti 25. juuni hommikul. Koos Heliandiga sõitis bussis ka Keilast pärit segakoor La & Do Ilona Laido
juhendamisel. Kui nii palju koorilauljaid

Heliandi osalemine rongkäigus Siguldas
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koos, on bussisõit alati lõbus, sest laul
kõlab pea kogu aeg!
Riiga jõudes sai iga koor endale isikliku
abilise, kes aitas alati õigesse kohta jõuda
ja hoidis päevakaval silma peal. Heliandil vedas väga, sest abiliseks osutus tore
nooruke tütarlaps Katriina, kes oskas eesti
keelt! Ta oli seda õppinud vabatahtlikult
juba algklassides.
Kui mõlemad koorid olid ennast hotellidesse ära mahutanud, sõidutas bussijuht
Peeter meid Riia kesklinna, kus õhtul
pidi toimuma festivali avakontsert. Et aga
sinnani veel paar tunnikest aega jäi, viis
Katriina meid väikesele ekskursioonile Riia
vanalinna. Jalutades lillede ja kiviskulptuuridega ehitud platsidel, vaadates vanu
maju ja kuulates legende, jõudsime lõpuks
väikese purskkaevu juurde. Meeleolu oli
selline, et lausa kutsus laulma. Mis muud
kui dirigent Silja andis hääle kätte ja hakkas
kõlama „Sirjelind“. Laulu lõppedes saime
üllatuslikult ka aplausi osaliseks, rahvas oli
kuulama jäänud ja plaksutas meile.
Festivali avakontsert toimus Riia kesklinna pargis Esplanaad. Läti sõjaväeorkester esitas iga osavõtva maa muusikapärle.
Eesti muusikast kõlas Heino Elleri „Kodumaine viis“. Eesti koore esindas avakontserdil Tartu Ülikooli Kammerkoor Triin
Kochi dirigeerimisel.
Avakontserdi ajal tehti mitmeid intervjuusid osalevate kooridega. Läti telekanal
OTV võttis ka Heliandilt intervjuu, mis

avaldati saates „Põhja- ja Baltimaade koorifestivali päevikud“.
Teise päeva hommik viis meid huvitavatesse töötubadesse. Siin jagunes meie
koor kaheks – osad soovisid minna Taanist pärit Jesper Holmi loengusse „How do
we make that marvelous jazz sound in a
choir“, teine osa aga kuulas Soome lektori
Sören Lillkungi loengut „All sounds can
be produed in a heaty way“. Pärast muljeid
vahetades tuli välja, et mõlemad töötoad
olid olnud harukordselt huvitavad ja kaasakiskuvad, kahju oli isegi lõpetada.
Pärastlõunal toimus festivali rongkäik. Ilm oli ilus ja meel rõõmus, kõik
koorid võtsid vaheldumisi laulu üles, nii
ka Heliand. Vahetevahel lõime ka tantsu,
skandeerides: „Varvas ja kand, varvas ja
kand, siit tuleb Lagedi Heliand!“
Rongkäik kulges lõpuks Riia keskväljakule Vabadussamba juurde, kuhu rivistusid kõik osavõtvad koorid. Ühiselt lauldi
Läti helilooja Martiņš Braunsi laulu „Saule,
Pērkons, Daugava“, mis on läti rahva jaoks
sama püha kui meile näiteks „Ta lendab
mesipuu poole“. Kaunis õhtu suures sõbralikus seltskonnas!
Kolmandal päeval toimusid festivali
raames kontserdid ja rongkäigud Bauskas, Cēsises, Jūrmalas, Ogres, Siguldas ja
Tukumsis. Seda päeva kutsuti regiooni päevaks. Heliand oli esinemispaigaks valinud
Sigulda. Päev algas ekskursiooniga. Üks
värvikamaid kohti tundus Sigulda kep-
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Head Harjumaa ja Eestimaa
elanikud, austatud Rae valla
kogukond!
Ild, Saue vallavanem Andres Laisk, Saue
linnapea Tõnu Urva, Maardu abilinnapea Vladimir Arhipov, Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn, Harjumaa
Omavalitsuste Liidu esimees ja Harku vallavanem Kaupo Rätsepp, Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos, Siseministeeriumi
korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna
nõunik Eimar Veldre jt kohalike omavalitsuste ning korrakaitsestruktuuride esindajad, Riigikogu liikmed.
Foorumi korraldavad Rae ja Viimsi
Naabrivalve koostöös Rae Vallavalitsuse,
Maardu Linnavalitsuse, Politsei- ja Piirivalveameti ning Harjumaa Omavalitsuste
Liiduga.
Ootame teid tänuga kaasa mõtlema ja
rääkima nii Harjumaa kui ka terve Eesti
turvalisuse teemal!

