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2018. aasta eelarve
IKT tulevikus ei toida?
Õpetajad kommenteerivad kehalise
kasvatuse reformi
Vaskjala loomeresidentuuris valmisid
uued teosed
Raes alustas tööd uus noorsoopolitseinik

Rae valla ametlik väljaanne
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Mesilillede rühm koos õpetajate Esta Vakeri ja Kaarin Hiietiga kauaoodatud lasteaiahoone avamise päeval 2. jaanuaril.

Aasta alguses avatud Lagedi lasteaed on Rae valla kümnes.
Aastal 2018 alustatakse kahe uue lasteaia ehitamisega
Järvekülla, kuhu luuakse juurde 300 kohta. Loe eesseisvatest
investeeringutest. ▶ lk 2-4
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2018. aasta saab juurde kilomeetrite
kaupa kergliiklusteid, mis viib taas
kord palju lähemale eesmärgile ühendada kõik suuremad elamupiirkonnad
omavahel kergliiklusteedega.
FOTO: AIN PUNA

Rekordeelarve
toob kaks uut
lasteaeda ja Jüri
tervisekeskuse
Nagu viimastel aastatel
kombeks, võib ka Rae valla
tänavust eelarvet nimetada
ehituseelarveks. Miljoneid
eurosid lihtsalt peab betooni ja asfaldisse investeerima, sest jõudsalt paisuv
elanikkond toob kaasa uued
kohustused ja neile tuleb
tagada mõnus elukeskkond.
ANDRES KALVIK
Esmalt numbritest. Rae valla tänavune eelarve 39 375 199 eurot on aegade
suurim. Kulude summa võrreldes lõppenud aastaga on ligi kuus miljonit
suurem. Võrreldes 10 aasta taguse ajaga on kulud kasvanud 17 miljoni võrra.

Põhitegevuse tulu on 31,3 miljonit eurot ja põhitegevuse kulu 27,7 miljonit
eurot ning investeeringute mahuks
kujuneb 11,6 miljonit eurot. Lõviosa,
68,2% protsenti, laekub üksikisiku tulumaksust.
Igal aastal ligi tuhat uut elanikku
Suuremad investeeringud on seotud uute lasteaedade ehituse ja koolide laiendamisega. Eelmisel nädalal
avatud Lagedi lasteaed ei jää Rae valla
viimaseks uueks lasteaiaks. Rae põhjapiirkonda hakatakse tänavu ehitama koguni kaht uut lasteaeda. 180-kohaline lasteaed tuleb Vana-Tartu maantee ja Turu tänava ristumise lähedusse Järvekülas ning 120-kohaline sellest
põhja poole Peetri alevikku Kaare teele. Ehitushangetega juba tegeletakse ja
kopa maasse löömise aeg sõltub sellest,
kui kiiresti ettevalmistava asjaajami-

sega ühele poole saadakse. Prognoosi
kohaselt avatakse Kaare tee lasteaed
varem, sest Järvekülas peab riik esmalt
vajaliku maa vallale loovutama.
Kui nimetatud lasteaiad valmis saavad, kas siis on selle koha pealt kümneks aastaks rahu majas, uurib siinkirjutaja. Alates 2012. aasta suvest Rae
valda juhtiv Mart Võrklaev raputab
pead. „Uuesalu vajab veel lasteaiakohti. Arendajal on kohustus rajada 36-kohaline lasteaed, kuid 2006. aastal sõlmitud lepingus pole paika pandud tähtaega. See teeb olukorra keerulisemaks.
Praegu on Uuesalus 38-kohaline lasteaed, kuid arvestades Uuesalu rahvaarvu kasvu on see tänaseks ilmselgelt
väikseks jäänud. Oleme teinud piirkonna arendajale IBE Estoniale ettepaneku rajada 100-kohaline lasteaed koos
vallaga, millest siis 60% rahastaks tulenevalt 2006. aasta arenduslepingust
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Jüri tervisekeskuse ideekavand
märgusõnaga „PARK“.
ESKIIS: K AUSS ARHITEKTUUR OÜ
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arendaja ning annaks ka lasteaia ehituseks planeeritud maa. Vald rahastaks ülejäänud 40% ,“ selgitab Võrklaev,
kes lisab, et tänaseks kahjuks arendaja poolt selleks veel nõusolekut pole antud, kuid loodame siiski kiiretele lahendustele, sest lasteaiakohtade põud
piirkonnas on juba päris suur. Rae vallas on 1. jaanuari seisuga 17 968 elanikku, viimase aastaga on olnud kasv rohkem kui 1000 elanikku. Abivallavanem
Priit Põldmäe sõnul moodustavad kolmandiku elanikkonnast lapsed, kes vajavad lasteaia- ja koolikohta.
„Väga keeruline on prognoosida, kui
palju ja millisel ajal Rae valda inimesi juurde tuleb ning peaaegu võimatu on arvestada, kui palju neist uutest
peredest vajavad lasteaia ja kooli kohti,“ arutleb Põldmäe. „Üks võimalus on
ehitada uued lasteaiad selliselt, et neid
saab hiljem kohandada mõneks muuks
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hooneks. Uute lasteaedade ja koolide
valmimine paneb aga kinnisvaraarendajaid ümbruskonnas aktiivsemalt tegutsema ning juba varasemalt kehtestatud detailplaneeringuid ellu viima.
Uued majad toovad ümbruskonda uusi elanikke, mis jällegi tekitab vajaduse uute koolide ja lasteaedade järele. Ei
ole lihtne järje peale saada.“
Jüri, Vaida ja Lagedi piirkonnas lasteaiakohtadega suuri muresid pole
ning soovitud koht on võimalik üpris
kiiresti saada. Samas vanuserühmiti
on täituvus erinev ja see võib tähendada, et kohta ei ole soovitud ajaks kõige
lähemasse lasteaeda.
Koolidesse ruumi juurde
Ruumi tekib juurde Lagedi
Põhikoolis ja ilmselt ka Jüri
Gümnaasiumis. Kui Lagedi õpilased
saavad sügisel end vabamalt tunda

koolihoonest lahkuvate lasteaialaste arvelt, siis Jüri Gümnaasiumi uuele osale on kavas ehitada põhikooliõpilaste arvu suurenemise tõttu üks korrus juurde. Võrklaeva sõnul ei ole otsus
veel sada protsenti kindel, sest jätkuvalt on lahtine, kas ja millal rajatakse
Jürisse riigigümnaasium.
Lähiaastatel on kavas ehitada
Järvekülla veel üks kool. Praeguste
plaanide kohaselt saab see olema põhikool, kuhu on võimalik vajadusel
juurde ehitada ka gümnaasiumiosa.
„Riik rahastab riigigümnaasiumi ehitust tingimusel, et vallas ei tegutse paralleelselt munitsipaalgümnaasium.
Seega sõltub Rae valla koolivõrgustiku
laienemine suuresti riigi hariduspoliitikast,“ täpsustab Võrklaev.
Jüris alustatakse sel aastal tervisekeskuse hoone ehitusega. Asjaajamine
on pisut veninud, sest vald ei jõudnud keskusala ja uue tervisekeskuse arhitektuurivõistluse võitnud ideekavandi „Kellavärk“ autori Innopolis
Insenerid OÜ-ga hinna osas kokkuleppele. Ka ideekavandiga „Üki-kakikommi-nommi…“ teise koha saanud
Boa OÜ küsis liiga kõrget hinda. „Kahe
esimese töö puhul ei olnud nii suurt
vauefekti, kuid raha küsiti meeletult,“
nendib Võrklaev.
Koostöövõimaluste osas nähakse
perspektiivi Kauss Arhitektuur OÜga, kelle esindajad tegid kolmanda koha auhinna saanud ideekavandi märgusõnaga „Park“.
Autoritega alustati eelmise aasta lõpus läbirääkimisi. Uus hoone ra-
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jatakse praegu tegutseva tervisekeskuse kõrvale, tänase korterite asemele, et enne amortiseerunud maja lammutamist saaksid kiirabitugipunkt, perearstikeskus ja apteek uude koju kolida. Tervisekeskusesse tulevad lisaks perearstiruumidele ka apteek, hambaravi, füsioteraapiakabinetid ja nõupidamisruum. Kiirabiruumid
on paigutatud hoone kagunurka, mis
võimaldab luua kiirabiautole kiire
ning eraldatud sisse- ja väljasõidu.
Teisel korrusel on perearstid ja ämmaemandaruumid. Tervisekeskuse ehitust toetab Ühtekuuluvusfondi meede
„Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi
teenused”.
Paralleelselt tervisekeskuse ehitusega hakatakse uuendama ka Jüri
keskusala. „Kogu keskväljaku projekt
on pikemaajalisem, seda ühe aastaga ei jõua, aga tervisekeskuse ümbruses saab seda juba kujundada,“ kõneleb Võrklaev.
Teetööd Jüris, Peetris ja Lagedil
2018. aasta saab olema tee-ehituse
aasta, sest nii rekonstrueerimiste kui
rajatavate teede kulu ulatub ligi 4,5 miljoni euroni. Jüri kortermajade ümbruses asuva Ehituse-Rebase-Kasemäe
tänavate kolmanda etapi ehituseks
on planeeritud 450 000 eurot. Jüri südames saab uue ilme ka Tammiku-

Väljaku tänavate ühendus, mille remondiks kulub 100 000 eurot. Kui praegu sõidavad autod garaažide vahelt läbi, siis uus tee läheb garaažide kõrvalt,
mis tõstab piirkonna turvalisust.
Suure mahuga (500 000 eurot) teetööde hulka kuulub ka Järvekülas
asuva Kodala elamupiirkonna teede remont. Turu tee ja Vana-Tartu
maantee ristmiku juurde ehitatava
Järveküla lasteaia juurdepääsuteede
ehituseks on planeeritud 350 000 eurot.
Hooldusremonti tehakse Järvekülas
Vana-Järveküla teel.
Tee-ehitustöid on oodata ka Peetri
südames. „Kui hakatakse rajama Peetri
vabaajakeskuse hoonet Küti tee äärde,
siis on arendajal kohustus osaliselt välja ehitada Küti tee lõik koos kergliiklusteega. Valla eelarves on ette nähtud raha ka puudu jääva osa välja ehitamiseks, et rajada uus ja turvaline sõiduning kergliiklustee kogu Küti tee ulatuses alates Vägeva tee otsast kuni Pargi
tee ristmikuni,“ lisab Põldmäe.
Kindlasti saab järgmisel aastal remonditud Peetri tee lõik alates VanaTartu maanteest kuni Pargi tee otsani
ning ka Peetri pargi kõrval olev pime
lõik saab valgustuse. Spot of Tallinna
lähedusse Sinilille teele ja Uuesallu
Põdra teele ehitatakse bussitaskud.
Niinesaare-Kuldala tee Peetris saab teise kihi asfalti.
Lagedil tehakse korda väga halvas
seisus Liiva tee. Niipea, kui maaomanikega on läbirääkimised peetud ja

maaomandiküsimused lahendatud,
läheb töösse Lagedi-Tuulevälja vaheline kergliiklustee lõik ning samuti
Lagedi ja Jüri vaheline kergliiklustee.
Mõlemad ehitusprojektid saavad toetust meetmest „Linnaliste piirkondade arendamine“.
Valmib Rae-Assaku kergliiklustee
Meetme toel valmib lõpuks kauaoodatud Rae küla ja Assaku vaheline
kergliiklustee, samuti Patika ja Aaviku
vaheline kergliiklustee. Viimase ehitamisega saab alustada juba aasta alguses, sest vajalikud eeltööd on tehtud.
Suursoo külas saab asfalti alla möödunud aastal korraliku teepõhja saanud
Piiguta tee ja Veskitaguse külas plaanitakse osaliselt tolmust vabaks teha
Veskitaguse tee. Juhul, kui maaomandi küsimused lahenevad, plaanib vald
hakata tegema ka Veskitaguse silla uut
projekti.
Puhkeparkide arendamiseks on ette
nähtud 420 500 eurot ning suurematest
töödest on loetelus Peetri aleviku keskväljaku arendusprojekt, Ülemiste liikumisradade ja Mõigu terviseradade arendus, Kurna pargi kuivenduskraavide ja
tiikide korrastamine, nelja mänguväljaku kordategemine ning Jüri keskväljaku osaline ehitamine.
Suure tööna soovitakse ette võtta
Jüri ja Peetri alevike valgustuse uuendamine ehk minna etappide kaupa üle
LED-valgustusele. Selleks tarbeks küsitakse ka riiklikku toetust.

Jürisse tuleb mehitatud jäätmejaam
Märkimisväärseks investeeringuks
on Jürisse, Tiptiptapi tootmishoone
kõrvale Traavi tänav 5 kinnistule rajatav jäätmejaam, mis hakkab vastu
võtma erinevat liiki jäätmeid.
Juuli lõpuks valmiv mehitatud
jäätmejaam läheb maksma 270 000
eurot, SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus toetab ehitust 64 270 euroga.
Koos jäätmejaama platsiga ehitatakse
välja juurdepääsuteed.
„Järveküla ja Assaku piiril asuv iseteenindav jäätmepunkt on ennast õigustanud. Jüri jäätmejaam tuleb suu-

rem ning laiemate valikuvõimalustega,“ ütleb Rae valda juhtiv Mart
Võrklaev.
„Tulevikus on plaanis seal avada ka
taaskasutuskeskus, kuhu elanikud saavad tuua nende jaoks mittevajalikke,
kuid veel kasutamiskõlblikke asju, nagu näiteks mööblit ja riideid, ning huvilistel on siis võimalik sealt need asjad jälle uuesti kasutusse võtta,“ lisab
Priit Põldmäe.
Leping tööde tegemiseks sõlmiti 20.
detsembril 2017 hankel parima pakkumise teinud Viaston Infra OÜ-ga.
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Koostatava põhjapiirkonna
üldplaneeringu hetkeseisust
STINA METSIS

ÜLDPLANEERINGUTE ARHITEKT

P

eale põhjapiirkonna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamist 04. juulil 2017 on tegeletud alusuuringute koostamiseks lihthangete
ettevalmistamisega. Eelmise aasta augustis toimus kolm lihthanget, mille
tulemusel asus keskkonnamõju strateegilist hindamist koos lisauuringutega koostama Estoninan, Latvian
& Lithuanian Environment OÜ ning
põhjapiirkonna liikuvusuuringut ning
Rae valla mürakaarti koostama OÜ
Hendrikson & Ko.
Liikuvusuuringu raames korraldas

vald Hendrikson & KO abiga ning koostöös Järveküla ja Peetri kooli õpetajatega 6., 7. ja 9. klassi õpilastele kaarditööna taju-uuringu. Uuringu eesmärk
oli kaasata üldplaneeringu koostamise
protsessi ka noori, kes oskavad hinnata
ümbritsevat keskkonda ja on selles osas
päris nõudlikud ning ausad.
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu eskiislahendust koostatakse pidevalt koostöös alusuuringutega ning
esimesi eskiislahendusi saab kindlasti
näha juba 2018. aastal. Üldplaneeringu
hetkeseisuga on võimalik ennast pidevalt kursis hoida kodulehe kaudu:
http://www.rae.ee/pohjapiirkond.
Kodulehel on saadaval ka kevadel läbiviidud küsitluste tulemused.

