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Eesti Vabariik alustas oma 100. juubeliaastat.
Rae vallas tähistati seda kümnete sündmustega.
u lk 10–13 leiab pildigalerii vaid mõnedest kaunitest ja
isamaalistest hetkedest. Head EV100 aastat kõigile Rae valla
elanikele!
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Parimate sportlaste tunnustusüritus
tänas Rae valla spordi toetajad
18. veebruaril toimus Järveküla kooli aulas pidulik
vastuvõtt Rae valla parimatele sportlastele. Tänavusele
vastuvõtule olid palutud ka
sporditegevust ja Team Rae
valda toetavad ettevõtjad.
ANDRES KALVIK
Rae Sõnumid võttis mõnel neist nööbist kinni ja uuris, mis pani neid rahakotiraudu avama ja Team Rae valda
toetama.
Peamiselt mängu- ja spordiväljakute ning skatepark’ide tootmisega tuntust kogunud Tiptiptap OÜ tegevjuhi
Rasmus Varunovi sõnul on kogukondliku elu toetamine meeldiv tegevus.
„Meie punane logo paistab tumeda
vormi peal kenasti välja,“ alustab Varunov muheledes. „Kuna meie ettevõtte
toodang aitab kaasa laste arengule, panime hea meelega õla alla algatusele,
mis aitab kaasa, et nii noortel kui ka natukene vanematel inimestel oleks terves
kehas terve vaim. Meie ei oota niivõrd
tulemusi kui seda, et kogu ettevõtmine
kaasaks võimalikult palju kohalikke inimesi ja oleks hästi korraldatud.“
Jüris baseeruvat ja ligi 60 töötajaga
ettevõtet juhtiv Varunov ütles, et Rae
valla mängudega liitumine on vaid aja

küsimus.Ühtse löögirusika tekitamist on
takistanud asjaolu, et inimesed huvituvad erinevatest spordialadest ja enamik
kollektiivist elab väljaspool Rae valda.
Panustavad noortesse
Kahe töötajaga Baltic Floc Estonia
OÜ juhatuse liige Meelis Lepikult oli
varemgi Team Rae valla idee autori
Indrek Raigiga koostööd teinud ning
seetõttu jõudsid mehed kiiresti kokkuleppele. „Minu ettevõte keskendub
settekäitlusele ja kuna tegemist on
väga spetsiifilise valdkonnaga,siis pole
laiadele massidele suunatud reklaami
otseselt vaja. Soovin lihtsalt kohalike
noorte arengule kaasa aidata,“ selgitab Lepikult, kes on ka Rae valla mängude valitseva võitja Team Järveküla
eestvedaja. „Elvas käies tundub mulle,
et kõik tegelevad spordiga ja kogu aeg
toimub võistlusi. Samasugust õhkkonda tunnetan ka Rae vallas.“
Ka Eesti juhtiv personaliettevõte Finesta Baltic OÜ on õla alla pannud nii
Team Rae valla kui ka Team Järveküla
ponnistustele. „Soovin, et võimalikult
palju inimesi tegeleks spordiga ja valla
juhtkond sellele kaasa aitaks. Saavutatud kohtadest olulisem on kaasa lüüa ja
tubli olla,“ ütleb nooremana tõsisemalt
purjetamisega tegelenud, kuid praegu
end pigem tugitoolisportlaseks pidav
Martin Mägi. „Kõva sõna on juba see,
et Rae vald on Eesti üks sportlikemaid

omavalitsusi. Mul pole midagi selle
vastu, kui meile tekiks näiteks hästi tugev pallimänguvõistkond, kuid pigem
tuleks panustada järelkasvule.“
Tallinnas registreeritud Finesta Baltic OÜ toetab töötajate sportimist, kompenseerides igakuiselt 50 euro ulatuses
sportimisega seotud kulutusi. Edasijõudnuid aidatakse suuremal määral.
Pealinna ettevõtteid leidub Team Rae
valla toetajate hulgas teisigi. Esindatud
on aga ka kohalikud ülemaailmse haardega firmad nagu ABB ja Hekotek.
Nimelised särgid lastele
Indrek Raig avaldab lootust, et lähiajal saab Team Rae vald toetavatele
ettevõtetele lisa. Kui seni on vorme
jaotatud peamiselt täiskasvanutele,
siis käesoleval aastal on kavas teha
nimelised särgid kõikidele lastele, kes
esindavad Rae valda või oma kooli väljaspool valda toimuvatel võistlustel.
„Tulemus ei oma tähtsust,“ rõhutab
Raig. „300 särki oleme lastele juba välja
jaganud, umbes 700 tuleb veel teha.“
Rae valla sportlased on ainsad, kes
vabariiklikel võistlustel kõikidel aladel ühtsesse vormi on riietatud. Väärt
mõte poleks teoks saanud heade toetajate abita. Ühtsesse vormi riietatud Rae
valla täiskasvanute esindus tegi kaasa
Viljandis toimunud Eesti omavalitsuste talimängudel, millest teeme kokkuvõtte Rae Sõnumite aprillinumbris.
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Rae valla tublimad sportlased,
treenerid, eestvedajad,
toetajad ning Rae valda
esindanud sportlased
SPORTLASED
•Abigail
Tikerpalu

FOTOD OTT KATTEL

v Rae Huvialakooli Peetri võrkpallivõistkond ja
treener Ellen Liik.

r Uuesalu Arenduse esindaja Eduard Erkki Laur.
Edukas noorsportlane Kristian Otlot.

r

KOMMENTAAR
Spordi- ja huvitegevuse
hüvitise piirmäära on
kavas tõsta 180 euroni
JENS VENDEL

RAE ABIVALLAVANEM

V

aadates paremate sportlaste
tunnustamisüritusel pikka
nimekirja erinevate alade
tublidest noortest, siis julgen väita, et viie aasta pärast on Rae
valla spordielu väga heal järjel. Suuremat edu on üksikaladel loota täiskasvanute klassis ning selleks ajaks
tegutsevad Rae vallas mitmed võistkonnad vähemalt esiliiga tasemel.
Rae vallas on spordi- ja huvitegevuse toetus käesoleval aastal kuni 150 eurot lapse kohta. Kuna riik eraldas vallale
spordi- ja huvitegevuse arendamiseks
130 000 eurot, siis 65 000 sellest suuname piirmäära tõstmiseks 180 euroni.
See hakkab kehtima juba sellel aastal.
Spordi- ja huvitegevuse hüvitamise taotluste arv on kasvanud ligi kahele tuhandele ja kuna see on tõstnud
oluliselt menetluskoormust, kavandatakse muutusi, et nii taotlejate kui ka
vallavalitsuse koormust vähendada.
Ümberkorralduste raames soovime
rahaliselt rohkem toetada neid lapsi,
kes osalevad Eesti meistrivõistlustel.
Selle eesmärk on tõsta spordimeisterlikkuse taset ja innustada lapsi võistlema. Seda korda rakendatakse ka Tallinnas. Vallavolikogu hakkab lähiajal neid
küsimusi arutama.
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Rasmus Mesila
Rasmus Sudi
Reeda Tuula
Remi Felman
Rene Kaljuvee
Richard Piho
Rihard Rannamets
Risto Mätas
Risto Roonet

Robert Vain
Robin Alexander
Veskus
Roomet Libe
Stella-Maria
Raudam
Sten Ütsmüts
Taavi Tambur
Tarmo Kasak
Tarmo Tamm
Tarmo Tuul
Teele Randman
Terje Piirmann
Tiia Eeskivi
Tony Ats Tamm
Toomas Marrandi
Triinu Lamp
Tõnu Tänav
Vanessa-Rosalie
Vetevool
Victoria Ida Vähi
Virgo Karu
VÕISTKONNAD
•TTÜ/Rae
Spordikooli korvpallivõistkond
Christopher
Gutmann
Lauri Mürkhain
Kevin Peekman
Märtin Asi
Markus Kõllamets
Villem Harma
Rae Spordikooli
Peetri võrkpallivõistkond
Annabel Marist
Helena Paas
Iris Pajumäe
Liis-Marii Vilem
Lisandra Tatrik
Marleen Viir
w
Merili Kõrvel

4

RAE SÕNUMID
MÄRTS 2018

v Rae valda Eesti
valdade suvemängudel esindanud võrkpallinaiskond
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•AnuTREENERID
Uusmaa
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EESTVEDAJA
•Margus
Meri-
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Jooksupartneri
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TOETAJAD
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Project OÜ
ABB
Finesta Baltic OÜ
Viaston Infra OÜ
United
Finance AS
Baltic Floc Estonia OÜ
Coop
Uuesalu
Arendus OÜ
Balti Veski AS
TipTipTap OÜ
DPD Eesti AS
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Laduks OÜ
Laptopid.ee
AS Linford
AS Selver
Rae vallavalitsusele esitatud
taotluste põhjal.

Rae valla sportlased
on ainsad, kes
vabariiklikel võistlustel
kõikidel aladel ühtsesse
vormi on riietatud.

Paika saanud Rail
toob muudatusi
Riigihalduse ministri kehtestatud Harjumaa,
Raplamaa ja Pärnumaa maakonnaplaneeringud
on pannud paika kavandatava Rail Balticu raudtee
trassikoridori Eestis, Rae vallas läbib trass 7 küla või
alevikku.
Rail Balticu trassikoridor kulgeb Rae
valla territooriumil läbi Järveküla, Uuesalu, Lehmja, Rae, Soodevahe, Veneküla
küla ja Assaku aleviku. Planeeringuga
on määratud 350 m laiune ala, kuhu
projekteeritakse 66 meetri laiune trassikoridor. Soodevahe külasse planeeritava veeremi hooldedepoo ja sõlmjaama piirkonnas on planeeritud laiuseks
kuni 700-meetrine ala. Kuhu kaks rajatist täpsemalt tulevad, pannakse paika
eraldi detailplaneeringutega.
Lagedi piirkonnas toimub Rail Balticu trassi hargnemine. Reisirongiharu kulgeb Tallinna Ülemiste reisiterminali suunas olemasoleva 1520 mm
raudtee kõrval, kaubaveoharu läbib
Soodevahe ja Veneküla ning suundub
Muuga sadamasse.
Harjumaa maakonnaplaneeringu
alusel võib näha, et Lagedi piirkonnas
hakkab lääne suunas jooksev trass kulgema alguses paralleelselt raudteetrassi
ja hiljem ringteega.Rae küla piirkonnas
hakkab trass transpordikoridorist eemalduma, võttes suuna kinnistute alale kuni see jõuab Tallinn–Tartu maanteega ristumise kohta Assaku aleviku
läheduses, kuhu on kavas välja ehitada
eritasandiline riste. Sealt edasi kulgeb
trass Uuesalu küla juurde, läbides Järveküla ääreala. Ristumisel VaskjalaÜlemiste kanali ja Pirita jõega viiakse
raudtee sillaga üle veekogu.
„Kehtestatud trassi valikut toetasid keskkonnatervise ja õnnetuseohu
kriteerium, samuti kultuuriväärtuste
ja põllumajandusega seonduvad kriteeriumid ning lähedalasuvate ehitiste osa,” märkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu

Harju maakonnaplaneering
Rail Balticu trassikoridori
asukoha määramiseks Rae
vallas.

w

Rae vald saab
Rail Balticu
trassi ehitamise
tulemusel uue
rongipeatuse Saku
Metalli lähedusse
Põrguvälja kandis.
koordinaator Kristjan Kaunissaare,
kes lisas, et tehnilise teostatavuse
poolest omas tänaseks välja valitud
trassilõik nõrka eelistust, kuna Jüri
kandis on kitsad olud ning ristumised
mitmete liiklussõlmedega.
„Kindlasti oleks vähem koormavam
olnud trassi taluda tänases ringteekoridoris koos ringteega,” kommenteeris
abivallavanem Priit Põldmäe.
Abivallavanem on veendunud, et
ringteekoridoris oleks lihtsam ja odavam planeerida ühiseid ülesõite,samuti aidanuks see trass ringteekoridoris
rohkem säästa maad elukeskkonnale.
Oluliseks plussiks tõi Põldmäe välja ka
keskkonnaaspekti. „Mitut joonobjekti
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Balticu trassikoridor
planeeringutesse

samas koridoris omades on keskkonnamõju kõige väiksem.” Põldmäe kõneles soomlaste näitele tuginedes, et
kuna uuringute järgi on raudtee müra
autode maanteemürast väiksem, siis
uute müratõkete rajamise järgselt
ühises koridoris vähenes soomlastel
kogu müra tase. „Peame leppima sellise otsusega, mis on,” nentis Põldmäe,
kes viitas planeeringuseaduse muudatusele, mis lõikas omavalitsused otsustusprotsessist välja.
Kompenseerimise osas otsust pole
Ehitushinnalt on tänaseks kehtestatud trass Kaunissaare sõnul 35 miljoni euro võrra soodsam.