Olete väga oodatud Harjumaa linnade
ja valdade vahelisele Naabrivalve koostööfoorumile „Turvalised kogukonnad –
turvaline Eesti!”.
Foorum toimub teisipäeval, 6. oktoobril
2015 kell 17.45–20.30 Rae Kultuurikeskuses Aruküla tee 9, Jüri, Rae vald.
Foorumi eesmärk on elanike laiem kaasamine turvalisuse tagamisse Harjumaal.
Turvalisus saab alguse sellest, et inimesed
hoolivad endast, oma lähedastest, ümbritsevast keskkonnast, oma linnast ja vallast
ning riigist. Kogukonnapõhine turvalisuse
mudel seisneb suuresti selles, et kogukonnas luuakse koostöösidemed ning et igaüks mõistab oma rolli ja kohta turvalisuse
tagamisel, olles valmis sellesse panustama.
Tänu sellele toimib ka tõhus ennetustöö.
Selleks et nii Harjumaal kui ka terves
Eestis oleks jätkuvalt turvaline ja et saada
tagasisidet elanike probleemidest ning
arvamustest, on foorumile kutsutud siseminister Hanno Pevkur, Rae vallavanem
Mart Võrklaev, Viimsi vallavanem Alvar

Veronika Isberg
Kitse-Kopra naabrivalve sektori vanem
Rae vald
veronika.isberg@gmail.com
tel 5342 1415

Rae valla kahe veekogu äärde
paigaldati päästevahendid
Vaskjala muulile ja Lagedi ujumiskohta on
paigaldatud veeohutuspüstikud, millel on
infotahvel ja päästerõngas.
Foto Rae Sõnumid

pide park, kus neid igas suuruses ja asendis näha oli. Edasi suundusime Gauja jõe
ürgoru kaldale, kus sõidab kuulus Sigulda
rippraudtee. Kuna meile avanes imekaunis
vaatepilt mäeharjalt orgu, siis tuletas see
meelde Austria mägesid ja joodeldamist.
Nii siis kaikuski peagi kõrgel õhus austria
lauluke – Heliand joodeldas mäe kohal
rippudes!
Siis aga oli aeg kõndida Sigulda kirikusse, kus andis kontserdi Soomest pärit
kammerkoor Ahjo Ensemble, dirigent
Paavo Hyökki. Meie suureks hämmastuseks ja heameeleks kuulus kaheksast
ettekantud teosest lausa neli eesti heliloojatele – Soome koor esitas muu hulgas
Andres Lemba, Cyrillus Kreegi, Arvo Pärdi
ja Veljo Tormise loomingut!
Pärast kirikukontserti kiire piknik
muruplatsil ja edasi viis tee Sigulda raudteejaama, kus iga koor sai soovi korral ette
kanda ühe lemmiklaulu oma repertuaarist.
Heliand valis selleks Eduard Oja „Lauliku“,
mis kõlas rongijaama trepil päris vägevalt.
Ja taas oligi aeg hakata rivistuma rongkäiguks, sest ka Sigulda regioonipäeva
kontsert ei saanud toimuda ilma selleta!
Sammusime rongkäigus eelviimastena,
meie taga vaid Sigulda koor. Nemad olid
aga oma kodulinnas nii laulualtid, et päris
raske oli nende laulus vahet leida, et siis ka
oma hääled valla lüüa. Siiski said „Kungla
rahvas“ ja „Tuljak“ ikka ära lauldud! Lauluga jõudsime Sigulda vabaõhulavale, kus
pärast nelja Läti kooride laulu asusidki
lavale ühendkoorid. Kontsert sai vägev!
Pärast kontserti toimus pidulik õhtusöök vabas looduses. Lauakatmist oodates lõime jälle laulud lahti. Meie abiline
Katriina õpetas meile ühe lätikeelse lastelaulu, mis sai ka kirja pandud, et hiljem see
päris selgeks õppida meenutamaks meie
esimest festivali.
Pühapäeva hommikul oli varane äratus, sest juba kell üheksa algas proov Mežaparksi laululaval. Kuuma päikese all kestis
see kella kolmeni, tervelt kuus tundi! Iga
koorilaulja sai endale päikeses üleküpsenud nina, õlad ja dekoltee.
Finaalkontsert jättis kõigile unustamatu elamuse. Lisaks lauljatele, keda oli
kokku tulnud ligi 10 000, esinesid ka tantsijad ja kõik kokku andsid täiusliku kompositsiooni. Eriti uhke ja võimas tunne
valdas meid Carl Orffi „Carmina Burana“
esitamise ajal. Väikese koori jaoks on see
harukordne võimalus. Kontserdi lõpus
lendas õhus sadu lillepärgi, mida lauljad
lennutasid, väljendamaks ülevat meeleolu.
Segakoor Heliand tänab toetajaid: Eesti
Kultuurkapital, Rae Kultuurikeskus ja Eesti
Laulu- ja Tantsupeo SA.
Ülle Allmäe