Oled erakordselt loominguline ja paindlik
MEEDIAVALDKONNA TEGIJA, tead üht koma teist
ajakirjandusest, Sa tekitad oma siira positiivse olekuga tihti
harilikes pliiatsites kadedust ja Sinu kirjalik väljendusoskus
oli juba lasteaias eeskujulik eks? Kui nii, siis ootame Sind
kandideerima meie asjalikult ametlikku kuid samas igati
lahedasse kollektiivi ajakirjandustöö tegijaks, kus Sinu
pärusmaaks saab olema maailma kõige parema Rae valla
häälekandja „Rae Sõnumid“ toimetamine.
Otsime inimest, kelle kanda on ajalehe Rae Sõnumid ja
www.raesonumid.ee veebilehe tegemine otsast
lõpuni elik artiklitega sisustamine (mõistuse piires ka ise
kirjutamine), sündmuste kajastamine ja teatud osas ka
nende korraldamine, pildimaterjali tagamine, avaldatavate
reklaamide haldamine, Rae valla olulise info edastamine ja
tootmine ning palju muud.
Saada oma CV, asjakohase kõrgharidust tõendava diplomi koopia ja
motivatsioonikiri hiljemalt 19.01.2018 aadressil info@rae.ee
Töökoht asub: Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Juhiload: B kategooria vajalik

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18
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Infoks sügisel kooliteed
alustavate laste vanematele
Koolitaotluste registreerimine Rae
valla koolide esimestesse klassidesse on avatud 10. veebruarist 31. märsini Rae valla haridusteenuse keskkonnas Arno.
Rae valla kooli esimesse klassi astumise eelduseks on lapse elukoht
Rae vallas rahvastikuregistri andmetel 1. veebruari seisuga.

MARJU RANDLEPP

HARIDUSE PEASPETSIALIST

•••
Rahvastikutoimingud
jaotuvad uuest aastast Rae
vallavalitsuse ja Tallinna
Perekonnaseisuameti vahel
Vastavalt Riigikogus vastu võetud
seadusemuudatustele lõpetasid kõik
maavalitsused alates 1. jaanuarist tegevuse ja nende senised ülesanded jagati riigiasutustele või kohalikele omavalitsustele.
Rahvastikutoimingute tegemine Rae
valla kantseleis jääb samaks. Jätkuvalt
saab registreerida sünde, surmasid, elukoha aadressi ning küsida rahvastikuregistri väljavõtteid.
Teisi rahvastikutoiminguid, nagu abielu sõlmimine, abielu lahutamine, nime muutmine, saab
Harjumaal teha Tallinna Perekonnaseisuametis. Samuti saab Tallinna
Perekonnaseisuametis teha järgmisi toiminguid: soo muutmise andmete registreerimine, isikukoodi andmine andmekogusse kandmiseks, isikukoodi andmine Euroopa Liidu, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigi ja
Šveitsi kodanikule elukoha esmakordne
registreerimine Eestis, elukoha registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu registreerimine, rahvastikuregistri
väljavõtte ja perekonnaseisutõendi väljastamine (sh abieluvõime tõend), andmete sisestamine rahvastikuregistrisse Eesti ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt, kohtuotsuselt ja rahvusvahelise kaitse andmise otsuselt, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, rahvastikuregistri andmete parandamine ja muutmine.
RS
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Uus lasteaed avas
Rae vald avas aasta alguses
uue lasteaia Lagedil ja
alustab kahe uue lasteaia
ehitamist. 2. jaanuaril
avati Lagedi kooli vastas
Kopli küla Kaare 41
kinnistul 120-kohaline
maaküttega lasteaiahoone.
Detsembri lõpus valminud nägus hoone mahutab ära kuus rühma. Hoone
on valminud Jüris asuva Võsukese lasteaia projekti alusel, mille on teinud
ConArte OÜ, kuid hoone on väiksem
ja mitte täismahus kahekorruseline.
Lasteaia rühmaruumid asuvad esimesel korrusel ning on värvilised ja valgusküllased.
„Uue lasteaia valmimine on olnud
Lagedi kandi inimeste ja samuti Rae
valla jaoks suur sündmus,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev. Vallavanem
meenutab, et viis aastat tagasi sai
Lagedi oma esimesed lasteaiaruumid
neljale rühmale põhikooliga ühes majas. „Kooli kaasajastamine ja piirkonda lasteaia rajamine on ennast selgelt
õigustanud ja tänaseks oleme jõudnud
olukorda, kus laste arv nii lasteaias kui
koolis on oluliselt kasvanud ning on
olemas vajadus eraldi lasteaiahoone
järgi ning olemasolevate lasteaiaruumide arvelt laiendame 2018. aastal kooli osa,“ kõneles Võrklaev.
Abivallavanem Madis Sarik rääkis,
et esimese Rae valla ühiskondliku hoonena on kasutusele võetud ökonoomne
maaküte. Hoone on ehitatud mõeldes
ka kogukonnale ning lasteaia saja kaheksakümne ruutmeetri suurust saali
saab kasutada õhtustel aegadel treeninguteks, kuna saali juures asuvad samuti pesemisruumid.
Lagedi kooli direktor Imbi Orav ütles lasteaia lindi läbilõikamise eel, et
päris oma lasteaiahoone teeb kogu kollektiivile suurt rõõmu. Orav lubas, et
veel sel aastal saab pidada maha veel
teisegi avamispeo, sest kooliga ühes

Varem Lagedi koolihoones lasteaias käinud Mesilindude, Mesikäppade, Mesimummude ja Mesilillede esimene lasteaiapäev oli kohe hommikust peale väga tegus.

Koolieelikute rühm saab lasteaia uues hoones käia vaid pool aastat, siis tuleb taaskord koolimajja tagasi minna, kus varem asusid lasteaiaruumid. FOTOD: RAE SÕNUMID

majas asunud lasteaiaruumid ehitatakse ümber kooli vajadusi silmas pidades ning laste arvult kasvav Lagedi
kool saab suuremaks.
Uude lasteaiahoonesse tööle asunud Mesilillede rühma õpetaja Esta
Vaker tundis avamispäeval nii suurt
rõõmu kui kergendust, sest Lagedi lasteaiahoonet on oodatud alates 1997.
aastast. Pikka aega käisid Lagedi lap-

sed Jüri lasteaedades, sest kuni aastani 2008 asusidki Rae valla lasteaiad
ainult Jüris ja Vaidas. Esimene lasteaiahoone mujal avati Assakul ja seda aastal 2008. Järgmisena avas uksed Peetri lasteaed 2009. aasta oktoobris. Lagedi lasteaed on Rae valla kümnes lasteaiahoone. Viimase kümne aasta kiirest arengust ja rahvastikuarvu kasvust tulenevalt on avatud küm-
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Kaugloetava veearvesti paigaldamine Järveküla eramu garaaži. Tänaste plaanide
realiseerumisel paigaldatakse piirkonda veearvestid 2018. aasta I poolaasta jooksul ning see tähendab, et juba teisel poolaastal ei pea enam igakuiseid veenäite
esitama. FOTO RAE SÕNUMID
Uue lasteaia köögist hakkavad toidud
minema ka Lagedi kooli õpilastele.
Pildil on Jelena Smirnova, kes on
lõpetamas maitsvat kalaseljankat nii
lasteaia kui koolilaste lõunalauale.
Lagedi lasteaia köögitoimkonda juhib
peakokk Viktoria Kütt ja meeskonda
kuuluvad veel abikokk Nele Koppel ning
abitöölised Milvi Aavik ja Sirje Pappel.

Uue lasteaia valmimine on olnud
Lagedi kandi inimeste ja samuti
Rae valla jaoks suur sündmus.
MART VÕRKLAEV
ne aasta sees Rae valla erinevates piirkondades 7 lasteaeda. Aastal 2018 alustatakse kahe uue lasteaia ehitamisega Järvekülla, kuhu luuakse juurde
300 kohta. Lasteaia ehitusega alustati 2017. aasta kevadel ja peatöövõtja oli
hankel parima pakkumise teinud AS
Parmeron. Ehitusmaksumuseks kujunes 2,1 mln eurot.
RS

Elveso hakkab paigaldama
kaugloetavaid veearvesteid
2018. aastal hakkab Elveso AS oma
klientidele paigaldama kaugloetavaid veearvesteid, hiljemalt 2019.
aasta lõpuks on kõik ligikaudu 2700
klienti lülitatud ümber kaugloetavasse süsteemi ning süsteemi töölerakendumisel veenäidu teatamise
kohustus kaob.
„Veearvesti vahetus on klientidele tasuta,“ kõneleb Elvesos veearvestite vahetamise protsessi eestvedav tehnilise teenistuse juht Meelis Kasemaa,
kelle sõnul tuleb kliendil tagada ainult
juurdepääs veemõõdusõlmele, mis vastab Elveso kehtestatud nõuetele.
Kasemaa sõnul on Elvesol Rae vallas ligikaudu 2700 klienti ning kogu
vahetamise protsess võib aega võtta
paar aastat ning hiljemalt 2019. aasta
lõpuks peaks kaugloetavate veearvestite süsteem olema tervikuna tööle rakendatud.

2700

Elvesto klienti saavad hiljemalt
2019. aasta lõpuks kaugloetavad
veearvestid.
Elveso tööplaani kohaselt saab arvestite vahetus toimuma piirkondade
kaupa. Esimesed asumid võivad saada
uued arvestid juba 2018. aasta alguses,
mis järel on oodata teadaannet süsteemi lülitumise kohta. „Süsteemi saame
lülitada terve piirkonna, mitte elamuid
eraldi,“ selgitab Kasemaa.
Kaugloetavate veearvestite paigaldusega hakkavad tegelema AS Tepso ja
Elveso enda töötajad, kes lepivad kokku arvesti vahetuseaja.
RS
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JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED

Rae kultuurikeskuse sündmused

KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

JAANUAR

20. jaanuar
12.00 Muinasjututund
Taaramäe lasteaia lapsed etendavad
muinasloo „Lumekuninganna“.

13.01 Segarahvatantsurühm
Sukad & Tagi 15 „Muusika pole tantsijat kunagi seganud“ kl 15.00 Rae
Kultuurikeskuses
Tasuta!

24. jaanuar
18.30 Lugemiskohvik
Sel korral on teemaks
„Tugevad naised“.

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED

14.01 Vaskjala külaselts koostöös
Rae Kultuurikeskusega „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Rae koolimajas (Vaskjala külas) graafika töötuba
Töötuba viib läbi Stuudio Grafodroom
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tasuta!

KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

11. jaanuar
18.00 Peetri lugemiskohvik
Teemaks „Raamat, mida hetkel loen“.
20. jaanuar
12.00 Peetri muinasjutuhommik
Peetri raamatukoguhoidjad etendavad
varjuteatris muinasloo „Punamütsike“.

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
NELJAPÄEVAL,
11. JAANUARIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

“RAAMAT, MIDA MA
HETKEL LOEN”.

14.01 Taliharjapäeva kuuskede
põletamine kl 16.00
Jälgi reklaami!
Tasuta!
20.01 Peetri Beebiklubi perepäev
koostöös Rae Kultuurikeskusega
kl 11:00–18:30
Peetri Lasteaed-Põhikool
Jälgi reklaami!
21.01 Vaskjala külaselts koostöös
Rae Kultuurikeskusega „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Rae koolimajas (Vaskjala külas) keraamika töötuba
Töötuba viib läbi Anu Grents
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tasuta!
22.01 Rakvere Teater „Küllus“
kl 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 13/15 eurot
Lavastaja Filipp Los (Venemaa)
Kunstnik Hardi Volmer
Kostüümikunstnik Ketlin Kütt
Muusikaline kujundaja Elmar Sats
Tõlkija Külli Seppa
Osades Ülle Lichtfeldt, Anneli
Rahkema, Margus Grosnõi, Tarvo
Sõmer, Eduard Salmistu, Elmar Sats.

Kaks noort naist, Bess ja Macon, kohtuvad juhuslikult postimaja ees. Mõlemal
on reisikotid kaasas ja plaan ühine: ajalehekuulutuse kaudu leitud peigmeestega abielluda. Esmapilgul teineteisele kõiges sarnanevatest neidudest saavad abielunaised, naabrid, saatusekaaslased. Nad unistavad ideaalsest
paigast, kus saada õnnelikuks, kuid
kumbki teeb seda omal moel.
Me liigume kaasa nelja inimese eludega 25 aasta jooksul piiritu taevakaare all, kus tähed ripuvad nii madalal, et
võiks neid sõrmega puudutada. Kuid
mis siis, kui nooruseunistused ei olegi määratud teoks saama? Saatus pakub nii rõõme kui pettumusi. Ent kõige
kiuste jääb alles lootus püüda kinni säravad õnnehetked.
„Ma olen alati arvanud, et ma jõuan
palju kaugemale kui see siin.”
Etenduses kasutatakse valjusid
heliefekte.
“Kõik on lihtne, aus ja võimas” (Veiko
Märka, Eesti Päevaleht)
26.01 Eesti-Soome-Rootsi ühistööna valminud suurfilm „IGITEE“
kl 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Eesti-Soome-Rootsi ühistööna valminud suurfilm IGITEE jutustab ühest ajaloo hämarusse suikunud peatükist –
Soome ameeriklaste saatusest nõukogude režiimi all. 1930. aastate Suure
Depressiooni aegu kutsub Stalin kogu
maailma töölisi üles ehitama uut sotsialistlikku ühiskonda, mis baseeruks
õiglusel, võrdsusel ja vabadusel.
Kutsele vastab üle 10 000
Skandinaavia päritolu ameeriklase.
Nende hulka satub ka pereisa Jussi
Ketola (Tommi Korpela).
28.01 Olukorrast meie peas
kl 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Uus üritustesari, kus arutleme päevakajalistel teemadel
Külla tuleb Andrei Hvostov

TASUB TEADA
JA ANUAR 2018

VEEBRUAR
02.02 Rae Valla koolidevaheline
moeshow „ÖÖP“ Jüri Gümnaasiumi
õpilasesindus koostöös Rae
Kultuurikeskusega kl 18:00
Rae Kultuurikeskuses
Juba 2.veebruaril 2018 toimub kuueteistkümnes Rae Valla koolidevaheline
moeshow. Sel aastal on lavale oodatud
5.–12. klasside kollektsioonid kajastamaks ÖÖPäeva.
Tule ja näita, milline näeb välja üks
tõeline ÖÖPäev!
Tasuta
04.02 Vastlakuu Memme-Taadi
klubi kl 14.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
06.02 Komöödiateater esitleb
„Hollywoodi filmitähed“ kl 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Selle loo peategelasteks on kunagised
filmikunsti superstaarid Bette Davis
ja Joan Crawford, kes on mõlemad ka
Oscari pälvinud. Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik
vahendid lubatud. Mõlemad kiristavad
hambaid, aga peidavad selle teeseldud naeratuse taha.
Rafineeritud solvangud ja vaimukused
lendavad mõlemas suunas ja kumbki
ei kavatse alla anda. Paratamatult tekib
küsimus, kas meie eesti primadonnad
on ka midagi taolist läbi elanud? Olid
ju nemadki Estonia teatris nii kolleegid
kui konkurendid.
Sellele küsimusele oskavad vastata ainult nemad ise, meie võime ainult oletada vastavalt oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõlema kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb siis ikkagi seekord peale jäi, kas Helgi Sallo
või Katrin Karisma? Inglase Anton
Burge’ tragikomöödia (originaalis
„Bette ja Joan“) maailmaesietendus oli
2011 Londoni Arts Theatre’s. Meil lavastas selle Erki Aule ja kujundas Riina
Vanhanen.
Pühendatud Katrin Karisma 70. juubelile.
Pilet 14/16 eurot
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09.02 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis kl 19.00
Näitus jääb avatuks märtsi alguseni
Jälgi reklaami!
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta!