Kuidas aga kompenseeritakse kinnistuomanikele trassi alune maa või
ehitised, selles osas abivallavanema
sõnul veel lukku pandud otsust ei ole.
Majandus– ja kommunikatsiooniministeerium on palunud saata kõik
trassikoridori jäävad ehituse ja planeerimistegevusega seonduvad soovid
neile kooskõlastamiseks. „Seega tuleb
vallal tingimustest lähtuda ja meil
kompromisside tegemiseks võimalusi
ei ole. Saame vaid muudetava üldplaneeringuga anda trassiäärseteks arendusteks uusi sobivamaid võimalusi,”
kõneles Põldmäe.
Kehtestatud planeeringud kolmes
maakonnas on nüüd aluseks raudtee

projekteerimisele. Raudteemaa ulatus ja maa täpne vajadus määratakse
ehitusprojektiga. Kuni planeeringu
elluviimiseni saab trassikoridori jäävaid maaüksusi edasi kasutada nende
senise sihtotstarbe järgi ning senist
maakasutust planeering koheselt ei
kitsenda.
Kuna Rail Balticu trassikoridor
ristub nii riigimaanteede, kohalike
teede kui väiksemate juurdepääsuteedega ning läbib eraisikute elamumaa kinnistuid ja planeeritavaid
arendusalasid, toob see kaasa muudatusi planeeringutes. Põldmäe kõneleb, et Rae vald on juba algatanud
põhjapiirkonna üldplaneeringu, mille üheks eesmärgiks on võimaldada
trassi lähedusse sinna sobivamad
tegevused.
Tulevikku vaadates saab aga Rae
vald Rail Balticu trassi ehitamise tulemusel uue rongipeatuse Saku Metalli
lähedusse Põrguvälja kandis. Põldmäe
tunneb head meelt, et kui tulevikus
peaksid hakkama sõitma raudteel
kohalikud rongid, saab Rae vald lisa
peatuse. „Samuti oleme saanud riigiga kokkuleppe üldplaneeringu muudatuste finantseerimiseks ja mitmete
uute teede, ristmike ja kergteede rajamiseks Rail Balticu ehituse käigus. Kas
see kõik aga kompenseerib raudtee talumist ning millist kasu võib Euroopa
ühendus vallale tuua, peab näitama
aeg,” resümeeris abivallavanem Priit
Põldmäe.
Rail Balticu raudteeliini planeerimise ja ehitamise eesmärk on selle
kasutamine reisijate ja kaupade rahvusvaheliseks veoks. Trassi ehitamise
alguseks on planeeritud Kristjan Kaunissaare sõnul 2019. aasta lõpp – 2020.
aasta algus ja valmis peaks see saama
2026. aastal. „Selle osas, millises järjekorras täpselt ehitama hakatakse, annab vastused ehituslogistikauuring.”

RS
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Jüri riigigümnaasiumi
avamine võib saada
reaalseks 2021. aastal

Kui eelmisel aastal ei
toimunud Jüri alevikku
kavandatava riigigümnaasiumi rajamise teemal
märkimisväärseid edasiminekuid, siis mõni aeg tagasi
haridus- ja teadusministeeriumist tulnud sõnumid
süstivad optimismi.
ANDRES KALVIK
Nimelt kohtusid Rae valla esindajad
veebruari alguses ministeeriumi koolivõrgu juhi Kalle Küttisega, kes andis
esmalt ülevaate riigigümnaasiumite arendamise hetkeseisust. Põhiline
arutelu käis siiski Jürisse planeeritud
riigigümnaasiumi rajamise võimalikkuse ja ajagraafiku üle. Olgu märgitud,
et vastava ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmisid Rae vallavanem Mart
Võrklaev ja toonane minister Jürgen
Ligi juba 2016. aasta keskel.
Ehituseks kulub seitse kuud
Võrklaev ütles peale kohtumist,
et ministeeriumil on jätkuvalt soov
Jürisse riigigümnaasium rajada, kuid
võrgustiku arengut on pidurdanud
ehitushindade tõus ja seetõttu ei
pruugi kõikide planeeritud koolide
rajamiseks raha jätkuda. Hiljuti pandi
nurgakivi Viimsi riigigümnaasiumile,

mis teeb uksed lahti juba sel sügisel.
Tabasalus alustab riigigümnaasium
tegevust 2020. aasta septembris. „Teiste Harjumaa riigigümnaasiumite suhtes on läbirääkimised pooleli ja alustamise kuupäevad veel otsustamata,“
täpsustas haridus- ja teadusminister
Mailis Reps.
Jüri riigigümnaasiumi osas on vald
koostanud vajaliku detailplaneeringu,
mis kehtestatakse hiljemalt septembriks. Repsi sõnul tuleb esmajoones
sõlmida leping, mis määratleb ajakava
ja rahastamisvõimalused ning pärast
seda saab välja kuulutada arhitektuurikonkursi. Viimsi näite puhul kulub
ehituseks seitse kuud.
„Praeguse ajagraafiku järgi, kui
kõik läheb plaanipäraselt, oleks reaalne riigigümnaasium Jüris avada 2021.
aastal. Leppisime kokku, et mõlemad
osapooled pingutavad selle nimel ja
lähiajal üritame allkirjastada vastava
lepingu,“ lausus Võrklaev.

Ministeeriumi otsusest sõltub palju
ka Rae valla koolivõrgustiku laienemise
kava. Nimelt ehitatakse riigigümnaasium tingimusel, et vallas ei tegutse paralleelselt munitsipaalgümnaasiumi.
Jüri riigigümnaasiumi realiseerumisel
ehitatakse Järvekülla uus põhikool,
mille avamisplaan on aastal 2020. (varasemalt on arutatud võimalust rajada
põhikooli juurde gümnaasiumiosa).
Tasuta koolilõuna ja transport
Riigigümnaasiumi suurim lisaväärtus õpilastele tuleneb õppekorraldusest
ja valikkursustest. Põhikooliklassideta
gümnaasiumis on võimalik õppetööd
korraldada paindlikumalt ja viisil, et
see arvestab õpilaste võimeid ja huvisid: näiteks perioodõpe ja 75 minuti
pikkused tunnid, mistõttu õpitakse vähem aineid korraga. See vähendab õpilaste koormust ja annab rohkem aega
keskendumiseks. Samuti on võimalik
aktiivsete õpinädalate vahele pikkida
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Põhjapiirkonna üldplaneeringu
tegemise käigus viidi läbi
liikuvusuuring
Mobiilide positsioneerimise järgi liigub igapäevaselt vallast välja ca 6,5
tuhat ja sisse tuleb ca 4 tuhat inimest.
Umbes 4 tuhat päevast väljarännet
tehakse Peetri piirkonnast ja nendest
90% liigub Tallinna kesklinna piirkonda.
„Rae valda tulevatest ca 4000 inimesest tuleb linnast ca 60%, ülejäänud saabuvad naabervaldadest ja
suuremas osas Lääne poolt Harkust ja
Sauelt,” kommenteeris abivallavanem
Priit Põldmäe.
Mobiilipositsioneering ei anna ülevaadet 100% realistlikust olukorrast,
aga selle alusel saab näha inimeste liikumisharjumusi ja intensiivsust.
Liikuvusuuringu tulemusi arvestatakse Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamisel.
RS
Rae valla ainus gümnaasium – Jüri
Gümnaasium – muutub peale riigigümnaasiumi avamist põhikooliks.
FOTO RAE SÕNUMID

ühe valikainega nädalaid. Ka füüsiline
õppekeskkond luuakse modernne ja
noortele sobilik, mis võimaldab erinevate õppimismeetodite rakendamist.
„Lisaks on õpilastele tagatud tasuta koolilõuna ning hüvitatakse ühistranspordiga sõit kodu ja kooli vahel.
Juhul, kui koolitee läbimiseks kulub
rohkem kui kaks tundi päevas või kui
ühistransport ei toeta õpilase koolis
käimist, hüvitatakse majutuskulusid
50 euro ulatuses kuus,“ lisas Reps.
Riigigümnaasium loob õppimiseks
tingimused kodu lähedal ja seega peab
õppesisu olema võimalikult laiapõhjaline. „Kallakutega koolid sobivad pigem suurlinnadesse, kus õpilastel on
võimalik valida erinevate gümnaasiumite vahel,“ selgitas Reps. „Uue kooli
õppesisu loomisel lähtutakse õpilaste
ja kogukonna huvidest ning riiklikest
prioriteetidest, arvestades kooli võimalusi. Õppesisu kavandamisse kaasatakse ka kogukonda.“

FOTO RAE VALD

Noorsootöö arendamiseks saab
taotleda toetust
2018. aastal toetatakse riigi poolt noorsootöö arendamist ning Rae vallas on
ette nähtud huvihariduse ja huvitegevuse toetus.   Rae vallas tegutsevatele
juriidilistele isikutele suunatud toetuse eesmärgiks on noorte võimaluste ja
osaluse suurendamine huvihariduses ja huvitegevuses ning selle kättesaadavuse parandamine.
Toetust antakse sihtotstarbeliselt õppevahendite ja/või inventari soetamiseks, mille abil:
luuakse täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Rae vallas;
luuakse võimalusi erivajadustega laste osalemiseks huvitegevuses ja –hariduses;
luuakse täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
suurendatakse huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavust;
pakutakse huvitegevust ja -haridust rohkemale arvule noortele.
Toetuste kogumaht on 18 000 eurot ning suurus ühe taotluse kohta on
kuni 4000 eurot.
Toetust saab taotleda kuni 13. aprillini 2018. Toetuse taotlemise vorm on
leitav Rae valla kodulehel. Lisainfo saamiseks pöörduda noorsootöö spetsialisti Mari-Liis Paekivi poole telefonil 5552 5478 või mariliis.paekivi@rae.ee.

•
•
•
•
•

MARI-LIIS PAEKIVI

NOORSOOTÖÖ SPETSIALIST
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JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

19. märts
18.30 Lugemiskohvik
Külas ajakirjanik ja krimikirjanduseteemalise blogi autor Jaan Martinson.
24. märts
12.00 Muinasjututund
Harrastusteater Kehra Nukk etendab
etenduse „Kati ja Jeti”.
28. märts
17.00 Lauamängude õhtu
Lauamänge on oodatud mängima
kõik huvilised (noored, pered, sõpruskonnad jne).

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED

MÄRTS
˸16.03 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis kl 18.00
Andrus Joonase näituse „Vastus on
ALEDOIA“ avamine.
Näitus jääb avatuks aprilli keskpaigani
Toetas Eesti Kultuurkapital. Tasuta.
˸16.03 Armastuslaulud neljas keeles kl 20.00
Rae Kultuurikeskuses
Diana Klas laulab prantsuse šansoone,
vene romansse, hispaania armastuslaule ja eesti armastuslaule. Klaveril saadab
ning armastuslauludest ja lauljatest
räägib vahele Jüri Aarma. Pilet 5€.
˸17.03 Kosmikute plaadi „Sügis
sanatooriumis” esitlus kl 21.00
Pilet eelmüügist 10€ ja kohapeal 15€.
Jälgi reklaami!

KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

15. märts
18.00 Peetri lugemiskohvik
Teemaks „Eesti autorid“.
17. märts
12.00 Peetri muinasjutuhommik
Raamatukoguhoidjad mängivad
käpiknukkudega ühe toreda kevadise
loo.

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
NELJAPÄEVAL,
15. MÄRTSIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

„EESTI
AUTORID”.

˸23.03 Mida mehed tegelikult
tahavad? kl 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Kolm karismaatilist meest, JESPER
PARVE, MARGUS VAHER ja EERO SPRIIT,
räägivad otse ja ausalt, mida mehed
tegelikult tahavad. Läbi huumori ja
eluliste näidete avavad nad enda
nägemuse meeste väest ja sellest,
milles peitub nende meelest sügava
naiselikkuse essents. Mis on see, mis
muudab naise iga mehe jaoks täiesti
vastupandamatuks? Avameelselt lahatakse ka paarisuhte erinevaid aspekte
alates arhetüüpidest kuni piinlike seksi
ja deitimislugudeni välja.
Olete lahkelt palutud sõna sekka
ütlema! Muidugi on mõttevahetuses
osalemine rangelt vabatahtlik. Kusjuures kõik jääb nende seinte vahele. Me
ei salvesta ega lindista. Pilet: 20€
Alates 1. märts 25€
Kohapeal 35€
Piletite müük Rae kultuurikeskuses või
Piret Kriisa +372 5693 6830.

˸25.03 Olukorrast meie peas
kl 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Arutleme päevakajalistel teemadel.
Külla on kutsutud arvamusliider.
Jälgi reklaami!