Veeohutuspüstik Vaskjala muulil

Veeohutuspüstikud said paika kolme
organisatsiooni – Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi, Rae Vallavalitsuse ja Päästeameti
koostöös.
Rae vallavanem Mart Võrklaev usub,
et tänu uutele paigaldistele on valla ujumiskohad järgmiseks hooajaks paremini
ettevalmistatud. „Mitteametlikes ilma
rannavalveta ujumiskohtades on väga oluline esmaste päästevahendite ja infotahvlite
olemasolu ning loodame, et päästevahendid on olemas inimeste jaoks, kellel neid
tõepoolest vaja läheb.“
„Loodame, et inimene saab sealt
vajaduse korral infot ja nõuandeid, kuidas õnnetuse puhul käituda. Kui peaks
olema näiteks vajadus kiirabi järele, siis on
infotahvlil juhised, kuidas kiirabi õigesse
kohta juhatada,“ avas Veikko Juusu Rae
Tuletõrje- ja Päästeseltsist infotahvlite sisu
ning lisas, et kui ujumishooaeg lõpeb, võetakse päästevahendid kuni järgmise suveni
hoiule.
RS
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Rae Spordikool pakkus noortele tegevust ka
suvel
Foto Rae Spordikool
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Rae Spordikooli suvelaager toimus 20.–28.
juulil Kuremaal, osales 80 noort. Samuti
käisid meie lapsed treeningugruppide
kaupa erinevates laagrites Tuksis, Säreveres, Pärnus ja Kohilas. Suvised spordilaagrid on hea võimalus veeta aktiivselt ja lõbusalt suve, saada osavamaks oma spordialal
ning kasvatada lastes iseseisvust. Augusti
keskpaigast alustati juba treeningutega
ning osa treeningugruppe käis augusti
lõpus ka võistlustel, et uueks hooajaks valmis olla.
Mikk Sarik
Rae Huvialakooli Spordikooli õppejuht