16.02 Eesti Vabariik 100. Rae
valla kultuurimängud koos
Shanoniga kl 20.00
Plaate keerutab peale Shanonit vallavanem Mart Võrklaev
Jälgi reklaami! Pilet 10 eurot

11.02 Vaskjala külaselts koostöös
Rae Kultuurikeskusega „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Rae koolimajas Vaskjala külas fotograafia töötuba huvilistele
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Tasuta

24.02 Eesti Vabariigi
100. aastapäeva tähistamine
Rae vallas. Jälgi reklaami!
25.02 Olukorrast meie peas
kl 18.00 Rae Kultuurikeskuses
Arutleme päevakajalistel teemadel
Külla on kutsutud arvamusliider

Kuna üritusi lisandub jooksvalt, siis alati täpne info kultuur.rae.ee

Segarahvatantsurühma Sukad & Tagi 15. sünnipäeva pidu
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13. jaanuaril 2018 kell 15.00-18.00
Rae Kultuurikeskuses

Peojuht Kalle Sepp
Tantsima ei paluta, seisukoht garanteeritakse.
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Tulevikuühiskonnas
Igal aastal kuuleme aasta sportlastest, õpetajatest, mõjukatest, rikastest, aga aasta inseneridest ei tea tavaliselt
midagi. Ometi leitakse iga-aastaselt ligi 3000 inimese hulgast silmapaistvaim Eesti insener, kes on suutnud leiutada tööstusvaldkonnas midagi uut või paistnud silma oma
valdkonna arendusprotsessis.
SIGNE HEIBERG
„Meil on inseneride kriis,“ sõnastab
Järveküla koolis toimunud Inseneeria
teemapäeva algatuseks Yngve
Posenblad probleemi, mis toetub
Sihtasutuse Kutsekoda uuringutele.
Kutsekoda tegeleb pidevalt tööjõuturul oleva olukorra monitoorimise ja prognoosimisega. „Energeetikaja kaevandusvaldkonnas on kriis nii
suur, et varsti enam seinast elektrit ei
tule,” teeb Posenblad kerge humoorika aktsendiga kokkuvõtte. Valdkondi,
kuhu insenere on vaja, leidub teisigi,
näiteks keskkonna- ja kliimapoliitika jaoks, automatiseerimises, ehitusmaterjalide tootmises, metsanduses,
puidutööstuses, masina-, metalli- ja
tekstiilitööstuses. Praktiliselt kõikjale, kus on vaja areneda kõrgtehnoloogilises tootmises.
Huvi inseneri elukutse vastu on
aga seni meie noorte hulgas väike.
Inseneeria arendamine põhikoolis on
Järveküla kooli direktori Mare Räisi
hinnangul riigi initsiatiivina olemas,
aga nagu kõik teemapäeval osalenud
institutsioonide esindajad nendivad,
on vaja koostööd nii riigi, omavalitsuste, koolide, teadusasutuste, lapsevanemate kui kutsekodade vahel, et
tekiks konkreetsed seosed inseneeriavaldkonna ja riikliku õppekava vahel.
Järveküla koolis, kus on Räisi sõnul
käimas praegu kooli loodus- ning täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) arengukava koostamine, oldi juba õppekava koostamisel seda meelt, et kõige
olulisem on lapses tekitada huvi katsetamiste vastu ja seda mitte ainult koolitundide kaudu. Järveküla koolis kut-

sutakse lapsi osalema pärast tunde tasuta LTT huviringidesse, mida juhivad
õpetajad ise. Kui õpetajal endal on huvi areneda oma aines ja seda pakub loodus- või täppisteaduste huviringi vedamine, suudab ta rikastada ka tavalist koolitundi. Järveküla kooli direktor leiab, et enesearengu sooviga õpetaja ongi üks inseneeria populariseerimise vundamendi osa.
Mare Räisi hinnangul on ka lapsevanematel lapse inseneriks saamisel väga oluline roll, sest see, mida lapsevanem kodus näiteks matemaatikast arvab, võib mõjutada lapse motivatsiooni matemaatika õppimisel. Tulevikus
on baasteadmised füüsikast ja matemaatikast lihtsalt hädavajalikud.
„Koolis saame näidata, et nende teadmiste omandamine ei pruugi olla piin.
Matemaatikat saab armastada,” on Räis
veendunud ja lisab, et sageli sõltub ennekõike lapsevanemate käitumisest,
kui palju meie noorte elus põhineb uskumisel ja kui palju teadmistel ja praktikas järgi proovitul. Direktor loodab,
et on võimalik jõuda sinna, et üheski
kodus ei öeldaks, et pole hullu, mul oli
ka matemaatika vilets.
Mida teha, et lapsed töötuks ei jääks
Eesti Energia juhatuse liige Raine
Pajo prognoosib, et Eesti Energias kaovad tänased füüsilised tööd ära 10–15
aasta jooksul. Eesti Energia on ettevõte, kus Pajo sõnul jagub tööd 900le insenerile. Kokku on ettevõttes 6000 töökohta, kellest 2500 on kaevurid, kelle
töökoht tulevikus kas kaob või muutub
oluliselt, sest kasutusele võetakse uus
vara, mille jaoks on vaja aga insenere.
Yngve Posenblad avab samuti tulevikuprognoosidelt katet ja räägib töö-

Eesti Inseneride
Liidu president
Arvi Hamburg
leiab, et tulevikus
pole vaja nii palju
patsiga poisse kui
väheste juustega
IT-teadmistega
poisse. Inseneriks
olemine tähendab
teadmisi, oskusi,
vastutust ja vilumust. Lisaks on
vaja loovust.

Energeetika- ja kaevandusvaldkonnas on
inseneride kriis nii suur, et
varsti enam seinast elektrit
ei tule.
YNGVE POSENBLAD

Kui Eestis on kokku
üle 600 000 töökoha,
siis automatiseerimine kaotab ära 70 000 töökohta.
RAINE PAJO

Ma usun, et heast insenerist võib lihtsamini saada mõni humanitaarala spetsialist, kui vastupidi.
KALLE ISAND

HARIDUSELU
JA ANUAR 2018
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ei löö läbi IKT-ga
Esimest korda said kokku erinevad osapooled
SIGNE AMBRE

I

EESTI TEADUSAGENTUUR

nseneeria teemapäeva ja selle tulemustega olen igati rahul.
Mul on väga hea meel, et esimest
korda said kokku erinevad osapooled, kellest inseneride järelkasv sõltub – õpetajad, koolijuhid, kutse- ja
kõrgkoolide inimesed ning ettevõtete ja ettevõtlusorganisatsioonide
esindajad. Selle tulemusena on meil
kirjas hulk väljakutseid, muuhulgas see, et ei teata, kes üldse on insener ja mis tööd ta teeb. See on teema, mille parandamisega kindlasti
tegelema tahame hakata. Kõik huvilised saavad teemapäeva ettekannete ja väljatoodud probleemide ning
lahendustega tutvuda miks.ee teemaportaalis.

kohtade kadumisest aga seda ennekõike positiivses võtmes inseneeriavaldkonnas: kui Eestis on kokku üle 600
000 töökoha, siis automatiseerimine
kaotab ära 70 000 töökoha, aga IKT toob
juurde 30 000 töökohta, lisaks veel 50
000 muud töökohta.
Kutsekoja prognoos kõneleb, et paljude töökohtade sisu tõenäoliselt muutub oluliselt. Lähima paarikümne aasta sees võib muutuda 46% töökohtadest. Kui sageli arvatakse, et õppides
IKT-d, on töökoht kindlalt olemas, siis
tegelikult IKT-oskused ei taga konkurentsivõimet. „Vaja on erialaseid
ja IKT-teadmisi,” resümeerib Yngve
Posenblad.
Mare Räis on seda meelt, et juba põhikoolis peab olema noortel võimalus lahendada ka tõsisemat probleemi,
s.t, et igas klassis otsitakse probleemile lahendus, kasutades ära meeskonna ja teineteise kogemusi. „Miks mitte otsida vastust küsimusele, et kuidas Järveküla põldudelt vesi ära juhtida? Nii õpime mõistma, et igaüks meist
on oluline, sest vajame nii unistajaid,

kriitikuid kui ka professoreid,“ on direktor veendunud.
Kooli direktorina tunneb Räis heameelt, et Järveküla kooli LTT arengukavasse panustavad samuti lapsevanemad, kes hoolekogu kaudu mõtlevad kaasa, pakuvad ideid ja kritiseerivad, kui vaja.
„Oleme Järveküla kooli hoolekogus
moodustanud arengukava töögrupi,”
kõneleb Järveküla kooli hoolekogu liige Kalle Isand, kes tunnustab direktor Mare Räisi seatud sihte. „Ta on juba ammu enne kopa maasse löömist
lubanud, et tema koolis on olulisel kohal uurimuslik, kriitiline mõtlemine
ja tõenduspõhine otsustamine ning
et õppetöö peab õppijas arendama aktiivsust, koostööoskust, ettevõtlikkust,
leidlikkust ja lahendustele orienteeritust,” meenutab Isand.
„Paljuülistatud innovatsioon ongi ju üha uute seoste märkamine enesestmõistetavate teadmiste vahel ning
nende seoste muutmine uueks normaalsuseks. See, kui tehnikakõrgkooli
lõpetaja ei tea, et „pikad sentimeetrid“

mõõdulindil on tegelikult tollid, räägib
sellest, et me oleme kaotamas hariduse
tegelikele eesmärkidele suunatud fookust…,” jätab igapäevaselt insenerina
töötav Isand lause lõpetamata.
Isand on veendunud, et põhikool
peab andma baasi, kust saab edasi minna. „Ma usun, et heast insenerist võib
lihtsamini saada mõni humanitaarala
spetsialist, kui vastupidi.”
Lõpetuseks suur küsimus, kuidas teha inseneeria aluseks olev matemaatika põhikooli õpilaste jaoks populaarseks?
Direktor Räisil on vastus olemas: esiteks, hea alguse annab see, kui üheski
kodus ei räägitaks ainest kui n–ö ühest
suurest peavalust. Järgnevalt tuleks
matemaatikat vaadata nagu keeleõpet,
mis koosneb osaoskustest ja ei maksa
meelt heita, kui geomeetria ei ole tugevaim külg, vahest on see hoopis arvudega opereerimine. Kindlasti ei puudu
populaarsuse valemist ka isiksus, kes
noore inimese jaoks tõdeb kas või korduvalt, et pingutamine tulemuse nimel on väga ok!
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Kehaline kasvatus
muutub liikumisõppeks
Kehalise kasvatuse aine
kujundatakse individuaalsemaks ja vähem spordialakeskseks. Eeskujuks on
võetud Põhjamaades praegu kasutusel olev mudel,
kus on liigutud spordialade keskselt õppekavalt ära
ning tegeldakse just elukestvaks liikumisharrastuseks oluliste kompetentside
ja erinevate oskuste omandamisega.
ANDRES KALVIK

Järveküla kooli kehalise kasvatuse tund ujulas, kus külalisõpetajana annab tundi
Kregor Zirk. FOTO: RAE SÕNUMID

Miks hakatakse ainet nimetama liikumisõpetuseks, miks kaotatakse
ära normid ja hinded ning miks koolisporti üldse vaja on? Nende küsimuste üle arutleti novembrikuu viimasel päeval Järveküla koolis toimunud „Spordifoorumil“, kus osales ka
Rae Sõnumid, et tuua välja asjaosaliste eneste mõtteid uueneva ainekava valguses.
Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse didaktika lektor Maret Pihu: „2015. aastal nägime, et noorte kehaline aktiivsus on madal ja et see muutub lastele
endale ohtlikuks. Toetusime oma järelduses erinevatele uuringutele ja Tartu
Ülikooli liikumislaboris läbi viidud
katsetele. Vaid 24 protsenti õpilastest
liigutavad end igapäevaselt piisavalt.
Maailma Terviseorganisatsioon soovitab igal lapsel liikuda päevas vähemalt
60 minutit nii, et nad hingeldaksid või
higistaksid. Soome lasteaedades kehtib nõue liikuda vähemalt kolm tundi päevas. Koolil on liikumisaktiivsuse kujundamisel oluline roll. Projekti
„Liikuma kutsuv kool“ raames saime
teada, et lapsed hindavad koolirõõmu

rohkem, kui saavad liikuda. Kui lapsed
viibivad koolipäeva jooksul õues, siis
nad liiguvadki rohkem – neile meeldib
ronida, rippuda, üksteist taga ajada ja
palli mängida. Oluline on, et oleks lõbus ja liikuda saaks koos sõpradega.
Üksnes kiigest ja liumäest ei piisa.“
Lihula Gümnaasiumi direktor, kehalise kasvatuse õpetaja ja maadlustreener Janar Sõber: „Minu ebajumalad on olnud isa, õpetajad ja treenerid. Tahan pakkuda lastele sama tunnet ja mul pole vahet, mis nime all seda teen.“
Rocca al Mare Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Ingrid Tullus: „Sport aitab minul põgeneda pingetest ja stressist. Mulle rutiin ei meeldi ja oluline
on emotsioon.“
Viljandi Gümnaasiumi õpilane ja
Eesti Õpilasesinduste Liidu esindaja
Mait Allas: „Peamised motivaatorid,
mis noori liikuma panevad, on sõbrad, õhkkond ja turvatunne. Hiljem
hakatakse mõtlema ka saavutustele ja
enda välimusele. Kehalise kasvatuse
tund aitab rutiinsest klassikeskkonnast välja tulla.“

