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Rae valla ametlik väljaanne

Jüris tuleb üürikortereid otsida
tikutulega
Rae valla lapsed saavad Tallinna
munitsipaalhuvialakoolides
soodustingimustel õppida
Rae valla mängude sari alustab
uut hooaega
Jüri Gümnaasium võttis tööle
uue koolipsühholoogi
Põllumeeste elul polegi midagi
häda?

Kurna küla kultuuritunnel

Kurna küla elanikud tegid neljarealise maantee all asuvast tunnelist kultuuritunneli,
mis on avatud kõigile ööpäev läbi ja tasuta. Loe lähemalt lk 5.

2

vallavalitsus

Rae vald saatis terviseja tööministrile
taotluse esmatasandi
tervishoiuteenuste
loomiseks Peetrisse
12. augustil valitsuse vastu võetud määruse „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine” lisas 1 on välja toodud ligi
100 esmatasandi tervishoiu tõmbekeskust
Eestis. Nimekirja on märgitud Jüri alevik
kui piirkondlik tervishoiu tõmbekeskus,
aga Rae valla kõige enam kasvav piirkond
Peetri on jäänud nimekirjast välja.
Kuna Rae vald peab ülimalt oluliseks
esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaamist Peetris, sest tegemist on rahvarohke
ja kasvava piirkonnaga, taotles vald määruse lisa täiendamist ning Peetri piirkonna
lisamist esmatasandi tervishoiuteenuseid
pakkuvate tõmbekeskuste nimekirja.
„Oleme korduvalt ministeeriumis ka
valdkonna ametnikega kohtunud ja vajadusi selgitanud. Meie plaani, mis näeb ette,
et Rae vallas on kaks suuremat tervisekeskust nelja-viie perearstiga Jüris ja Peetris
ning samuti töötavad perearstipunktid Vaidas ja Lagedil, on peetud ministeeriumis
seni igati mõistlikuks,” rääkis vallavanem
Mart Võrklaev.
Vallavanem sai tõsise üllatuse osaliseks,
kui kooskõlastusringil olnud määruse lisas
ei olnud kirjas Peetrit, kus vajadus perearstiteenuse järele on väga suur, kuna selles
piirkonnas elab palju väikelastega peresid,
kellel on tarvis arsti juures käia. „Tallinna

liikluskoormuse ja kesiste parkimisvõimaluste pärast on autoga linna sõita äärmiselt
ebamugav ja aeganõudev,» kõneles vallavanem.
Peetris on perearsti tulekut juba kaua
oodatud ja vald on perearstikeskuse ehitamiseks vajalikud ettevalmistused maatüki
valimise ja projekti tellimise osas teinud.
„Vald saab tervisekeskuse ehitada ise või
anda selle rajamise erasektorile, mille esindajad on antud toetuse näol samuti keskuse
ehitamise vastu huvi üles näidanud.”
Esmatasandi terviseteenuse kättesaamise võimaldamist Peetris on taotlenud
ka Peetri Selts, mille esindajad on valda
saatnud vastavasisulise kirja. Selts rõhutab, et Peetri aleviku ja ümbritsevate külade
elanike arv ületab 6000 piiri ja jätkab kasvamist.
„Loodame väga, et uus tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski mõistab meie
probleemi tõsidust ning on valmis operatiivselt määrusesse meie jaoks olulise
täienduse tegema,” oli vallavanem optimistlik ning lisas, et Jürisse nüüdisaegse
tervisekeskuse rajamisega saab vald juba
tegeleda, kuna Jüri on valitsuse dokumendis esmatasandi tervishoiu tõmbekeskuste
nimekirja kantud.
RS

Tänavuaastane
sibulatellimus
oli 9700 kilo
Augusti viimasel nädalal väljakuulutatud järjekorranumbrilt kolmas Rae valla
sibulaaktsioon tõi kokku üle 300 tellija,
kelle soove kokku arvestades sai Peipsiääre
vald 9700kilose sibulatellimuse.
Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul
oli tänavuaastane tellimus muljet avaldavalt suur ning see näitab, et meie inimesed
hindavad kodumaist sibulat ning Peipsiääre sibulakasvatajate toetamist.
RS

Puidufirma tegi
korda teelõigu
Vaida teel
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul muudeti tolmuvabaks ligi kilomeetripikkune
kruusakattega teelõik.
„See on kindlasti hea uudis Suursoo
küla elanikele, kes nüüdsest saavad koju
sõita nii, et autot ei kata tolmukiht,“ sõnas
Priit Põldmäe remonditud teed septembris
üle vaadates.
Teelõigu tegi korda Combimill Vaida
OÜ, mis on omandanud endise Balcase
saekaatri ja on arendamas seal aknatehast.
Suursoo küla elanike nimel ütles tee
kordategijale tänusõnad Keiu Ruus, kes
eriti rõõmustas selle üle, et nüüd saavad
paljud külaelanikud puhta autoga koju.
RS

Sõlmiti kokkulepe Tallinna huvialakoolis
soodustingimustel käimiseks
4. septembril allkirjastasid Rae vallavanem
Mart Võrklaev ja Tallinna Haridusameti
juhataja Andres Pajula koostöökokkuleppe, mille alusel saavad Rae valla lapsed
vanuses 5–19 õppida Tallinna munitsipaalhuvialakoolides lastevanematele kehtestatud osalustasu eest.
„Aastaid kestnud diskussioon on
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lahenduse leidnud. Sõlmitud leping võimaldab Rae valla noortel omandada mitmekesisemat huviharidust ning tegeleda
soovitud erialal väga professionaalsel tasemel, nagu näiteks Ellerhein, Sõleke jt,” selgitas abivallavanem Jens Vendel. Lastevanemad tasuvad osalustasu ja lepingupooled
arveldavad omavahel ülejäänud summas.

Huviringides osalemine on muutunud
väga populaarseks ning tihti on lastevanemate ootused vallapoolse toetuse osas
kõrged. Tegemist on valla vabalt võetud
kohustusega ning üldisemalt toetatakse
ühes spordi- ja ühes huviringis osalemist.
RS
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RAE
VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18

Sügisesest
haljastusjäätmete
äraveost
Haljastusjäätmete tasuta äraveoks Rae valla
tiheasustusaladelt on võimalik registreeruda kuni 30. oktoobrini 2015.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei
lagune ja on maksimaalse suurusega 100 l)
oma jäätmemajade/prügikonteinerite või
sissesõidutee kõrvale ning anda asukohast teada, helistades numbril 605 6781,
605 6750 või kirjutades kadri.raus@rae.
ee, info@rae.ee. Teatada tuleb oma nimi,
kontakttelefon, aadress ja kottide suurus
ning arv.
Kottide äravedu toimub kahe nädala
jooksul alates 2. novembrist. Kilekotte,
kus on näha muid jäätmeid peale okste ja
lehtede, ära ei viida.
Ebatavaliste ilmastikuolude korral võib
esineda muudatusi kuupäevades. Muudatustest teavitame jooksvalt Rae valla kodulehel.
Kadri Raus
Keskkonnaspetsialist

Vallavalitsus
teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
•
Peetri aleviku Peetri tee 19 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu algatamine ning
lähteseisukohtade kinnitamine
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 08.09.2015 korraldusega nr
1301. Planeeritav ala asub Peetri aleviku vanas asumis Peetri tee ja Mõigu
tee nurgal. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Peetri ja
Mõigu teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbega
kinnistu väiksemateks elamumaa ja
osaliselt ärimaa kruntideks, moodustada transpordimaa krunt Mõigu tee
laiendamiseks, 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.
Jüri aleviku Aruküla tee 5 ja 7 kinnistu
ning lähiala detailplaneeringu algatamine
ning lähteseisukohtade kinnitamine
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr
1349. Planeeritav ala asub Jüri alevikus
Jüri-Vaida riigimaantee ja Aruküla
tee ristmikul väljakujunenud asustusstruktuuriga alal. Juurdepääs alale
on planeeritud avalikult kasutatavalt
Aruküla teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Aruküla tee 5 ja 7 kinnistu üheks ärimaa kinnistuks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud ärimaa
juhtotstarve.
Vaskjala küla Lootsi vkt 13, 13a ja Lootsi
kinnistu ning lähiala detailplaneeringu
algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
• Detailplaneering on algatatud

•

29.09.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1419. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pirita jõe ja Leivajõe vahelisel
alal Lootsi Aiandusühistu põhjapoolses
osas. Juurdepääs alale on Lootsi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,9
ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on viia ellu osa Rae Vallavolikogu
08.05.2007 otsusega nr 266 kehtestatud
Vaskjala küla Uus-Mustimäe kinnistu
detailplaneeringust, liites elamumaa
sihtotstarbega Lootsi vkt 13, 13a ja
osa Lootsi kinnistust üheks elamumaa
krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette
nähtud elamumaa juhtotstarve.

Karla küla Suur-Tõnikse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning
lähteseisukohtade kinnitamine
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.09.2015 korraldusega nr
1417. Planeeritav ala asub Karla külas
Assaku-Jüri ja Lagedi-Jüri tee ristmikul. Juurdepääs alale on planeeritud
avalikult kasutatavalt Lagedi-Jüri teelt
ja Pärna teelt ning mööda eraomandis
olevat Kurve teed. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu väiksemateks elamumaa
kruntideks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Järgmise detailplaneeringu algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest:
Vaida aleviku Vana-Vaida tee 15 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu algatamine
ning lähteseisukohtade kinnitamine
• Detailplaneering on algatatud
30.06.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 957. Planeeritav ala asub
Vaida alevikus Vana-Vaida tee ääres.
Juurdepääs planeeritavatele alale on
Vana-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,5 ha.
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Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on määrata ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne ühiskondlike ehitiste
maa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
01.10.2015 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmise detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisilahenduse tutvustavast
avalikust arutelust:
Lehmja küla Maanteevahe kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
04.08.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1128. Planeeritav ala asub
Lehmja külas Tallinna-Tartu-VõruLuhamaa riigimaantee 2 ja JärvekülaJüri riigimaantee 11330 vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavatele äri- ja
tootmismaa kruntidele on planeeritud
avalikult kasutatavalt Järveküla-Jüri
teelt ning eravalduses olevalt Vaikepi
kinnistult. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 2,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada kaks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunti, määrata
äri- ja tootmismaa kruntidele 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.

•

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
20.10.2015 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
19.10.2015–01.11.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Lagedi aleviku Nurme kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
11.11.2003 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1298 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 08.09.2015 korraldusega
nr 1302. Planeeritav ala asub Lagedi
alevikus Pirita jõe, Jaama tänava ja Tallinna-Tapa raudtee vahelisel maa-alal.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Jaama tänavalt ning
eravalduses olevalt Jaama tn 5 kinnistult. Planeeringuala suurus kokku on
ligikaudu 5,06 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine elamumaa,
üldmaa ja transpordimaa sihtotstarbega kruntideks, määrata sellest tulenevalt ehitusõigus ja hoonestustingimused, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
01.11.2015.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Jüri aleviku Suve põik 4 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine
• Detailplaneering on kehtestatud Rae

•

•

Vallavalitsuse 15.09.2015 korraldusega
nr 1348. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Suve tänava ja Suve põigu ristmiku
vahetus läheduses välja kujunenud elamualal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7500 m2.
Detailplaneeringu koostamise 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 Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus alale
on ette nähtud väikeelamute maa-ala
juhtotstarve.