Rae Spordikooli suvelaager Kuremaal

Valmis raamat nõukogudeagsetest Harjumaa sporditippudest
Ligi 400-leheküljelise tubli teatmeteose
mõõtu raamatu koostasid spordiveteranid Peeter Böckler Vaidast, Heino Niine
Pikvalt, Arvi Leukmann Jürist ja Harri
Reidma Aruaru külast.
„See raamat sündis pikaajalise töö tulemusena. Püüdsime kajastada kõiki Harjumaa
sporditippusid, spordiaktiviste ja sportlaste toetajaid. Meie luubi alla on võetud
nn Vene aeg,“ selgitas üks autoritest Peeter
Böckler.
„Üles tuli otsida rohkem kui kakssada endist sportlast ja spordiaktivisti.
Nii mõnelgi juhul tuli lisateabe hankimiseks külastada ka sportlaste ja aktivistide
sugulasi ning tuttavaid. Aastatega raamatu materjal muudkui kasvas ja kasvas
ning kaante vahele sai väga ulatuslik ülevaade Harjumaa
spordielust,“ lisas
Böckler.
Tegelikult on
tegu Harjumaa
kõigi aegade
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mahukaima spordiraamatuga, mis kajastab
Harju spordi võtmeisikuid aastatel 1940–
1991. Teatmik on koostatud spordialade
kaupa tähestikulises järjekorras. Samuti
on tähestikulises järjekorras sportlased
ja sporditegelased. Kui mõni sportlane
esines erinevatel spordialadel, siis on ta ka
mitmel korral kajastatud. Kõikide isikute
kohta käivad tekstid on püütud varustada
selleaegsete fotodega. Ülevaatlikult on
käsitletud nii tipp- kui ka massisporti,
spordiühinguid, välissuhtlust jne.
Kindlasti on veel Harju sportlasi, keda
autorid ei suutnud leida. Seega võiksid tolleaegsed sportlased või nende perekonnad
endast julgelt teada anda e-posti teel aadressil: peeter.bockler@rae.ee või kirjalikult
Tuuliku tee 1, 75302 Vaida. Samal aadressil
saavad infot küsida ka kõik need, kes raamatu vastu huvi tunnevad.
Raamatu koostamiseks loodud Harju
Spordiajaloo Selts jääb MTÜ-na tegutsema. Kui koguneb piisav arv selles raamatus avaldamata sportlasi, tuleb uus raamat. Rae valla rahval on aga põhjust uhkust
tunda veel sellegi üle, et meie mees Peeter
Böckler on üks sellise mahuka teatmeteose
koostamise eestvedajaid.
Raamatut on võimalik lugeda kõikides
Harjumaa raamatukogudes.
Ostusooviga võib pöörduda ka raamatukogude poole. Teie soov rahuldatakse
mõne päeva jooksul.
Kuuno Kasak

Rae valla sportlased
raamatus
Autosport:
Böckler, Ain – Vaida, Böckler, Peeter
– Vaida, Timusk, Aarne – Mõigu
Jahilaskmine:
Toomessoo, Evald – Lagedi, Vaher
Toomessoo, Erika – Lagedi
Kardisport: Böckler, Ain – Vaida
Kergejõustik: Misler, Vello – Vaida,
Puuste, Heino – Lagedi
Maadlus: Kruuk, Raul – Lagedi,
Oherde, Ernst – Karla küla, Roots,
Jaan – Karla küla
Mootorrattasport: Kalmu, Edgar –
Peetri küla, Paalberg, Martin – Vaida,
Puu, Enno – Suursoo küla
Orienteerumine: Tänav, Tõnu – Vaida
Poks: Ainsoo, Ants – Kopli küla
Ratsutamine: Juhanson, Aivar –
Lagedi, Unt, Ain – Lagedi, Viira, Vello
– Vaida, Viira, Viive – Vaida
Tõstmine: Sumil, Richard – Kurna
Ujumine: Nõu (Armei), Viive – Mõigu
Veteranide sport: Sooberg, Georg –
Kurna
Spordiaktivistid ja toetajad: Aabne,
Villu – Jüri, Böckler, Peeter – Vaida,
Kikas, Enn – Lagedi, Leukmann,
Arvi – Jüri, Piho, Evald – Salu küla,
Rebane, Viiu – Vaida, Sirel, Aare –
Mõigu, Tamberg, Oolav – Jüri, Tiik,
Kalju – Karla küla
Peale nende on juttu veel vähemal 200
endisest (mõnel juhul ka praegusest)
Harjumaa spordielu suuremast või väiksemast käilakujust.

spordielu

Hea spordisõber,
ootame sind 2015.-2016. hooajal Rae valla Spordikeskuse ruumides toimuvatesse treeningutesse Jürisse, Peetrisse ja Lagedile!