Vändra Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Mario Mägisalu (tõuseb saalis püsti): „Üks jalgpalli esiliigas kaasa tegev noormees peab end
nii kõvaks sportlaseks, et ei taha tunnis osaleda ja on endaga ka teisi õpilasi kaasanud.“
Ingrid Tullus: „Meil puudumistega
probleeme pole. Eile viisid õpilased ise
tunni läbi ja tegid nii kõva ringtreeningu, et jalgades annab see siiani tunda.
Tüdrukud olid põhjaliku kodutöö teinud. Kas oleme orienteeritud tegevusele ja seltskonnale või tulemusele?“
Janar Sõber: „Lasteaias treeninguid
läbi viies piisab mul vaid maadlussaali uks avada ja 45 minutit mitte midagi teha ning olen ikka kõige vägevam
treener (muheleb). Tõsiselt rääkides –
õpilasi peab tundma õppima ja lastes
tuleb õige motivatsioonipisik üles leida. Igaühele tuleb leida oma roll.“
Haabneeme Kooli kehalise kasvatuse õpetaja Pille Juus: „Lapsed võtavad tunnist paremini osa, kui ma ka
ise kaasa teen. Jah, sel juhul ei saa ma
neid piisavalt jälgida, kuid tegevust
pooleli jättes jäävad nad mind vaata-
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ma. Õpetaja peab oma olemuse ja säraga lapsi sütitama.“
Tallinna Tehnikagümnaasiumi riigikaitse õpetaja Anti Poolamets (tõuseb saalis püsti): „Eesti oma vanamoodsusega on PISA testide tipus, kurikuulus Rootsi aga alles 30. Kui ma riigikaitseõpetuses tunnikontrolle ei teeks,
oleks justkui tuul kahe kõrva vahelt läbi vihisenud. Olen normide kaotamise vastu.“
Ingrid Tullus: „Minul pole üldse vahet, kas panen kehalises kasvatuses
hindeid või mitte. Oluline on, et laps
tunnis kaasa teeb ja emotsiooni kätte saab.“
Mait Allas: „Lapsel peab olema tunnis turvatunne. Eesti Õpilasesinduste
Liidu seisukoht hinnete panemisele on
kindel „EI“. Kooliväliseid treeninguid
leidub piisavalt. Kehalise kasvatuse
tund ei tohi olla konkureerimise koht.“
Janar Sõber: „Panen hindeid hea
meelega, mul on normitabelid. Kuna
Lihula Gümnaasiumis on vähe õpilasi, tean kõiki hästi. Ütlesin kord ühele
poisile, kellest kunagi sportlast ei saa,
et kui sul on päevik kaasas, panen sulle viis plussi. Ja ta tõigi mulle kohe päeviku. Kirjutasin viie ja tõmbasin ringi ümber. Usun, et ta mäletab seda elu
lõpuni ja sellega puges spordipisik raku tasandile.“
Mait Allas: „Oluline on, et õpilane
oleks ise hindamisprotsessi kaasatud.
Näiteks Viljandi Gümnaasiumis pannakse eelhindamisel paika eesmärgid.“
Mario Mägisalu: „Neile, kes muudes
ainetes viisi ei saa, on kehalise kasvatuse väga hea hinne äärmiselt oluline.
Uue korra järgi võtame neilt motivatsiooni ära.“
Mait Allas: „Mina pole viimase kahe
ja poole aasta jooksul kehalises kasvatuses ühtegi hinnet saanud. Meil kehtib põhimõte, et kui asjad on tehtud,
saab aine arvestatud. Koolis ei kasvatata tippsportlast.“
Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Reeda Tuula:
„Ainekavast ei pea häid asju ära kustutama, lisada võiks ehk rohkem paindlikkust. Mingisugused raamid peaksid
siiski jääma, et me ülikoolis teaksime,
mismoodi tulevasi kehalise kasvatuse
õpetajaid õpetada.“
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Kommentaar
ÜLLAR KERDE

JÜRI GÜMNAASIUMI SPORDIJUHT

K

ui mina koolis käisin, olid kehalise kasvatuse tundides olulisel kohal rivi- ja korraharjutused. Käsklusi tuli täita ja vastu rääkida polnud võimalik. Lisaks oli ette nähtud erinevate spordialade harrastamine. Lapsel oli palju lihtsam koolis käia, sest ta teadis, kuhu peab välja jõudma. Oluline polnud ilusti joosta või hüpata, vaid kiiresti joosta ja kõrgele hüpata. Haige olles tuli tund järgi teha. Olen selle vastu, kui kehalise kasvatuse
tunnis ei sunnita last pingutama.
Mina tunnen väga hästi korvpalli. Olen täiesti kindel, et keegi
„Spordifoorumil“ osalejatest ei ole täitnud õppekava korvpalli puudutavat osa
sajaprotsendiliselt. Eestis on vaid üksikud profimängijad, kes oskavad katekattest mängida, kuid seda nõutakse gümnaasiumiõpilastelt!
Õpilased kipuvad palju puuduma siis, kui on ujumistunnid. Emad on varmad just selleks puhuks vabastusi kirjutama. Aga kuidas saab õpilane ujumisarvestusi järele teha? Kas kool peab selleks tarbeks eraldi basseiniaja ostma? Või nõuame raha sisse lapsevanemalt?

HENRI AUSMAA

EESTI KOOLISPORDI LIIDU PIKAAEGNE PROJEKTIJUHT

E

esti Koolispordi Liidu eesmärk on pakkuda erinevaid sportimis- ja võistlemisvõimalusi. Lisaks oleme teinud interaktiivse õppeprogrammi, mis
koondab videoklippe, mille põhjal saavad õpilased ise õppida. 2.–4. klassi õpilaste motiveerimiseks on loodud spordimärk „Noor Lõvisüda“. Võistluste
osas on koolide osavõtuprotsent päris kõrge. Eripärad puudutavad Tallinnat
ja Tartut, kus on palju koole ning kus korraldatakse linnasiseseid spordisarju. Võistlustel lähtume alade valikul kehalise kasvatuse ainekavast. Rae valla koolid löövad usinalt kaasa nii Harjumaa kui ka vabariiklikel võistlustel.

GERLI JAHIMAA

JÄRVEKÜLA KOOLI LIIKUMISÕPETAJA

O

ma töös tuleb järgida ainekava, kuid oluline on jälgida ka lapsi ja vaadata, kas nad tulevad sellega kaasa. Järveküla Koolis liikumisõpetuses hindeid ei panda. Mina olen esimest aastat koolis õpetaja ja alustades oli üks suuremaid hirme seotud just hindamisega. Minu jaoks ongi positiivne see, et ma ei pea normides näpuga järge ajama. Saan iga lapse arengut
individuaalselt jälgida.

VIIVIKA VIICKBERG

JÄRVEKÜLA KOOLI LIIKUMISÕPETAJA

M

ina lähtun tundide läbiviimisel õpilasekesksest lähenemisest.
Proovime erinevaid alasid ja olen andnud näiteks ka joogatunde.
Ülikoolis õpetati mulle, et õpetaja peaks tunnis ise võimalikult vähe kaasa tegema, kuid aegajalt on see laste motivatsiooni tõstmiseks vajalik.
Järveküla Koolis on liikumistundide läbiviimiseks head tingimused nii sees
kui ka väljas. Arvan, et õpilase seisukohast on hinde mittepanek mõistlikum.
Ma pole nõus arvamusega, et selline süsteem õpetaja töö lihtsamaks muudab.
Ühes hiljutises 3. klassi tunnis andsin õpilastele valida, kas teeme harjutusi või teatevõistlusi. Üle poolte pooldas harjutusi, sest võistlemine võib hiljem ebakõlasid esile kutsuda. Eelmisel õppeaastal jäi minul kaks last suvetööle. Nad polnud teistest kehaliselt vähemvõimekad, kuid meil tuleb trimestri
jooksul teha kolm arvestust ja õpilane peab hoolitsema selle eest, et need ka
tehtud saaks.
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Peetri lasteaiaõpetajad
külastasid Soome kolleege
Soome lasteaedu külastades
jäi mulje vaiksest ja rahulikust kulgemisest vastandina eestlaste kiirele ja rutakale elutempole. Lastel lastakse olla laps – mängida,
maalida, süüa ning magada
siis, kui tahtmine tuleb.
ÕPETAJAD: LANA MURUMÄGI, MARILIIS NAAN, CAROLINE PEEDU,
TUULI HALJASTE
ÕPPEJUHID: KÄRT KULLAS JA
RIINA ROSAR

Laps sünnib täiskasvanute maailma
ja kohandub sellega loomulikul moel.
Ei tehta ettekirjutusi, mitu sentimeetrit kõrge peab olema lapse laud ja tool.
Kolmeaastane laps oskab juba ise täiskasvanute toolile ronida, sööb praetald-

rikust noa ja kahvliga. Hinnatakse isetegemist ja loovust, mänguasjade üleküllust lasteaias polnud.
Tegime tähelepanekuid kahe erineva Helsingi lasteaia näitel lasteaed
Alppimaja ja lasteaed Franzenia.
Soomes töötavad õpetajad riikliku
õppekava alusel, teevad nii aasta- kui
nädalaplaane, iga nädal saadavad kokkuvõtte lastevanematele. Väga huvitav oli kuulata, et kõik pedagoogilised
ja kasvatuslikud eesmärgid püstitatakse täiskasvanule. Õpetaja leiab vastavad meetodid, kuidas last arendada,
õpetada ja aidata. Ja seda tihedas koostöös koduga.
Helsingis ei ole sellist töökorraldust kui meil, samuti pole neil reglementeeritud lastele eeldatavad oskused. Vanematega vesteldakse individuaalselt ja pannakse paika eesmärgid, kuidas õpetaja ja vanem jõuavad
üheskoos lapse parima tulemini, olgu

selleks mähkmetest vabanemine, lugema õppimine vms.
Soomes on väga palju erinevatest
rahvustest lapsi ning lasteaias on kasutusel keelekümblusgrupid. Õpetaja viib
maksimaalselt 5 lapsega keeleõpet läbi.
Koolieelikute (6–7-aastased lapsed)
õppetegevused on nagu koolis, lapsed
istuvad nii nagu koolis klassis ja täidavad töövihikuid ja töölehti.
Franzenia lasteaia juhataja rõhutas
järgmist:
mäng, õuetegevused, planeeritud tegevused toimuvad paindlikult väikestes gruppides
tegevuste teemad tulenevad laste huvidest ja võimetest
lastel on võimalus arendada oma oskusi ja teha valikud iseseisvalt
mitmekülgne keskkond, laste spontaanne ja struktureeritud mängimine,
uurimine, kehaline aktiivsus ja kuns-
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 Alppimaja lasteaed –
lapsed magavad voodites,
mis võetakse kapist välja.
FOTO: RIINA ROSAR

tiline väljendus aitavad kaasa lapse õppimisele ja arengule.
Vabadus ja usaldus on kindlasti need
märksõnad, millega sealset lasteaiakeskkonda võib iseloomustada. Lapsed
ei ole kogu aeg täiskasvanu valvsa silma all, väikestes gruppides lastakse
mängida näiteks koridorides ja treppidel.
Kindlad kellaajad
Lasteaiad on avatud nii nagu meil
Eestiski, kuid selle erinevusega, et lapsevanem märgib eelmisel õhtul lapse
lasteaeda toomise kella-aja ja õpetaja
peab seda jälgima ning vastavalt sellele ka tööle tulema. Lastel on kindlad
kellaajad lasteaias viibimiseks. Täpselt
on teada, mis kell laps jõuab ja lahkub
lasteaiast. Üldiselt lastel ei ole nii pikad
päevad kui meil, lasteaed suletakse õhtul 17.30. Õpetajad töötavad nädalas 38
tundi ja 45 minutit ning koduseks tööajaks on arvestatud 3 tundi.
Päevaund tehakse lasteaias nii nagu laps tahab või vajab. Võib juhtuda, et
mõni laps magab lõunaund juba kell 11.
Väiksemad lapsed magavad enamasti
kõik. Magamiseks on kasutusel madratsid, lavatsid ja/või seinakapist väljavõetavad voodid. Kui lapsed teatud aja
jooksul magama ei jää, siis võivad nad
suunduda vaiksele mängule, seda saab
lubada antud lasteaedades just tänu
sellele, et laste päevad ei ole nii pikad.
Kui Eesti lasteaiad ehitatakse suurte ja avarate ruumidega, kuhu õpetajad
ise peavad eraldusnurkasid looma, siis
seda probleemi me nendes kahes külastatud lasteaias ei näinud. Majad (ka lasteaiaks ehitatud kortermaja) olid mitmete väiksemate läbikäidavate tubadega, sopilised ja andsid võimalusi tegevusteks väikestes gruppides.
Sellest tulenevalt oli seal ka vaiksem, kui me lasteaias tavaliselt harjunud oleme.

Auhinna üleandmine pidulikul galal Tartus Dorpati konverentsikeskuses
7. detsembril 2017. FOTO: MARGUS MUTS

Pillerpalli õpetaja sai liiklusohutuse
edendamise eest auhinna

D

etsembris tunnustas Maanteeamet liiklusohutuse ja hariduse edendajaid Põhja regioonis.
Liiklusohutuse õpetaja auhinna
pälvis Põhja regioonis Vaida Lasteaed
Pillerpall õpetaja Astra Teras. Astra on
kaheksa aastat olnud eestvedajaks lasteaias korraldatud liikluspäevadel, olles
nii liikluspäeva sisu koostaja kui läbi-

viija. Ta on aidanud oma tegevusega kujundada lastest tähelepanelikke ja viisakaid liiklejaid.
Liiklusohutuse auhinnaga tänatakse selle valdkonna Eesti silmapaistvamaid õpetajaid, sündmusi, koostööpartnereid ja kohalikke omavalitsusi.

EV 100 SPORDIPROGRAMM
22. VEEBRUARIL 2018

100 KILOMEETRI UJUMINE
JÜRI UJULAS

Tule ja saa osa suurest spordipeost!

Info ja registreerimine www.jyri.edu.ee või www.vilistlane.ee
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Milles peitub
Mamma Mia
Laulustuudio
fenomen?
Viieaastast sünnipäeva Nordea Kontserdimajas suurejoonelise kontsertetendusega „Üksteist hoides“ tähistanud Mamma Mia Laulustuudio juht
Kätlin Truus ei vaja kohalikele inimestele eraldi tutvustamist. Tema korraldatud jõulu- ja kevadkontserdid on kujunenud palavalt oodatud sündmusteks. Saalid on välja müüdud ja publik ahmib emotsioone kui kevadel
koplisse pääsenud vasikas.

ANDRES KALVIK
Malbe loomuga Kätlini sees tuksub võimas turbomootor, mis kvaliteedi osas
järeleandmisi ei tee. Eredaimaks näiteks oli novembrikuu viimasel päeval toimunud „Üksteist hoides“, mis
tõi korraga lavale sellised tähed nagu
Karl-Erik Taukar, Ott Lepland, Birgit,
Nele-Liis Vaiksoo, Evelin SamuelRandvere ja René Soom. Üheskoos
lauldi nii omaloomingut kui ka Truusi
ja Mariana Võrno poolt eestikeel-

seks kohendatud ülemaailmseid hitte. Mamma Mia Laulustuudios käivate laste arv on iga aastaga tõusnud.
Üksikutes rühmades on vabu kohti,
kuid valdavalt lookleb ukse taga liitujate järjekord. Rae Sõnumid uuris lastevanematelt, milles peitub Mamma Mia
Laulustuudio fenomen.
Kõik saavad tähelepanu
Peetri alevikus elav Kristelle
käib Mamma Mias neljandat aastat.
Laulmisega hakkas Kristelle tegele-

ma juba lasteaias ja loogilise jätkuna
soovis ta harrastusega jätkata ka kooli minnes. „Mamma Mia Laulustuudio
oli siis veel üsna vähe aega tegutsenud,
kuid saime palju positiivset vastukaja
nii lastelt kui nende vanematelt,“ meenutab ema Margit Uus. „Kuigi olime
valmis, et laps hakkab väljaspool kodukohta laulmas käima, oli rõõm seda
suurem, kui tugeva laulustuudio leidsime just Peetrist.“
Kristelle, kes solistina pälvis eelmisel aastal võistlusel „Harjumaa
Laululaps“ esikoha, mängib lisaks laulmisele ka Rae Huvialakoolis kitarri.
„Kristelle üheks eesmärgiks on see, et
mõne aasta pärast saaks end ise kitarril
saata. Laulmine annab Kristellele palju positiivset energiat ja vajalikku esinemisjulgust,“ lisab Margit.
Laulmine ei tähenda ainut hääleharjutusi ja sõnade pähe õppimist.
Olulisel kohal on ka sotsialiseerumine kaaslastega. Parimaks eeskujuks on
loomulikult juhendajad. „Mamma Mia
Laulustuudio alustalaks on Kätlin, kes
on ühest küljest äärmiselt professionaalne lauluõpetaja kui ka väga tugev
juht laulustuudio edasiviimisel. Ta oskab kõigiga väga hästi suhelda ning nakatab kõiki oma lõputu energia ja positiivsusega,“ märgib Margit. „Ka teised juhendajad oskavad lastega väga
hästi suhestuda ning on enne esinemisi piisavalt nõudlikud. Kuna tunde
viiakse läbi väikestes gruppides, pööratakse kõigile lastele piisavalt tähele-
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 Kontsertetenduse
lõpus laulsid René
Soom (vasakult), KarlErik Taukar,
Nele-Liis Vaiksoo,
Minna Marie Truus,
Birgit ja Ott Lepland
üheskoos laulu
„Üksteist hoides“
(originaal „We
Are The World“ –
Michael Jackson
ja Lionel Richie).
Loomulikult läks see ka
kordamisele.
 Kätlin Truus esitas
koos René Soomiga
“Uskuma pead”
(originaal „Vivo Per Lei“
– Andrea Bocelli).
FOTOD: INNAR HUNT