Karla küla Aaviku kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr 1350. Planeeritav ala asub Karla
külas Pirita-Ülemiste kanali ja Pirita
jõe vahelisel alal, piiratuna Pruuli tee
L5 ja Vaadi tee L1 teest. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 4,0 ha.
• Detailplaneeringuga planeeritakse
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu neljaks elamumaa, üheks tootmismaa ja kaheks maatulundusmaa
sihtotstarbega krundiks, määratakse
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Kasutatud riideid ja jalatseid ning muid
tekstiilitooteid on võimalik ära anda nüüdsest lisaks Peetri Selveri kõrval ka Jüri Konsumi juures, kus asub Tallinna Jäätmekeskuse paigaldatud Humana riidekonteiner.
Konteineritesse võib panna:
• rõivaid – kulumisaste pole oluline, aga
soovitatavalt puhtad ja kuivad;
• jalatseid, rihmu, nahkkotte;
• kodutekstiili – kardinaid, voodipesu,
käterätikuid, laudlinu jms;
• mänguasju – nii pehmeid kui ka plastist.
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Konteinerisse pole lubatud panna:
koduelektroonikat, valgusteid ja muid
elektrikaupu;
köögitarbeid ja nõusid;
õli- ja värviplekkidega või hallitanud
tekstiilesemeid;
katkisi jalatseid;
katkiseid mänguasju;
raamatuid ja muud paberit;
biojäätmeid;
pakendeid.
Kadri Raus
Keskkonnaspetsialist

Foto Rae Sõnumid

Jüri Konsumi juurde paigaldati riidekonteiner

Värskelt paigaldatud riidekonteiner Jüri
Konsumi juures
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Kurna elanikud avasid maantee
all kultuuritunneli
Kultuurispetsialist Kristi Aru sõnul on
sellise omaalgatuslikult korraldatud, kogukonna liikmeid liitva ja paikkonna ajalugu
väärtustava näituse avamine väga tervitatav. „Järgmisel aastal, mil vald tähistab 150
aasta möödumist Rae valla asutamisest, on
sellised algatused eriti teretulnud.“
Avatud tunneli heleda krohviga viimistletud betoonseinad jäävad kaunistatuks ajalooliste fotodega, mis ühel tunneli
poolel tutvustavad inimesi ja teisel mõisakompleksi ajalugu. Näituse pildid jutustavad tunnelisse sisenejale kogu Kurna ajaloo, terve ekspositsioon on pilkupüüdev.
Külavanem lubab kõigile huvilistele näitust
tutvustada.
RS
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Kurna küla ajalugu ja inimesi tutvustav
püsinäitus leidis koha septembris valminud
jalakäijate tunnelis neljarealise maantee all.
Näitus avati 27. septembril ning tulenevalt
ajaloo eksponeerimisest tunnelis otsustati
see kultuuritunneliks nimetada.
Kultuuritunnel sai Kurna külas teoks
tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
(KÜSK) programmi „Kogukonna areng“
ja Rae valla rahastusele. Külavanem Aivar
Aasamäe sõnul oli näituse koostamise eelarve pisut enam kui 1500 eurot, millest üks
kolmandik tuli leida külaaktiivil endal.
„On hea meel, et meie kevadised lihtsad mõtted ja esimesed projektid leidsid
kohe toetust ja rahastamist ning sügiseks
sai näitus valmis, ületades meie ootused.
Kirjutasime kaks projekti.“

Avatud kultuuritunnel ühendab kahel pool maanteed asuva Kurna küla

Rae valla aasta õpetaja on
Tiina Ojabstein
Eripedagoogi kutse omandanud Tiina
Ojabstein alustas tööd Lagedi Koolis
novembris 2001 ning 14aastase tööstaaži
juures on ta tõestanud end igati professionaalse ja mitmekülgse õpetajana.
Tema eestvedamisel on koolis tähistatud emakeelepäevi, peetud õpilaste kõnevõistlusi. Ta on korraldanud õpilastele
kohtumisi kirjanike ja näitlejatega. Juba
kaks aastat on ta korraldanud ülekoolilisi
teatrikülastusi, valides erinevatele kooliastmetele sobivaid etendusi, neid eelnevalt õpilastele tutvustades ja huvi äratades.
Tema kirglikuks hobiks on rahvatants ja
liikumine, millega ta ka ise tegeleb.
Aasta õpetaja on suurepäraselt hakkama saanud klassiõpetaja ja logopee-

dina töötades. Ainetundides õpetab Tiina
Ojabstein eesti keelt ja kirjandust. Samuti
täidab Tiina õpetajate ametiühingu usaldusisiku rolli ning on Harjumaa eriõpetuse
sektsiooni liige.
RS

Peetri Selveri
kõrval asuvat
platsi soovitakse
hoonestada
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS esindaja Mait Merenäkk tutvustas 22. septembril Peetri elanikele Selveri kõrval
asuva Veesaare tee 2 ja Raudkivi tee 1 kinnistu ehitusplaani.
Kinnistu omaniku sõnul on ala arendamise eesmärk tuua piirkonda juurde kvaliteetseid kaubandus- ja teenindusasutusi
ning tekitada selle kaudu terviklik maa-ala.
Peetri Selveri kõrvale soovitakse rajada
kodu- ja sisustuspoodi, büroohoonet ja
tanklat ning võrreldes alale kehtestatud
detailplaneeringuga, soovitakse hoonestusala nihutada 10% võrra Raudkivi tee
elamutest kaugemale. Tutvustatud visiooni
järgi oleks rajatavate hoonete fassaad suunatud Tallinna-Tartu mnt poole.
Koosolekul tõstatasid elanikud mitmeid
küsimusi, mis puudutasid planeeritavale
hoonestusele juurdepääsuteede rajamist,
liikluskoormuse kasvu, kavandatavat rohelist puhvertsooni ning tankla vajaduse ja
selle asukohaga seotud teemasid. Kuna vajalikud kodu- ja sisustuspoe laadimistsoonid
on kavandatud paigutada kinnistute Raudkivi ja Veesaare tee poolsele küljele, näitasid
Raudkivi tee 4 KÜ elanikud rahulolematust
tutvustatud arendusplaanidega.
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul
tuleb Veesaare tee 2 ja Raudkivi tee 2
kinnistu hoonestamisel lähtuda nii mahu
kui ka kõrguse osas valla kehtestatud Veesaare ja Lepasaare kinnistu ning lähiala
detailplaneeringust, mis on vastu võetud
9.10.2012 Rae Vallavalitsuse korraldusega
nr 1016. Planeeringu järgi saab hoonete
kõrgus olla maksimaalselt 12 meetrit ja
kinnistule tuleb rajada elamutepoolsesse
külge roheline puhverala.
„Arendaja tänase plaani kohaselt kasutatakse Raudkivi tee 1 kinnistu lubatavast
hoonestamismahust ära ainult kolmandik ning lisaks on arendaja valmis rajama
laiema roheala kui planeeringus on ette
nähtud,“ kõneles Põldmäe ja lisas, et koosolekul sõlmiti kokkulepe, et elanikud saavad oma mõtted ja ettepanekud arendajale
esitada alevikuvanema kaudu, ning arendaja lubadus oli võimaluse korral ettepanekutega arvestada, kui need on kooskõlas
detailplaneeringuga.
Põldmäe avaldas heameelt, et arendaja
oli valmis elanikega oma plaane jagama ja
neilt arvamust küsima.
RS
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Tekkinud maavaidluse tõttu
tehti Lagedi
rippsillale
renoveerimise
asemel remont Kergliiklustee avamisel
oktoobris saab tee-ehitusmasinaid oma käega katsuda
Lagedi jalakäijate rippsilla renoveerimine,
mis pidi tänavu suvel toimuma, asendus
maaomandi vaidluse tõttu objekti remondiga. Remondi käigus vahetati välja osa
laudisest ja põikprussidest, et sild oleks
turvaline.
Rippsilla renoveerimistööde teostamiseks on koostatud projekt, mis ootab
elluviimist. Niipea kui maaomandi küsimus saab lahenduse, plaanitakse esimese
võimaluse avanedes alustada renoveerimisega, mille tulemusel saab ajalooline sild
vastupidavaks.
RS

24. oktoobril algusega kell 13.00 toimub
Assaku lasteaia juures Jüri ja Assaku alevikku ühendava 2,3 km pikkuse kergliiklustee avamine koos tee-ehitus- ja hooldusmasinate näitusega.
Tee-ehitusfirma Viaston Infra OÜ
juhataja Argo Kotsari sõnul saab sel
üritusel näha ja katsuda mitmesuguseid
masinaid, mida tänapäeval tee-ehituses
kasutatakse. Kotsar loodab, et võib-olla
saab ka ise masinatega sõitu proovida.
Tee-ehitus- ja hooldusmasinate näitust
korraldatakse Rae vallas esimest korda
ning koos kergliiklustee piduliku avami-

sega on sügisesel laupäeval vahvat pereüritust oodata.
Avamisüritusele on lubanud tulla ka
vallavanem Mart Võrklaev, kes on avaldanud rahulolu uute kergliiklusteede lisandumise üle, sest iga teelõik viib lähemale
eesmärgile ühendada omavahel ühtsesse
kergliiklusteede võrgustikku kõik valla
suuremad asulad.
Kõigil, kellel pole sahtlist või kapist helkurit võtta, tasub kindlasti üritusele tulla,
sest Maanteeamet on lubanud tulla Assakule helkureid jagama.
RS

Rae valla koolid võistlesid rahvastepallis
Pea 120 tublit last osales 29. septembril
Rae valla koolide rahvastepallivõistlustel. Nooremas vanuserühmas võtsid nii
poiste kui ka tüdrukute arvestuses võidud
Jüri Gümnaasiumi väikesed palliloopijad.
Nende õpetaja Sirli Kantsi sõnul tõi edu
loomulikult suure kooli eelis võistlejate
valikul, kuid samas ka hoolas harjutamine:
„Tegime korra ka õigete võistlusreeglitega
trenni, arutasime lastega, millise taktikaga
võistlusele minna,“ sõnas Sirli. „Parimatest

tooksin eraldi välja kolmanda klassi tüdruku Merili Kõrveli, kellest kasvab ükskord küll väga tubli sporditüdruk,“ usub
Sirli oma hoolealuste tulevikku.
Teised kohad nii poiste kui ka tüdrukute seas läksid nooremate arvestuses
Peetri ja kolmandad Vaida põhikooli.
Kui pisemate pallivõlurite jaoks oli tegu
rohkem toreda mängu kui võistlusega, siis
vanemas klassis olid kohal juba tulihingelised spordimehed ja -tüdrukud. 4.–5.

klasside arvestuses käis armutu võistlus,
kus vennaarmu ei tuntud ja võidu nimel
pingutati kõvasti. Ka siin sai Jüri Gümnaasium poiste arvestuses võidu Vaida
ja Lagedi ees, kuid vanema vanuseklassi
tublimad rahvastepallitüdrukud tulevad
meie vallas hoopis Peetri Põhikoolist. Teise
poodiumikoha pälvisid Vaida Põhikooli ja
pronksise autasu Jüri Gümnaasiumi neiud.
Indrek Raig
Rae Spordikeskus

Foto Indrek Raig

Foto Meelis Laid
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Jäätmete tasuta
äraandmine
Teatrietendused Rae Kultuurikeskuses
23. oktoober 19.00

Ugala teatri etendus „Amalia“
Tõlkija: Ülev Aaloe
Lavastaja: Tanel Ingi
Kunstnik: Jaanus Laagriküll
Muusikaline kujundus: Taago Tubin ja Tanel Ingi
Valguskunstnik: Kristjan Suits
Osades: Klaudia Tiitsmaa, Terje Pennie (külalisena) ja Andres Tabun
Etenduse „Amalia“ valis Viljandi teatripublik eelmise aasta parimaks lavastuseks
ning peaosalise Klaudia Tiitsmaa parimaks naisnäitlejaks.
Piletid saadaval Piletilevis ja kohapeal!
Hind13/10 €
7. november 19.00

Mart Müürisepp MEES METSAST
Autor: Rein Pakk
Kunstnik: Sandra Lange
Muusika: Mart Müürisepp
Piletid saadaval Piletilevis ja kohapeal!
Hind: 15/13 €
12. november 19.00

Komöödiateater
„Kurt, tumm ja pime läksid kohtingule“
Eesti lavastuses mängivad oma elu esimese teatrirolli Anu Saagim, Kristel Aaslaid ja
Triin Tulev. Kaasa teevad veel Diana Klas, Tarvo Krall, Veljo Reinik ja Aleksander
Ots.
Lavastas Rednar Annus ja kujunduse tegi Riina Vanhanen.
Piletid saadaval kohapeal!
Hind: 14/12 €
Info http://kultuur.rae.ee/
või tel 605 6759

Vaida Raamatukogus
oktoobrikuus
•
•

•

Näitus „Tuhat kurge“ – Mihkel
Vorsmani maalid geišadest.
12. oktoober kell 16.00 raamatu
„Harju sport: parimad sportlasedharjumaalased: 1940–1991“ esitlus.
13. oktoober kell 18.00 ajalooõhtu
„Eesti muinas- ja keskaegsest teedevõrgust Jüri kihelkonna vaates“,
lektor Valdo Praust.

Kopli küla koosolek toimub
25. oktoobril 2015 algusega kell 15.00
Lagedi kooli aulas Lagedil Kooli tn 18
Päevakord:
1. 2015. aasta tööplaani ülevaatamine
2. 2016. aasta tööplaani arutelu ja kinnitamine
3. Vallale esitatavate investeeringutaotluste arutelu
4. Kohapeal algatatud küsimused
Info: indrek.varik@gmail.com,
tel 5345 8303

Ohtlikud ja elektroonikajäätmed
Rae valla territooriumil asuvad ohtlike ja
elektroonikajäätmete konteinerid:
• Jüri alevikus Suve tn 7A. Konteineri
avamine toimub eelnevalt ette helistades numbril 5656 2750 (Meelis).
• Vaida alevikus Hoidla teel Hoidla tee
25 korterelamu vastas. Konteineri avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada
numbril 5645 6749 (Tiina) ja kokku
leppida aeg, millal konteiner avatakse.
Elektroonikajäätmete konteinerisse
võib tuua kõiki tooted, mis töötavad elektrivooluga (nt külmikud, raadiod, telerid
jne). Tagastatavad elektroonikaseadmed
peavad olema komplektsed.
Kasutatud patareide kogumiskastide
asukohad Rae valla territooriumil on:
• Rae vallamaja, Aruküla tee 9, Jüri alevik
• Rae Spordikeskus, Laste tn 3, Jüri alevik
• Lagedi keskusehoone, Kooli 18b, Lagedi
alevik
• Vaida keskusehoone, Vana-Vaida tee 3,
Vaida alevik
• Jüri ja Vaida aleviku ohtlike jäätmete
kogumiskonteinerid
• Kõik kauplused, kes tegelevad sellist
liiki patareide müügiga
Vanarehve võetakse elanikelt TASUTA
vastu esmaspäevast reedeni kell 9-18 aadressil Tartu mnt 119, Tallinn (Vianor) ja
reedeti kell 10-16 Jüri alevikus Mõisa tee
5 (Helenart OÜ). Täiendavat infot teiste
kogumiskohtade kohta saab MTÜ Eesti
Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee ja
MTÜ Rehviringlus kodulehelt www.rehviringlus.ee.
Vanapaberi ja pakendijäätmete konteinerivõrgu kohta leiab rohkem teavet Rae
valla kodulehelt www.rae.ee/jaatmetesorteerimine.