Mis? Kellele?

Kes?

Kus?

Millal?

Alustab

Info ja registreerimine

Bailatino lastele ja naistele

DanceAct
Tantsustuudio

Jüri aeroobika- ja
kardiosaal

T, K, N, R, P

2. sept

5567 9333, www.danceact.ee

Zumba täiskasvanutele

Ave Oras

Jüri aeroobikasaal T 18.30–19.30

9. sept

517 1216, aveoras@gmail.com

Minu Tantsukool, lastele

Elina Lill

Jüri aeroobikasaal T, N

8. sept

5566 9252,
elina@minutantsukool.ee

Urban Style JJ-Street,
lastele ja noortele

Kadri Salumaa

Jüri aeroobikasaal E, K, R

2. sept

kadri@jjstreet.ee

Jüri aeroobika- ja
pallimängusaal

T, (N), R

8. sept

5566 6038, eve.aunver.@mail.ee

K 18.30–19.30

16. sept

ktruuleht@hotmail.com

TANTSUTRENN

Dance Team Royal MTÜ,
Eve Aunver
lastele
KEHA JA VAIM
Pilates täiskasvanutele

Kadi Truuleht

Lagedi
pallimängusaal

Pilates täiskasvanutele

Kristi Pedaru

Jüri aeroobikasaal T, N 18.30–19.30 7. sept

Vinyasa Flow jooga

Kristi Pedaru

Jüri aeroobikasaal T, N 19.30–20.30 7. sept

Ave Oras

Jüri bassein

K 19.00–20.00

Jüri bassein

T, N 19.00–20.00 15. sept

Jüri lastebassein

E 16–17

sept II
pool

507 9260

Jüri bassein,
lastebassein

E–L

1. sept

5569 2569,
vladimir.kunitson@skfortuna.ee

Britta Westholm Jüri bassein

E–R

1. sept

5559 6663, brittawest@hotmail.com

E, T, K, N

9. sept,
5. okt

5646 1462, maiu@eva.ee

kristi.pedaru@gmail.com

VESIAEROOBIKA
Aqua-Zumba täiskasvanutele

Aqua Pump ja Aqua
Tiina Möll
Run&Tone täiskasvanutele

9. sept

517 1216, aveoras@gmail.com
525 7624,
heaolla@gmail.com

UJUMISTRENN
Laste tervisestuudio,
beebide ujutamine

Margit Juudas

SK Fortuna, (väike)lastele, Vladimir
noortele, täiskasvanutele Kunitson
Keila Swimclub, lastele

MTÜ Vesi ja Tervis, lastele Maiu Herzmann Jüri bassein
RÜHMATRENN
Hommiku Shape täiskasKristel Vaht
vanutele

Jüri aeroobikasaal E, K 10.00–11.00 21. sept

Kangitreening PumpFit
meestele ja naistele

Ele Metsalu

Jüri kardiosaal

Piruett, lastele

Larissa
Gontšarenko

Jüri kergejõustiku- K 17.30–19.30, R
Sept
maneež, budosaal 16.30–18.30

5850 7424

Ringtreening/Easy-step/
Fatburn

Kadi Truuleht

Lagedi pallimängusaal

Body-Intervall, ringtreening, step-pink

Marleen Hiiekivi Aeroobikasaal

E ja K 20.15–
21.15
P 19.30–20.30.

7. sept

5300 8931, kristelvaht@gmail.com
5823 0064,
ele.metsalu@hotmail.com

E 19.00–20.00

14. sept

ktruuleht@hotmail.com

E, T, N 20.30–
21.30

1. sept

5590 9644,
marleenhiiekivi@gmail.com
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Kes?

Kus?

Millal?

Alustab

Info ja registreerimine

ABS ekspress (kõht-selgtuhar)

Kristi Pedaru

Jüri kardiosaal

L 11.15–11.45

6. sept

kristi.pedaru@gmail.com

Spordiklubi Raesport,
lastele

Pallimängud,
kergejõustik

Jüri pallimängusaal

E ja K 16.00–
20.30.