panu. Tervitatav on ka see, et tundides
õpitakse ka lavalist liikumist, mistõttu on kontserdid veelgi nauditavamad.
Eraldi tuleb kindlasti välja tuua eriline ja lai laulude repertuaar. Tihti on
laulude valik üllatav ja uudne. Näiteks
on poplaulude sõnad lastele sobilikuks
kohandatud.“
Laager liidab ühte
Sooja vastuvõtu osaliseks on saanud
ka kahel aastal toimunud suvelaagrid.
„Tänu laagris kogetule kujunevad laulustuudio lapsed toredaks sõpruskonnaks. Meeldib see, et laagris arendatakse laste loovust ja loomingulisust.
Nad saavad näiteks ise laulusõnu välja mõelda ja töötubades meisterdada,“
ütleb Margit.
Samuti Peetris elava Kersten
Jõgi tütar Elisabeth on Mamma Mia
Laulustuudios käinud selle asutamisest
saati. „Käisime ka ETV Laulustuudios,
kuid kui tekkis hea võimalus laulmisega tegeleda kodu lähedal, siis valisime selle. Tase on väga hea ja tegemist oli õige otsusega,“ räägib Kersten.
„Eelkõige on tegemist vahva hobiga,
mis pakub palju positiivseid emotsioone ning kuhu Elisabeth alati rõõmuga
läheb. Lisaks saab end proovile panna
ka solistina. Elisabethil on suur soov
lauljaks saada ja selle nimel harjutab
ta usinasti. Kuna poisse laulmine tavaliselt nii väga ei huvita, on seda suurem rõõm tõdeda, et suure õe laulupisikust on nakatunud ka sügisel kooli-

teed alustav vend Karl-Jakob.“ Samuti
on laulmisel tähtis roll isiksuseks kujunemisel, arendades vastutustunnet
ja distsipliini. „Juhendajad on nõudlikud ning kui kõik kohe nii hästi välja
ei tule, tuleb uuesti ja uuesti proovida,“
täpsustab Kersten. „Laulmine on ka tugeva teraapilise mõjuga ja aitab tasakaalustada igapäevase kiire elutempoga kaasnevat väsimust, mis puudutab
paratamatult olulisel määral ka lapsi.“
Toob lapsed muusika juurde
Kersteni sõnul on Mamma Mia
Laulustuudio trumbiks südamega
oma tööd tegevad juhendajad ning julgus katsetada uusi asju nii kontsertide
formaadi kui repertuaari osas: „Lisaks
ka töökus ning sinna juurde käiv laulurõõm – see kõik on Mamma Mia
Laulustuudio tõstnud arvestatavaks
laste laulustuudioks.“
Rae külas elav Pert Lomp sõidutab
igal nädalal tütred Nele-Liisi, Eleanori
ja Elisabeti Mamma Mia Laulustuudio
tundidesse. Nele-Liis, kes on vanim,
alustas laulmisega ETV Laulustuudios,
kuid ühel hetkel tekkis tal tahtmine
end solistina proovile panna ja seetõttu
langes valik Mamma Mia Laulustuudio
kasuks. „Olen lapsi elukorraldust puudutavates küsimustes alati toetanud.
Nele-Liisi nägu särab ja ta ootab igat
tundi suure õhinaga. Tema tuules on
ka kaks nooremat õde laulmisega tegelema hakanud,“ sõnab Pert, kelle peres
kasvab viis last.
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Kätlin Truus: nii
palju kiitust pole me
kunagi saanud
Mamma Mia Laulustuudio juht
Kätlin Truus, kuidas õnnestus lastekontserdile kokku saada selline staaride seltskond?
Staaride saamine kontserdile ei olnud meil keeruline, kuna oleme varasemal neljal aastal nendega eraldi kontserte teinud, suhted olid soojad.
Kas rahaliselt tulite välja või pidite
peale maksma?
Kontserdi korraldamise juures on
kõige raskem toetajate leidmine, sest
meil puudub kogemus ukselt-uksele käimisega. Ütleme nii, et tulime
rahalise poolega enam-vähem välja.
Suuremad toetajad olid Rae vald, Kia
Auto ja Linnaekraanid.
Mis oli nii suurejoonelise kontserdi
korraldamise juures kõige raskem?
Ettevalmistus kestis umbes pool
aastat, et kõik oleks detailideni viimistletud. Kontserdipäevast võiks teha eraldi saate, et inimestel oleks natukenegi aimu milline töö ja rabelemine lava
taga toimub. Olen suutnud enda meeskonda koondada inimesed, kes teevad
kõike ääretu pühendumusega. Ilmselt
sellepärast meil ongi asjad õnnestunud.
Kuidas Te suudate läbi pisarate
laulda? Pean silmas kontserdil lauldud duetti koos René Soomiga.
Kuna olen oma loomult väga emotsionaalne inimene ning nähes enne enda etteastet, kuidas kõik lapsed ja staarid olid nii hästi hakkama saanud ning
vastuvõtt saalist oli meeliülendav, siis
loomulikult lõid kõik emotsioonid lavale minnes välja. Sain südamest ning rahuga laulda, mitte keskenduda laulu- ja
vokaaltehnilistele detailidele.
Mil viisil ammutate inspiratsiooni?
Inspiratsiooni ammutan eelkõige
lastest, nende pühendumusest ja rõõmust ning õnnestunud kontsertide puhul positiivsest tagasisidest. Nii palju
kiitust pole me kunagi saanud ja see panebki tegutsema uute väljakutsetega.
Mis stiilis tuleb kevadpidu ja kus toimub traditsiooniline suvelaager?
Kevadkontserdi teeme hästi lõbusa
ja jällegi midagi täiesti muud ehk retrodisko. Esitame diskohitte läbi aegade,
millele kirjutame oma sõnad. Proovime
ka publiku tantsima saada ja kindlasti otsime esinema ka mõne selle ajastu legendi. Mamma Mia Noortelaager
toimub meil taaskord Uhtjärve ürgorus
juuli lõpus, augusti alguses.
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Uus Rae noorsoopolitseinik: Kõik algab
kodust, aga sõltub ühiskonna vaadetest
Alates 1.novembrist 2017 töötab Rae
vallas noorsoopolitseinikuna Teili
Piiskoppel, kellelt uurisime, et kas
tänapäeva noorus on siis rohkem hukas kui vanasti.
Millega olete varem tegelenud politseiridades töötades?
Asusin Politsei- ja piirivalveametis tööle kevadel 2014, kodakondsusja migratsioonibüroos. Olin vanemspetsialist, tegelesin isikut tõendavate dokumentidega ja kõige muuga, mis
nende saamise protsessi juurde käib.
Jaanuaris 2015 leidsin kuulutuse noorsoopolitseiniku ametikohale Kuusalu
vallas. Olles varasemalt mõelnud, et
politseitöö tundub põnev ja elades
Kuusalu külje all, pakkus see mulle huvi. Seda enam, et kuu varem asus minu kolleeg noorsoopolitseinikuna tööle Lasnamäel ning rääkis, mida see töö
endast kujutab – laste aitamine, loengute läbi viimine, artiklite kirjutamine jne. Kandideerisin, läbisin kõrghariduse baasil politseilise täiendõppe
ning nii ma seda tööd juba pea 3 aastat teengi – alates 01.11.2017 Rae vallas
ja enne seda Aegviidu, Anija, Kuusalu
valdades ja Loksa linnas. Seega sai minust (noorsoo)politseinik läbi juhuse,
kuid öeldakse, et kõik juhtub põhjusega ja tunnen, et olen oma koha leidnud.
Kui palju tööd on tänapäeva noorsoopolitseinikul ja kas töö maht aasta
lõikes on erinev?
Tööd on noorsoopolitseinikul piisavalt ja teinekord rohkemgi kui piirkonnapolitseinikul. See sõltub paljuski piirkonnast, sest erinevates kohtades on inimestel erinevad mured ning
suurema rahvaarvu puhul ka rohkem
probleeme. Võib öelda, et töö maht varieerub vastavalt hooajale – suvel võib
rahulikum olla, sest lapsed on laagrites ja ei kohtu omavahel koolis, kus
tihti on konfliktid kergemad tulema.
Sügisel ja kevadel aga kasvab huvi erinevate ennetusloengute vastu, mis lisaks igapäevastele toimetustele (lähi-

jätkates. Positiivne on, kui ennetustööd tehes küsimusi esitatakse, järelikult hakatakse mõtlema ja analüüsima, mis suurendab lootust, et pahandustest hoitakse eemale. Suurim murekoht on abivajavad lapsed, nii need,
kes ise korduvalt õigusrikkumisi toime
panevad kui ka need, kel peres probleeme. Kui kuidagi oma tegevustega koostöös lastekaitsespetsialistidega nendeni jõuad ja suudad pidurdada või lõpetada nende ennast ja teisi hävitava käitumise, on kohe väga hästi. Olgu see aastas kasvõi käputäis lapsi.

Noorsoopolitseinikuna tööle asunud
Teili Piiskoppel oma töökabinetis.
FOTO: RAE SÕNUMID

Minu jaoks on hästi
siis, kui esma-või paarikordne alaealine õigusrikkuja mõistab, et ta on valesti
käitunud ja rohkem tal probleeme ei teki.

suhtevägivalla juhtumid ja avaldused)
töömahtu suurendavad. Aga kunagi ei
saa öelda, et tööd ei ole ja ega ma oskakski „lihtsalt olla“.
Mida loete omal alal töövõiduks?
Sellega on nagu tihtipeale ikka, et
tööle tulles arvatakse, et nüüd hakkab
maailma parandamine pihta. Ka mina tahtsin nii mõelda, kuid üsna pea
sai selgeks, et päris nii see ei käi. Minu
jaoks on hästi siis, kui esma- või paarikordne alaealine õigusrikkuja mõistab, et ta on valesti käitunud ja rohkem tal probleeme ei teki. Või kui lastega pere lõpetab pärast sekkumist tülitsemise, olgu siis olukorrale lahendusi otsima asudes või eluteed eraldi

Kas noorus on rohkem hukas kui
paarkümmend aastat tagasi?
Paarkümmend aastat tagasi alustasin ise kooliteed ja saan öelda, et õigusrikkumised ei ole muutunud – kiusamine, vargused, lõhkumised ja sõltuvusainete tarvitamised olid siis, on nüüd
ja küllap on ka edaspidi. Toimepandud
süütegude hulga osas võrdlusmoment
puudub, kuid mulle tundub, et kõige
enam on muutunud ühiskond – seadused, väärtused, suhtumine, ootused.
Varasemalt peeti paljusid tegusid „poisikeste“ ja „kasvatamatute laste“ tempudeks ning neile ei pööratud erilist
tähelepanu või lahendati omakeskis.
Politsei kaasati viimases hädas ja siis
sooviti, et rikkuja saaks maksimaalse
karistuse. Tänasel päeval on raha ja aja
väärtus teine ning inimesed on tundlikumad nii oma vara kui minapildi suhtes. Palju pööratakse tähelepanu oma
õigustele, unustades seejuures kohustused, nii ka noored. Teisalt aga ollakse mõistvamad ja tähelepanelikumad
ning räägitakse ebakohase käitumise põhjustest ja otsitakse erinevaid lahendusi, olgu siis mittekaristuslikke
või meditsiinilisi.
Ma leian, et kõik algab kodust, aga
sõltub ühiskonna vaadetest, mis on
ajas muutuvad. Nii võib juhtuda, et sama tegu ei ole homme enam nii tõsine
kui täna ja sellisel juhul üks noor justkui on hukas, aga teine mitte.
RS
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Vaskjala loomeresidentuuris elu käib
SANDRA SUURKASK

Niina-Anneli Kaarnamo on pärit Pori
linnast, Soomest.
Ta on õppinud
mitmes kunstiakadeemias oma
kodumaal, täiendanud oma teadmisi
Bratislava Kunsti ja
Disaini Akadeemias
ja kaitsnud magistrikraadi Eesti
Kunstiakadeemias.

5. jaanuaril avati Rae Kunsti Platsil
Soomest pärit ja hetkel Vaskjala loomeresidentuuris tegutseva kunstniku Niina-Anneli Kaarnamo (39)
näitus.
Rae kultuurikeskuse kogukonnaspetsialist Sandra Suurkask kohtus sel
puhul kunstnikuga ja uuris kuidas ta
end vähem kui pool aastat vanas loomeresidentuuris tundis ja kuidas inspiratsioon temani jõuab.
Milline on Sinu seos Eestiga?
Olen siin õppinud, kaitsesin EKA-s
oma magistrikraadi ja olen juba mõnda aega elanud Eestis. Olen isegi rohkem aega Eestis kui Soomes.
Kas see, et oled tihti liikumas ühest
kohast teise, elad ja töötad sellistes residentuurides nagu Vaskjala
loomeresidentuur, on sinu kunstnikuelus tavaline?
Jah, võib nii öeda küll. Olen üsna palju liikvel, peatusin mõnda aega Pärnus, kus mul ka näitus välja tuli
ning mul on oma stuudio ka Tallinnas,
muidugi olen ka seotud Soomega ja liigun aeg-ajalt sinna ja tagasi. Just nüüd
olen hakanud märkama, et tegelikult
selline liikvel olemine hakkab mind
väsitama. Pean alati tugevalt kohanema ruumiga, milles viibin, ja see võ-

tab alati aega. Uude kohta jõudes alustan jälle ruumi korrastamist, ümbrusega tuttavaks saamist ja kohandumist.

Kasvõi pakkida batuuti talvekorterisse või midagi sellist. See on väga tasakaalustav.

Kuidas Vaskjala loomeresidentuur
Sulle loominguliseks eneseväljenduseks, töötamiseks sobib?
Mulle meeldib siin. Käisin Vaskjalas
esimest korda augustikuus ja siis sain
juba esimest korda uurida siinset maja,
selle nurki ja nurgataguseid. Nüüd, kui
olen ise siin, olen oma eluruumi niiöelda enda vibratsiooni järgi sättinud
ja tegelen aktiivselt tööga, mille tulemus peaks olema näitus.
Olen linnakeskkondades töötades
tundnud palju puudust loodusest. Siin
Vaskjalas on sellega hästi – loodus on
lähedal. Saan toimetada õues ja vahelduseks teha ka selliseid päris reaalseid,
pragmaatilisi tegevusi.