Lagedi Raamatukogus laupäeval,
7. novembril kell 11.00

Muinasjutuhommik

KAKUKESE LUGU
jutustab Terje
pilli mängib Katri

oktoober 2015 • Rae Sõnumid

7

8

tasub teada

XVIII Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN) Rae vallas
9.–16. oktoober 2015 “Õige aeg on õppida”
Kuup Kellaaeg

Õpituba, loeng, treening

Lektor, koolitaja, Osatreener
lemise
tasu
12.10 18.00–19.30 Elupäästev esmaabi (kohtade arv on Eesti Punane
tasuta
piiratud)
Rist
13.10 17.30
Kaartide meisterdamise töötuba
Mari Niglas
tasuta
Sizzixi masinaga
13.10 16.30–18.00 Portselanpärlitest käeehe (kohtade
arv on piiratud, registreerimine kuni
7. okt)
14.10 17.30–19.00 Keraamikakursus, vajalik osaleda
mõlemal päeval (kohtade arv on
piiratud, registreerimine kuni 2. okt)
14.10 18.00–19.30 Mõttekoda “Kuidas kodus toetada
logopeedilise ervajadusega last”

Marge Korman

5€

Anu Grents

3€

14.10 18.00–19.30 Tervislik toitumine

Tiiu Väinsaar

tasuta

28.10 18.00–19.01 Tunnustav tagasiside

Mare Muskat

tasuta

Logopeed Mari- tasuta
anne Martinson

Toimumise koht

Registreerimine telefonidel ja e- posti aadressil

Jüri Gümnaasium, nele.pilman@jyri.edu.ee
ruum A163
Lagedi
676 6402
Noortekeskuses
(Jaama 1, Lagedi)
Jüri Gümnaasium, nele.pilman@jyri.edu.ee
käsitööklass G310
Jüri Gümnaasium,
keraamikaklass
G003
Jüri Gümnaasiumi
keskosa auditoorium
Rae Kultuurikeskus
Rae Kultuurikeskus

nele.pilman@jyri.edu.ee

nele.pilman@jyri.edu.ee

605 6759, kultuur@rae.ee
605 6759, kultuur@rae.ee

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine!
ÕPIME MÕNUGA!

70

LAUPÄEVAL,

Teisipäeval, 27. oktoobril

17. OKTOOBRIL

kell 18.00

KELL 12.00

toimub Jüri raamatukogus

JÜRI

3HHWHU%¸FNOHULNRRVWDWXGUDDPDWX

RAAMATUKOGUS

ಯ+DUMXVSRUWSDULPDGVSRUWODVHG

LUSTIMAS

KDUMXPDDODVHGರHVLWOXV
.·YDNDDQHOLQH$IRUPDDGLV
UDDPDWRQWHDWPLN
Q·XNRJXGHDHJVHWHVW

Ootame kõiki 4-7aastaseid lapsi koos Pipiga

VLOPDSDLVWYDPDWHVWVSRUWODVWHVW

tema juubeliaasta puhul lõbusalt aega veetma.

+DUMXPDDO6HOOHNRRVWDPLVHNV

Üritus kestab ligikaudu 1,5 h ja on tasuta.

ORRGL07+DUMX6SRUGLDMDORR
6HOWV5DDPDWXMDRNVDLWDVLG
PDWHUMDOLNRJXGD+HLQR1LLQH
3LNYDOW$UYL/HXNPDQQ-¾ULVWMD
+DUUL5HLGPD$UXDUXN¾ODVW

2RWDPHN·LNLYHHWPDPHHOHROXNDW·KWXSRROLNXW
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Kvalifitseeritud õpetajad
on kõrges hinnas
Jüri gümnaasiumis ja Peetri põhikoolis
on kaks peamist murekohta: õpetajaid
napib ja olude sunnil on tööle võetud
ka kvalifikatsiooni mitteomavaid pedagooge.
Rae valla elanike arvu kiire kasv on esitanud suuri väljakutseid omavalitsuse juhtidele ja haridusasutuste töötajatele. Kui
lasteaiakohtade põud hakkab läbi saama,
tuleb järgmisena tagada kõigile koolikoht,
kus õpilased saavad tänapäeva nõuetele
vastava hariduse.

Õpetajate otsimisel on oldud
aktiivsed
„Kahjuks on olukord Eestis kujunenud selliseks, et tööturul ei ole õpetajaid saada,“
nendib Peetri Põhikooli direktor Luule
Niinesalu. „Kõige keerulisem on olnud
leida klassi-, matemaatika- ja inglise keele
õpetajat. Põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistri-

Haridus ja T eadusministeerium: ligi 20% õpetajatest
on osaline koormus
Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel töötas Eesti üldhariduskoolides
eelmisel aastal kokku 14 329 õpetajat,
kuid ametikohti (täiskoormusega töökohti) oli samal ajal 11 680. Väiksema
kui 0,5 koormusega töötas möödunud
õppeaastal 17,8 protsenti ja 0,5–0,99
koormusega 26,6 protsenti õpetajatest.
Täiskoormusega töötavaid õpetajaid oli
48,9 ja suurema kui 1,0 koormusega 6,7
protsenti.
„Eestis tervikuna on probleemiks
osakoormusega töötavate õpetajate suur
hulk,“ tõdeb Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi
Mikiver. „Asjaolu, et õpetajatele ei suudeta pakkuda täiskoormust, on ka üks
tegur, miks osades piirkondades võib
olla raskusi kvalifitseeritud õpetajate
leidmisega. Olukorra peamine põhjus
on õpilaste arvu järsk vähenemine viimastel aastatel, millele omavalitsuste
hariduskorraldus ja koolivõrk pole veel
järele jõudnud. Seega on õpetajate koormuse küsimus tihedalt seotud koolivõrgu
korrastamisega, milleks riik toetab omavalitsusi järgnevatel aastatel kokku 106
miljoni euroga.“

kraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja
õpetajakutse.
Peetri Põhikoolis õpib 797 õpilast ja
töötab 60 õpetajat. Sügisel alustas koolis
tööd 16 uut õpetajat, ainuüksi klassiõpetajaid oli vaja juurde neli, sest avati seitse
esimest klassi.
Vaatamata sellele, et otsisime ning
andsime kodulehel ja ajakirjanduses teada
vabadest töökohtadest, ei laekunud kolmele ametikohale ühtegi sooviavaldust.
Olukorrale leidsime ajutise lahenduse –
kahel klassiõpetajal on juhatada ja õpetada
kaks klassi. Loodame, et järgmisel õppeaastal on igal algklassil oma õpetaja.“
Rae valla suurimas õppeasutuses Jüri
Gümnaasiumis on kõik ametikohad täidetud ehk õpetajaid on piisavalt, kuid ka
seal pole kõikidel pedagoogidel kvalifikatsiooni. Suvel palkas Jüri Gümnaasiumi
direktor Maria Tiro tosina jagu uusi õpetajaid. Praegu töötab koolis 101 õpetajat
77 ametikohal. „Kvalifikatsiooni pole osal
eesti ja inglise keele ning matemaatikaõpetajatel. Põhjus on lihtne – konkurssidel
pole kvalifikatsiooniga kandideerijaid,“
märgib Tiro.

Rae valla olukord on erinev
võrreldes teiste valdadega
Paraku ei olegi tänase seisuga kõik õpetajakohad täidetud. „Hea ja kvalifitseeri-

tud õpetaja leidmine ja hoidmine on Rae
valla koolide jaoks täna tõsine väljakutse,“
kõneleb valla hariduse peaspetsialist Marju
Randlepp, kes lisab, et viie õppeaastaga on
vajaminevate õpetajate arv Rae vallas pea
kahekordistunud, sest alanud õppeaastal
on vallas nelja kooli peale kokku 150 õpetaja ametikohta 2021 õpilase jaoks, aastal
2010 oli õpetajakohti 84 ja õpilasi 1258.
Meie koolid vajavad uusi õpetajad, keda
aga tööjõuturul palju ei ole. Näiteks igal
aastal lõpetab Tallinna Ülikooli 40 klassiõpetajat, ainuüksi Rae vallas on aga juba
tänavu vaja 6 klassiõpetajat rohkem kui
möödunud õppeaastal. Sellest tulenevalt
konkureerime me oma vallas ja Harjumaal
tervikuna erinevate haridusasutustega õpetajate leidmise osas. Liikumisi toimub asutuste vahel, ka koolist lasteaeda jne. Kuna
palgatingimused on paika pandud riiklikult ja siin on mänguruumi vähe, saavad
õpetaja jaoks valiku tegemisel oluliseks ka
kooli õhkkond, töötingimused ja teised
tegurid.
Randlepp näeb, et olukord õpetajate
töölevärbamisel võib muutuda veelgi pingelisemaks, sest septembris 2016 avatakse
kolme paralleelklassiga Järveküla Kool,
mis vajab häid õpetajaid. „Alustavale koolijuhile saab personali leidmine olema üks
tähtsamaid ülesandeid.“
Andres Kalvik

Kool tunnustab
töötajaid aasta
õpetaja ja
koolitöötaja
valimisega
2014/15. õppeaasta aasta õpetajaks valiti
alati särasilmne ja rõõmus Sirle Reinholm,
kes töötab Jüri Gümnaasiumis klassiõpetaja ja põhikooli ajalooõpetajana. Sirle
oskab oma ainetunnid õpilastele huvitavaks teha ja see ongi olulisim heaks õpetajaks saamisel.
2014/15. õppeaasta aasta koolitöötajaks
valiti kauaaegne sekretär Tiina Kukka, kes
on Jüri Gümnaasiumi sekretärina töötanud
20 aastat. Ta on suurte kogemustega ja tunneb oma töövaldkonda väga hästi. Aastaid
on Tiina sekretäritöö kõrvalt teinud ka
personalitööd ning on seetõttu ka selles
valdkonnas väga pädev.
RS
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Jüri
Gümnaasium
võttis tööle
uue koolipsühholoogi
Käesoleva aasta algusest Jüri Gümnaasiumi
tugikeskuses tööd alustanud Avelin Kalvik
hindab kõrgelt tugikeskuse olemasolu kooli
juures, sest elu näitab, et noortel on väga
vaja kohta, kus oma probleemidest rääkida.
Koolipsühholoog on kindel, et vahel lahenevad pinged lihtsa kuulamise järel.
Kuidas teile tundub, kas ühiskonna
edule orienteeritus hakkab tooma koolipsühholoogi kabinetti järjest rohkem
lapsi ja noori?
Kõrge edule orienteeritus võib tuua
kaasa erinevaid probleeme, näiteks koolistress, ärevus, pinge, suhteprobleemid,
ületöötamine, ning see annab enam põhjust psühholoogi poole pöörduda. Kuna
ise probleemi sees olles on vahel keeruline
olukorda adekvaatselt analüüsida ning
lahendust leida, siis on hea, kui on keegi
kõrvaltvaataja, hinnanguvaba, kellega
saab erinevaid lahendusvariante arutada
ja hakata samm-sammult soovitu poole
liikuma. Hea kuulajaga vestlemine aitab
ka juba iseenesest pingeid maandada.
Kooli kontekstis võiks tuua edule orienteeritus lisaks tavapärasele psühholoogilisele nõustamisele ka pöördumisi just karjäärinõustamise valdkonnas, et noor teeks
iseenda jaoks tol hetkel kõige sobivama ja
õigema valiku. Karjäärinõustamise üks osa
on ka enesetundmine, enda tugevuste-nõrkuste, võimete, oskuste ja huvide analüüs
ning nende põhjalt siis edasiste õppimis- ja
töövõimaluste valimine. Samuti teadmine,
kuidas õppimises ja tööelus mitte läbi
põleda, leida tasakaal töö- ja eraelu vahel
ning tervist hoida.
See, kas koolipsühholoogi kabinetti
rohkem inimesi pöördub, oleneb nii teavitustööst, kättesaadavusest, kuid oluline on
ka inimeste suhtumine psühholoogi poole
pöördumisse. Kui inimesel on negatiivne
hoiak, siis vaevalt ta ka abi saamiseks kergelt pöördub. See, kui inimesel on hirm
teadmatusest, sest tal ei ole olnud vajadust
abi järele, on ju loomulik, kuid paljudel
juhtudel maandab selgitustöö kaitsehoiaku
ja eelarvamused.
Enne kui asusite tööle Jüri Gümnaasiumisse, olete töötanud koolipsühho-
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Avelin Kalvik
loogina Tallinna koolis. Olete kindlasti
juba ühte-teist tähele pannud ka selles
osas, kui palju julgevad lapsed kodustega rääkida oma päris vajadustest ja ka
mõtetest tuleviku üle?
See oleneb konkreetsest perest, millised
on pereliikmete omavahelised suhted. Jah,

ei rakendata. Tänapäeval on saadaval väga
palju erinevat kirjandust ning oluline on ka
oskus neid „terve mõistusega“ analüüsida,
sest kõik, mis kirjas, ei toimi alati ja igas
olukorras ega pruugi sobida igaühele.
Selleks, et noor tunneks, et teda mõistetakse, on vaja teda aktiivselt kuulata, pee-