Sept

yllemaa@gmail.com

Võrkpall naistele

Kaili Nurmsalu

Jüri pallimängusaal P 19.00–20.30

13. sept

kaili.kallo@gmail.com

Cycle60

Kristi Pedaru

Jüri kardiosaal

L 10.00–11.00

12. sept

kristi.pedaru@gmail.com

Easyspinn, Uphillspinn,
Spinn+body

Raimo Rotberg

Jüri kardiosaal

E 19.00–20.00

5. okt

Spinn60, Spinn120

Rae Spinn

Jüri kardiosaal

T 19.15–20.15
R 18.00–19.00
P 10.00-12.00

1. dets

Vt Facebooki grupist RaeSpinn

Judoklubi MIKATA, lasteKrister Parbo
ja noortetrennid

Jüri budosaal ja
Lagedi lasteaedpõhikooli pallimängusaal

Lisainfo
www.mikata.ee

2. sept

5648 4950, krister@parbo.ee

Taipoks noortele ja
täiskasvanutele

Leonardo
Pihlakas

Jüri budosaal

T, N 20.00–21.30
6. sept
ja P 18.00

leonardop@hot.ee

Taipoks lastele

Filipp Leinberg

Lagedi aeroobikasaal

E ja N 17.30–
19.00

5564 3948,
filipp.leinberg@gmail.com

Taekwondo noortele

Deniss
Presnetsov

Jüri budosaal

E, R 19.00–20.30
21. sept
K 19.30–21.00

Taekwondo@taekwondo.ee

Harju Jalgpallikool

Jüri ja Peetri

Lisainfo
www.harjujk.ee

Aug–sept info@harjujk.ee

Tallinna Kalevi Jalgpallikool

Jüri

Lisainfo
www.jkkalev.ee

Aug–sept

Loo Jalgpalliklubi

Peetri ja Lagedi

Lisainfo
Sept
www.fctiigrid.ee

loojalgpalliklubi@gmail.com

Jüri lasketiir

T ja N 16.30–
19.30

507 7218, anu@anu.ee

SPINNING

5375 1700,
raimo.rotberg@gmail.com

VÕITLUSKUNSTID

JALGPALL

5558 3923,
ander@jkkalev.ee

VIBUTREENING
Vibuklubi Sagittarius,
lastele ja noortele

Anu Uusmaa

29. sept

Rae Spordikool alustab uut
õppeaastat ning kutsub lapsi
treeningutele
2015/16. õppeaasta treeningutega alustame
alates 2. septembrist Jüris ja Peetris. Jätkatakse samade erialade ja treeningugruppidega, mis eelmisel aastal: kergejõustik,
võrkpall, korvpall, lauatennis ja male.
Uuendusena tulevad juurde 1. klasside
ÜKE (üldkehaline ettevalmistus) treeningud, mis on ettevalmistuseks omale sobiva
spordiala leidmiseks alates 2.–3. klassist.
1. klasside ÜKE treeningutel tegeletakse
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erinevate alade tutvustamisega, koordinatsiooni, mitmekülgsuse ja osavuse arendamisega ning lõbusate mängudega.
Rae Spordikool ootab lapsi treeningutele. Info tunniplaani, registreerimise
ja hinnakirja kohta leiab meie kodulehelt
huvikool.rae.ee/spordiosakond.
Mikk Sarik
Rae Huvialakooli Spordikooli õppejuht

reklaam

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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Müüme sõelutud
turbamulda
Kohaleveo
võimalus
www.mustmuld.ee
tel. 58 617 118
Rae Sõnumid • september 2015
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Jüri
Pizzakiosk
1. juunist
Pizzatakso
iga päev!