Kuidas iseloomustada Sinu loomingut? Mis on selle inspiratsiooniks?
Võib öelda, et tegelen palju ruumiga. Erinevate ruumidega minu ümber,
nende mõtestamisega, neist aru saamisega. Olen väga mõjutatud sellest,
milline on see elu- või tööruum, milles
ma parasjagu toimetan. Ma pean selle
muutma n-ö „enda omaks“. Ka loomingus ma tegelen palju erinevate esemete asetamisega. Mulle meeldib asetada
asju valedele kohtadele. Näiteks asju,
mida oleme näinud seintel, panna hoopis põrandale või lakke ja kõigi meelest
põrandale kuuluvaid asju eksponeerida
hoopis seintel. See loob asjadele ja ruumile hoopis uue vaate. See intrigeerib.

Koostegutsemise esimesed viljad käes!
SANDRA SUURKASK

Möödunud sügisel võttis kultuurikeskusega ühendust Vaskjala külaselts, kel oli mõte viia ellu oma külakogukonda liitev loominguliste
töötubade projekt ning taotleda vahendeid selleks Kodanikuühiskonna
Sihtkapitalilt (KÜSK).
Taotluse sõnastamisel oli neile abiks
kultuurikeskuse kogukonnatöö spetsialist Sandra Suurkask ning kõigi rõõmuks saigi projekt „Saame tuttavaks
läbi loomingulise tegevuse!“ KÜSK-ilt
kohaliku omaalgatuse programmi raames toetuse. Detsembris toimus esimene töötuba, kus valmistati jõulukaunistusi, ees ootavad keraamika-,

Jõulukaunistuste töötuba.
FOTO RAE KULTUURIKESKUS

fotograafia- ja multimeediatöötoad.
Jälgige reklaami Rae Kultuurikeskuse
kodulehel ja sotsiaalmeedias! Rae
Kultuurikeskus on toetavaks koostööpartneriks meie valla omaalgatuslikele
ettevõtmistele. Vaskjala külaseltsi projekt on parim näide sellest, kuidas saame toeks olla – andes nõu projektitaotluste sõnastamisel, aidates leida esinejaid jmt. Täna arendab kultuurikeskus
koostööd nt Vaidas tegutseva mittetulundusühinguga Elurõõmsad Noored
ja Peetri Beebiklubiga. Järgmine võimalus kohaliku omaalgatuse programmist toetust taotleda on 1. aprillil. Kultuuritegudeks pakub tuge Eesti
Kultuurkapital, kus järgmine taotlusvoor on avatud 20. veebruarini.
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Kingi aega!
Perepäev “Kingi aega” toimub 20. jaanuaril kell 11.00–18.15 Peetri Lasteaed-Põhikoolis!
Ürituse eesmärk on pakkuda peredele
mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi ning tuua oma ala professionaalid ja kogu perele mõeldud meelelahutus kodu lähedale. Perepäeval on põnevaid ja lustlikke tegevusi kõigile – emadele, isadele, vanavanematele ning beebidest kuni 12aastaste lasteni. Lisaks
pakume lapsevanematele loenguid,
mis toetavad häid peresuhteid.
Sel päeval on Sul võimalus kinkida
aega endale, oma paarissuhtele ja tervele perele.
Lastele tulevad külla otse Kariibidelt
Jack Sparrow ning Bella muinasjutust
„Kaunitar ja koletis”. Päeva kõige meeleolukam osa saabub kaasahaarava ja
meelierutava mustkunstietendusega
Mustkunstiteatrilt, mis paneb imestama nii suure kui ka väikese.
Lapsi ootavad ees põnevad töötoad,

kus nad õhupallidest loomi meisterdavad ja õpivad origamisid tegema, ei
puudu ka näomaalingud.
Treeningutest on kavas mitmeid aktiivsed tegevused, nagu näiteks väikelaste ja isade võimlemine, mida viib läbi tuntud akrobaat Vello Vaher, emade
ja laste ühine tantsuline BeebiFitness
treening, mida juhendab Triinu Spriit,
ning kogu pere ühine meisterdamine
Piret Kriisa juhendamisel. Suuremaid,
4–12-aastaseid lapsi ootame aktiivsesse ja tantsulisse Laste Zumba trenni
Kerttu Tänava juhendamisel.
Perepäevalt leiad ka pisut rahulikumad tegevused, nagu beebiootel naiste
võimlemine ning mängulised lastejooga tunnid (2–10-aastastele) koos Mirell
Merirannaga.
Külla tulevad ka perenõustajad Kati
Pajumaa ja Kaisa Linnamägi, kelle-

ga kohtud paarisuhte loengul “Mina,
Sina ja Meie.”
Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja
Kaileen Mägi jagab meiega praktilises
loengus nippe ”Mida teha siis, kui laps
ei kuula sõna?”.
Koostöös Miisu Mütsidega toimub
kooli esimesel korrusel täika (sissepääs täikale kõigile tasuta). Päeva juhib
Veljo Poom ning kohapeal saad kohvikus maitsemeeli ergutada.
Hoia silma peal täpsemal
infol ja ajakaval:
www.pesapuupereklubi.ee.
Üritus toimub koostöös Rae
Kultuurikeskusega!
Perepäev “Kingi aega” – väärtuslik
aeg koos perega!
PESAPUU PEREKLUBI JA
RAE KULTUURIKESKUS
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Harjumaa parimaks spordisündmuseks
valiti Peetri Lastejooks
URMAS PÕLDRE

Tänavu augustis registreeriti Peetri
Lastejooksul
495 lapse jooksutulemus.

UP SPORT PEATREENER

Keset jõuluaega korraldas Spordiliit
Jõud Kose vallas traditsioonilise aasta parimate tunnustamise, kus parima Harjumaa spordiürituse tiitel tuli
Rae valda, kaheksandat korda toimunud Peetri Lastejooksule.
„Kui me 8 aastat tagasi oma pojale
sünnipäeva kingitust tehes otsustasime
jooksu korraldamise kasuks, ei osanud
me iial arvata, et see idee osalejate hulgas nii populaarseks osutub. Kui esimesel aastal registreeris 80 inimest ja kohale tuli 180, siis järgmistel aastatel kasvas jooks oluliselt, ulatudes isegi ligi 800
jooksjani,” jutustas osalejatele Anu-Mall
Naarits. „Siis mõistsime, et lihtsalt käsitsi ei ole võimalik enam nii suurt hul-

FOTOD URMAS
PÕLDRE

ka andmeid hallata ja muretsesime
elektroonilise ajamõõdusüsteemi, mis
parandas võistluse läbiviimise kiirust
ja sujuvust märgatavalt. Oleme tänulikud, et Harjumaa meie pingutusi
märkas ja tunnustas,” lisas ta.
Spordiliit Jõud ühendab erinevate maakondade spordiliite ning iga

liit valis välja aasta maakonna parima
spordiürituse, noortetreeneri ning kohaliku spordielu edendaja.
Harjumaa parima noortetreeneri tiitli sai vibutreener Katrin Virula
Kajamaalt ning kohaliku spordielu edendaja tiitli Helges Mändmets
Kolgakülast.

Rekordite purustaja Kristian Otlot
URMAS PÕLDRE

UP SPORT PEATREENER

Tunnustada tuleb siis, kui selleks on
õige aeg ja sel korral väärib kiitust
noor kergejõustiklane Kristian Otlot,
kes U16 vanuseklassis purustas aastal
2017 mitmeid Eesti rekordeid.
„Kui UP Spordist Kristian Otlot starti tuleb, siis on rekordeid kindlasti oodata,” mainis Eesti üks tuntumaid kergejõustikukohtunikke Peeter Randaru
suvel Rakveres toimunud Eesti meistrivõistlustel kergejõustikus U16 vanuseklassis. Ja nii see ongi, sealt võistluselt tuli kolm kindlat kulda: 800 m,
1500 m takistusjooks ja 2000 m.
Enne seda oli Jüri Gümnaasiumi õpilane Kristian saanud kaks omavanuste meistritiitlit talvel, 600 m ja 1500 m
aegadega 1.29,32 ja 4.28,55 ning võitnud
Balti U16 vanuseklassi meistrivõistlused juulis Vilniuses toimunud 1500 m
võistlusel.
Kristiani aastalõpu rekordite sadu algas Tartus, kus sündis uus vanuseklassi
rekord 800 m jooksus.
Aasta lõpus, kergejõustiku sisehooaja

Kristian Otlot Balti U16 vanuseklassi
meistrivõistluste 1500 m jooksu auhinnatseremoonial Leedus.
Kristian Otloti 2017 aastal püstitatud
Eesti U16 vanuseklassi rekordid ja tipptulemused:
1000 m 2.36,60 (28 aastat vana rekordi
ületamine)
800 m 2.02,80 (29 aastat vana rekordi
ületamine)
1500 m 4.14,53 (19 aastat vana rekordi
ületamine)
1000 m 2.38,53 ( 28 aastat vana rekordi
ületamine hallis)

alguses otsustati korraldada viimaste
U16 vanuseklassi rekordite ründamiseks lausa eraldi jooks. Rae Spordikooli
jõuluvõistlusele kutsuti 1500 m parimad jooksjad Eestis ning tänu sellele
veeti esimesed 800 m ette ilusas tempos. Ja taas purunes üks kaua püsinud
selle vanuseklassi rekord: eelmise rekordi ületas Kristian ligi 6 sekundiga.
Vahetult enne jõule aga Audentese
Jõuluvõistlustel langes järgmine rekord: 1000 m siserekordi tõi Kristian
2.38,53 peale.
Kahjuks on Kristiani vanuseklassis vähe rahvusvahelisi võistlusi ning
seetõttu on ta võtnud sihiks maikuus toimuva gümnasiaadi Marokos
Marrakechis. Tänu kahel aastal korraldatud heategevusjooksust saadud tulule saab tema koduklubi UP Sport saata
Kristiani nii kaugele võistlema.
Samas ettevaatavalt on U18 rekordid
märkimisväärselt kõrgemad senistest
U16 omadest ning nende vallutamishasarti jätkub kindlasti järgmiseks kaheks aastaks.
Edu noorele sportlasele!
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Profijalgpallur
Saliste
testib end
suusamägedes
ja ettevõtluses
Laiem avalikkus teab Joseph Salistet kui edukat jalgpallurit. Jüris elav FC Flora mängija ei
hoia aga mune ühes korvis ja laia silmaringiga
sportlane on edukas ka teistes eluvaldkondades, teostades end ka ettevõtluses ja mäesuusainstruktori ametis.
ANDRES KALVIK
22-aastane Saliste on eluaeg jalgpalli
mänginud ja olnud truu FC Flora klubile. Kuuesena treeninguid alustades
on Saliste igapäevaselt Tallinna vahet
sõitnud. Noorpõlves mängis tema tegemistes suurt rolli vanaisa Tõnu Paist,
kes jalgpallurihakatisele sohvri eest
oli. Üheksateistkümnesena meistriliigas debüüdi teinud Salistet võib pidada hiliseks küpsejaks, kes tasa ja
targu tipule lähemale on rühkinud.
Suurema osa elust on Saliste väljakul
tegutsenud ääreründajana, ka 2015.
aastal Eesti meistriks tulles mängis ta
sel positsioonil.
Koondisedebüüt Fidžil
„Üle-eelmisel hooajal olin vaheldumisi ääreründaja ja äärekaitsja.

Eelmisel aastal kasutati mind ainult
kaitses. Hea vastupidavuse tõttu sobisin äärekaitsjaks, sest sel positsioonil
peab palju tööd tegema. Tahan olla universaalne mängija, kes saaks Eesti liigas hakkama erinevatel positsioonidel.
Välisklubisse siirdudes tahan aga leida väljakul kindla koha, milles suudan
saavutada tipptaseme,“ räägib Saliste,
kes kiidab koostööd nüüdseks Eestist
lahkunud FC Flora hollandlasest peatreeneri Arno Pijpersiga. „Treeningud
ja kõik sellega seonduv oli äärmiselt
professionaalne. Töö käis inglise keeles ja Arno rõhus kõvale distsipliinile.
Hollandi jalgpallikultuur on tuntud
karmikäelisuse poolest ja eestlased pole sellega harjunud.“
Kolme aasta jooksul FC Floraga kaks

korda Eesti meistriks kroonitud Saliste
esiletõus pole jäänud märkamata ka
Eesti rahvusmeeskonna peatreeneril
Martin Reimil, kes stabiilselt tegutsenud palluri Okeaania turneele kaasa kutsus.
Novembrikuu 19. päeval pääses
Saliste maavõistlusmängus Fidžiga
esmakordselt sinisärkide eest ka väljakule.
„Koondisekutse oli pigem asjade
loomulik käik, sest klubihooaeg läks
eelnevalt väga hästi ja minu aktsiad
tõusid,“ märgib Saliste. „Kogemus oli
eriline veel mitmes mõttes. Esiteks
polnud ma varem kogenud 24-tunnist lennureisi ning teiseks ma vaevalt enam kunagi Fidžile, Vanuatule ja
Uus-Kaledooniasse satun. Elatustase
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FC Flora äärekaitsja Joseph
Saliste (vasakul) jättis eelmisel
hooajal Eesti meistriliigas vahele ainult ühe kohtumise ja teenis
kokku 2976 mänguminutit.
FOTO JANEK ESLON

noortekoondisse kuuluv Henri Roos.
Hooldusega tegeletakse muude tegemiste kõrvalt ja seetõttu tuleb varustuse toomine eelnevalt telefonitsi või
sotsiaalmeedia kaudu kokku leppida.
„Ka Apple sai alguse garaažist,“ toob
Saliste muheledes võrdluse. „Olen alati tahtnud ettevõtluses kätt proovida ja
selline vorm tundus alustamiseks sobivaim. Anname endale aru, et varustuse hooldusega rikkaks ei saa. See annab
aga võimaluse ümberkaudsete inimestega tuttavaks saada ja kogukonnatunnet tekitada.“

oli minu hinnangul kõige madalam
Fidžil. Inimesed elasid mitmekesi väikestes karpides ning unistus kuldse liiva ja sinise veega randadest purunes.
Vanuatul oli üldmulje pisut etem ning
kõige parem elu oli Uus-Kaledoonias.
Tegemist on Prantsusmaa meretaguse
piirkonnaga ja oli näha, et nende eest
hoolitsetakse. Miinimumpalk on seal
1400 eurot.“
Instruktori litsents
Jalgpalli kõrval on Saliste maast madalast tegelenud aktiivselt ka lumelauasõidu ja mäesuusatamisega. 2016.
aasta novembris pärast koduse jalgpalliliiga lõppu tekkis tal mõte teha endale rahvusvaheline mäesuusa- ja lumelauainstruktori litsents. Tookord ain-

sa eestlasena Põhja-Soomes koolitusel käinud Salistele jättis sealne melu niivõrd ereda mälestuse, et ta otsustas end selles valdkonnas proovile panna. Eelmisel talvel teenis Saliste
Kuutsemäel ja Nõmme lumepargis lisaraha instruktorina ning ta nägi, et
talispordiharrastajatel on tipphooajal
keeruline lühikese etteteatamise ajaga varustust hooldada. Järjekorrad on
lihtsalt niivõrd pikad.
Ettevõtliku loomuga Saliste asutas koos jalgratturitausta omava sõbra Karl Sirakuga ettevõtte Whitegreen
OÜ (Saliste: „White tähendab talve ja
green suve.“), mis pakub Jüris Saliste
eramu garaažis ratta- ja suusahooldust. Oma panuse annab ka Saliste sugulane, Eesti murdmaasuusatamise