Kõrge edule orienteeritus võib tuua kaasa
erinevaid probleeme
on peresid, kus lapselt oodatakse, et vastavalt perekonna ajaloost/traditsioonidest
lähtuvalt „peaks“ ka laps minema kindlat
eriala õppima, kuigi see lapsele ei pruugi
üldse meeldida ega ka lähtuvalt tema isiksusest, võimetest, huvidest üldse sobida.
Siinkohal ongi väga olulised lapsevanema
suhtlemisoskused, et kuulatakse lapse/
noore enda arvamus, soovid ja põhjendused ära ega suruta peale oma mõtteid,
soove ja unistusi. Kui laps/noor tunnetab,
et vanematega oma mõtetest, tunnetest
rääkima minnes teda sisuliselt ei kuulata,
mõisteta, vaid hakatakse suruma vanema
nägemuse poole, siis ütlevadki noored, et
pole mõtet minna vanematega rääkima,
kuna minu arvamus pole nagunii oluline
ja seda ei võeta arvesse. Muidugi võib ka
lapsevanem oma arvamuse öelda, kuid
kindlasti peaks seda põhjendama ning
mitte peale suruma, kui see lapsele vastuvõetav pole. Seega on lapsevanema suhtlemisoskused väga olulised, et laps julgeks
ja tahaks oma mõtetest kodustega rääkida.
See on igipõline teema, et noored
tunnevad, et neid ei mõisteta piisavalt,
aga kas tänapäeval on see probleem
mõnevõrra väiksem, arvestades mitmesuguse kirjanduse kättesaadavust?
Pelgalt kirjanduse kättesaadavus ja
selle lugemine ju probleeme ei lahenda, kui
teadmisi oma käitumis- ja suhtlusviisides

geldada tema öeldut, tundeid. Leida lapse
jaoks aega ja olla olemas, kui vajadus on.
Sellist suhtlemisviisi on aga vaja lisaks n-ö
teoreetilisele pagasile treenida, harjutada.
Kuna laps õpib sünnist saati eelkõige oma
kõige lähedasemate inimeste kaudu, kuidas
mingis olukorras käituda, suhelda ja reageerida, siis peaks mõistev ja toetav õhkkond peres olema mitte rakendatav ainult
probleemide korral, vaid see peaks olema
tavapärane suhtlusviis.
Kuidas leidsite spetsialistina tee Jüri
Gümnaasiumisse ja mida soovite seal
töötades kindlasti ära teha?
Olin kolm aastat lapsega kodus ning
plaanisin sügisest tööle naasta. Kui nägin,
et Jüri Gümnaasium otsib psühholoogi,
siis tundus see põneva väljakutsena. Just
seetõttu, et erinevalt eelmisest töökohast
on Jüri Gümnaasiumis loodud tugikeskus,
mille alla kuuluvad kaks psühholoogi ja
sotsiaalpedagoogi, eripedagoog, logopeed, abiõpetajad, õpiabi-õpetajad, füsioterapeut, tervishoiutöötaja, tugikeskuse
juhataja. Olenevalt probleemist, võivad
lapsed vajada erinevate tugispetsialistide
samaaegset abi, seetõttu on hea, kui koolis
on erinevad spetsialistid olemas. Et lapsele
pakutav abi edukas oleks, on väga tähtis
kooli ja kodu koostöö, järjepidev ja teineteist austav suhtlus.
Signe Heiberg

kogukonnaelu
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Rahvatantsuõpetaja Linda Pihu sai
Ullo Toomi nimelise stipendiumi
Ullo Toomi Fondi halduskogu otsusel anti
2015. aasta Ullo Toomi nimeline rahvatantsustipendium tantsujuht Linda Pihule
ning seda väljapaistva tegevuse eest rahvatantsu edendamisel ja lastes tantsuarmastuse kujundamisel. Ullo Toomi stipendium
on kõrgeim rahvatantsuliikumise preemia,
millega tunnustatakse laureaati tantsutaadi
mõtte ja mälestuse elavana hoidmise eest.
Linda Pihu on olnud lasterühmade
üldjuht noortepidudel 1993, 1997, 2002,
2007 ja assistent 1987, 2011. Üldtantsupidudel liigijuht 2004, 2009, assistent 1999
ja 2014. Ta on olnud lektor Rahvakultuuri
Keskuse korraldatud kursustel ja seminaridel. Tema pühendunud tantsutegevust on
hinnatud 2011. aastal Niina ja Alfred Raadiku stipendiumiga kooli tantsuõpetajale.
Stipendium anti Linda Pihule pidulikult üle Tallinna Lillepaviljonis Ullo Toomi
113. sünniaastapäeval 14. septembril. RS

Auhinna vastuvõtmisel

Lasteaiad
said ootamatu
kingituse

Harjumaa vanaemad ja vanaisad tähistasid vanavanemate
päeva Rae Kultuurikeskuses

Rae vallas tegutsev tootmisettevõte Nefab
kinkis Rae valla üheksale lasteaiale rõõmsatoonilised ja eriilmelised ratastel mänguasjakastid.
Esimesena võttis kingituse vastu Tõrukese lasteaia direktor Epp Puström, kes
avaldas siirast rõõmu praktilise kingutuse
üle, mida sobib kasutada nii õues kui ka
siseruumides.
Nefabi esindaja Berit Sirotkin ütles, et
on suur rõõm koduvalla lasteaedadele kingitus teha. Mänguasjakastidele on teinud
joonistused Nefabi head koostööpartnerid,
kelle hulgas on mitmed Rae vallas tegutsevad ettevõtted.
RS

13. septembril kogunes Rae Kultuurikeskusesse üle saja vanavanema, kes tundsid
rõõmu vanavanemate päeva ühisest tähistamisest.
Tähtpäevalistele esines Rae valla lauluansambel Lustilised ning etteaste tegi ka

Foto Rae Sõnumid

Foto Rae Sõnumid

näitetrupp Omad. Pidupäevalisi tervitas
maavanem Ülle Rajasalu, kes kutsus kõiki
vanavanemaid üles olema rohkem aktiivsed ühiskondlikel teemadel kaasarääkimisel.
RS

Lustilised esinemas
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Koolipoiss Rasmus Golubkov
üllatas välkkabeturniiril
Vaida Põhikooli 2. klassi õpilane Rasmus
osales augustis Tallinnas peetud noorte
EMil rahvusvahelises kabes. Hotellis Dzingel peetud 17. Euroopa noorte meistrivõistlustest võttis osa neljas vanuseklassis
rekordarv mängijaid − 228.
Kõigepealt selgitati välja meistrid
normaalajakontrolliga turniiril ja seejärel
viimasel päeval välkkabes, kus mõtlemisaega oli mängijal kogu partii jaoks
5 minutit. Kehtiva korra kohaselt saab
noorte meistrivõistlusele igast riigist igas
vanuseklassis kolm mängijat. Korraldajamaa saab välja panna neli mängijat igast
vanusegrupist. Rasmus oli kuni kümneaastaste vanusegrupis üks nooremaid ja saavutas sellel EMil 25. koha normaalajakontrolliga turniiril ja välkkabes 21. koha.
Rasmus jõudis tänavu jaanuaris toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel
esikolmikusse (3. koht) ning see tagas

talle õiguse osaleda noorte maailmameistrivõistlustel kabes. Nüüd valmistubki
Vaida koolipoiss osalema noorte MMil
100ruudulises kabes. Võistlus toimub 1.–7.
novembrini Hollandis Beileni linnas.
Rasmuse isa Heiko Golubkov kõneleb,
et Rasmus alustas kabe mängimist juba
3–4aastaselt. Kabemängupisiku sai ta oma
vanaisalt Tõnu Kärnerilt, kes on ka tema
kodune treener. Rasmus kuulub Nõmme
Kabeklubisse, mille eestvedaja ja treener on
tuntud Eesti kabetaja Heinar Jahu.
Kabemänguga on tegeletud juba
tuhandeid aastaid. Eestisse tuli kabe Venemaalt ja Saksamaalt. Pärast II maailmasõda
süvenes aga Eestis Vene kabe ja selles
mänguliigis hakati meil ka meistrivõitlusi
korraldama. Pärast 1950. a hakkas Eestis
levima ka rahvusvaheline kabe, mida mägitakse 100ruudulisel laual.
RS

Perearst Riina Raudsik:
Terviseameti uurimise tagamaad
pole mulle arusaadavad
Rae Sõnumid pöördus Jüri tervisekeskuse juhataja ja perearstina töötava Riina Raudsiku poole pärast meedias lahvatanud imemolekuli MMS skandaali, kuhu oli ka Raudsik kaasatud.
Inimeste suhtumine on jaotunud MMSi
(NaClO 2) kui imeravimi kasutamise
suhtes mitmesse leeri, seda kas tolereeritakse või mitte või ollakse äraootaval
seisukohal. Kuhu Teie perearstina
kuulute?
Riina Raudsik: Enne ärimeeste fabritseeritud ja Eesti Päevalehe ajakirjaniku
Tuuli Jõesaare üllitatud laimukampaaniat
ka minu kohta teadsin MMS-st suhteliselt
vähe. Ei olnud sellele molekulile erilist
tähelepanu osutanud. Facebooki gruppi
liitusin puhtalt teaduslikust huvist, kui
leidsin Saksamaal avaldatud Wikipedia
andmetele tugineva artikli, mis erines
diametraalselt Eestis Vikipeediasse ülesriputatud laimust selle aine kohta.
Kloordioksiid ning naatriumklorit
(NaClO2), millest ClO2 on saadud nõrga
happega reageerimisel, on kasutusel ka
meditsiinis ALSi (amüotroofne lateraalskleroos) ravis. Samuti on kümneid
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meditsiinilisi patsente, mis kirjeldavad
kloordioksiidi ja naatriumkloriti kasutust
erinevate haiguste, nagu sclerosis multiplex,
Alzheimeri tõbi, AIDS, psoriaas, ekseem,
eesnäärmevähk, hepatiit C, põletused jpm,
ravis, samuti vere desinfitseerijana.
Mida uuris Terviseamet algatatud
menetluse käigus?
Riina Raudsik: Menetlus terviseametis
seisab alles ees (1. okt seisuga – toim) ja
selle toimumise tagamaad pole mulle arusaadavad.
Olete pooldanud oma avalikes sõnavõttudes tervislikku toitumist, mis on
üks olulisemaid faktoreid haiguste ennetamisel, kas tunnete, et MMSi skandaali
sattumine on kahjustanud Teie kui arsti
ja tervisliku toitumise eksperdi mainet?
Riina Raudsik: Arvan, et see on minu
tegevusele andnud laiema kandepinna, sest
ka laim on kahjuks või õnneks reklaam,
mida mulle seekord tasuta tehti.

Jüris pole kooli- ja la
aga üürikortereid n
Töökohti jagub, lasteaiakohti on, koolil
valmis just juurdeehitis, turvaline ja looduskaunis elukeskkond annab meelerahu
ning Tallinna lähedus lisab suurlinnaglamuuri – selliste märksõnadega võiks
lühidalt kokku võtta elu Jüri alevikus.

Viimastel aastatel on Jüris palju ära tehtud. Mullu detsembris avati Jüri Gümnaasiumi uus, rohkem kui neli miljonit eurot
maksma läinud 288-kohaline juurdeehitis.
Eesti tingimustes on tegemist harukordse
juhtumiga, sest praegune trend soosib koolide kinnipanemist ja ühendamist.
Paar nädalat varem valmis eelkõige
spordisõprade rõõmuks Jüri spordihoone
laiendus, kaks miljonit eurot neelanud
multifunktsionaalne pallihall.
Tänavu veebruaris avas Jüris uksed
240 kohaga Võsukese lasteaed, mille maksumuseks kujunes 2,1 miljonit eurot. „Palju
suuri objekte on valminud ning nüüd pole
lasteaia- ja koolikohtade puudust karta.
Soovime, et Jüri kasvaks. Töökohti tuleb
järjest juurde,“ kinnitab Rae vallavanem
Mart Võrklaev.

kogukonnaelu
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peljata, sest Jüri Gümnaasium jääks oma
praegusel kujul alles,“ arutleb Jüris elav
Uukkivi.
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1500