APRILL
˸01.04 „Memme-Taadi klubi“
kl 14.00
Jüri Raamatukogus
Valdo Jahiloo humoristlik pärastlõuna.
Tasuta.
˸02.04 Rae valla laulaps 2018
Jälgi reklaami!
˸13.04 Retropidu kl 22.00
Jälgi reklaami!
˸15.04 Vaskjala külaselts koostöös
Rae Kultuurikeskusega „Saame tuttavaks läbi loomingulise tegevuse!“
kl 12.00
Multimeedia töötuba. „Kevade“ filmi
loomine Vaskjala küla moodi.
Töötuba viib läbi Ott Kattel.
Toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Tasuta.
˸20.04 Laste- ja Noorteteater Reky
„Nukitsamees“ kl 11.00
Jälgi reklaami!
˸20.04 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis kl 19.00
Toetas Eesti Kultuurkapital.
Jälgi reklaami. Tasuta.
˸23.04 Jüripäev 2018 kl 19.00
Jüri Kirikumõisa pargis
METSATÖLL
Jälgi reklaami!
˸29.04 Olukorrast meie peas
kl 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Arutleme päevakajalistel teemadel.
Külla on kutsutud arvamusliider.
Jälgi reklaami!
Sündmusi lisandub jooksvalt, täpne info
kultuur.rae.ee!

TASUB TEADA
MÄRTS 2018
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valdame tänu JJ-Street Tantsukooli lastevanematele, kes toetasid heategevuslikku vähiravifondi Kingitud Elu. Fond toetab Rae valla elanikke,
kelle ravikulude katmine Eesti Haigekassast on ühel või teisel põhjusel
võimatu. JJ-Street Tantsukool tegutseb Rae vallas juba neljandat aastat ning
heategevuslikud jõulukontserdid on muutunud armsaks traditsiooniks, millega
soovime väikeste heategudega jõuda abivajajateni. Täname JJ-Street Peetri küla,
Järveküla, Lagedi ning Jüri lapsevanemaid.
SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi Kingitud Elu
EE212200221059073061 “Rae”

Märtsi keskpaigani näeb Mari Kartau
näitust vabaduse püüdlusest
15. veebruaril avati Rae Kunsti Platsis koostöös Eesti Kunstnike Liiduga
kunstiklassikute näitus „Vabadus“.
Näitusele on valitud autorid, kes
nõukogude ajal otsesemalt või kaudsemalt võitlesid oma loominguga Eesti
vabaduse eest. Eestis polnud otseselt
riigivastast põrandaalust kunsti, nagu
Venemaal. Kuid siin oli tänu Soome
televisiooni kaudu tulevatele Lääne
mõjudele rohkem vabadust ja paljud
kunstnikud kasutasid seda, et vihjata
meie riigi olnud või tulevale võimalikule iseseisvusele. Otsesteks märkideks on Raul Meeli Eesti kaardid. Ka
Rene Karil, kes koos Andrus Rõuguga
pälvis sel aastal teenetemärgi, tõi sinimust-valge näitusele juba 1988. aastal,
kus see keelati.
Mitmed eesti kunstnikud, nagu
Malle Leis, Herald Eelma, Evi Tihemets,
Peeter Ulas ja Kaisa Puustak, kasuta-

sid oma töödes motiive, mis kuuluvad
lahutamatu osana eesti rahvusliku
identiteedi juurde. Näiteks talutared,
kartulid ja rahvariided, rääkimata kaunist Eestimaa loodusest. Kaljo Põllu
uuris identiteeti sügavamalt, soomeugri juurte kaudu.
Ja just veidi enne Eesti vabanemist
korraldas Siim-Tanel Annus oma koduõues performance´id, mis oli juba iseenesest uuenduslik kunstivorm, kuid
nendestki võib välja lugeda viiteid
Eesti ajaloole ja mütoloogiale.
Näitusel esindatud kunstnikud:
Raul Meel, Malle Leis, Andrus Rõuk,
Rene Kari, Evi Tihemets, Peeter Ulas,
Herald Eelma, Siim-Tanel Annus, Mari
Kaljuste, Kaisa Puustak, Kaljo Põllu.
Näituse kuraator Mari Kartau. Näitus jääb avatuks märtsi keskpaigani.

RAE KULTUURIKESKUS

15. aprillil, pühapäeval kell 16.00
Lagedi keskusehoones toimub

Lagedi aleviku
üldkoosolek
Päevakord:
Aruanne 2017. aasta tegemistest ja 2018. aasta ülevaade (alevikuvanem Tea Sõlg).
Lagedi aleviku arengukava
2018–2022 (Rein Karm).
Oma nõusoleku koosolekust
osa võtta on andnud volikogu esimees Laine Randjärv ja vallavanem
Mart Võrklaev.
Küsimusi neile võib esitada
1. aprillini tea.solg@lagedi.ee
või telefonil 522 0820.
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Uuesalu
24. hommikul heisati Uuesalu külas trikoloor ja üheskoos mindi rongkäiguga IBE uude kontorisse hommikohvile ja kringlile. Paar päeva varem toimus külavanema Toomase ja tema kaasa Evelini vastuvõtt
Uuesalu kogukonna eestvedajatele ja IBE Estonia OÜ koostööpartneritele.
FOTO MARKO KOKS

Kurna
Kurna külarahvas heiskas küla tunnuslausega trikoloori ja avas kultuuritunneli seinal metallplaadi EV100. FOTO ERAKOGU

Lagedi Kool

Vaida Kool

FOTO LAGEDI KOOL

FOTO EVE LUMI

Pidupäeva auks meisterdatud suupisted
kõnelevad iseenda eest.
FOTO ERAKOGU

KOGUKONNAELU
MÄRTS 2018

Peetri Lasteaed
Vabariigi auks korraldati pidulik lõunasöök
kogu Peetri lasteaia perele.

11

Jutuhommikul kuulati Rhea Rosette Tüüri enda tehtud muinasjuttu.
FOTOD RIINA ROSAR

Peetri Kool
Põhikooli õpilased pidasid vabariiki meeles piduliku aktusega. FOTO MARKO KOKS

Jüri Gümnaasium
Õpilased valmistasid imehea
tordi ja austasid vabariiki südamliku aktusega.
FOTO JOOSEP TIITUS
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Järveküla Kool
Käsitööõpetaja Marika Viira üleskutse kokku koguda õpetajate kodudes leiduvad rahvarõivad tõi ootamatult palju järgijaid. Koolis avati suisa näitus. FOTO MARJA-LIIS DOBRUS

Jüri
Taaramäe, Tõrukese ja Õie
lasteaiad korraldasid piduliku
rongkäigu vallamaja juurde, kus
tantsiti, lauldi ja sooviti Eestile
pikka iga.
FOTO MARI-LIIS LAANVEE

Kell 7.33 heiskas Jüris lipu valla
aukodanik ja kaitseliitlane Lembit
Sall.

KOGUKONNAELU
MÄRTS 2018
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Hommikune kalmistu külastus, kus mälestati Vabadussõjas
langenuid, endisi valla kultuuritegelasi, vallajuhte. Fotol asetab
vallavanem Mart Võrklaev küünla Vabadussõjas langenu auks.

Kaitseliidu üksuste pidulik jalutuskäik Jüri kirikuaeda.

Vabadussamba jalami juures langenud sõduritele austust avaldamas. Eesplaanil kaitseliitlane ja noorkotkaste pealik Janek Võsu.

100 aupauku vabariigi auks Jüri kirikuaias. Kinkijateks kaitseliitlased.

Hümni laulsid Rutt Ridbecki saatmisel õde-vend Hanna
ja Madis Kaarli.

Jüri kirikus peeti valla pidupäevaaktus, kus Eesti Vabariiki õnnitles vallavolikogu esimees Laine Randjärv. FOTOD KRIS MOOR
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Lagedi kooli endine direktor:
palk peaks olema vähemalt
„Nõuan järele vastamist
nii kaua, kui asi on selge.
Ja kui iseseisvalt ei suuda
õppida, siis istume koos ja
teeme selgeks,“ tutvustab
president Kersti Kaljulaidilt
Valgetähe V klassi teenetemärgi saanud matemaatikaõpetaja Agu Ojasoo (73)
oma tööpõhimõtet.
ANDRES KALVIK
Aastatel 1990–1995 Lagedi koolis matemaatikaõpetaja ja 1998–2001 direktori
ametit pidanud Ojasoo pakub, et kaugel
pole aeg, kui gümnaasiumi lõpueksamitel ja ülikooli sisseastumiskatsetel
võib kasutada nutiseadmeid. Kuus last
üles kasvatanud ja praegu Gustav Adolfi Gümnaasiumis matemaatikat õpetava Ojasoo sõnul muutub aeg niivõrd
kiiresti ning kõikvõimalikke uuendusi
tuleks positiivses mõttes ära kasutada.

•

Teenetemärkide saajalt on kombeks küsida, et kas tunnustus tuli
Teile üllatusena? Küsin minagi.
Täiesti kindlalt. Usun, et enamikele tuli teenetemärgi saamine üllatusena. Tegelikult olin päris jahmunud,
sest enda meelest pole mul väga suuri
teeneid Eesti ees. Kuulsin uudist esmakordselt koolis kolleegi käest.

•

Miks käisite Narvas rongiga?
Pikk sõit ikkagi ja polnud varem
rongiga Narvas käinud. Väga mõnus oli.
Läksin päev varem kohale, et koduneda
ja puhata. Käisin Narvas ka aasta tagasi
matemaatikaõpetajatega ja toona tekkinud tunne, et Narva elanikud on väga
sõbralikud, süvenes nüüd.Tavainimene
suhtub külalisse vastutulelikkusega,
palju avalamalt kui keskmine eestlane.
Palju arutletakse Narva elanike
•meelsuse
üle ja muretsetakse, miks
nad pole Eesti uudistega nii palju

Valgetähe V klassi teenetemärgi vastuvõtmisel Narvas. FOTO ARNO MIKKOR

kursis. Kui palju Eestit on Euroopa
Liidu idapiiri ääres?
Mulle tundub, et on ikka küll. Narvalased tahavad olla eestimaalased, aga nad
ei taha olla eestlased. Neil on õigus olla
osa suurest vene kultuurist. Narva peatänav kannab Puškini nime ja see on neile
väga tähtis nimi. Puškin on väga tähtis
kirjanik ka maailma ajaloos. See tunnetus peab narvalastele jääma. Kui Eesti riigi koosseisu jäämise kohta tehtaks rahvahääletus, siis ma ei usu, et narvalased
sooviksid minna Venemaa alla.
Kuidas end pidulikul vastuvõtul
•tundsite?
Kas sama mugavalt kui
klassiruumis tahvli ees seistes?
Tunnen end ülearu kilbile tõstetuna.
Ma ei ole Gustav Adolfi Gümnaasiumi
parim õpetaja. Absoluutselt kindlasti! Ja
ma pole ka vabariigi matemaatikaõpetajate hulgas mingi tipptegija. See on
nagu lotovõit – tuleb ära kannatada ja

ärge olge kadedad. Peast käis läbi mõte,
et lasen teenetemärgi õpetajate seas
päev-päevalt ringi käima, kuid statuudi
kohaselt tohin ainult mina seda kanda.
Leidsin asendusvariandi. Ostsin huumori mõttes ja lugupidamise märgiks
igale õpetajale šokolaadimedali.
No päris tühja koha pealt teenete•märke
ei jagata. Rääkisin eelnevalt
GAG-i direktori Hendrik Aguriga
ning tema sõnul tunnustati Teid
aastatepikkuse rutiinse ja eduka
töö eest. Milliste töövõitude üle ise
enim uhkust tunnete?
Mulle tuli väga suure üllatusena, et
sain paljudelt oma endistelt õpilastelt
õnnitlusi. Nad meenutavad siiani minu
kindlat põhimõtet, et põhitõed peavad
saama selgeks. Enne ei saa õpingutega
edasi minna. Nõuan järele vastamist
nii kaua, kui asi on selge. Ja kui iseseisvalt ei suuda õppida, siis istume koos ja

KOGUKONNAELU
MÄRTS 2018

õpetaja
2000 eurot

aastal gümnaasiumi, sai üks poiss meremehena töötanud onu käest taskukalkulaatori. Kui matemaatikaõpetaja
seda tunnis nägi, läks ta raevu: „Kas
sa kavatsed sellega eksamile ka tulla?
Viska minema see kapitalistlik rämps!“
Läks viis aastat mööda ja kooli kokkutulekul küsisin õpetaja käest, et kuidas
selle rämpsuga on? Vastus kõlas: „See
pole rämps, see on Nõukogude Liidu
toodang ja lõpueksamil kohustuslik.“
Aeg muutus niivõrd kiiresti. Meie tohtisime keskkoolis kasutada vaid arvutuslükatit ja Bradise tabelit.
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arvestanud, et nad kukuvad eksamil
läbi. Nad polnud harjunud kodus õppima, sest nad ei saanud matemaatikast
aru. Natukene kordasime ja tasemetööl
olid hinneteks ühed ja kahed. Tuli välja,
et õpilastel olid lüngad alates viienda
klassi programmist. Hakkasin siis sealt
pihta. Jõuludeks polnud ma üheksanda
klassi õpikut lahtigi teinud, kuid mul
polnud teist valikut. Lõpuks kukkus eksamil küll kaks õpilast läbi, kuid oli ka
viielisi. Minu loo moraal on see, et enne
järgmise asja juurde asumist peab eelnev selge olema. Ja eneseusku on vaja.

ikka kasutate tunni ajal?
•Õpikut
•Olete teravalt sõna võtnud ka kuKasutan ikka, kuid minu tunnid jundava hindamise teemal.

kujunevad alati isesugusteks. Ma ei tea
kunagi enne tunni algust, kas me avame õpiku või mitte. Olen lastele öelnud,
et kahe peale peab õpik olema. Ise leppigu kokku, kumb tassib. Tegelikult on
õpikust õppimise oskus kehva. Näiteks
kui annan tunni alguses ülesandeks
õppida iseseisvalt selgeks uus teoreem
ja tulla sellest klassi ette rääkima, siis
pean tihtipeale lihtsama vastupanu
teed minema ja ise seletama.
Kas õppekavas on matemaatika•tunde
piisavalt?

teeme selgeks. Toona võis see tunduda
kiusamisena, kuid järjepidevus viis selleni, et matemaatika oli neil korras.