Tel: 5 255 655
(hind 0,80 €/km, miinimumtasu 3,00 €)
tellides 5 suurt pizzat
on kohale toimetamine
(kuni 15. km raadiuses
Jüri Pizzakioskist)

tasuta!

telli ka veebist: www.pizzakiosk.ee

Balti Veski AS asutaja on Soomes tegutsev eesti rahvusest perekond Puhk. Juba esimese
Eesti Vabariigi ajal tegutses aktsiaselts J. Puhk & Pojad, isa Jaak ja viis poega, kellele kuulus
muu hulgas suur jahuveski ja ladude ning kaupluste võrk üle Eesti. 1934. aastal otsustas
ärimees Eduard Puhk (üks viiest vennast) haaret laiendada ning ehitas veski Helsingisse.
Eesti taasiseseisvumine võimaldas 1993. aastal perekond Puhkil uuesti Eestis äriga algust
teha. Täna tegutseb Balti Veski Baltimaade suurima teraviljakontserni Malsena koosseisus,
olles Veski Mati kaubamärgi all pakkumas Eesti suurimat kuivainete tootevalikut. Soovime,
et Veski Mati on meie partneritele ja tarbijaile väärt kauba ja hea toote sümbol.
Tööd saab

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

Jüri, Mõisa tee 7
esimesel võimalusel
täistööaeg, palgatöö
603 4030 või 528 4573
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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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PAADILAENUTUS
Pirita jõel
Veskitaguse külas

Tel 5552 6165

JOOGA SELJALE!
2-kuuline
spetsiaalne kursus alustab
septembris
Taaramäe lasteaias.
Info silva.laius@gmail.com
või tel 5661 4214
Sobib ka algajatele.

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!

Mailis, 30
tantsinud kaks aastat

LASE RÜTMID VABAKS
Tule nüüd.
Tule nagu oled.
Las me näitame
kui palju on sinus
veel peidus.

REGISTREERU
TASUTA PROOVITREENINGULE
WWW.DANCEACT.EE

TANTSUSTUUDIO
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Kutsume teid põnevale
rännakule
apiteraapia maailma.
Koolitus Mäetaguse mõisa
SPA-hotellis
21.-22.novembril.
Buss väljub Jürist.
Täpsem info
www.alustamealgusest.ee
või telefonil 5029006
(Marianne Rosenfeld)

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

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

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

VÄLJAKU 5
kortermaja Jüris

Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete torustikud ühisveevärgija 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 kütte- ja kaminapuid lahtiselt ja 40 l / 60 l võrgus,
puitbriketti, klotse 10–30 cm 40 l võrgus, tulehakatust 40 l võrgus
ja saepuru kotis. Tel 501 8594, kaminapuud.com
Müüa kuivi küttepuid 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
Shindo masaaž. Heinar Kannimäe. 5662 2785
Müüa 2-toaline korter Kiili alevis Nabala tee 8–4, kaupluse ja bussipeatuse vahetus läheduses. Lisainfo tel 5647 2642
Müüa kaks emast itaalia karmikarvalise linnukoera kutsikat
Bianca ja Cara, kes on sündinud Viimsi vallas 25.05.2015. Lisainfo:
fiona.diip.ee; maarja@diip.ee; 504 6582

Uued, väga hea
hinna-kvaliteedi suhtega
korterid peredele
otse Jüri aleviku südames.
Kõik heaks eluks vajalik
mugavalt lähedal.
VALMIB
KEVAD 2016

Kulno Taelma
kulno@hansaviimistlus.ee
5566 6608

www.hansaviimistlus.ee/kv-arendus

Lükandustega kappide ja garderoobide joonised ja paigaldamine. Tuleme kohale, mõõdame ja aitame projekteerida. Kvaliteetsed materjalid, garantii 2 aastat. Info tel 509 0015
Uute ja olemasolevate elamute ja väikeehitiste projekteerimine ja joonestamine. 3D vaadete tegemine. Info ja tellimine tel 558 1662
Ostan vinüülheliplaate. 528 0605
Müüa heas korras 3-toaline korter Jüris Tammiku teel 5-korruselise paneelmaja viimasel
korrusel, otse omanikult. Tule tutvu kohapeal! Tel: 5344 6549
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
8 m lipumast ainult 210 €! Lipuvabrik.ee
Soovin osta Rae vallast sõiduauto. Võib vajada vähe putitamist. 5819 0200, Rain
Otsin kahele 4-aastastele tüdrukule lapsehoidjat Patika külla. Lapsehoidjat on vaja siis,
kui lapsed on haiged ega saa lasteaias käia. Sobib nii eesti kui ka vene keel. Tel 5373 9858
Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, mulda 15 t – 130 €, killustikku, freesasfalti
ja liiva. Tel 5697 1079, e-post: taluaed@hot.ee
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Lisainfo:
Merilyn Laid
merilyn@hansaviimistlus.ee
517 0734