2000

Käimasolevad ja uued suuremad Jürit
puudutavad projektid on seotud tee-ehitusega. Oktoobrikuu lõpuks saab valmis Jürit
Assakuga ühendav 2,3 km pikkune valgustatud kergliiklustee. Järgmisena on kavas
korda teha Jüri kortermaju ümbritsevad
tänavad ja liikluse sujuvamaks kulgemiseks
tuleb uusi teid juurde ehitada.
Suured muudatused on ees ootamas ka
Jüri ristmikku. 11. septembril allkirjastati
leping Maanteeameti ja Lemminkäinen
Eesti AS-i vahel Põrguvälja liiklussõlme
ning Jüri jaotusringi ehitamiseks.
Tallinna ringtee saab peaaegu 2 km
2 + 2 rajaga maanteed ja eritasandilise
ristmiku praeguse ringristmiku asemele.
Lisaks muudetakse olemasoleva Jüri jaotusringi raadiusi ning uuendatakse katendit. Lepingu maksumus on ligi 8,5 miljonit
eurot ning 16 kuud vältavate töödega alustati oktoobri alguses.
Jüri ja alevikku ümbritsevad teed saa-
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Elanikkonna pidev kasv on uutesse kõrgustesse tõstnud ka kinnisvarahinnad,
üürikortereid tuleb tikutulega otsida. Et
olukorda leevendada, otsib Rae vald terviseradade juures asuvale 11,4 hektari suurusele kinnistule arendajat, kes sinna kümme
korter- ja neli ridamaja ehitaks. Nimetatud
piirkond, mida isekeskis Ülase elamualaks
kutsutakse, asub Jürist Aaviku küla poole
sõites kunagiste aiamaade juures.
„Kohtusin hiljuti Trafoteki juhtidega.
Nende juures käis äsja õppimas kümme
brasiillast, kes majutati Tallinnas. Regulaarselt käib neil külas ka soomlasi, kes
samuti olude sunnil pealinnas peatuvad,“
räägib Võrklaev.
Endise vallavanema, praeguse Rae
vallavolikogu liikme Raivo Uukkivi hinnangul tuleks Ülase elamualale lisaks
elukohtadele rajada ka eraldiseisev riigigümnaasium. „Jüri asukoht on väga hea ja
riigigümnaasium oleks oluline õppeasutus kogu piirkonnale, näiteks ka Raasiku
ja Loo noortele. Usun, et riigipoolne tugi
oleks olemas. Nostalgitsejatel ei tasu ideed

3500

Jüri aleviku elanike arvu muutus

vad suure koormuse, sest iga päev tuleb
sinna tööle tuhandeid inimesi. Näiteks üle
1000 töötajaga ABB toob inimesi Jüri tehasesse koguni kümne bussiga, sest Tallinna
ja Jüri vahel liikuvad marsruuttaksod ja
Harjumaa avalikud liinid ei sõida ettevõtte
jaoks piisavalt tiheda graafiku alusel.
„Kiirtramm või lähimaarong Tallinna
ja Jüri vahel võib paljudele tunduda praegu
utoopilisena, siis ettevõtjate jaoks oleks
tegemist hädavajaliku lahendusega,“ toob
Võrklaev välja suurima arengut takistava
kitsaskoha.

Vallamaja kolib?

Foto Marko Leppik

Üürikortereid tuleb otsida
tikutulega

allikas: rae.ee/rahvastik

a lasteaiakohtadest puudus,
d napib
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Uukkivi viskab õhku huvitava mõtte. Tema
meelest peaks praegu Jüris Grossi toidupoe
juures asuva vallavalitsuse kolima asumi
keskpunktile lähemale. Võrklaev toetab
eelkäija mõtet.
„Kavandame Konsumi poe juures
asuva tervisekeskuse asemele Euroopa
Liidu rahastuse toel uut maja ja pole välistatud, et sinna võib tulla ka vallamaja. Kui
läheb läbi plaan rajada tervisekeskuse ees
olevale platsile Jüri keskväljak, siis sobiks
vallamaja sinna lausa ideaalselt,“ ütleb
Võrklaev.
Paistab olevat vaid aja küsimus, kui
Eesti tippsport Jürist täiendust saab. Rae
Huvialakooli Spordikoolis, mille keskus
asub Jüris, korvpallitreenerina töötava
Henri Ausmaa sõnul on valla juhtkond
viimastel aastatel pingutanud, et lapsed ja
täiskasvanudki saaksid korralikult treenida
nii sise- kui ka välistingimustes. Pallimängijate ruumikitsikuse lahendas uus pallihall, suusasõbrad saavad kasutada 5 km
pikkust valgustatud rada.
„Trennis käiakse hoolega, kuid tippsporti suunatud eesmärkidega noori võiks
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Vaade terviseradadelt aleviku keskuse suunal

Foto Rae Sõnumid

rohkem olla,“ märgib Ausmaa. „Oluline on
lastes tekitada harjumus end liigutada. Küll
siis sirgub ka noori, kes tahavad spordis
kaugemale jõuda.“
Ausmaale valmistab heameelt, et sportimine on tehtud Rae vallas soodsaks.
Spordikoolis katab lapsevanema makstav
kuutasu 10–15 protsenti kogukuludest ning
klubides harjutavate laste vanemad saavad
aastas 128 eurot toetust. Populaarsemateks
aladeks on korvpall, judo ja ujumine.
Olukorras, kus Rae valla elanikest kolmandikul on vanust vähem kui 18 eluaastat, tuleb Uukkivi ütlust mööda panustada
võimalikult laiapõhjalisele huvitegevusele.
„Selles valdkonnas tuleks teha koostööd
Tallinna linnaga, sest väike omavalitsus ei
suuda ise kõike ära teha,“ toonitab Uukkivi.
Alates 1990. aastast Jüris elav Rain Vellerind möönab, et see nostalgia, kus lastele
saab karjamaadel lehmi näidata ja metsade
ümbruses uitavad põdrad, on jäänud jäädavalt minevikku. „Seal, kus vanasti sai
ilusat ööbikulaulu kuulata, on nüüd kortermajad,“ lisab Vellerind. Spordist lugu pidav
mees tunneb rõõmu, et järjest rohkem ehitatakse kergliiklusteid, kuid teda häirib, et
puhkamiseks mõeldud pinkidel näeb tihti
purjus inimesi peatäit välja magamas.

Võsukese lasteaed
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Martin Vahter
1Partner Kinnisvara tegevdirektor

Somps ja Jüri
Kust aga sai Jüri endale nime? Põhjalikult
piirkonna ajalugu uurinud ja raamatu
„Kahel pool tammikut“ autori Sirje Kuurbergi sõnul märkis Rooma paavst Martinus V oma 1418. aastal kirjutatud pattude
andeksandmise kirjas Georgi kirikut või
Püha Georgi kirikut. Sealt omakorda hakkas arenema Jüri nimi.
Paljud noorema põlvkonna inimesed
ilmselt ei tea, et Jüri on ajalooliselt jagunenud kaheks. Tammikust kiriku poole jääb
nn traditsiooniline Jüri, vallamajapoolset osa on kutsutud hellitavalt Sompsiks.
1948. aastal asutatud sohvoos sai Arnold
Sommerlingi nime, millest Somps tuletati.
Lehmja mõis asus praeguste Tiigi tänava
majade kohal ning omaaegsetest hoonetest saab aimu, kui Grossi toidupoe juures
tähelepanelikult ringi vaadata ja maakividest laotud alusmüüriga maju silmitseda.
„Sohvoosi ja 1949. aastal asutatud tulevase EMV (Ehitus- ja Montaaživalitsuse)
inimesed oli eluga rahul, kuid ühtset Jüri
kogukonda ei tekkinud. Valitses suhtumine
„meie ja nemad“,“ täpsustab Kuurberg.
1978. aastal aleviku staatuse saanud
Jüri on kasvanud suure hooga. Palju asju
on läinud paremaks, kuid Kuurbergi süda
kripeldab sellegipoolest. „Kogu see mäng,

Jüri ja valdavalt terve Rae valla kinnisvara hinnataset saab võrrelda Kristiine, Mustamäe ja Tallinna äärelinna
omaga. Hinnatase on Jüris, mida pean
nn Suur-Tallinna osaks, mõistlik. Kiili
jääb Tallinnast kaugele ning HarkuRannamõisa suund on minu hinnangul
põhjendamatult kallis.
Kui peres on kasvamas väikesed
lapsed, siis on Jüri elamiseks superkoht.
Näiteks kooli minemise ja tulemisega
saavad lapsed ise hakkama. Ka huvialaringid on käe-jala juures.
Tõsi, Jüris pole palju töökohti (kõrgepalgalisi – toim) ja sealsete elanike
jaoks on tõmbekeskuseks Tallinn. Kaks
pluss kaks sõiduraja olemasolu võimaldab kiiresti kesklinna jõuda.
Kinnisvara arendamiseks on praegu
keskmine aeg – pakkumine ja nõudlus
on tasakaalus. Väga suuri arendusi ette
ei võeta, sest pangad ei anna selleks
laenu. Pangad finantseerivad selgelt
lõpptoodet. Pelgalt krundi ostmiseks
raha ei anta, tahetakse garantiid, et
sinna ka midagi kerkib.

mis ümber Tallinna toimub, pole normaalne. Nii palju rahvast koondub ümberkaudsetesse omavalitsustesse, paljud külad
jäävad aga tühjaks. Jüri Gümnaasium on
paisunud liiga suureks – meil on 1080 õpilast ja tänavu avati kuus esimest klassi,“
räägib 11. klassi õpilastele kord nädalas
kultuuriloo tundi andev Kuurberg.
Andres Kalvik

Foto Rae Sõnumid
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Rae valla põllumeeste elul polegi midagi häda?
Põllumajandus vaevleb kriisis – idaturu
ärakukkumine ja piimahinna langus tervelt kolmandiku võrra, seakatk ja massiline sigade hädatapp, toetuste vähenemine
jpm –, mis paneb põllumehi endalt küsima,
kas ja kuidas edasi minna, sest pangalaenud tahavad tasumist ning lõputult ei saa
keegi tööle peale maksta.
„Järske muutusi ma veel ei plaani –
tootmist lõpetada on kergem kui uuesti
alustada,“ põhjendas Margus Valgma, kes
on teravilja- ja kartulikasvatajana tegutsenud üle kahekümne aasta ning näinud
igasuguseid aegu. Eriti raskeiks hindas ta
aastaid, kui Maapank läks pankrotti ning
raha ei saanud kätte. Laenu ka ei antud.

Põhjuseks nõudluse vähenemine, kuna
oma seakasvatust laiendanud Rakvere lihakombinaat temalt enam mõistliku hinnaga
liha kokku ei ostnud.
„Nüüd, seakatku valguses, tegin toona
õige otsuse, et ei hakanud sinna enam
investeerima ja panin punkti,“ nentis Aaslaid.
Praegu on ta pühendunud teraviljakasvatusele: „Kogu vili, mis lauale paned,
ostetakse ära ja viiakse laiali üle maailma.

ütles Aaslaid ja lisas, et meie liberaalses
turumajanduses ei saa ta arvestada, et riik
tuleb appi, loota saab vaid enda peale.

Oodatakse võrdset kohtlemist
Kogenud viljakasvataja Arnold Põldmäe ei
sea riigile samuti erilisi nõudeid, kuid peab
kõige teravamaks probleemiks, et Euroopa
Liit ei kohtle eri riikide põllumehi toetuste
jagamisel võrdselt. See vähendab Eesti põllumeeste konkurentsivõimet.

Põllumeeste suhtumine ametivendade meeleavaldusse
Toompeal septembri keskel:
Kiire tööaeg, ei olnud endal mahti minna.

Valida on halva ja halvema
vahel
„Praegu antakse laenu, aga pole, millega
tagasi teenida,“ lisas Valgma. „Tuleb topelt
rabada, et ära elada. Paberimajandust tuleb
ka juurde. Pinge on suur. Pensionile minna
ei saa, ma pole veel viiskümmendki, nii et
peab jätkama, kuniks tervist.“
Liiva talu peremees Meelis Aaslaid
teab, mida tähendab tootmise lõpetamine.
2006. aastal tegi ta lõpparve seakasvatusega
Kose valla famis, kus tal oli üle viiesaja sea.

Tänavu pole saagil viga, aga hinnad on
kesised.“
Vilja all on tal ligi nelisada hektarit,
peamiselt nisu, otra ja rapsi. Ta leiab, et
üle viie aasta pole praegu tootmises mõtet
perspektiivi võtta, kuna üldine ebakindlus
on suur. Ja kogu põllumajandus taandub
globaalsele süsteemile, Eesti ei seisa eraldi.
„Kui üleinvesteerida, arvestada kõrgeima kokkuostuhinnaga, on häda käes,“

Toetuste jagamisel on palju teadmatust.
Nii liikusid põllumeeste seas arutlused, kas
ja millal nad tänavu üldse midagi saavad.
Kui tavaliselt on toetus laekunud detsembris ja selle järgi on seatud ka pangalaenu
tagasimaksed, siis raha viibimine kas või
kuu aja võrra tähendaks kohe suuremaid
kulusid viiviste jms võrra.
„Tänavune suvi oli ka eriline, sest soe
viibis ja vili küpses hilja, mis tähendab
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kogukonnaelu
suuremaid kuivatuskulusid ja kehvemat
kvaliteeti,“ nentis Põldmäe.
Linnalähedaste põldude harijana on ta
kokku puutunud ka spetsiifiliste küsimustega. Palju põlde on täis ehitatud maju ja
teid ning haritav maa on jagunenud nende
vahel siiludeks. Kõige väiksem tükk on tal
1,7 hektarit. Selline jupitamine teeb harimise keerulisemaks ega võimalda senist
viljavaheldust, mis põhjustas aga probleeme PRIA toetuste saamisega. Pealinna
külje all olemine tähendab ka kõrgemaid
maa rendihindasid, samas kui viljahinnad
langevad.