Eesmärk siirduda välisklubisse
Majanduslikult suuremad väljavaated on Salistel aga suvel asutatud ettevõttega Baltex OÜ, mis tegeleb kodulehekülgede tegemise ja arendamisega. Infotehnoloogiat õppiva sõbraga
on rollid vastavalt oskustele ära jaotatud. Tallinna Tehnikaülikoolis ärindust tudeeriv Saliste keskendub rohkem klientide leidmisele ja hinnapakkumiste tegemisele. Vingematest seni
tehtud töödest tõstab Saliste esile lehekülge seljakotid.ee, koostööd on tehtud
ka FC Floraga.
Kui lumi maha sajab, saab Salistet
näha osalise tööajaga konsultandi
rollis Viimsi Mäepargis ja Nõmme
Lumepargis.
„Jalgpall on minu elus esikohal ja
selle arvelt ma kompromisse ei tee,“
kinnitab Saliste, kes loodab 2019. aastal oma esimese välislepingu teenida. „Põhikoolis käies tegelesin mäesuusatamisega aktiivselt. Käisin KeskEuroopa ja Skandinaavia mägedel trikitamas, kuid ühel hetkel sain aru, et
pean vigastusohu pärast tagasi tõmbuma. Kuna eestlased on hilisema küpsemisega, pole siin noorjalgpallurite
koormus väga suur. Hollandis näiteks
on 14-aastasel poisil jalgpallist samasugused teadmised nagu 20-aastasel
eestlasel.“

24

RAE SÕNUMID
JA ANUAR 2018

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 22.01.2018–04.02.2018 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 04.02.2018
Järveküla Hiiemäe tee 15 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldusega nr 383 Järveküla Hiiemäe tee 15
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine. Detailplaneeringule
väljastati uued lähtetingimused Rae
Vallavalitsuse 09.05.2017 korraldusega nr 629 ning 19.12.2017 korraldusega
nr 1729 võeti detailplaneering vastu.
Planeeritav ala asub Järveküla põhjapoolses osas, olemasoleva hoonestatud
elamuala lõunaservas. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse ette Hiiemäe teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud perspektiivne
elamumaa juhtotstarve.
Lagedi aleviku Niidu tee 7 ja 7a kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 736 ning vastu võetud 28.11.2017
korraldusega nr 1596. Planeeritav ala
asub Lagedi alevikus, Niidu tee ääres,
väljakujunenud väikeelamute alal.
Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Niidu
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,42 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu piiride muutmi-

ne, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
Detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust
Kopli küla Tammesaare kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr
245 ning vastu võetud 10.10.2017 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1378.
Planeeritav ala asub Kopli külas, Ülase
tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ülase teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8
ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu elamumaa
kruntideks ning üldkasutatava maa
ja transpordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.
Avaliku väljapaneku ajal laekusid
vastuväited neljalt kodanikult planeeringuala hõlmava eraomandis oleva
juurdepääsutee ning selle kasutamise kohta. Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 09.01.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega
nr 426 ning vastu võetud 17.10.2017 korraldusega nr 1414. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs pla-

neeritavale alale nähakse ette Mõigu
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada elamumaa
sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust,
määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve. Avaliku väljapaneku ajal laekusid vastuväited piirkonna
elanikelt ning MTÜlt detailplaneeringu lahenduse kohta. Detailplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 16.01.2018 kl 15.00 Jüri
alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.
Detailplaneeringute kehtestamisest
Lehmja küla Kõrtsi tee 4 ja 6 kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 28.12.2017 korraldusega
nr 1738. Planeeritav ala asub Lehmja
külas, Põrguvälja tee ja Kõrtsi tee nurgal, arenevas piirkonnas. Juurdepääs
alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Kõrtsi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 20.12.2005 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1694
kehtestatud Lehmja küla Lookivi,
Väljakivi ja Metsakivi kinnistute detailplaneeringut pos 5 ja 15 osas, suurendada kinnistute ehitusõigust ning
laiendada olemasolevat hoonestusala,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud äri- ja tootmismaa ning ühiskondlike hoonete maa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

RAE SÕNUMID
JA ANUAR 2018

25

2018. aasta muudatused
sotsiaalministeeriumi haldusalas
Toetused ja hüvitised
Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele tõuseb 55 euroni.
2018. aastal on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 55 eurot.
Kolmanda ja iga järgmise lapse kohta
on lapsetoetuse suurus 100 eurot.
Kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus
1. märtsist 2018 makstakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust,
mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale
kuni laste 18-kuuseks saamiseni.
Vanemahüvitise maksmise ajal on
võimalik teenida senisest suuremat
töist tulu (alates 1. märts 2018)
Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal
1544 eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Kui inimene teenib samal ajal suuremas summas töist
tulu, kui 1544 eurot, lahutatakse tema
vanemahüvitisest sissetulekupiiri (ehk
1544 eurot) ületav tuluosa, mis on jagatud kahega. Kui vähendatud vanemahüvitis on väiksem kui hüvitise määr
(2018. aastal 470 eurot), makstakse vanemahüvitist hüvitise määra suuruses. Muudatus jõustub 1. märtsist.
Retseptiravimid muutuvad suurte
ravimikuludega inimeste jaoks taskukohasemaks
Täiendava ravimihüvitise eesmärk on
parandada ravimite kättesaadavust
kõrgendatud ravimivajaduse ja suurte
ravimikuludega inimeste jaoks, hüvitades nende ravimitele tehtud kulutusi
senisest oluliselt rohkem. Uue ravimihüvitise süsteemi loomisega hakatakse maksma täiendavat ravimihüvitist
kulutustest, mis ületavad 100 eurot.
Kulutustelt vahemikus 100–300 eurot
saab hüvitist 50% ulatuses ning 300 eurot ületavate kulutuste puhul 90% ulatuses. Hüvitist hakatakse arvestama
automaatselt apteegis ravimite ostmi-

sel. Lisainfo: https://www.haigekassa.
ee/ravimihuvitis
Täiskasvanute hambaravihüvitis
tõuseb 40 euroni
Täiskasvanute hambaravihüvitis tõuseb seniselt 30 eurolt 40 euroni. Lisaks
hakkavad suuremat, 85-eurost hüvitist
saama ka keerukate haigustega inimesed, kellele on hambaravi vajadus suurem (diabeet ja autoimmuunhaigus
Sjögreni sündroom).
Proteesihüvitist saab uuest aastast kasutada haigekassa partnerite juures
Uuest aastast saab 260-eurost hambaproteesihüvitist kasutada haigekassa
lepingupartnerite juures. See tähendab, et hüvitis arvestatakse arsti juures kohapeal ning hüvitist tagantjärele taotlema ei pea. Hambaarst lähtub
hüvitise pakkumisel oma hinnakirjast.
Viljatusravi ravimeid hakatakse
hüvitama apteegis kohapeal
Uuest aastast hakatakse kunstliku viljastamise ravimeid hüvitama apteegis
ravimi ostmisel ning kaob vajadus hüvitise taotlemiseks tagantjärele.
Toimetulekutoetuse regulatsioon
muutub paindlikumaks ja toimetulekupiir tõuseb
Toimetulekutoetuse regulatsioon muutub paindlikumaks, et soodustada toimetulekutoetuse saajate tööle asumist,
lisaks tõuseb toimetulekupiir täiskasvanutel seniselt 130 eurolt 140 euroni ja lastel 168 euroni kuus. Prognoosi
kohaselt väheneb leibkondade absoluutse vaesuse määr kuni 2,8 protsendipunkti.
Pensionide kasvuks on prognoositud 6,3%
Näiteks keskmine pension (44 aastase
staažiga vanaduspension) kasvab 2018.
aastal eelduslikult 416 eurolt 442 eurole
ehk 6,3 protsenti.

Eesti ja Austraalia vahel jõustub
sotsiaalkindlustusleping
Kahe riigi vahel sõlmitud leping tagab, et kodumaal välja teenitud riikliku
pensioni maksmist jätkatakse ka siis,
kui inimene kolib Eestist Austraaliasse
või vastupidi. Samuti liidetakse vajadusel edaspidi mõlemas riigis omandatud
pensionistaažid. Näiteks Eestis töötatud viis aastat ja Austraalias töötatud
kümme aastat võetakse Eesti vanaduspensioni õiguse tekkimisel arvesse
kui 15 aastat pensionistaaži. Sealjuures
maksab kumbki riik pensioni proportsionaalselt oma territooriumil omandatud staažide eest.
Vanaduspensione hakatakse eksportima ülemaailmselt
2018. aasta algusest makstakse Eesti
vanaduspensione välja üle maailma,
kuid selleks on vajalik Eestis omandatud pensionistaaž 15 aastat. Seega kaotatakse pensionite maksmisel senised
elukohapiirangud ja pensionide maksmine laieneb kõikidesse riikidesse.
Samas ei maksta kolmandatesse riikidesse töövõimetuspensione (kuna need
asenduvad töövõimetoetusega) ega rahvapensione.
Riik toetab matuste korraldamist
Riik toetab matuste korraldamist lahkunute puhul 250 euro ulatuses ning
eraldab vastavad vahendid kohalikele
omavalitsustele.
Tööandjad saavad tuge alaealistele
töökogemuse pakkumiseks
2018. aastal on tööandjatel võimalik
taotleda töötukassast toetust alaealistele töökogemuse andmiseks. Toetuse
suurus on 30% tööle võetava alaealise bruto töötasust ning kokku on tuleva aasta eelarves planeeritud selleks 3,87 miljonit eurot. Meedet rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ vahenditest.
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Äriühingu juhid saavad õiguse töötuskindlustushüvitisele
Äriühingu juhtidele, kes ei saa tasu ja
on kaotanud palgatöö, tagatakse õigus
saada töötuskindlustushüvitist ja abi
töö leidmisel võrdselt teiste töötutega.

Uued ja paremad teenused
Kümned tuhanded inimesed pääsevad kiiremini arsti juurde
Tervishoiureformi tulemusel lisandub haigekassa eelarvesse tuleval aastal 34 miljonit eurot, millega rahastatakse ligi 140 000 uut ravijuhtu, sh
7000 operatsiooni rohkem kui tänavu.
Lisanduvad mitmed võimalused vähi
ennetamiseks ja raviks, paraneb laste
ja mitmete raskete haiguste ravimite ja
ravi kättesaadavus. Uue teenusena rahastab haigekassa alates 2018. aastast
ka digitaalset dermatoskoopiat nahavähi avastamiseks.
Rinnavähi sõeluuringu sihtrühm
laieneb
Alates 2018. aastast kutsutakse rinnavähi varaseks avastamiseks sõeluuringule ka 68- ja 69-aastased naised sünniaastatega 1949 ja 1950. Kokku kuulub
2018. aastal rinnavähi sõeluuringusse üheksa gruppi: aastatel 1949, 1950,
1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968
sündinud naised.
Paraneb ligipääs sotsiaalsele rehabilitatsioonile ning lepitusele
Õigusrikkumisi toime pannud laste
kohtlemine muudetakse teole reageerivast lapse abivajaduse põhiseks. Selleks
osutatakse lastele sotsiaalset rehabilitatsiooni ja lepitusteenust ning vajadusel ööpäevaringset tuge senisest suuremas mahus. Kohalik omavalitsus saab
alates 2018. aastast suunata lapsi otse
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele.
Laieneb ka lepitusteenuse sihtrühm
ning edaspidi on teenust õigustatud
saama ka alla 14-aastased süüteo toime pannud lapsed.
Raske ja sügava puudega lapsed
saavad vanemate tööl käimist toetavaid tugiteenuseid
Suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele
pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust ning toetava teenusena transpor-

diteenust Euroopa Sotsiaalfondi toel.
Tugiteenused on kättesaadavad kõigile raske ja sügava puudega lastele, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltööspetsialisti poolt või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.
Raske ja sügava intellektihäirega
täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid
Suures mahus hooldust, järelevalvet
ja kõrvalabi vajavatel raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutel on
võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva. Teenus aitab vähendada lähedaste hoolduskoormust ning annab intellektihäirega täisealisele võimaluse elada oma kodus.
Asendushoolduses suureneb perepõhise hoolduse osatähtsus ning
asendushoolduselt elluastujate tugisüsteem paraneb
Senised asenduskoduteenus ja perekonnas hooldamine kujundatakse ümber asendus- ja järelhooldusteenuseks
ning teenuste korraldamine ja rahastamine antakse üle kohalikele omavalitsustele. Hooldusperede hindamise ja
üleriikliku ülevaate koondamisega tegeleb edaspidi Sotsiaalkindlustusamet.
Lisandub kohaliku omavalitsuse poolt
hoolduspere vanema toetamine nelja lapse hooldamisel töölepingu seaduses sätestatud töötasu alammääras
ning vähemate laste hooldamisel proportsionaalselt laste arvule.
Riik hakkab pakkuma mitut olulist vaktsiini
Kasutusele võetakse uus väikelaste
liitvaktsiin, millega saab samaaegselt
vaktsineerida kuue erineva haiguse
vastu – difteeria, teetanus, läkaköha,
lastehalvatustõbi, b-tüübi hemofiilusnakkus ja B-viirushepatiit. Seni vaktsineeriti B-viirushepatiidi vastu kolme erineva vaktsiiniannusega. Uue liitvaktsiiniga väheneb väikelapseeas tehtavate vaktsiinisüstete arv ning vaktsineerimist alustatakse alles 3 kuu vanuselt. Lisaks hakatakse alates 2018.
aastast pakkuma 12–14-aastastele tütarlastele tasuta HPV ehk inimese pa-

pilloomiviiruse vastast vaktsiini, mis
aitab ennetada emakakaelavähki.
Mittetöötavad ja -õppivad noored
saavad tuge tööturule ja haridusse
naasmiseks
Eesmärk on võimaldada kohalikel
omavalitsustel jõuda enda piirkonna
16–26-aastaste mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni, aitamaks neil jõuda
püsivalt tagasi tööturule või haridusse.
Töötavad inimesed saavad riigi toel
oskusi täiendada
Tuleval aastal on töötavatel inimestel võimalik suuremas mahus saada Eesti Töötukassa toel täiend- ja
ümberõpet, sh astuda tasemeõppesse. Õppimisvõimalust pakutakse inimestele, kelle oskused on aegunud või
muutunud puudulikuks, et aidata neil
tööl püsida või töökohta vahetada.
Töövaidluste lahendamine kiireneb ja lihtsustub
Kohtuväline töövaidluste lahendamine kiireneb ja lihtsustub uute võimalustega kirjaliku ja lepitusmenetluse
ning kompromissi näol.
Toetatakse uute lapsehoiukohtade loomist kuni 7-aastastele lastele
2018. aasta alguses avanevaks teiseks taotlusvooruks on Euroopa
Sotsiaalfondist ette nähtud 2,5 miljonit eurot lapsehoiukohtade loomiseks.
Muuhulgas toetatakse ka eriilmeliste
lapsehoiukohtade loomist, mis vastavad piirkonna perede tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele vajadustele,
näiteks hoiukohad erivajadustega lastele, ebastandardsetel aegadel töötavad
hoiukohad ning tööandja juures asuvad
või võõrkeelsed hoiukohad.
Raske puudega laste vanemad saavad õiguse õppelaenu riigipoolsele
kustutamisele
1.jaanuarist saavad õiguse õppelaenu
riigipoolsele kustutamisele ka raske
puudega laste vanemad ning senisest
lihtsamaks ja kiiremaks muutub õppelaenu kustutamise menetlus. Praegu
on õigus õppelaenu kustutamisele sügava puudega laste vanematel ja puuduva töövõimega inimestel.
SOTSIAALMINISTEERIUM
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SPORDIKLUBI

Laste ratta- ja suusatreeningud
nüüd Jüris! Treeningud
toimuvad algusega Jüri
Gümnaasiumist.
Vaata lisainfot www.cfc.ee ja
Facebookis Spordiklubi CFC!