teated
Augustis
registreeritud
sünnid
GREN PLANK
BREITON PARTSIOJA
KAREL TOODU
ANDREAS APR
GERRET KILLING
KENERT AINUMÄE
GEORG KLAOS
MARTIN RÄSTA
HARDI PILLER
TAURI TÕNURI
SIMON SEBASTIEN SIITAN
ALBERT ILLAK
KARL KRISTJAN SEPP
ASTON TURJA
ROBERT TINT
RAVEN JUHA
JAAN ARON VAHTER
HENNA-LEE PIELBERG
LAURETTE JAKOVLEVA
BIANCA-VICTORIA AINOLA
GRIT KUNINGAS
REBECCA DELISA TAMM
MARIELA SVERDLIK
KRISTELLA KNÄZEV
KAMILLA TIHHONOVA

Septembri sünnipäevalapsed
HELENE TEDRE

99

GALINA DRAGUN

75

LOVISE PILVIK

97

TAMARA SUKK

75

SALME LAIKMERAND

94

MAIE KRESSEL

75

FELIKS-ELDOR AUSLA

90

UUNO VAHL

75

AINO RÄNNE

90

MAI LAURI

75

TAALI TOOM

89

VALDUR PREEM

70

SALME TIIS

88

SIIVI FREY

70

MEIDA MÄEVÄLI

85

VARJE MALSROOS

70

ARMILDE VILBU

85

TIIT AAVOJA

70

HELJU KATTEL

84

VIKTOR KRIESENTHAL

70

ELLEN ROSIN

84

VIKTOR SOOVER

70

ILME HIO

84

BORISS KODANIK

70

MIHKEL-EDUARD LAUREND

84

TÕNU MARGUS

70

ANTONINA ODINTSOVA

83

TAMARA KIBUR

70

RUDOLF TIKKER

83

LUIGE AAVOJA

70

ALFRED PANT

83

RIINA SULG

65

ALEKSANDR STRIGIN

83

REET USBERG

65

LEMBIT UIBOPUU

82

VIKTOR BELÕŠEV

65

JURI KLÕŠOV

81

JÜRI JAAKSON

65

ANNA KOCH

80

LUULE PIHLAK

65

REIN KARASK

80

TIIT VERNIK

65

ENNO REBANE

75

VILLI LEEMET

65

Südamlik kaastunne
Lembit Klimovile kalli

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
AUGUSTIKUU

surma puhul

3. augustil likvideeriti avarii tagajärjed ringteel
Kurnal
6. augustil likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Jüris
9. augustil kustutati tulekahju Luige alevikus
Vambola 2
13. augustil eemaldati teele kukkunud puu Rae külas
14. augustil abistati kiirabi Kurnal
15. augustil likvideeriti avarii tagajärjed Tartu mnt.
13. km-l
23. augustil põles puidutööstus Arukülas
24. augustil likvideeriti avarii tagajärjed Karla külas
29. augustil kustutati tulekahju Luige alevikus Mooni
tn 25

ema

Kadri Reinsalu
väikelaste muusikatunnid
toimuvad taas septembrist
Jüris ja Peetris

Info ja registreerimine:
Tel: 56 804 402
www.muinasjutumaa.ee
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

Töökaaslased
Matthäi Ehitusest

Augustis lahkunud
VOLDEMAR KATK
VALDUR NAPP
LINDA KLIMOV
AIME JÄRV
MALLE SULALÄTE

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6950 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

september 2015 • Rae Sõnumid

31

32

Peetrit ja Järveküla ühendav kergliiklustee saab moodsad LED valgustid septembri keskel. Loe lk 6
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