Uued investeeringud on
pandud ootele
Viljamüük käib börsi põhimõttel. „Võtan
hinnapäringud neljalt suuremalt kokkuostjalt ja kui saan pakkumise, on mul kaks
tundi aega otsustada. Väga ettevaatlik peab
olema, et teha õige otsus,“ märkis Põldmäe.
Ta on rahul, et käivitas eelmisel aastal
uue kuivati, sest see annab vabamad käed.
Oma korraliku kuivatita ja nüüdisaegsete
põlluharimismasinateta ei suudaks reel
püsida. Sügisel võttis ta veel uue külviku,
aga järgmiste investeeringute peale praegu
ei mõtle: „Pean aru pidama, kuidas ole-

Võsukese
lasteaia
mudilased
avastasid
Jüri
alevikku
Võsukese lasteaia mudilased avastasid Jüri
alevikku uutmoodi ja seda spetsiaalselt
lasteaiale väljatöötatud rattaga. Lasteaia
juhataja Margery Lilienthali sõnul mahub
ratta peale istuma kaheksa last ning sellega
on väga mõnus minna avastama ka kaugemaid paiku.
Ratas on toodud Eestisse Hollandist
ja jääb Võsukesse lastele proovisõitudeks
kevadeni, kuid vahetu tagasiside nii sõitjatelt kui ka vanematelt näitab, et sellist ratast
oleks lasteaiale päriseks vaja.
RS
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masolevate tingimustega jätkata. Juhul kui
investeerida ei saa pikemat aega, langed
konkurentsist välja.“
Palju keerulisemaks hindas ta loomakasvatajate olukorda. Kui piim toodab
kahjumit või seafarm suletakse, tulebki
lõpetada.
„Viljahind sai õigel ajal lukku pandud,“ oli rahul Raul Väinsar, kes tegeleb
nii looma- kui ka viljakasvatusega. „Viljaga
ei ole kõige kehvem aeg. Aga veisekasvatuse lõpetame vist ära või jääme ainult
lihaloomade peale. Lihamüügiga on ka
nii, et järjekorrad loomade äraandmiseks
on veninud kahe-kolme kuu peale. Kui
loomakasvatusega jätkata, tuleks investeerida uutesse sõnnikuhoidlatesse. Mõtleme
veel!“
Kuulsa robotlauda omanik Endel Albin
ütles otse: „Seis on kehv, raha on vähe. Või
Tõnissoni sõnadega: õieti nagu polegi
teist. Piimahinnad on langenud võrreldes
eelmise aastaga kolmkümmend protsenti,
tipphindadest koguni poole võrra. Eelmisel
aastal langes ära ka piimalehma otsetoetus,
mis on kokku ühe kuu piimaraha. Investeerimine tuleb praegu ära unustada, aga karja
üritan säilitada.“
Albini sõnul tuleb rohkem kui kunagi

varem tegeleda vana tehnika remondiga, et
tööd ikka tehtud saaks. Inimesi ta koondanud pole, aga ega töötajaid pole tal kunagi
ülearu olnud ja headest töötegijatest on igal
pool vajaka.
Ta arutles, et eks põllumees peab jah
oma riskidega ise toime tulema, aga toetuse
mõte on ka toiduhindade hoidmine kättesaadavana. Kuna lähiajal likvideeritakse
karju, võib hind korraks isegi langeda. Kui
aga noorloomi juurde ei tule, on aastapaari pärast pilt teine.

Hambaid peab näitama
Põllumeeste meeleavaldusse Toompeal
septembri keskel suhtusid küsitletud põllumehed pigem ettevaatlikult. Kiire tööaeg,
ei olnud endal mahti minna.
„Aga vahepeal peab hambaid näitama,“
leidis Arnold Põldmäe, kes toetas protestimist.
Endel Albin oli seda meelt, et kui dialoogiga ei saa asju klaaritud, siis suure
käraga seda vähem. „Kuigi jah, Euroopas
küll möllatakse,“ viitas ta hiljutisele põllumeeste meeleavaldusele Pariisis.
„Pole mõtet viriseda,“ ütles Meelis Aaslaid. „Panen parem talivilja maha.“
Aita Nurga

ettevõtlus

Rae vallast kujuneb Eesti
tähtsaim logistikakeskus
Mööda Tallinna-Tartu maanteed liikuvad
inimesed on kindlasti märganud, et mõlemal pool teed laiuvad suured logistikakeskused ning ümberkaudsetel teedel annavad
tooni tonnide viisi kaupu vedavad rekkad.
Logistikute uueks sloganiks võiks olla: kui
sind pole Rae vallas, pole sind olemas.
Rae Sõnumid suutsid Rae vallas tuvastada üheksa juba tegutsevat logistikafirmat.
Ja kui siia lisada veel kolme suure keskuse
ehitus, võib liialdamata väita, et piirkond
on kujunemas logistikute Mekaks. Numbreid kokku lüües käis eelmisel aastal Rae
vallas baseeruvatest logistikaettevõtetest
läbi üle 135 miljoni euro ning elatist teenis
endale sellega rohkem kui tuhat inimest.

Korralikud palgad
Kõrgeimat keskmist palka, ligi 1800-eurost
kuuteenistust (vaata tabelit lk 18) pakub
Lehmja külas baseeruv Alpi Eesti OÜ. Ettevõttes 50-protsendilist osalust omava Tiit
Roosvee sõnul tõstab statistilist näitajat
asjaolu, et veerandsaja töötajaga firmas on
vaid kolm laotöötajat. Ülejäänud on valdavalt nn kontoriinimesed.
„Me ei tahagi olla vilets palgamaksja.
Korralik töötasu kindlustab kaadri vähese
voolavuse,“ märkis Roosvee. „Kõige suurem liikuvus on laomeeste hulgas. Nende
tööülesanded on sõltumata firmast küllaltki sarnased ja see teeb töökoha vahetamise lihtsamaks.“
Varasemalt Tallinnas Suur-Sõjamäel
tegutsenud Alpi Eesti juht kinnitas, et Rae
valla eeliseks on suurepärane asukoht.
„Asume Tallinna ringtee lähedal ja pealinna külje all. Põhja-Eestis tegutsevad ka

meie suuremad kliendid,“ ütles Roosvee,
kelle sõnul võiks vald talvel rohkem tähelepanu pöörata ettevõtte juures asuvale
väikesele ringteele, et suured rekkad sinna
libedaga kinni ei jääks.
Käibe poolest ülekaalukalt liidrikohta
hoidva Via 3L-i juht Elmer Maas ütles, et
praegu neil laienemisplaane pole, sest aasta
tagasi valmis juurdeehitis. Nüüd on Karla
külas rohkem kui kahesajale inimesele
palka maksva ettevõtte käsutuses 33 000 ja
6500 ruutmeetri suurused hooned.
Kuna Rae valla elanikke töötab Via
3L-is vaid paarkümmend, tuntakse eelkõige puudust bussiühendusest, mis tooks
inimesi Kalmari teel asuvasse lattu. Talvel
tuleb enda ehitatud teel oma kulu ja kirjadega lund lükata ning puudub ka valgustus.
Maas lisas, et nendele kitsaskohtadele on
korduvalt ka vallajuhtide tähelepanu pööratud.
„Tore oleks, kui meil rohkem töötajaid

Maxima, ETK, BLS
Eriti tihedaks läheb konkurents aga järgmisel aastal, kui Rae valda kerkib kolm suurt
logistikakeskust. Selle aasta lõpuks valmib
Kurna külla 140 000-ruutmeetrisele maaalale Maxima logistikakeskus. 30 miljonit
eurot maksma minev kompleks on üks
suurimatest ühes järgus rajatud logistikakeskustest Eestis.
Sinna rajatakse kuiv-, külm- ja taaraladu koos 130 platvormiga, mis hakkavad
iga päev teenindama umbes 300 veoautot.
Maxima Eesti lao- ja logistikajuhi Marko
Jõksi sõnul osutus valitud asukoht parimaks võimalikuks Eestis tänu maa-ala
lähedusele Tallinna ringteele ning piirkonnas juba olemasolevale ja veel rajatavale infrastruktuurile. „Kõrgtehnoloogilise
logistikakeskuse rajamine tagab meie kaubandusketile võimaluse hankida ja tarnida
üle Eesti tuhandeid kaupu kiiremini ning
efektiivsemalt. Seeläbi saame pakkuda
tarbijatele laiemat valikut tooteid parema
kvaliteedi ja hinnaga,“ ütles Jõks.
Keskuses saab tööd ligi 350 spetsialisti,
kellele kavatsetakse tagada nüüdisaegsed
töötingimused ja pakkuda konkurentsivõimelist töötasu. „Ootame oma meeskonda
ka kõiki Rae valla elanikke, kes on valmis

Ootame oma meeskonda ka kõiki Rae valla elanikke,
kes on valmis ennast teostama ühe Eesti suurima
kaubandusketi rahvusvahelises meeskonnas.
Marko Jõks
Rae vallast oleks. Alati on vaja inimesi, kes
oskavad tehnikaga ringi käia – alates tõstukijuhtidest ja lõpetades arvutiprogramme
tundvate inimestega. Paraku on konkurents tihe ja oma mõju avaldab ka Soomes
pakutav kõrgem palk,“ arutles Maas.

ennast teostama Eesti ühe suurima kaubandusketi rahvusvahelises meeskonnas,“
lisas Jõks.
Tallinna-Tartu maantee äärde Assaku
viadukti juurde on kerkimas Baltimaade
ühe suurema logistikaettevõtte BLS-i uus,
15 000-ruutmeetrise põrandapinnaga keskus. Maksma läheb see 10 miljonit ning
viiel ja poolel hektaril laiuv kompleks peaks
valmima mais.
„Kui täna on BLS-il A-klassi kesklaod Kaunases ja Riias ning Eestis oleme
logistikateenuseid ostnud allhankena, siis
A-klassi laokompleksi valmimine Tallinna
läheduses võimaldab ettevõttel tegutseda
efektiivsemalt ja arendada äritegevust kogu
Baltikumis,“ selgitas Eestis BLS-i kaubamärki esindava Sanitex Estonia OÜ juhatuse liige Valentas Šulskis.

Datša’de piirkond muutub
tundmatuseni
BLS-i kaubamärki esindava Sanitex Estonia OÜ hoone ehitamine Assaku viadukti juurde

Eesti vanim ja suurim jaekaubandusorganisatsioon Eesti Tarbijateühistute Keskühistu
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ettevõtlus
(ETK) rajab lennujaama külje alla Soodevahe külla uue logistikakeskuse ja büroo,
mis peaks valmima tuleva aasta juulis. 24
miljonit eurot maksev objekt võtab enda
alla üle 130 000 ruutmeetri. ETK logistikadirektor Mart Lilleorg märkis, et uues
logistikakeskuses hakkavad tööle kõik
senised Assaku lao ja Tallinna ladude ning
ETK keskkontori töötajad, kelle koguarv
küündib poole tuhandeni.
„ETK olemasolevad laod on tänaseks
meie kiire kasvu tõttu väikeseks jäänud,“
selgitas Lilleorg. „Vajadus käidelda rohkem
kaupu tuleneb nii meie senisest tegevusest
kui ka pikaajalisest arengustrateegiast. Soovime rohkem panustada näiteks puu- ja
juurviljadega kauplemisse. See omakorda
nõuab vastavaid laopindu. Samuti annab
hea logistiline baas võimaluse tugevalt
arendada omamärgitoodete segmente.“
Praegu peamiselt silma riivavate
„datša’de“ poolest ajakirjanduse tähelepanu pälvinud Soodevahe küla ootavad
ees suured muudatused. Lisaks logistikakeskusele kerkib vähem kui 30 elanikuga
külla 2018. aasta lõpuks ka Tallinna vangla.

Rae vallas tegutsevad
logistikafirmad
(reastatud 2014. aasta käibe alusel)

Via 3L
Ettevõtte omanik: Jungent Group OÜ
Asukoht: Karla küla
Töötajate arv: 219
Käive 2014: 70 566 642
Kasum 2014: 85 647
Keskmine palk: 1052
Tegevuspiirkonnad: Läbi sidusettevõtte
Via 3L Spedition OÜ katame oma tegevusega kogu Euroopat, sh endised NSV
Liidu vabariigid

Smarten Logistics
Ettevõtte omanikud: Armin Kõomägi,
Indrek Prants, Sven Mansberg, Guido
Kundla, Martin Petjärv, Mait Miller
Asukoht: Rae küla , uus hoone TartuTallinna mnt äärses tehnopargis Lehmja
külas
Töötajate arv: 235
Käive 2014: 15 200 000
Kasum 2014: 568 000
Keskmine palk: 1062
Tegevuspiirkond: Eesti

„Logistikakeskus tõstab piirkonna
atraktiivsust ja loob lisatöökohti ümberkaudsetele elanikele,“ rõõmustas Soodevahe külavanem Jaanus Tõnisson. „Rajatakse uued teed, tehakse kraavisüvendused
ning praegusest jäätmaast saab korralik
piirkond.“

Kas teed peavad vastu?
Rae Sõnumitega vestelnud logistikafirmade
juhtivtöötajad nentisid, et juba praegu on
muret tekitavaks kohaks Tartu maantee
sissesõit Tallinna. Pudelikaelaefekt muutub
eriti teravaks, kui valmivad uued logistikakeskused, mis toob ümberkaudsetele teedele rohkem suuri sõidukeid.
Via 3L-i juhi Maasi hinnangul tuleks
Eestis kiiremas korras kehtestada teemaks.
„Suured autod lõhuvad teid kõige rohkem
ja nende omanikud peaksid tee-ehitusse ka
panustama. Minu meelest võiks TallinnaTartu maantee olla isegi tasuline, kuid sel
juhul peab olema tagatud ka kvaliteet.
Siis saaks kaubad veetud ja tavainimesed
jõuaksid turvaliselt sihtkohta,“ põhjendas
Maas.