•

Kuidas on matemaatika õpetamine muutunud selle ajaga, kui Teie
sellega tegelema hakkasite?
On kõvasti muutunud. Praegu ei tee
arvuti ja spetsiaalsete programmideta
midagi. Ka tundide ülesehitus on teistsugune. Nüüd on moes rääkida muutunud õpikäsitlusest ja proovin minagi
ajaga kaasas käia. Kord küsisin õpilaste
käest Heroni valemit. Nad vastu: „Me
pole seda õppinud!“ Soovitasin neil siis
taskust telefon võtta ja vaadata. Mina
ilmselt seda aega ei näe, kuid ilmselt
on tulevikus ka gümnaasiumi lõpueksamitel ja ülikooli sisseastumiskatsetel
nutiseadmed lubatud. Kriitikud ütlevad kindlasti, et nii ei tohi teha, sest siis
ei pea üldse midagi õppima. Aga toon
ühe võrdluse. Kui mina lõpetasin 1965.

Õppekava on ikka hullusti kärbitud.
Ühe kärpimise juures olin vabariiklikus
ainekomisjonis ise. Meile anti käsk: materjali on liiga palju ja tuleb vähemaks
võtta. Näiteks oli vanasti vaja põhikoolis selgeks saada seitse algebra põhivalemit. Nüüd otsustati, et aitab kolmest
esimesest valemist küll. Ülejäänuid
tutvustatakse. Tore küll, kuid gümnaasiumis peab õpilane neid kõiki kasutada
oskama ja koormus on kandunud kümnendasse klassi. Mina sellega nõus pole
ja surun vana vaimu järgi seitse valemit
ikka pähe. Näiteid saab tuua veel.
salanippe, kuidas täieli•kultJagage
humanitaarainete poole kaldu
olevale õpilasele matemaatikat selgeks teha?
Sain hindamatu kogemuse 2013.
aastal ETV eetris olnud telesarjast
„Üheksandikud“. Mulle anti Lasnamäel
asuva Kuristiku gümnaasiumi 9. klass,
kes oli matemaatikas äärmiselt nõrk.
Minu ülesandeks oli parimal võimalikul moel neid kevadiseks eksamiks
ette valmistada. Ajal, kui mina neid
õpetama hakkasin, olid kõik õpilased

Selle metoodika suurim kitsaskoht on
see, et hoolimata pidevast kiitusest võib
õpilane eksamil läbi kukkuda. Kujundav
hindamine ei toimi üheski aines teadmiste-oskuste mõõdupuuna. Väga nõrka
õpilast võib kiita, kui ta saab rahuldava
hinde. Kui aga sama tulemuse teeb tugev
õpilane, kirjutan kommentaariks: „Mis
see siis nüüd oli? Võta ennast kokku!“
Tuleb aga meeles pidada, et eksamil ei ole
kujundavat hindamist. Eksamil saadakse
hinne, mis vastab teadmistele.
Kuidas on üleriiklikult olukord
•matemaatikaõpetajatega?

Kurb. Õpetajate keskmine vanus
järjest suureneb. Natukene päästab
olukorda asjaolu, et rahvaarvu vähenedes läheb ka vähem õpetajaid vaja.
Mida tuleks teha, et õpetajaid ei
•peaks
tikutulega taga otsima, vaid
kooliukse taga lookleks järjekord?
Kui suurt palka oleks vaja maksta?
Kaks tuhat ikka. Õpetajate palgaga
on ka omajagu mängitud. (Endine haridusminister) Jaak Aaviksoo tõstis jõuliselt noorte õpetajate palka, kuid vanade
õpetajate töötasu jäi samaks. Ma olen
põhimõtteliselt selle vastu, et kogemuseta noor saab sama palga kui mina.
Ma ikka tean natukene rohkem. Palk
on nadi, kuid on ka muid pärssivaid
tegureid. Õpetaja maine jätab soovida.
Kas üleriigilises meedias on õpetajatest rohkem kiitvaid või skandaalseid
lugusid? Kuulsin äsja kolleegide käest,
et Donald Trump olla (Florida koolitulistamise järel) välja käinud idee, et
õpetajatel võiksid olla relvad taskus.
(Hüüatades) See pole ju lahendus! Õnw
neks pole meil asjad nii hullud.
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Rae valda on viimastel aastatel
•kerkinud
mitmeid uuselamurajoone. Kuidas eemalt vaadates tundub
— kas Rae vallal on oma identiteet
või võtavad inimesed seda piirkonda kui Tallinna osa?
See, et Rae vald on linna lähisvald ja
usutavasti enamus elanikke käib tööl Tallinnas,ei ole ilmselt siiski elanikele mõjunud nii, et nad end tallinlasteks peaksid.
Eks selle oma valla identiteedi säilimisel
on oluline iga ülevallaline ja ülekülaline
üritus, lasteaia- ja koolikohad, kindlasti
ka oma valla leht, kust kohalikke uudiseid leida. Aga isegi kui Rae vald kasvõi
administratiivselt liita Tallinnaga (SuurPärnu eeskujul), ei kao kohalik elu ja tutvuskond ning traditsioonid veel kuhugi.
Ega ka näiteks Nõmme linnaosa Tallinnas ei ole minetanud omapära.

Rae valla laululapse
võistlus tuleb taas
2. aprillil kogunevad meie
valla kõige tublimad laululapsed kultuurikeskusesse
oma laululusti näitama.
Võisteldakse kuues erinevas vanuserühmas: 3–4-aastased; 5–6-aastased; 7–9-aastased; 10–12-aastased;
13–15-aastased ja 16–18-aastased (19,
kui õpib üldhariduskoolis). Arvesse läheb laulja vanus seisuga 31.12.2018.

Intervjuus Eesti Päevalehele ütle•site,
et olete GAG-is tööl viimaseid
aastaid. Palun täpsustage!
Mul on õpetada üks 11. ja üks 12.
klass ning rohkem ma juurde ei võta.
Ei jõua enam. Mulle meeldib oma klasse riigieksamini õpetada ja tulemuste
eest vastutada. Seega jääb järgmine
õppeaasta mulle viimaseks.
Mida täiskohaga pensionärina
•oma
eluga peale hakkate?

Mul on virnade viisi enda koostatud ülesandeid ja õppematerjale. Võibolla panen need kokku ja teen ühe korraliku õpiku.
Möödunud aastal Laulukaruselli finaali
parim Minna Marie Truus osalemas
2014. aasta Rae valla lauluvõistluse
kõige nooremas vanusegrupis.
FOTO RAE KULTUURIKESKUS

Igast vanuserühmast valitakse
välja parimad, kes esindavad Rae valda
Harjumaa laululapse võistlusel 20.–21.
aprillil Kose kultuurikeskuses.
„Rae valla laululapse“ võistlusel
saavad osaleda kõik lapsed, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris
registreeritud Rae vald. Rae valla lasteaedades ja koolides toimuvad eelvoorud, mille tulemusena selguvad
„Rae valla laululapsel“ osalejate nimekirjad.
Lapsed, kes ei õpi Rae valla haridusasutustes, kuid on Rae valla elanikud
ja soovivad valla lauluvõistlusest osa
võtta, peavad ette laulma eelvoorus
Jüri Gümnaasiumis 20. märtsil ning
otsuse edasipääsemise kohta „Rae valla laululapse“ võistlusele teeb sealne
žürii (hindamine toimub väljaspool
Jüri Gümnaasiumile ette antud kvoote!).
Eelvoorule registreerimiseks palume võtta ühendust Jüri Gümnaasiumi
huvijuhiga aadressil huvijuht@jyri.
edu.ee või Rae kultuurikeskusega aadressil sandra.suurkask@rae.ee.
Kõigis lauluvõistlust puudutavates
küsimustes võib samuti pöörduda Rae
kultuurikeskuse poole telefonil +372
5556 9071 või meiliaadressil sandra.
suurkask@rae.ee.
Kõigile laululindudele aga head
harjutamist ja võistluseks ikka „okas
kurku“!

RAE KULTUURIKESKUS

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab

Agu Ojasoo tundis peale tunnustusest
kuuldes end liiga kilbile tõstetuna.
FOTO ANDRES KALVIK

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
toetab arendavaid teraapiaid vajavaid
lapsi.
Käesoleval aastal keskendub SA TÜ
Kliinikumi Lastefondi põhikampaania
“Üleannetus” muusika-, hipo- ehk ratsutamis-, tegevus- ja füsioteraapiale,
mis mõjuvad raskelt haigetele lastele
arendavalt, parandavad nende seisundit ja edendavad lähtuvalt erivajadusest
igapäevatoimingutes toimetulekut.

Teraapiate eesmärk on erinevate
haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine
ning lähtuvalt lapse erivajadusest
igapäevatoimingutes
toimetuleku
edendamine. Riiklikud vahendid ei
ole aga piisavad, et tagada kõikidele
raskelt haigetele lastele järjepidevalt
vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad
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Ühiselt koos 431 õpilase ja kooli sõbraga ujuti 11h 40 min jooksul 306,4 km.
FOTO ANDRES KALVIK

Jüris ujuti Eesti Vabariigi sünnipäeva
auks üle 300 kilomeetri
Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu eestvedamisel sooviti Eesti Vabariigi sajanda
aastapäeva tähistamiseks
ujuda 100 kilomeetrit. Läks
aga palju paremini ja kokku
tuli 306,4 km.
ANDRES KALVIK
Eestis teadaolevalt esmakordselt kavas olnud võistlusformaadi avasid kell
pool kaheksa hommikul kooli vilistlaskogu rattatiimi liikmed. Nende seas oli
ka ürituse idee autor, Hansaviimistluse OÜ juhataja Veigo Gutmann.
„Mulle meeldivad üle võlli asjad,“
ütles 1,4 km läbimise järel veest tulnud
Gutmann, kes tegeleb aktiivselt ratta-

spordiga. „Eelnevatel aastatel oleme
Eesti sünnipäeva tähistanud õpilaste
ja vilistlaste teateujumisega. Ujumine
on universaalne ala ja annab tervele
kehale koormust. Tahtsime anda panuse, et Eestimaal oleks ka järgmisel
sajal aastal terveid inimesi.“
Pärast pidulikku avamist oli kord
kooliõpilaste käes. Kehalise kasvatuse õpetaja Sirli Kantsi sõnul said lapsed ise endale sobiva distantsi valida.
Asjast huvitatuid oli palju ning seda
soosis pingevaba õhkkond ja võimalus
suures projektis kaasa lüüa. „Väiksemate õpilaste hulgas oli huvi suurem,“
täpsustas Kants.
Oma ujula olemasolu on Jüris end
õigustanud. Regulaarsed ujumistunnid on lapsed veega sõbraks teinud
– kolmandate klasside lõpetajate hulgas pole vaid üksikud ujumist selgeks
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saanud. „Sellest aastast kehtima hakanud uued normid on küll varasemast
nõudlikumad, kuid õppe kvaliteet on
nüüd parem. Ujumistunde on rohkem
ja meil on igas tunnis abiks ujumistreener. Mulle see väga meeldib,“ rääkis Kants.
Kolme esimese õppeaasta jooksul ujuvad Jüri Gümnaasiumi lapsed
kokku 40 tundi ja edasi kümme tundi aastas. „Kolme aastaga saadakse
ujumine selgeks ja seejärel toimub
oskuste täiustamine. Harjumaa koolidevahelistel võistlustel oleme reeglina
jõudnud kolme parema hulka,“ märkis Jüri Gümnaasiumi direktor Maria
Tiro. „Rõõmu valmistab ka ühiskonnas paranenud suhtumine – leitakse,
et ujumisoskus on vajalik ja pingutatakse, et laps selle omandaks. Ujumine
ei tähenda ainult füüsilise võimekuse
parandamist. Kogemus on näidanud,
et ujumine rahustab neid inimesi, kes
on keskmisest rahutumad ja kellel on
raskusi keskendumisega.“
Üksteist ja pool tundi väldanud
ujumispäeva jooksul käis basseinist
läbi 431 huvilist. Kaasa lõid ka inimesed Tallinnast ja teistest ümberkaudsetest omavalitsustest. Osalejate suust
kostus kiitust mõnusa atmosfääri ja
ladusa korralduse kohta. Distantsiliselt andsid suurima panuse aktiivselt
ujumisega tegelevad Anete Mooro ja
Gerly Herodes, kes läbisid mõlemad
kahes vahetuses kokku üle üheksa kilomeetri.
2007. aasta alguses avatud Jüri ujulas on senini Eesti sünnipäeva tähistatud õpilaste ja vilistlaste vahel peetud
teateujumisega. Kuidas edasi, seda on
veel vara öelda. Vähemalt 100 km läbimine kulges libedalt.

arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi
maapiirkonnas või kellel ei ole mingil
muul põhjusel võimalik saada teenust.
Seega aitab Lastefond raskelt haigeid
lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse
muusika- ja ratsutamisteraapia eest
ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustes, kattes
teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita.
Hetkel toetab heategevusfond 17

arendavat teraapiat vajavat last, kuid
arstidelt ja terapeutidelt saadud infole
tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi oluliselt rohkem.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale
ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.
ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst,

sotsiaaltöötaja või perele lähedane
isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-posti
aadressil info@lastefond.ee. Taotluse
esitamise järgselt võetakse taotluse
esitajaga ühendust, vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule
toetusotsuse langetamiseks.
SA TÜ KLIINIKUMI LASTEFOND
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Viini metallikunstnik:
loomeresidentuur oli mulle
tõeline kultuuride vahetus
Andrea Auer on Austriast Viinist pärit metallikunstnik, kes
veetis Vaskjala loomeresidentuuris veidi üle kolme nädala.
Rääkisime natuke tema tööst ja tegemistest.
SANDRA SUURKASK
Andrea, Sa oled peamiselt metal•likunstnik.
Kuidas sünnib Sinu looming? Kas kõige alguseks on mõni
sinu peas olev idee ja vastavalt sellele
valid materjali või on see hoopis kuidagi teisiti?
Jaa, see võib nii olla, et kõige aluseks on idee. Aga vahel üllatab materjal mind. Hakkan teda oma mõtte
järgi vormima, aga tulemus on oodatust hoopis teistsugune. Sellepärast
meeldib mulle kasutada erinevaid materjale. Vahel on nii, et töötad ühega ja
äkki tuleb hoopis teine mõte, saad aru,
et seda ideed, mis sul on, tuleks hoopis
teha teist materjali kasutades. See võib
olla väga ettearvamatu.
Kas kunstnikuna naudid rohkem
•protsessi
või tulemit?

Minu jaoks on kõige põnevamad
veel lõpetamata tööd. Lõpetamata töö
on väljakutse. Muidugi tahan ma, et
mul oleks midagi ette näidata. Aga lõpetamata tööde puhul on mul võimalus üllatuda. Ja see on minu jaoks üks
olulisemaid asju kogu loometegevuse
juures – võime iseennast üllatada.
Kui oluline on Sinu jaoks see, et
•inimesed
mõistaksid Sinu kui autori mõtet taiese taga?
Muidugi mulle meeldib, kui inimesed mu töid vaatavad. Aga vahel
tuleb nendega kaasa anda taustainfot,
et suunata vaatajaid minuga samale
lainele. Minu jaoks on oluline, et tekiksid mõtted, arutelud, inspiratsioon.
Kas nad mõtlevad sama, mida mina, ei
olegi oluline. Oluline on, et mõtlevad.
Tahan näidata inimestele midagi uut,

avardada nende maailma, neid üllatada – nagu ma isegi selles protsessis
pidevalt üllatun.
Ma tean, et üks väga oluline osa
•Sinu
loomingust on ehtekunst. Kas
tegeled selle kõrval ka suuremate
vormidega?
Tegelen mõlema äärmusega. Olen
teinud väga väikesi asju ja väga suuri
asju, mitmeid tonne kaaluvaid taieseid. Ja kui teen väga suured asjad valmis, tahan jälle tegeleda väikestega.
raske ette kujutada, kui•dasOnseepärismitmetonniste
taieste loomine käib.
Tehniliselt on nii, et selliste suurte asjade loomine käib koostöös mõne
firmaga, kellel on vajalik tehnika. Oma
stuudios ma selliseid asju teha ei saaks.
Näiteks üks mu taies oli 7 tonni raske!
Aga mina valmistan ette joonised ja
sellele järgneb reaalne tootmine.
Millega Sa siin Vaskjala loomere•sidentuuris
tegeled? Mis projekt
praegu käsil on?
Olen võtnud endale eesmärgiks
teha igal aastal üks residentuur ja
Vaskjala ongi siis minu 2018. aasta
oma. Minu jaoks on loomeresidentuuris olemine väga oluline osa tööprotsessist, sest see võimaldab täielikku
eraldumist kõigist segajatest. Kõik
sotsiaalsed suhtlused on viidud miinimumini, mind ei paina mingid olmekohustused, vaid saan keskenduda
kunstile. Hetkel olengi tegutsemas
ühe oma lemmikmaterjali – vasega.
Eesti sobis residentuuriks hästi, sest
praeguses projektis tahan ma aru saada, kuidas vask siinses kliimas käitub,

Viini metallikunstnik Andrea Auer ja Soome fotograaf
FOTO JANNO BERGMANN

Ta kinkis mulle
peotäie imelisi vanu
postkaarte ja ta isegi ei
teadnud, et ma olen suur
postkaartide koguja!
kuidas mõjutab teda niiskus, külm jm.
Ütlesid, et residentuuris viibides on
•sotsiaalne
suhtlus viidud miinimumini. Päris nii see vist siiski pole? Sul
oli ju tore kokkupuude kohalikega?
Jaa! Kohtusin oma esimesel jalutuskäigul väga toreda naabriproua
Edaga. Ta nägi, et võõras inimene jalutab tema külateel ja hakkas kohe minuga rääkima. Mina püüdsin siis talle
vastata ja selgus, et me saame omavahel suhelda saksa keeles. Käisime veel
mitu korda jalutamas ning rääkisime
kultuurist ja toitudest ja veel paljust
muust. Nii palju, kui meie ühine sõnavara võimaldas. Ta rõõmustas, et sai
üle mitmekümne aasta jälle kellegagi
saksa keelt rääkida! Minu jaoks see oli
tõeline kultuuride vahetus. Ta kinkis
mulle peotäie imelisi vanu postkaarte
ja ta isegi ei teadnud, et ma olen suur
postkaartide koguja! See oli tõeliselt
armas!
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Need jäävad nüüd siia, huvilistele kasutamiseks.
See on justkui Sinu missioon? Võimaluste loomine analoogfotograafiaga tegelemiseks?
Jah, ma olen siin-seal samamoodi
pimikuid ehitanud, et oleks võimalik
kohapeal ilmutamisega tegeleda. Eestis on Vaskjalas loodud stuudio minu
jaoks esimene, kuigi olen Eestis aegade jooksul palju käinud ja olnud. Mul
on näiteks olnud üks fotonäitus Eesti
varemetes kirikutest.
Kui sa ise fotokunsti lood, kas kasutad siis analoogtehnikat või digitaalset?
Vahel üht ja vahel teist. Tänapäeval
on võimalik ka mobiiliga tehtud foto
analoogmeetoditel ilmutada. Ja seda
on võimalik teha väga kvaliteetselt ja
väga täpselt.
Korraldasid Vaskjalas ka töötoa.
Kas siinsete töötoas osalejate reaktsioonid sarnanesid Sinu üliõpilaste
omadele?
Jaa, absoluutselt! Nad olid ka hämmingus. Ja ma olen õnnelik kui kasvõi
üks neist soovib tulevikus veel analoogmeetoditega tegeleda. Ma ei saa
õpetada kõiki. Aga kui kasvõi üks inimene kannab teadmisi edasi, olen jälle oma missiooniga sammukese edasi
astunud.
Kuidas suhtud sellesse, et täna
võib igaüks käia ringi kaameraga ja
nimetada end fotograafiks? Me teeme iga päev oma telefonidega kümneid fotosid, aga kas sel ka midagi
fotograafiaga pistmist on?
Jah, see kõik ei rõõmusta mind üldse. Muretseme oma analoogifännide
rühmas väga selle pärast, et kasvamas
on esimene põlvkond inimesi, kes ei
tegele enam üldse fotode ilmutamisega. Fotoalbumid kui sellised on väljasuremas ja kasvab põlvkond noori, kes
ei teagi seda, mis tunne on hoida käes
paberfotot. Pilte tehakse sadu ja tuhandeid, aga neist ei ilmutata ühtki. Ja
arvestades tehnoloogia kiiret arengut
on üsna tõenäoline, et umbes 20 aasta
pärast ei ole praeguste jpg- jt sarnaste
failide vaatamine arvutiga enam isegi
mitte võimalik, sest arvuti lihtsalt ei
toeta enam praeguseid formaate. Sellepärast olemegi analoogfotograafia
teadmiste edasiandmise oma südameasjaks võtnud!

•

•

•
Tapio Haapalahti vaikses ja segamatus Vaskjala loomeresidentuuris uusi väärtusi loomas.

Analoogfotograafia
teadmiste edasiandmisest
on saanud südameasi
Veebruarikuus resideerus
Vaskjala loomeresidentuuris analoogfotograafia tulihingeline eestseisja Tapio
Haapalahti. Tapio on alternatiivsete fotoilmutamise
meetodite ekspert ja jagas
oma teadmisi edasi ka loomeresidentuuri töötoas.
SANDRA SUURKASK
Tapio, miks sa sellest analoogfoto•graafiast
nii väga hoolid?

Minu eesmärk on neid teadmisi ja
oskusi säilitada. Kui keegi nendega ei
tegele, siis need ununevad. Oleme moodustanud ülemaailmse töörühma, mille liikmed uurivad vanu meetodeid ja
näiteks püüavad tuvastada ilmutamisel
kasutatud keemiliste ainete koostiseid,
annavad välja vastavat kirjandust jne.

Kuidas Sinu üliõpilased analoogfo- •
•tograafiasse
ja kõigesse sellega seonduvasse suhtuvad? Nemad on ju juba
puhtalt digipõlvkonna esindajad.
Paraku peab ütlema, et nad on
fotograafia tudengid, aga nad ei ole
reaalselt pildi ilmutamist mitte kunagi oma silmaga näinudki. Nad on väga
üllatunud sellest, kuidas foto reaalselt
sünnib. Aga see on ideaalne võimalus
neile õpetada näiteks valguse olemust
ja olulisust fotograafia juures.
See ongi ju paljuski füüsika, eks?
Jah, füüsika ja keemia.
Analoogfotograafiaga tegelemine
nõuab ju teatud seadmeid. Kui lihtne neid tänapäeval saada on?
Tegelikult visati enamik fotovahendeid 1980.–1990. aastatel lihtsalt prügimäele ja mina olen juba 20 aastat käinud
ja erinevaid seadmeid kokku kogunud.
Sa tõid ka Vaskjala loomeresidentuuri oma tehnika kaasa?
Jah, me ehitasime siia pimiku ja
mul olid kaasas mõned stuudiovälgud.