Reisid algusega Jüri alevikust

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

7.–15.aprill kevadõites Tšehhimaa (põhjalik ringsõit)
29.aprill–02.mai Läti ja Leedu aiandus-mesindus

äe

tee

Öis Öism
m
äe
Öis äe te tee
m e

ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .·LJHKAUEM
.RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ
AVATUD7DOOLQQDV
ǩ .·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
.·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL
XXVWXOHNXVWXWL

lg
it
ee

He
lg
i t i tee
He ee

tee
ike
Lä ee
t
teikee
ikeLä
tee
Lä
an
ma tee
rtuntaeaen
Ta am
n– mrtau
llin tuTa
Ta–Tinanr–
l
inTnal

Ehitajate tee 116, TALLINN
Ehitajate tee 116, TALLINN
Ehitajate
tee235
116, TALLINN
Telefon
6099
Telefon 6099 235
Telefon 6099 235

se tee
Tähna
see tee
sneate
n
ä
TähT ah

ll
Ta

ja säästa
6 eur!

eee
e tte
jaette
itatjea
Ejahhtieta
itaE

www.tehnoulevaatus.ee

Eh

Broneeri aeg
kodulehel

ee
et
mä teeee
s
i
Ö
e et
mämä
ÖisÖis

i
etr
Pei elvtreirr
ee
etrPS lve
Pe lveSre
Se

E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

9.00- -21.00
21.00
EE--RR korsten@raetps.eu
9.00
E - R 9.00 - 21.00
LL10.00
10.00- -17.00
17.00
L 10.00 - 17.00

lg

Täpsem info telefonil 502 9006 või
www.alustamealgusest.ee

He

7.–15.mai Lviv, Kiiev ja Taga-Karpaatia

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
Helgi
tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min.
kaugusel
Helgi
tee 4, Peetri
küla,6050
RAE078
VALD
Telefon
Ülemiste
ristmikust
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
3 min. kaugusel
Ülemiste
ristmikust
Telefon
6050
078
Ülemiste ristmikust
ǩ TÖÖTAME MITMEL LIINIL
ǩ TÖÖTAME MITMEL LIINIL
PLVY¦OLVWDEM¦UMHNRUUDG
ǩPLVY¦OLVWDEM¦UMHNRUUDG
TÖÖTAME MITMEL LIINIL
Y·LPDOGDENLLUHWWHHQLQGXVWQLQJ
PLVY¦OLVWDEM¦UMHNRUUDG
Y·LPDOGDENLLUHWWHHQLQGXVWQLQJ
KRLDPHNRNNXNOLHQGLDHJD
Y·LPDOGDENLLUHWWHHQLQGXVWQLQJ
KRLDPHNRNNXNOLHQGLDHJD
KRLDPHNRNNXNOLHQGLDHJD

Broneeri
Broneeriaeg
aegkodulehel
kodulehel
Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
www.tehnoülevaatus.ee
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TULE TÖÖTA KODU LÄHEDAL!
Kaasaegne logistikateenuse pakkuja Eestis otsib

TULE TÖÖTA KODU LÄHEDAL!
MARKEERIJAID,

kelle ülesandeks on etikettide kleepimine ning kauba pakendamine.

Kaasaegne logistikateenuse
pakkuja Eestis otsib

Tasustamine toimub tükitöö alusel, esimesel kahel kuul garanteerime
4 eurot tunnis bruto. Nobedatel näppudel on võimalus teenida
suuremat töötasu.

MARKEERIJAID,

Tööaeg: E-R 08:30 – 17:00
Töökoha aadress: Harjumaal Assakul või Rukki teel

kelle ülesandeks on etikettide
kleepimine ning kauba pakendamine.

Kandideerimiseks saatke oma CV aadressil personal@smarten.ee, või küsige
lisa telefonil 6 135 800

Tasustamine toimub tükitöö alusel,
esimesel kahel kuul garanteerime
4 eurot tunnis bruto. Nobedatel
näppudel on võimalus teenida
suuremat töötasu.
Tööaeg: E–R 08:30–17:00
Töökoha aadress: Harjumaal Assakul
või Rukki teel
Kandideerimiseks saatke oma CV
aadressil personal@smarten.ee, või
küsige lisa telefonil 6 135 800

REKLA AM
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TÖÖPAKKUMINE
Peetri Spordihoone administratorpuhastusteenindaja
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TÖÖPAKKUMINE
Järveküla Spordihoone Administraator
Tööülesanded
- klientide teenindamine, nõustamine ja abistamine
- spordihoone teenuste ja lisatoodete müük
- telefonikõnedele vastamine
- broneeringute registreerimine ja ühekordsete broneeringute tegemine

Töö kirjeldus
- spordikeskuse klientide vastu võtmine, juhendamine ja abistamine
- hoolduskoristus siseruumides - spordisaal, riietusruumid, tualetid
- töö graafiku alusel E-P 16.00-23.00

Nõudmised kandidaadile
- väga hea suhtlemisoskus
- viisakus, tähelepanelikkus, sõbralikkus
- ausus, täpsus, kohusetundlikkus
- valmisolek tööks graafiku alusel
- väga hea eesti keele oskus, kasuks tuleb vene ja inglise keel suhtlustasandil

Nõudmised kandidaadile
- eesti keele oskus
- viisakus, tähelepanelikkus, sõbralikkus
- puhtusearmastus ja korrektsus
- valmisolek füüsiliseks tööks
- kasuks tuleb eelnev töökogemus puhastusteenindajana
Ettevõte pakub

Ettevõte pakub
Kaasaegseid töötingimusi, koolitust, sportimisvõimalusi, tööriietust.

Kaasaegseid töötingimusi, koolitust, toredat ja asjatundlikku meeskonda,
tööriietust, sportimisvõimalusi.

Töö iseloom

Töö iseloom
Asukoht: Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae vald
Töö tüüp: täistööaeg
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimiseks saada cv aadressile info@raespordikeskus.ee,
lisainfo telefonil 639 0354.
Kandideerimise tähtaeg 22.01.2018

Asukoht: Reti tee 20, Peetri alevik
Töö tüüp: graafiku alusel osalise ajaga.
Tööle asumise aeg: veebruar 2018

Kandideerimiseks saada CV aadressile info@raespordikeskus.ee
Kandideerimise tähtaeg 22.01.2018

Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.

Tel. +372 50 60 170
info@eestiradoonitõrjekeskus.ee
www.eestiradoonitõrjekeskus.ee

Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.

ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD
Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee

KORISTUSTEENUS
nii ettevõtetele kui ka
eraklientidele, tel 5645 8513
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KODUD
RAE VALLAS!

Elamu-, paaris- ja ridamajakrundid
ajaloolises Limu külas,
Pirita jõe käärus!
Ulvi Pechter
503 6228, 66 88 666
www.kesatee.ee

REKLA AM
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SELVER on paljude eestimaalaste lemmikpood! Oleme
tegutsenud alates 1995. aastast ja praegu on meil 52 kauplust
üle Eesti. Meil töötab täna üle 2800 väga tubli erinevas
vanuses inimese. Tänu neile saame olla parim eestimaine
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ning sujuv.

Tule Peetri Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
INFOLETI TEENINDAJAKS
KALAMEISTRIKS
LIHAMEISTRIKS
TEENINDUSJUHIKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad
meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun anna endast märku ja saada oma CV
e-posti aadressile personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

Vaida Lasteaed Pillerpall pakub tööd
lasteaia logopeedile ( 0,5 kohta)
liikumisõpetajale (0,5 kohta)
Avaldus, CV koos haridust tõendavate dokumentidega ootame
22. jaanuariks 2018 aadressil lasteaed@pillerpall.edu.ee või
Vana-Vaida tee 28, Vaida, Rae vald, 75302 Harjumaa
Info tel 520 0556 või 603 5217

Lasteaed
Tõruke pakub
tööd
lasteaiaõpetajale
lapsehoolduspuhkusel
oleva õpetaja asendamise
ajaks koormusega 1,0 kohta
eripedagoogile
koormusega 0,5 kohta
Tööle asumise aeg
jaanuar/veebruar
Dokumente ootame kuni 29.01.2018
direktor@toruke.edu.ee või
Tammiku tee 4, Jüri, Rae vald,
75301 Harjumaa
Info tel. 604 8338
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Reakuulutused
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon,
vannitubade ehitus ja renoveerimine,
ehitus- ja remonditööd. Tel: 5649 1815,
Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel: 522 1151
Info www.nagusul.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude, okste langetamine.
Lumekoristus.
E-post: or@inkteenused.ee. Tel: 5348 7318
Ostan ENSV rinnamärke, vanu
postkaarte ja fotosid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga
seotud kollektsioneerimise esemeid.
Tel: 602 0906 ja 501 1628, Tim
Numeroloogiline konsultatsioon annab
vastuseid paljudele Teie küsimustele.
40-aastane kogemus. Helistada telefonil
56646353 või kirjutada aadressil:
irene.pukk@gmail.com
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
Tel.56562191
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12- aastane töökogemus
ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327.
Ostan garaaži Jüris. Tel 55645464
Ostan 1-2 toalise korteri Jüris.
Tel: 56750345
RAID & KO kliendid ostavad
kinnisvara. Hindamine tasuta. Sobiva
pakkumise korral kiire tehing. Oodatud
kõik pakkumised! Mart Vellama,
mart@raid.ee, tel. 5341 4685

•••
Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest
06.12 Jüri alevikus varastati öö
jooksul sõiduauto Mercedes-Benz
küljepeeglid.
10.12 Vaskjala külas tõukas
38-aastane mees peretüli käigus
26-aastast naist. Tüli juures viibisid kaks alaealist last.
16.12 Peetri alevikus toimus alaealiste poolt korraldatud majapidu, mille käigus tuvastati alkoholijoove 11 alaealisel. Peol viibinud
lapsed olid vanuses 12-17.
27.12 Peetri alevikus murti ukseluku lõhkumise teel ehitussoojakusse, kust varastati erinevaid
esemeid.

•••

Päästeteenistuse teated
1. 12 Luigel, Ööbiku tn 2 oli imik
sõiduautos, uksed lukus ning
võtmed sees
8. 12 Jüris, korstna põleng
11. 12 Tartu maanteel Peetris oli
prügi teel

Südamlik kaastunne
Luule Niinesalule kalli

ISA

Kaotuse puhul.
Rae Vallavalitsus

Rita, Regina ja Galina
südamlik kaastunne
kalli isa ja abikaasa

ALDUR PALATU
(09.03.1951-02.01.2018)

kaotuse puhul.
Mare perega

Sügav kaastunne armsale
klassijuhatajale, Küllike
Podnekile, kalli

EMA

kaotuse puhul.
Sinu õpilased 24. lennust

Südamlik kaastunne kogu
perele ja lähedastele

LIY KOIK
kaotuse puhul.

Naabrid Triin ja väike Kristo

12. 12 Abistati kiirabi Ülejõe
külas
14. 12 Ringteel, Jüris oli teel
pikali sõidetud liiklusmärk

DETSEMBRIS LAHKUNUD

16. 12 Abistati kiirabi Jüris
20. 12 Assakul koristati teelt
auto rehv
21. 12 Kustutati tulekahju Kalesi
masinakeskuses
22.12 Likvideeriti avarii
tagajärjed ringtee 7.-km.
22.12 Tulekahju Jüris, Ehituse 4
23. 12 Kustutati järelevalveta
lõke Jüris
24. 12 Puu teel Rae külas
24. 12 Tulekahju Jüris,
Kasemäe 4
27. 12 Likvideeriti avarii
tagajärjed Rae teel

ENN VIKKISK
EDUARD TEVIS
AARE KIVILO
ANDRUS REBANE
PEEP JÕGI
LEOPOLD MATIZEN
KATRI VENDONEN
VAIKE-ROSILDA BALASJAN
LIY KOIK
THEA NIMMO

KUULUTUSED
JA ANUAR 2018

Detsembris
registreeritud
sünnid
SAVVA BUSSEL
STEN JASPER VAHTRAS
CHRISTIAN ŠIRAI
RAJU RIHARD UNNUK
YANN ANDERS LIUTKEVIČIUS
HARRY HEGER JOAMETS
ARTEM KOROBKOV
GEORG PAVLOV
ALBERT TOMING
ADORA KRAANER
SÄSIL SOOÄÄR
SASKIA HIIR
JOHANNA NAUMOV
LUMI LINAMÄE
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Jaanuarikuu sünnipäevad
ALFRED OJAMÄE

95

ASTA PROMANN

82

SILVA KUUS

94

LONNI JUHKAM

82

LIIDIA BAUMAN

93

RUDOLF SAKS

81

ESTER RUVEN

92

MEINHARD TENDER

81

ANNA RÄTTEL

90

VIIVE-ELLE SEPPAR

81

KLAVDIA PUHK

89

RAISA IVANOVA

81

SILVI JÜRGENS

89

ERMINA NÕMM

80

EVI VALK

88

IJA HLEBOSOLOVA

80

HELJE KALLAS

88

MAIMU SÄINAST

80

TATIANA KOVALEVA

88

SIRJE KUURBERG

80

ERNA TÕLK

88

JAAN MIITER

80

SENTA SIKK

88

ÜLLE MEINER

80

ERLANDA VELEMZON

88

GALINA KULL

75

EVALD TOOMLA

87

ENDEL TARIKAS

75

ERIKA-RENATE JEA

87

VALVE SOMANN

75

LEELO VILLANDBERG

86

PEETER SOIDLA

75

ELVI KIVI

86

ANU MÄNNASTE

75

HANS UNT

86

AINO TAMM

75

MARTA KOSMATŠOVA

86

TOIVO LIIV

70

VALDEKO LIIVA

86

ANDRES LAURITS

70

RAJA PIHL

86

LILJA SIKK

70

ANTS SUUREKIVI

85

LJUDMILLA LOMONOSSOVA

70

IVAN SLOBODYANYUK

85

LUULE VALGEMÄE

65

NADEŽDA TRAVKOVA

85

AINO ALOE

65

UNO KÖSTER

85

ANU VAHTRAS

65

ARNOLD VIIGIMÄE

84

LIILIA TAMBERG

65

PILVI-RENATE TAHK

84

MARIINA PAESALU

65

HILDA TAMM

84

ALAR BALASJAN

65

ALEKSANDRA SAVOLAINEN

84

ESTER KADAK

65

SAIMA ROOTS

83

MAIE VÄLJASTE

65

HELJU PIIRIMETS

83

ÜLO SOO

65

LINDA RÄNNE

83

REIN RAHNEL

65

VALENTINA PETRAŠOVA

82

KAIE TAMM

65

EHA RANNIK

82

RAILI JOHANSON

65

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Toimetus: sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Teostus: Meediapilt OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 7503 eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Koostööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

Lagedi lasteaiahoone.

Linti lõikavad läbi vasakult: Parmeron AS projektijuht Erkki
Aadli, kooli direktor Imbi Orav, vallavanem Mart Võrklaev
ja volikogu aseesimees Agu Laius.