Kasum 2014: 582 000
Keskmine palk: ei soovi avalikustada
Tegevuspiirkonnad: Euroopa maanteetransport ja konteinerveod üle maailma

Ettevõtte omanikud: Bee Tee Holding
OÜ, Forza Invest OÜ, Marutorm OÜ
Asukoht: Lehmja küla
Töötajate arv: 32
Käive 2014: 14 500 000
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Oleme üldplaneeringuga ette näinud,
et äri- ja tööstusettevõtted paikneksid
Tartu maantee ja Tallinna ringtee ääres.
Logistikafirmade tulekut on soosinud
eelkõige Rae valla soodne asukoht. Olen
kindel, et teed peavad järjest suurenevale koormusele vastu. Koos logistikakeskuste tulekuga on uuendatud ka infrastruktuure. Viimaseks heaks näiteks
on koostöö Maxima ja Maanteeameti
vahel.
Suurim probleem on kahtlemata
ühistranspordiühendus Rae valla ja
Tallinna vahel. Rae valla eripära on, et
meile tullakse palju rohkem tööle, kui
meie inimesed teistesse omavalitsustesse
tööle lähevad.
Paraku pole Harjumaa ühistranspordikorraldust inimeste siseriiklikku
rännet arvesse võttes kohandatud. Seetõttu on suured ettevõtted sunnitud töölisi oma transpordiga vedama.
Põhjalik uuring, kuidas ja kuhu
peaks ühistransport liikuma, on tehtud, kuid liinide avamiseks pole riigilt
raha tulnud. Kuid töö selle nimel käib,
et ühistranspordisüsteem paremaks
muuta. Vald jätkab suhtlust nii maanteeameti kui ministeeriumiga.

DPD
Ettevõtte omanik: Prantsuse Posti tütarfirma, omanik Geopost Group
Asukoht: Lehmja küla
Töötajate arv: 111
Käive 2014: 13 800 000
Kasum 2014: ei soovi avalikustada
Keskmine palk: 1623
Tegevuspiirkonnad: juhtiv rahvusvaheline
standard ning ekspress-pakiveoteenuse
pakkuja

Alpi Eesti OÜ
Ettevõtte omanikud: Albinipitigliani Spa
(50%), Tiit Roosve (50%)
Asukoht: Lehmja küla
Töötajate arv: 25
Käive 2014: 9 010 000
Kasum 2014: 618 000
Keskmine palk: 1788
Tegevuspiirkonnad: maanteeveod Euroopas, lennu- ja meretransport üle maailma

HAVI Logistics OÜ
Ferroline Group

Mart Võrklaev
Rae vallavanem

Smarten Logistics
Ettevõtte omanik: HAVI Logistics SIA
Asukoht: Jüri
Töötajate arv: 233
Käive 2014: 8 848 809
Kasum 2014: 253 899

Keskmine palk: ei soovinud avalikustada
Tegevuspiirkond: Eesti, Läti, Leedu,
Soome

RW-Trans
Ettevõtte omanik: Meelis Mäeuibo
Asukoht: Rae küla
Töötajate arv: 26
Käive 2014: 3 140 529
Kasum 2014: 143 636
Keskmine palk: 900
Tegevuspiirkonnad: Eesti, Skandinaavia,
Kesk-Euroopa

Itella Logistics OÜ
Ettevõtte omanik: kuulub Posti Gruppi,
mille omanik on Soome Vabariik
Asukoht: Lehmja küla
Töötajate arv: 150
Käive 2014: ei soovi avalikustada
Kasum 2014: ei soovi avalikustada
Keskmine palk: ei soovi avalikustada
Tegevuspiirkonnad: maanteetransport
Euroopas ning lennu- ja meretransport
üle maailma

Vinare Logistics
ei soovinud andmeid avalikustada

mitmesugust

Dieedimoed muutuvad,
tervislik toitumine jääb
Leida endale parim dieet on keerulisem
küsimus, kui see alguses tunduda võib.
Ainuüksi sõna „dieet“ sissetrükkimine
veebibrauserisse annab piltlikult öeldes
mustmiljon vastet.
Lisaks on paljudel dieedikogemustega inimestel oma pagasist pakkuda alati
mõni väga hea värske nõuanne. Pool aastat
tagasi armastati rääkida ja veel enam, kiita
paleodieeti, mis pidi super hästi sobima
põhjamaiste inimeste igapäevaste toitumisharjumustega. Isegi peekoniviiludega
saab maiustada. Mida veel tahta, lihaarmastaja jaoks võiks see olla suisa hittdieet.
Aga hitte on veel palju teisigi, värskematest
jääb silma maailma parimale kohale platseerunud DASH-dieet, mille slogan võiks
olla: söö kõike, aga mitte rohkem kui 2000
kilokalorit päevas!
Mida sügavamatesse lainetesse dieedimeres sukelduda, seda kirjumaks pilt
läheb. Lihtsad mahlakuurid koos või ilma
juurikate närimisega on rohkem eelmise
sajandi hitt. Ka sellised soovitused nagu
söö näiteks ühel päeval ainult liha, järgmisel päeval salatit, siis ainult puuvilju ning
joo iga söögikorra juurde vaid pool klaasi
vett, tundub jäävat eilsesse päeva nagu
ka vorsti- või juustudieet, mis praktikute
kinnitusel võimaldasid kaalul väiksemat
numbrit näha.
Tänapäevased tervetele inimestele
mõeldud dieetmenüüd näivad palju kõhusõbralikumad ja stiilsemad. Ent mõni
stiil rabab lausa ekstreemsusega, näiteks
on „lilla dieet“ üks sellistest. Hollywoodi
staarid sõid üksvahe kas punaseid kartuleid, mustikaid, lillat lillkapsast, lillasid
porgandeid või teisi selliseid vilju, mis on
lillat värvi. Ja süüa võis nii palju, kui sisse
mahtus.
Hollywoodist on tulnud teisigi hitte,
nagu näiteks 5-dieet, mis lubas kaotada
nädalas 1–1,5 kilo. Megan Foxi ilu saladus
pidi just selles dieedis peituma ja ka Kate
Berry oli saanud abi 5-dieedist. Muuseas,
kui hittdieedid pakuvad erinevaid lahendusi süsivesikute ja rasvade osakaalu kohta
menüüs, siis magustatud gaasiline jook on
toidumaailma non grata. Kõik dieetide
autorid suhtuvad sellesse nagu halba ülemusse, keda ei saa alati lõpuni ignoreerida,
aga soovitatav on võimalikult kaugemale
hoida.

Hittidest kõrvale hiilides
Dieetide rägastikus ekseldes mõjub üsna
mõtlemapanevalt sõnum, mille on kirja
pannud nunn Hildegard von Bingen, kes
sündis aastal 1098: „Toitumine on üks neid
alasid, kus pole mõtet tegeleda ekstreemsustega.” Hildegard, kelle üks paljudest
tugevustest oli taimede tundmine ja nendega ravimine, välistas oma köögis sellised menüüd, mis sisaldasid vaid taimset
päritolu valke. Kui menüü loomset päritolu
valkudest puhtaks rookida, ei hakka juhtuma inimese elus mingeid imesid ega
kasva eluiga. Milleks siis teda looduslikust eluviisist lahti rebida, kui sellest kasu
ei sünni?
Kellele mitteveganitest ei meeldiks see
osa Hildegardi õpetusest?! Kui oled harjunud võileiva peale lõikama singi- või
vorstiviilu, sobivad Hildegardi tarkused
päris hästi. Aga kui 900 aasta tagust inimest
põhjalikumalt läbi tema tekstide kuulata,
on väga tähtis, millises vahekorras toiduaineid tarbida ja millisele teraviljatootele
oma singiviil panna. Teraviljatoodete osas
on Hildegardil oma vankumatu arvamus.
Tema soovitab tungivalt süüa speltajahust
tehtud tooteid, sest nende toiteväärtus ja
kasulikkus olevat palju suurem kui tavanisujahust valmistatutel.
Speltajahu kiitmisega pole Hildegard
sugugi tagasi hoidnud ja kui uskuda tema
kirjapandud mõtet, mis on eesti keelde
jõudnud tõlkija Tiiu Väinsaare kaudu,
siis „kes seda sööb, saab õige liha ja vere,
ta teeb inimese hinge kirkaks ja annab
rõõmsa meele”.
Kuid speltajahu kõrvale asetab Hildegard kõiksugused puu- ja köögiviljad.
Need kolm komponenti kokku
võiks moodustada toitumise põhisamba ja
kõik muud

toiduained peaksid olema toetavas rollis,
vahendab Väinsaar Hildegardi õpetussõnu 12. sajandist, mille kohta tänapäeva
toitumiseksperdid ütlevad, et see, mida
Hildegard 900 aastat tagasi rääkis, sobiks
tänapäeval „Põhjala dieediks“, mis käsib
igal päeval süüa ohtralt erinevat värvi puuja köögivilju.

Kaota esimene kilo tasuta
Nii nagu Hildegard pidas inimese tervise
ja heaolu üheks vundamendikiviks väherasvast ja mitmekesist menüüd, kõnelevad
sellest samamoodi tänapäeva toitumisspetsialistid, kes on kuldseid sõnu rääkides
vaid hädas sellega, et jutt köögiviljade olulisusest toidulaual paneb inimesed sageli
haigutama. Mis siin ikka imestada, enamik
inimesi ilmselt tunneb, et jutt köögiviljade
olulisusest ja tasakaalustatud toitumisest
on tuttav juba lasteaiast saadik. Kaua sa
seda ikka kuulata jõuad.
Aga nii igav kui see jutt ka poleks,
tegutsevad toitumisspetsialistid pidevalt
selle nimel, et inimesi ikkagi seda kuu-
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mitmesugust
lama panna. Tähelepanu võitmise nimel
käib tõsine võitlus, mille peamine vahend
on põnev ja kohati isegi mõõduka kiiksuga
menüü.
Toitumisspetsialist Erik Orgu on vaid
üks paljudest toitumisnõustajatest, kes
müüb põnevaid toitumiskavasid kaalu langetamiseks. Esimese kilo lubab ta kaotada
tasuta. Koduleheküljel meelitab ta oma
toitumiskava tarbima hüüdlausega „Sa ei
pea sööma vähem, söö paremini!“ Toitumiskliinik Role tutvustab end aga esimese
süsteemse ja teadusliku lähenejana individuaalse toitumiskava koostamisele. Nende
sõnul on iga inimorganism erinev ja sellest
tulenevalt tuleb koostada ka toitumiskava.
Role kõrvale asetuvad veel mitmed teisedki
„eksperdid”, kelle head nõu järgides saab
langetada oma vale kaalunumbrit.
Tallinna Tehnikaülikooli toiduteaduse
õppetooli dotsent ja TAI toitumisekspert
Tagli Pitsi ei tee saladust, et toitumisel on
omad trendid. See käib samamoodi nagu
rõivamood, kus kanga mustrid ja lõiked
muutuvad, aga kokkuvõttes kasutab põhjamaa inimene ikka talvel sooje ja suvel
õhukesi riideid, millega tunneb end hästi.

Toitumisekspert Pitsi kõneleb, et kui ühel
hetkel on teaduslikus toidumaailmas jõutud näiteks järelduseni, et muna tuleks
kõvasti vähem süüa, siis mõne aja pärast
jõutakse ikkagi ringiga tagasi selleni, et
tegelikult on kõige olulisem kogu toitumine tervikuna ning kõige alus mõõdukas
ja mitmekesine söömine koos vajaliku liikumisega.

Toitumisprogramm Nutridata
Pitsi soovitab kaalu korrigeerida soovival toitumishuvilisel alustada enda toitumise analüüsist, kirjutades näiteks kümne
päeva toiduvalik üles tasuta toitumisprogrammi Nutridata www.nutridata.ee.
Tulemust võrreldakse nii toitumis- kui ka
toidusoovitustega, et näha, mida tuleks
tervikus muuta. Edasi saab endale koostada nimekirja, mis on need muudatused, mida peaks tegema, ning tasapisi end
muudatustega harjutama hakkama. Paljud
inimesed tahavad endale nn toitumiskava, mis peaks tegema imesid. Kui nad
suudavad kaks-kolm kuud, hambad ristis,
seda järgida, murravad lõpuks läbi ikkagi
vanad isud ja inimene lööb käega. Kestva
tulemuse saamiseks peab liikuma aeglaselt.
Kui muudatuste sisseviimist tehakse ilma
suure tahtejõu pingutuseta, saavad
need ühel hetkel elustiili osaks.
Signe Heiberg

Tiiu Väinsaar nunn
Hildegard von Bingeni
(1098–1179)
toitumisõpetusest
Hildegardi tegevuse ja õpetamise märksõna on mõõdukus. Võib-olla oligi just
see, mis mind kõige rohkem lummas,
sest olen äärmustest ikka eemale hoidnud.
Niisiis ei valitse Hildegardi köögis
mitte taimetoitlus, vaid see hõlmab ka
loomset päritolu valke, nii liha kui ka
kala ja piimatooteid, kuigi samas võib
mõningate haiguste puhul olla ainult taimetoit õigustatud. Meie elu on ju kirju,
meil on erinevaid eluperioode, erinevaid
terviseprobleeme ja nendes olukordades kutsub Hildegard meid üles olema
paindlik, oma eluviise muutma vastavalt
vajadusele.
Püha Hildegard oli oma aja üks tähelepanuväärsemaid naisi ja seda ajal, kus
naine pidi olema köögis ja lastetoas. Ta
oli prohvet, kelle nõuandeid saab vabalt
kasutada ka tänasel päeval. Tänu Hildegardile on pea 50 aastat Saksamaal valitsenud üks huvitav alternatiivmeditsiini
suund, mida seal nimetatakse Hildegardi
meditsiiniks. Ja see on nii teatud ja tuntud, et isegi need sakslased, kes on alternatiivmeditsiinist kaugel, teavad püha
Hildegardi.
Kuidas siis selline meditsiin haakub
toitumisega? Väga lihtsalt – Hildegardi
elamise viisi ja haiguste ravimise üks
põhisammas oli toitumine. On olemas
isegi selline mõiste nagu „Hildegardi
köök“ ja see hõlmab nii igapäevaseid
terve inimese söömisharjumusi kui ka
erinevate haiguste ajal ja järel vajalikku
toitumist.
Kui Hildegard elaks tänapäeval, siis
kutsuks ta meid üles olema mõõdukas ja
võtma kõike uut vastu „talupojamõistusega“.