•
•
•
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Algas
kollase
koera
aasta

M

ida oodata maakoeralt?
Maa sümboliseerib tootvat keskkonda, kus kasvab
seeme ja millest saab alguse kõik elav.
Koera-aasta märgusõnad on usaldusväärsus ja meelerahu.
Koera-aasta on tasakaalustamise
aasta, settimise aeg, mil soovitakse
laiali vajunud energiaid koondada,
olulised teemad läbi arutada. Põhiväärtusi korrastada ja konflikte vältida. On aeg oma väärtused ja põhimõtted paika panna ning ka nende järgi
elada, mitte rääkida.
Tegemist on yang maa energia aastaga, mis oma loomult on konservatiivne, kuid tulemas on sündmusterohke
aasta „nagu välk selgest taevast“.
Tulemas on hea aeg neile, kes soovivad ja vajavad oma elustiili muutmist. Selleks võivad olla tervislikud
eluviisid, elukoha muutmine, oma
staatuse muutmine, ametialane kannapööre, samuti on uute äriettevõtete
käivitamise aeg.
Kuid aasta energias on ka yang maa
energia varjukülg – see on üksi olemine, üksindus, melanhoolia, stress ja
depressioon.
Missugune on maakoer? Ta on suure tunnustus- ja hindamisvajadusega.
Ta võib end täielikult eesmärgile või
sotsiaalse ambitsiooni täitumisele pühenduda. Maakoer on armastuses pika
meelega ning nii iseseisev kui ka andekas. Siiski võidakse teda ära kasutada tänu tema ülemäära lahkele loomusele. Maakoer kaitseb kiivalt oma kodu
ja armsaid inimesi, on ülimalt uhke ja
temale võib loota kui õiglasele ja erapooletule vahemehele.

SIRET SEEDER

∙∙∙
KOERA-AASTA ÜLDISED TENDENTSID
Maakoer on KAITSJA, kaitstes oma põhiväärtusi, inimkonna, looduse ja maailma
olemust, kaitstes kodu, perekonda ja inimesi, keda ta armastab ja austab.
Maakoera aastal tõuseb esile võimuenergia ehk juhtimise energia, kusjuures eelkõige tuleb juhtida iseennast. Aasta soosib isiklikke muutusi, elustiili muutuste sisseviimist.
Spetsialistide ja meistrite aasta. Inimesed tõusevad tänu oma võimekusele, kogemustele, oskustele, teadmistele. Aasta märgusõnad on solidaarsus, sõprus, koostöö
(nii armastuses kui töös). Üksteisega ühendudes saavutad materiaalse ja vaimse rikkuse. Uute autorite ja filosoofide esile kerkimine, unustatud tekstide korduvkasutamine – see kõik äratab ja suunab meie kollektiivset teadlikkust.
Hoidu riskeerimast – nii tööalaselt kui ka isiklikus elus, hobiga. Rahaenergia on
aastas nõrk, seega kasuta rahameelitajat ehk nn rahavalvurit (punane draakon).
Energia annab võimaluse tegutseda kõikides suundades, avada uus äri, luua uusi
projekte. Meid ootab äri- ja tööaasta. Hea välismaale laienemise aasta.
Perekonna, suguvõsa teema on heas toonuses. Kui oled praegu üksi, siis uue partneri leidmine võib jääda pigem järgmisesse aastasse. Olemasolevates suhetes tugevda
ühisenergiat, koosolemist ja paari põhiväärtuste paketti.
Tervise mõttes ülitundlik aasta. Mida rõhutab veelgi inimeste ülekuumenenud
vaimne maailm. Tundlikumad on seedesüsteem, põrn, pankreas, aga ka liigesed-jäsemed (mitte riskeerida). Raske maa energia võib põhjustada kasvajate tekke. Ennetustöö!
Maakoera aastat võib nimetada ka „tüsestumise aastaks“. Toitumine ja joomine
korda. Ettevõtted, kelle eesmärk on tarbijate heaolu ja tervis, saavad suuremat tulu
ehk taastuvenergia valdkonnaga seonduv on sel aastal heas toonuses.
Aktiveerub „kunstitäht“, seega loovus. Koer huvitub loovusest, sügavast sisemisest rahust, salapärast, ilust. Toetatud on projektid, millel on humanitaarne suundumus (äri ja kunsti ristumine).
Koer tähistab luure ja kaitse sümbolit – julgeolekuküsimused. Kuna aastas puudub metallienergia, siis teeb koer kõik selleks, et maailmas valitseb rahu.
Reisimine on sel aastal hinnas, sest see rahustab liiga jäika maad. Ettevaatus ülekuumenemisega. Reisid väga soojale, troopilisele maale ei ole head. Samuti liigne päevitamine, solaarium, liiga kuum saun või aurusaun.
Laste jaoks on rahulik arenemise, kasvamise aasta.
Selle aasta valupunkt on eakad inimesed. Oht vaimsele ülekuumenemisele. Vanurite heaolu, suhtlemine ja hakkamasaamine on aasta olulised teemad.
Heas toonuses on kaevandus, põllumajandus, toiduainetööstus, pangandus, kindlustus, juriidika, turvalisus, laondus, personalitöö, raamatupidamine, puidutööstus,
mööbli tootmine, meditsiin, kirjastamine, tekstiil, kosmeetika, arhitektuur, disaini,
koolitused, avalikud suhted. Praktilised kõik alad, välja arvatud riskiinvesteerimine.
Aktiveerub ehitusbuum, kinnisvaraturul toimub palju põnevat. Kui sa ei osta ega
vaheta eluaset, siis tee remonti, värskenda, paranda.
Looduses domineerivad tugevad tuuled, maavärina oht, maalihked. Ohumärgid,
mis soetud maaga: vaidlused maa piiride üle, piirkondade ja territoriaalüksuste kaartide ümberjaotamine ja nende tagajärjed. Võimalus ka olukorda parandada.
Väldi kuritegevust, sest tugev maa element võib viia kergesti vangi.
Rohkem infot www.seeder.ee
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Vägivald
ei ole alati füüsiline
Politsei saab igapäev teateid
koduseinte vahel toimunud
vägivallast. Suhtume kõikidesse lähisuhtevägivalla
juhtumitesse tõsiselt. Eelmisest aastast on karistusseadustikus ka uus süütegu
– ahistav jälitamine.
JEVGENIA JAKOBSON

IDA-HARJU JAOSKONNA JUHTIVUURIJA

Perevägivald, sealhulgas ka psühholoogiline, on sotsiaalne nähtus,
mis on alati eksisteerinud. Aastaid
tagasi sai lähisuhtevägivalla vastu
võitlemine politsei üheks peamiseks
prioriteediks. Ma arvan, et pole politseinikku, kes ei puutuks tihedalt
kokku vägivallajuhtumitega. Palju
pöördutakse meie poole, sest üks inimene ahistab teist. Tavaliselt leiab
ahistamine aset lähisuhtes või varasemalt suhtes olnud inimeste vahel –
suhtes kas tekkisid pinged või purunes see üldse. Aga alati ei pruugi nii
olla – ahistatu ei tunne või tunneb
vaevu ahistajat. Selliseid juhtumeid
on vähem ning võib toimuda näiteks

naabrite, töökaaslaste ja tuttavate
vahel.
Lähisuhtevägivald (LSV)
Kirjutan ahistavast jälitamisest
läbi lähisuhtevägivalla, kuid nagu
mainitud, siis see ei toimu alati lähisuhtes olevate inimeste vahel. Eesti
allkirjastas Istanbuli konventsiooni,
mis kohustab riiki kaitsma lähisuhtevägivalla ohvreid ning ahistav käitumine on lähisuhtevägivalla üks vorm.
Aga mis on üldse lähisuhtevägivald, millest räägivad politseinikud,
poliitikud ja ka president. See on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne
vägivald, mis leiab aset inimeste vahel, kes on või olid intiimsuhetes või
omavahel veresuguluses. Politseitöö
on näidanud, et vaimne ja verbaalne
vägivald, survestamine ja ahistamine

Veel ei ole inimesteni
jõudnud teadmine,
et vaimne terror,
survestamine, tülitamine
ja ahistav käitumine on
kuritegu ning karistatav.

käivad käsikäes füüsilise vägivallaga.
Kui politseinikud saavad väljakutse
peretülile, siis käsitletakse seda vägivallajuhtumina ka siis, kui tegu ei ole
füüsilise, vaid hoopis verbaalse vägivallaga.
Lähisuhtevägivallaga võitlemine
on riigi prioriteet. Parim viis nende
ära hoidmiseks on ennetus. Mul on
hea meel, et inimesed on aasta-aastalt
hakanud paremini tajuma, et perevägivald pole ühe pere mure. Vägivallast
annavad meile teada ka naabrid ja lähedased, kes astuvad otsustava sammu ja pöörduvad politseisse. Pahatihti
kannatanu ei tea või julge ise kuriteost
teada anda. Kaasame pere olukorra
hindamiseks partnerid, nagu kohaliku
omavalitsuse lastekaitsespetsialistid,
sotsiaaltöötajaid ja haridusasutuste
esindajad.
Ühiskonna hoiak lähisuhtevägivalla suhtes on muutunud ja enamus
inimesi saab aru, et see on kuritegu. Ka
vägivallatsejad ise. Sotsiaalministeeriumi 2014. aasta uuringu tulemused
näitasid, et Eesti elanikud tunnevad
LSV-d olulise probleemina, kusjuures
üle poole uuringust osa võtnud inimestest on kinnitanud, et on pealt
kuulnud, näinud või kahtlustanud w
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v mõnda LSV juhtumit. 77% vastanutest
leidis, et vägivald ei ole peresisene asi
ja 94% olid arvamusel, et vägivald pereja lähisuhtes on kuritegu.
Vaimne terror
Veel ei ole inimesteni jõudnud
teadmine, et vaimne terror, survestamine, tülitamine ja ahistav käitumine
on kuritegu ning karistatav. Ida-Harju
politseijaoskond saab iga nädal keskmiselt 2–5 avaldust, mille puhul võib
olla tegu ahistava jälitamisega. Saame
avaldusi, kus lähisuhtes olnud inimesed ei saa omavahel läbi ja üks pool
helistab teisele ning edastab häiriva
sisuga sõnumeid, otsib temaga kontakti ja alandab, solvab, pressib välja ja
hirmutab. Tihti on säärase käitumise
põhjuseks armukadedus või soov kätte maksta. Inimesed ei suuda kooselu
jooksul soetatud vara ümber jagada
ja leida ühist keelt laste kasvatamise
osas.
Kurb on näha, kuidas endised
elukaaslased manipuleerivad ja ähvardavad lapse äravõtmisega, elatise sissenõudmisega ja intiimfotode
avaldamisega. On ka juhtumeid, kus
jälitatakse endist elukaaslast ning ei
lasta teiste inimestega suhelda ega
uusi suhteid luua. Põhjusteks tuuakse alatasa lapse huve ja õigust lapsega
suhelda.
Politseisse pöördujad tihti esitavad
pildi- ja videomaterjali sellest, kuidas
teine osapool jälgib ja käib järel. Tülitamisega võivad kaasneda ka solvangud ja ähvardamised. Pidev kontakti
võtmine, järelkäimine võib muutuda
niivõrd pealetükkivaks, et hakkab segama igapäevaseid tegemisi. Avaldusi,
kus täiesti võõras inimene jälgib, võtab
kontakti, sekkub eraellu, laekub politseile märkimisväärselt vähem.
Ahistav jälitamine
Kõik eelpool toodu võib kvalifitseeruda ahistamiseks, jälitamiseks. See kuriteokoosseis lisati karistusseadustiku möödunud suvel.
Ahistava jälitamise paragrahv näeb
ette kas rahalist karistust või kuni
üheaastast vangistust, kui üks pool
otsib teisega korduvalt või lakkamatult kontakti, jälgib teda või sekkub muul viisil tahte vastaselt tema
eraellu. Erinevus ahistava jälitamise

ja eraviisilise jälitustegevuse vahel
seisneb selles, et viimasel juhul peab
olema selgelt eristatav andmete kogumise eesmärk. Kui inimene pöördub politseisse avaldusega, et keegi
teda tülitab, võtab pidevalt kontakti
telefoni ja e-posti teel, sõidab oma
autoga kogu aeg järele, jälgib elukoha läheduses ja avalikes kohtades,
siis teevad politseinikud selgeks
kõik asjaolud ning langetavad otsuse
menetluse alustamise osas.
Jaanuari keskpaigaks oli üks IdaHarju politseijaoskonda laekunud
ahistamise jälitamise juhtum jõudnud kohtuotsuseni. Lisaks on veel üks
juhtum jõudnud prokuratuuri ja kolm
veel menetluses. 16 juhul puudus aga
süüteokoosseis – võeti vastu 16 menetluse alustamata jätmise otsust.
Valdava enamuse alustamata jätmisi moodustavad endiste elukaaslaste
või abikaasade konfliktid. Ahistavad
jälitamised on üks osa lähisuhtevägivallast. 2017. aastal registreeriti 2329
lähisuhtevägivalla Ida-Harju politseijaoskonna territooriumil aset leidnud
juhtumit, kus kriminaalmenetlust ei
alustatud. Need on juhtumid, kus on
tegu vaimse, majandusliku vägivalla,
kiusamise, peretülide ja arusaamatustega, mis on küll probleemid, kuid
mis ei ole süüteod. Nendes juhtumites vajavad inimesed kellegi muu kui
politsei abi. Osa nendest juhtumitest
on seotud abikaasade või elukaaslaste
valusa lahkuminekuga ja pöördutakse
politseisse avaldustega kiusamise ja
ahistava käitumise kohta.
Midagi saab ka ise ära teha
Enne avalduse kirjutamist soovitame kaaluda ja analüüsida, mida saab
ahistamise tunnustega konfliktolukorras ise ära teha. Soovitused käivad
ka naabrite, tööandja ja töötaja konf-