Tule kuulama Tiiu Väinsaare LOENGUT „TERVISLIK TOITUMINE“.
See on tasuta ja toimub 14. oktoobril Rae Kultuurikeskuse saalis.
Loeng kestab 18.00–19.00.
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Rae valla mängud kutsuvad osalema!
Oktoobris tehakse algust Rae valla mängude uue hooajaga, mis pakub varasemast
mitmekesisemat programmi. Lisaks traditsioonilistele aladele lisanduvad orienteerumine, vibulaskmine ja pokker.
dud teine koht, sest ühtegi mõttesportlast
tiimis polnud.“
Kais soovitab korraldajatel kalendri
koostamisel arvestada, et üritused toimuksid kord kuus. „Tihedama programmi
korral võib tekkida raskusi võistkondade
kokkusaamisega. Mina tänan oma tiimikaaslasi, panime igal alal täiskoosseisus
võistkonna välja,“ märgib kõikidest aladest
peale suusatamise osa võtnud Kais.
Raig lubab, et lisaks uutele aladele tuleb
parandada ka võistluste kommunikatsioonipoolt – tulemused, ametlikud fotod ja
uudised peavad jõudma kiiremini osalejateni. „Samuti ootame kõiki osalejaid julgelt
jagama oma võistlusmuljeid Rae valla mängude Facebooki lehel,“ lisab Raig. „Huvilised, kes soovivad mõnel alal kaasa lüüa,
kuid kellel pole võistkonda, võivad sellest
mängude Facebooki kontol teada anda.“
Rae valla mängud saavad avalöögi
25. oktoobril Jüri terviseradadel toimuva
petangiga, kuhu oodatakse osalema kolmeliikmelisi (2 meest ja 1 naine) võistkondi.
Tosinast alast läheb arvesse kümme paremat tulemust. Auhinnalaua katmisel on
lubanud õla alla panna mitmed Rae vallas
tegutsevad ettevõtted, nagu Rimi ja ABB.
Eelmisel aastal moodustasid absoluutarvestuses esikolmiku Rannahunt Peetri,
Karla Küla Sõbrad ja Rae Keegel. Firmadest
võitis ABB, küladest oli parim Vaida.
Andres Kalvik

AJAKAVA
25.10.2015 petank (Jüri terviserajad)
15.11.2015 keegel (Rae Keegel)
15.11.2015 noolemäng (Rae Keegel)
21.11.2015 võrkpall (Jüri Spordihoone)
13.01.2015 teatesõudmine
(Jüri Spordihoone)
12.02.2016 kabe (Rae Kultuurikeskus)
11.03.2016 pokker
(Rae Kultuurikeskus)
14.04.2015 orienteerumine
(Jüri terviserajad)
23.04.2016 kuulijänn (Jüri terviserajad)
23.04.2016 teatejooks (Kirikupark)
13.05.2016 mälumäng
(Rae Kultuurikeskus)
20.05.2016 vibulaskmine, lõpetamine
(Suuresta Golf)
Foto Rae Sõnumid

Osaleda saavad ainult rahvastikuregistrijärgsed Rae valla elanikud või siin
registreeritud ettevõtte või selle allüksuse
töötajad ja nende pereliikmed (abikaasa,
elukaaslane, esimese põlvkonna ülaneja/
alaneja sugulane).
Osavõtmiseks tuleb hiljemalt 19.
oktoobriks saata e-kiri aadressile indrek@
raespordikeskus.ee, kus on kirjas võistkonna nimi, osavõtmise kategooria (küla,
firma, absoluut) ja esindaja kontaktid. Üks
võistkond võib aasta kokkuvõttes olla esindatud kuni 25 erineva inimesega, kes ei pea
olema teada hooaja alguseks. Osavõtutasu
ei ole!
„Erilist tähelepanu pöörame tänavu
ettevõtete kaasamisele. Eelmisel aastal lõi
kaasa kuus firmat, kuid nüüd loodame
saada numbri kahekohaliseks. Rae valla
arengut vaadates peaks see olema jõukohane ülesanne,“ ütleb Rae valla spordikeskuse projektijuht Indrek Raig. „Spordiüritused on suurepärane võimalus kohtuda
sõprade-tuttavate, aga ka näiteks vallavalitsuse töötajatega.“
Kahel eelmisel aastal üldvõidu pälvinud Rannahunt Peetri eestvedaja Kaarel
Kaisi sõnul on Rae valla mängud mõeldud
igal tasemel sportlastele. „Tegemist on tõelise rahvaüritusega. Erinevatel aladel kohtab üksikuid tipptegijaid, kuid kokkuvõttes
saab siiski määravaks võistkonna keskmine
tase. Meid üllatas kõige rohkem kabes saa-
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Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD · Telefon 6050 078
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Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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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

a
Kindlust üüd
n
kodu Iﬁs

20%
SOODSAMALT
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TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

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

Margus Suumann

Kaili Tamm

50 10 302
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

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

Tel. 5027229; 5661 5043

reklaam

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
29.10. 2015. a kella 10.00-st
VAIDA RAAMATUKOGUS.
INFO ja etteregistreerimine
telefonil 603 5230

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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Tervis mesilaste ja
meesaaduste abil
Mõnus puhkus koos uute
teadmiste omandamisega
Mäetaguse SPA-hotellis
21.–22. novembril.
Vaata täpsemat infot
meie kodulehel
www.alustamealgusest või
helista telefonil 502 9006.

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

VÄLJAKU 5
kortermaja Jüris

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

-20%

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

www.hansaviimistlus.ee/kv-arendus
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IGA
SE L L E RE KLAA M
KÕI K KAUBAD

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

OLEME AVATUD:

E-R

9.00-18.00

reklaam

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

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

IGAL TÖÖPÄEVAL

SÕIDAB TASUTA
KLIENDIBUSS

TALLINNA KESKLINNA JA TAGASI.

BRONEERI
HOOLDUS TELEFONIL
663 0633 VÕI
WWW.INCHCAPE.EE
Inchcape Motors Estonia OÜ Läike tee 38, Peetri, Rae vald 75312, Harjumaa Infotelefon: 6 630 600 info@inchcape.ee www.inchcape.ee
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kuulutused
KUULUTUSED
Hostel Caravan – Peetri Pizza otsib klienditeenindajat-pitsameistrit (väljaõpe kohapeal) ja abitöölist. Mõlemal töökohal töö vahetustega. Kontakt +372 5662 6010
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete torustikud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides ning teeme
sanitaartehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku, haljastusmulda ja ehitusliiva. Koostame ehitusprojekte ning teostame
geodeetilisi mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel 5850 4300
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel 666 1355. www.
kodukliima.ee
Müüa 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
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine. Egon Vool 5649 1815, egon.vool@mail.ee
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimisesemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628,
Tim
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest: www.lipuvabrik.ee
Saksa ja prantsuse keele eratunnid. Tel
5699 9770

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

Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase, pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel 5859 9737
Müüa elamumaaks sobiv maatulundusmaa üp. 1,8 ha, Riksu. Tallinnast 25 km,
teed heas korras, el. lähedal. Kat-tunn.
65301:001:3421. Hind 17 500 eurot. Kinnistule võimalik saada pangalaen. Tel 5384
3580, e-post katriin.kats@gmail.com
Pakume raamatupidamisteenust väikefirmadele. Küsi pakkumist! mihkelmannik@
gmail.com, tel +372 5344 7317

Harjumaal Rae v Vaidasoo külas müüa 3,8
ha kinnistu. Maaga kaasa 50 000 m3 sõelumata mulda ja 50 000 m3 looduslikku
kruusa. Hea investeering – sõelutud mulla
hind 1 m3 = 7 eurot!!! 2,5 ha looduslik
rohumaa ja 1,21 ha muu maa. Väga hea
juurdepääs, el. lähedal. Hind 22 500 eurot.
Tel 5384 3580, e-post katriin.kats@gmail.
com
Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt.
Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet.
Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee Tel 501
9454
Soovin osta endale sōidukorras sōiduautot
hinnaga kuni 1000 €. Vōib olla ka ilma ülevaatuseta. Vormistan kohapeal vōi soovi
korral ARKis. Ostuga on kiire. Tel 5819
0200
Aaviku Külaselts annab teada
Elanikkonnale paremate teenuste
osutamiseks ostsime kokkupandava
peotelgi. Projekti rahastas
Siseministeeriumi kohaliku omaalgatuse
programm.
Aaviku Külaseltsi juhatus
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teated
Augustis ja
septembris
registreeritud
sünnid
BRITA KAURSON
MARIA HODUNKOVA
ZELDA LAAS
EEVA TAMURI
RANDOLF KATTEL
MATTIAS AUN
LIAM LIKK
HEKTOR VAHTRA
JAREK SALUMÄE
ANDREAS HÕBEMÄGI
JACO GREGOR RAUDSEP
KRISTO OOSAAR
ANDREI TŠUFEROV
MATTIAS KOTSAR
KASPAR PIHLAK
TRISTJAN EDVIN FREIMUTH
VESPER VALTENBERG
GETTER SAKSNIIT
MEENA MERMAN
EMMA KONKOV
NAOMI NURK
ANNA KRETHEL HERMAKÜLA
HEILI VALLNER
CHRISTELLA-GERTU KERVES
MIINA MARII KOSEMETS
LAURA ILVES
LILI LEHISPUU
ASTRID KOITLA
LUMI-LEE SELL
ANNI VIHUL
LENORA RANDER
LIIS MARI VIKAT
MERIBEL RAJAMETS
BRETTY PETOLAI

Septembris lahkunud
ARVO SELART
GETHE-ERALDA KESKÜLA
HELVE VÄLI
NIINA KOSAK
JUTA KUURBERG

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

Oktoobri sünnipäevalapsed
AGATHE-LUDMILLA POOL

91

SIGNE RINGO

75

ELVI NAGEL

91

ARNE PARTS

75

ENNA TIKKER

89

EVI SÕRMUS

75

LINDA BLUMFELDT

88

SILVIA AUN

70

LEA VESKE

87

AGU OJASOO

70

LEIDA KINSIVEER

85

JUTA TAPP

70

SAIMA LILLEFRIEDE SÕLG

85

MALLE LILLEMETS

70

IVAN RÄTTEL

84

ADA LUUKAS

70

VALENTINA GRAMATOVITŠ

84

REET HALLINGU

70

ASTA KUBPART

83

VIKTOR STEPANJUK

70

KAIE HIMMELREICH

82

MALLE KODANIK

65

HELMI ELKEN

82

AHTI KERN

65

EINARD OTS

82

SILVI RAUD

65

JELIZAVETA SOITU

81

GALINA KLIMOVA

65

EVI LÄÄNE

81

OLEG REBANE

65

LEMMI KASKA

80

MAIRE LAAS

65

AGO SOASEPP

75

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
SEPTEMBRIKUU
6. septembril
10. septembril
13. septembril
16. septembril
19. septembril
21. septembril
24. septembril

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

põles Soodevahe külas Lennuradari teel suvila
likvideeriti avarii tagajärjed ringteel
likvideeriti avarii tagajärjed Tartu maanteel
põles Pajupea külas Veskitaguse tee 18 elumaja
oli põleng Rae külas Kivinuki tee 31
likvideeriti avarii tagajärjed Rae teel
abistati kiirabi Jüris

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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31

Foto Signe Heiberg

32

Septembri 26. päeval toimus uhiuuel Peetrit ja Järveküla ühendaval kergliiklusteel kogupere
liikumisüritus, mis avas ka 1,3 kilomeetri pikkuse valgustatud teelõigu. Kindluse tee juurest startis Veski
tee poole ligi 90 spordisõpra, keda ootasid Veski Resto hoovis pannkoogid moosiga. Et raja läbimine
oleks põnevam, tuli eeskujulikult ja turvaliselt liigeldes läbida kuus kontrollpunkti.
Ürituse korraldasid UP Sport klubi ja Rae vald.
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