Ja isegi kui tegemist
on probleemiga,
mille lahendamine ei
kuulu politsei pädevusse,
teavitab politsei avaldajat,
mida tema konkreetsel
juhul saab teha ja kuhu
pöörduda.

liktide kohta, kus üks osapool leiab, et
teda ahistatakse.
Säilitage kõik Teie hinnangul ahistamist kinnitavad tõendid, milleks
võivad olla e-kirjad, sõnumid, vestlused suhtlemisprogrammides ja sotsiaalvõrgus, videod jne.
Kui Te ei julge pöörduda politseisse seoses vaimse vägivalla ja moraalse
survestamisega, kuid tunnete, et Teie
õigusi on rikutud, siis mure ära rääkimiseks, toe ja konsultatsiooni saamiseks on Teil võimalik pöörduda ohvriabikeskusse. Ohvriabi teenust pakub
sotsiaalkindlustusamet.
Ida-Harju
politseijaoskonnas on olemas ohvriabi
kabinet (tel 600 9059). Ohvriabispetsialisti poole pöördumine ei kohusta
Teid andma politseile selgitusi.
Laim ja solvamine enam ei ole Eestis rohkem kui 15 aastat süüteomenetluse korras karistatavad. Küll aga
on inimesel õigus end laimamise eest
kaitsta, pöördudes tsiviilhagiga kohtusse. Seda võimalust saab kasutada,
kui keegi levitab Teie kohta solvava
sisuga valeinfot. Kohus lahendab au
teotamise küsimust, lähtudes võlaõigusseaduse sätetest.
Tsiviilkohtumenetlus
Tsiviilkohtumenetluse kaudu saab
taotleda lähenemiskeelu kehtestamist
inimese suhtes, kes oma käitumisega
riivab oluliselt vastaspoole õigusi. Kui
võõras inimene ahistab ja jälitab teist,
siis on ilmselge, et tuleb kaaluda menetluse alustamist ahistava jälitamise
paragrahvi alusel. Kuid perekonnaliikmete ning vara ja lapse hooldusõigust
jagavate partnerite puhul ei pruugi
see nii olla. Kui inimene rikub kohtulikult kohaldatud lähenemiskeeldu, siis
teatud tingimustel on tegemist juba
kriminaalkorras karistatava teoga.
Mis aga peamine – iga avaldus ja
pöördumine, milles kirjeldatakse vaimse vägivalla vorme, vaadatakse läbi ning
analüüsitakse, kas tegemist on süüteoga
või mitte. Ja isegi, kui tegemist on probleemiga, mille lahendamine ei kuulu
politsei pädevusse, teavitab politsei avaldajat, mida tema konkreetsel juhul saab
teha ja kuhu pöörduda. Iga juhtum on individuaalne ja vajab erinevat lähenemist.
Soovin kõigile kainet mõistust ja
rahumeelset konfliktolukordade lahendamist.
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Mõttemängudel saatis edu ABB-d ja
Aruheina sõprade seltsi
jäime paar vastust võlgu. Kokkuvõttes
soovime neljandast kohast kõrgemale
tõusta. Järgmisena kavas olev pokker
peaks olema meie trumpala, sest oleme
selle kaks aastat võitnud.“

Rae valla mängudel on kavas periood, kus füüsilisest
võimekusest enam pääseb
maksvusele mõttejõud.
ANDRES KALVIK
Kuuendal alal, Volvo kabes, näitas
vaimutugevust kahe võistkonnaga
esinelikusse mahtunud ABB. Võidu
teeninud ABB vahelduvvool kogus 28st võimalikust 21 punkti ja ABB alalisvool tuli 16 silmaga neljandaks. Nende
vahele mahtusid Rae veteranid ja mullune võitja Peetri Lasteaed-Põhikool.
Eelmise aasta teise koha võidu vastu
vahetanud ABB vahelduvvoolu koosseisu kuulusid Ülle Laanjõe, Deisy Sild,
Olga Potapova, Viktor Parol, Vladimir
Lebedev ja Dmitri Gomon. ABB jõudemonstratsioon võib esmapilgul tunduda üllatav, kuid asja tuuma süvenedes
on edutee täiesti loomulik. Rae valla
ühe suurema ettevõtte üleoleku taga on
eelmisel aastal ettevõtte spordiklubisse
rajatud mõttemängude sektsiooni aktiivne tegevus.
Tööpause sisustavad male ja kabe
„Sektsiooni peamine eesmärk on
mõttemängude populariseerimine ABB
töötajate seas,“ avaldab firma esindaja
Sven Sommer. „Harrastatakse nii kabet
kui malet ja sektsiooni tööd koordineerib oma töötaja, ala entusiast Dmitri Gomon. Korraldame regulaarseid turniire,

vähemalt neli nii kabes kui males. Lisaks siseturniiridele organiseerime sõpruskohtumisi teiste ettevõtetega. Turniiripraktika võimaldab selgitada hetke
parimad mängijad ning komplekteerida
optimaalsed võistkonnad. Turniiridel
osalejate arv on tasapisi tõusnud ning
töötajad on hakanud ka tööpausidel nii
kabet kui malet mängima.“
Kas kahe võistkonnaga osalemine Rae
valla mängudel on tekitanud ka ettevõttesisese konkurentsi? „Võistkonda pääsemise mõttes konkurentsi ei ole, sest 50
kohta kahe võistkonna peale võimaldab
leida sportliku eneseväljenduse võimaluse kõigile aktiivsetele spordimeestele
ja –naistele. Võistkondade omavaheline
konkurents on eeskätt sõbralik ja teineteist toetav. Positiivne pinge on küll õhus,
sest oleme üritanud hoida mõlemad
võistkonnad võimalikult võrdsetena.Üldvõit on kindlasti eesmärk, aga veelgi parem tulemus oleks mõlema tiimi mahtumine esikolmikusse,“ vastab Sommer.
Järgmine ala, Linfordi mälumäng,
tõi kaasa aga väiksemat sorti üllatuse.
Kolm eelmist aastat võidutsenud ABB
pidi tunnistama Aruheina sõprade seltsi
kuuepunktilist paremust. Võitjate koosseisu kuulusid Indrek Trei, Olle ja Rene
Strik ning Janno Vesik.
„Eelmisel aastal saavutatud teist
kohta silmas pidades ei saa meie võitu
üllatuseks pidada,“ märgib Trei. „Küsimused olid meile sobivatest valdkondadest. Sporditeemadele panime sajaprotsendiliselt pihta, muusikaküsimustes

Kaks uut võistkonda
ABB vahelduvvoolu eest mänginud
Sommer oli mõistagi pettunud. „Jätsime pisilohakuste, tähelepanematuse või
ajapuuduse tõttu kasutamata hulgaliselt
võimalusi,“ arutleb Sommer. „Kahe-kolme küsimuse puhul elimineerisime õige
vastuse, kuna see tundus liiga lihtne. Samas on hea meel, et seekord vastasime
ära kõik küsimused, mis varasemalt pole
meil just kõige tugevam külg olnud. ABB
teiseks jäämise üle avaldati imestust pärast mängu kohapeal ja hiljemgi. Ise seda
eriliseks sensatsiooniks ei pea. Pole tiimi
ega sportlast, kes suudaks ainult võita.
Mälumäng nagu iga teine võistlusala
koosneb väga paljudest detailidest ning
kõigi nende kokkusobitamine konkreetseks päevaks ei pruugi alati sajaprotsendiliselt õnnestuda.“
Mälumängus tegi ettevõtete kategoorias kaasa kaks uut võistkonda: HRM ja
Rae kultuurikeskus. Rae valla mängude
kokkuvõttes on paremusjärjestus äärmiselt pingeline – esimest ja viiendat kohta
lahutab kõigest 30 punkti.

RAE VALLA MÄNGUD

•

Volvo kabe: 1. ABB vahelduvvool,
2. Rae veteranid, 3. Peetri-Lasteaed
Põhikool, 4. ABB alalisvool, 5. Peetri
Selts, 6. Vana-Järveküla
Linford mälumäng: 1. Aruheina
sõprade selts 58 punkt, 2. ABB vahelduvvool 52, 3. Rae küla 49, 4. Tallinna Vangla 47, 5. Veskitaguse 45, 6.
Järveküla Team 44
Üldarvestus: 1. Järveküla Team
324,3 punkti, 2. Rae veteranid 321,8,
3. Peetri Lasteaed-Põhikool 313,1, 4.
Aruheina sõprade selts 304,5, 5. ABB
vahelduvvool 294, 6. Karla küla 291,7
Külad: 1. Järveküla Team 324,3, 2.
Karla küla 291,7, 3. Tiim Vaida 282,8
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool 313,1, 2. ABB vahelduvvool
294,0, 3. Tallinna Vangla 267,8

•
•
•
•
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest

•

Rae küla Loigu tee 16 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega
nr 156. Planeeritav ala asub Rae külas
Arturi tee ja Loigu tee vahelisel alal,
väljakujunenud väikeelamute alal.
Juurdepääs planeeritavatele elamumaa
kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavatelt Arturi ja Loigu teedelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja viis elamumaa sihtotstarbelist
kinnistut, kaks transpordimaa kinnistut
ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Seada elamumaa
kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga moodustakse Loigu tee pikendamise eesmärgil transpordimaa kinnistu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.

•

Rae küla Linnulennu kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr
157. Planeeritav ala asub Rae külas,Tallinna Lennujaama vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
olemasolevast Kanali põigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolevast maatulundusmaa kinnistust välja transpordimaa krunt parkimisplatsi rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale
ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava ala paikneb rohevõrgustikus.
Vastavalt planeerimisseaduse on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üld-

planeeringuga määratud maakasutuse
juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline
või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.
Planeeritaval alal rohevõrgustik 90%
ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse
ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe
uue transpordimaa krundi moodustamist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringu eskiislahenduse
tutvustusest:
Raeküla tee äärse elamu•alaRaeningkülakooli
detailplaneering

Detailplaneeringu alale on esitatud
planeeringu algatamise taotlus. Planeeritav ala asub Rae külas, Raeküla tee, Kivinuka tee ja Graniidi tee vahelisel alal,
hõlmates enda alla Kivinuki tee 36, Maarjanurme ja Suur-Klaokse kinnistuid.Planeeringuala suurus on ligikaudu 11 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on alale tervikliku linnalise
asumi loomine, mis hõlmab uute elamualade ja uue piirkonna koolimaja
krundi loomist, kergliiklusteede võrgustiku loomist, Kivinuki tee ja Graniidi tee
vahelise ühendustee loomist ning piirkonna sisemise tänavavõrgu loomist.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga. Detailplaneeringuga soovitakse määrata ligikaudu 1/3
kinnistust ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarve ning ülejäänud alale elamumaa sihtotstarve ühepereelamute ja
ridamajade rajamise eesmärgil. Ühepereelamu kinnistute suurused on väiksemad kui üldplaneering ette näeb.
Tegemist on suurt territooriumit
ning olulist avalikku huvi puudutava
planeeringuga.Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus toimub 27.03.2018 kl
17.00 Rae Vallavalitsuses, istungite saalis.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust 19.03.2018–
01.04.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt
01.04.2018.

Peetri aleviku Mõigu tee 5, 7 ja 9
•kinnistute
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 22.08.2017 korraldusega
nr 1111 ning vastu võetud 20.02.2018
korraldusega nr 231.
Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ja Peetri kooli vahelisel
alal. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette avalikult kasutatavalt
Mõigu ja Heki teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.01.2006 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 115 kehtestatud
Peetri küla Kooli ja lasteaia maa-ala detailplaneeringut pos 4,5 ja 6 ehitusõiguse,
hoonestustingimuste ja haljastuse osas.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 26.03.–
24.04.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt
24.04.2018.
Urvaste küla Toominga kinnistu ja
•lähiala
detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 18.04.2017 otsusega nr
197 ning vastu võetud 20.02.2018 korraldusega nr 230.
Planeeritav ala asub Urvaste külas
avalikult kasutatavate 11310 AruvallaJägala tee ja Tedre tee ristumise nurgas.
Juurdepääs moodustatavale krundile
planeeritakse Tedre teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Urvaste külas asuvast
maatulundusmaa sihtotstarbega Toominga kinnistust välja jagada ja moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarbega krunt, millele rajada
vabatahtlike päästjate depoo, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus,
tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek
Rae valla üldplaneeringu muutmiseks,
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kuna detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole maakasutuse juhtotstarbe
osas kooskõlas üldplaneeringuga, mis
näeb planeeringuala maakasutuse juhtotstarbena ette põllumajandusmaa.
Detailplaneeringute avaliku
väljapaneku tulemuste avalikust
arutelust:
Hiiemäe tee 15 kinnistu
•jaJärveküla
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.
Avaliku väljapaneku ajal laekus
vastuväide planeeringuala hõlmava
eraomandis oleva juurdepääsutee väljaehitamise ning ühisvee- ja ühiskanalisatsioonilahenduste kohta. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu toimub 21.03.2018 kl 15.00
Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Detailplaneeringute avaliku
arutelu tulemustest:
aleviku Mõigu tee 11 kinnis•tuPeetri
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 planeeritavale 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.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus
16.01.2018 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis. Vastuväited esitanud isikud vastuväiteid tagasi ei võtnud, vastuväited
esitatakse Rahandusministeeriumisse
heakskiitmiseks.
Detailplaneeringute
kehtestamisest
küla Lepniku, Lepliku
•jaSoodevahe
Lennuradari tee 6 kinnistute ning
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldusega nr
186. Planeeritav ala asub Soodevahe külas
riigitee nr 11290, Tallinn - Lagedi maanteest ida pool, Lennuradari tee ääres.
Juurdepääs alale toimub Lennuradari
teelt, mille kasutamine on kokkulepitud
servituudi seadmise lepinguga. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega Lepniku ja Lepliku
kinnistud kolmeks äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega krundiks ja kaheks
transpordimaa krundiks ning muuta
tootmismaa sihtotstarbega Lennuradari tee 6 kinnistu sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.

•Vaskjala küla Tiigimetsa tee ela-
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mumaa kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldusega
nr 232. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pajupea tee ääres. Planeeringuala on
ümbritsetud haljasala ja parkmetsamaa,
elamumaa ning põllumaaga. Piirkonnale on iseloomulikuks valdavalt 2-korruselised ühepereelamud. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt
Pajupea teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 2,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 08.04.2008 Rae Vallavolikogu otsusega nr 391 kehtestatud
Vabriku kinnistu detailplaneeringut
ning jagada elamumaa sihtotstarbega
kinnistud väiksemateks kruntideks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Detailplaneeringuga moodustatakse viisteist ühepereelamu
krunti, üks ühiskondlike ehitiste maa
krunt ja üks transpordimaa kinnistu.
Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud elamumaa.
Lagedi aleviku Kooli tn 9 kinnistu
•detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldusega
nr 233. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus, Kooli tee ja Kalda tänava vahel, väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs
planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutavalt Kalda tänavalt ja juurdepääs olemasolevale hoonestatud Kooli tee 9 elamumaa krundile
jääb toimuma Kooli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda http://
gis.rae.ee/.
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Ootame oma meeskonda

TÕSTUKIJUHT - LAOTÖÖLIST
Kelle peamised tööülesanded on:
• Toodangu ja kauba ladustamine lattu
• Kaupade komplekteerimine, pealeja mahalaadimine
• Lao korrashoid
Sobival kandidaadil on:
• Tõstuki juhtimise õigus ja kogemus
• Eesti keele oskus
• Valmisolek vahetustega tööks
• Täpsus, korrektsus ning hea tervis
• Kiire taiplikkus ja hea ruumiline mõtlemine
• Koostöövõime ja kohusetundlikkus
Meie pakume:
• Kaasaegseid töötingimusi- ja vahendeid
• Võimalust teenida head töötasu
• Sõbralikku ja toetavat meeskonda
• Soodsaid sportimisvõimalusi ja
lõbusaid ühisüritusi

Saada oma CV e-mailile: personal@pipelife.com
Lisainfo telefonil 520 4786

TÖÖKOHT KODU LÄHEDAL!
Seoses tegevuse laiendamisega
on Labelprint OÜ meeskonda
oodatud

MÜÜGIASSISTENT,

Lisainfo saamiseks helista:
5021279 (Sven) / 5269604 (Ardo)

www.puurkaevumeistrid.ee

AS Eesti Keskkonnateenused

VÕTAB TÖÖLE
OLMEPRÜGI
AUTOJUHTE.
Helistada telefonil 5388 0729.

kelle põhiülesandeks on müügijuhtide
assisteerimine ja abistamine müügitöös.
Müügiassistendina tegeled müügitellimuste vormistamise
ja edastamisega, kliendisuhtlusega (meilidele ja kõnedele
vastamine), vajadusel müügisekretäri asendamisega
ja ettevõtte esindamisega messidel (1-2 korda aastas)
Kandideerimisel eeldame, et
- oled eelneva eduka (müügi)assistendi kogemusega
ja tulemustele orienteeritud ning oskus
täita iseseisvalt tööülesandeid
- oled positiivse ellusuhtumisega, korrektne ja täpne
- valdad soome ja inglise keelt töökeelena
(teiste võõrkeelte oskus tuleb kasuks)
Labelprint toetab Sinu tööalast tegevust
- motiveeriva töötasuga koos pikaajalise töösuhtega
arenevas ettevõttes
- kaasaegsete töötingimuste ja toetava ning sõbraliku
meeskonnaga
- kvaliteetsete toodete ja teenustega, mida müüme
ning väljaõppega toodete osas
Tööaeg: 9:00 – 17:00
Töökoht asub aadressil: Reti 16, Peetri, Rae vald.
Kandideerimiseks saatke CV koos palgasooviga
aadressile astrid@labelprint.ee või lisainfo telefonil 640 8069
Informatsiooni ettevõtte kohta www.labelprint.ee.

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

REKLAAM
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A+ puhastus pakub firmadele Tallinnas ja Harjumaal igapäevast
hoolduskoristust ja eritöid ning ühistutele kortermaja sise- kui ka
välikoristamist. Lisaks pakume ka pesutakso võimalust.
VAATA LÄHEMALT

WWW.APLUSSPUHASTUS.EE
VÕI HELISTA

+ 372 53 99 1650
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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Märtsi
pakkumised
* Juuste JOICO 4 faasiline
hooldusravi juustele
20 eur.
* MY PAYOT näohooldus
kummimaskiga
35 eur.
* GERMAINE de CAPUCCINI
TIMEXPERT C+ näohooldus
35 eur.
* Solaariumi sooduskaart
40 min. 29 eur.

E-R 9.00–20.00
L 9.00–17.00

Asume: Jüri, Aruküla tee 29
Tel 607 4293

ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD

Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.

Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee

Tel. +372 50 60 170

KORISTUSTEENUS

REKLAAM
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235
ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL

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

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!

32

RAE SÕNUMID
MÄRTS 2018

Pagariäri ja kohvik
Aruküla tee 55, Jüris

Avatud E-R 8.00-17.00,
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus!
CATERINGITEENUS!
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid! Peo- ja peielauad!
Lisainfo tel 516 3968 või email info@maheleib.ee

TULE MEILE TÖÖLE!
Kaasaegne logistikateenuse
pakkuja Eestis ootab
oma meeskonda:

LAOTÖÖTAJAID,
kes kleebistavad,
komplekteerivad ja
väljastavad kaupu.
Omalt poolt pakume
väljaõpet, kaasaegseid
töötingimusi uues laos,
soodustusi erinevates
spordiklubides ning vahvaid
ühisüritusi.
personal@smarten.ee
Või telefonil 613 5800

TALVINE HIND!
SILLUTUSKIVI NUNNA HALL
(sisaldab km)
Helista 514 8263, info@raekivi.ee

5.90 €

SPORDIKLUBI

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

Tule ja pea oma
sündmus: sünnipäev,
pidulik lõuna- või
õhtusöök, koolitus
või koosolek Siniallika
Trahteris.
Info tel +372 528 5117 ja
e-post: info@siniallika.ee

REKLAAM
MÄRTS 2018

VILJAPUUDE LÕIKAMINE
HEKKIDE PÜGAMINE,
HEKKIDE ISTUTAMINE
püsilillepeenarde teostus,
pritsimine, väetamine,
taimekaitse (omame
taimekaitse tunnistust)
Aedniku teenus, haljastus
Oleme Luua metsanduskooli
ja Räpina aianduskooli
lõpetanud spetsialistid,
omame 15 aastat
aktiivset töökogemust.

Pakume tekstiilmööbli,
madratsite ja vaipkatete
puhastust teie kodus!

Kõikidele teenuse tellijale
konsultatsioon tasuta
Tel 55583776 või 55523996
e-mail ingekaupo@hot.ee

puhastushaldjas.ee/
mob: 5261495

Rae valla elanikele püsiv soodustus 15%
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Reakuulutused

•

Pesahooldus OÜ otsib oma meeskonda
puhastusteenindajat. Kasuks tuleb
varasem töökogemus, kuid vajadusel
pakume ka vastavat väljaõpet. Töötasu
alates 7 eur neto. Soovi korral võtta
ühendust info@pesahooldus.ee või
telefonidel 5661 9551; 5649 5450.
Õhksoojuspumba paigaldus.Hind 150€.
Tel 5656 2191 sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.
Ostan ENSV rinnamärke, vanu
postkaarte ja fotosid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga
seotud kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus
eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327.
RAID & KO kliendid ostavad kinnisvara.
Hindamine tasuta. Sobiva pakkumise
korral kiire tehing. Oodatud kõik
pakkumised! kadri@raid.ee, 5661 1103,
Kadri Allaste.
Teostame vihmaveesüsteemidega
seotud teenuseid. Valtsimismasinaga
valmistame rennid otse Teie objektil,
puuduvad liitekohad. Tel 527 1059,
info@vihmaveerennid.ee,
www.vihmaveerennid.ee.
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
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.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. 5352 9476.
E-post: mehitus@gmail.com.
AUTOJUHT saab tööd Tallinnas kalluril
ja rahvusvahelisel veol. Nõutud C ja CE,
eelnev kogemus. Täpsem info E-R 9.00–
15.00 tel 502 1236 või logistika@vectra.ee.
Rae vallas saab 26.03 kontrollida oma
nägemist ja toimub ka prillide müük!
Kutsume kõiki osa võtma! Ootame Teid
Rae kultuurikeskusesse alates kella 11.00.
Palume registreerida tel 5698 1972.

•
•

•••
Ülevaade olulisematest
politsei registreeritud
sündmustest

5.02 Peetri alevikus Vahtra teel
•varastati
öö jooksul sõiduauto BMW.
8.02
Lehmja
Põrguvälja teel
•kasutati füüsilistkülasvägivalda
meesterahva suhtes.
11.02 toimus Järvekülas Kaare teel
peretüli, mille käigus kasutas poeg
füüsilist vägivalda oma ema suhtes.
16.02 varastati Peetri alevikus
Sinilille tee ehitusobjekti soojakust
töölisele kuuluv sularaha.
18.02 toimus Vaskjala külas Kase
tänaval peretüli, mille käigus tekitas tütar oma emale füüsilist valu
ja kehavigastusi.
21.02 Järvekülas Reti teel tungis
õpilane kallale oma õpetajale.
23.02 sõitis Tallinna ringtee Jüri
ringil veoauto vastu teepiiret, mille
tulemusena lekkis veoauto kütusepaagist kütet.
24.02 toimus Soodevahe külas
Suur-Sõjamäe teel kaklus kahe veokijuhi vahel, mille tulemusel vajas
kannatanu Ida-Tallinna Keskhaiglas esmaabi.
25.02 Peetri alevikus Vahtra teel
varastati öö jooksul sõiduauto Lexus juhipoolne küljepeegel.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Võsukese Lasteaia
väikesed võsukesed
vajavad tugiisikut
(0,5 koormusega).
Lapsed on vahvad ja töö põnev! Tööle asumine
esimesel võimalusel.
Huvi korral kirjuta aadressile
aivi@v6suke.edu.ee.

•

Võsukese Lasteaed Jüris
saatis Eesti iivet tõstma
oma eripedagoogi
ning vajab nüüd abi.
Kui tunned, et
paariaastane leping
ei heiduta Sind ning oled valmis
liituma ägeda naiskonnaga (ka
osakoormus mõeldav), siis
kirjuta meile aadressile
aivi@v6suke.edu.ee.
Lapsed on vahvad ja
töö põnev! Tööle asumine
esimesel võimalusel.

Mälestame endist töökaaslast
ja avaldame kaastunnet
Mari-Liisile ja Leole lastega
armsa ema, ämma ja vanaema

EVI MARANI
kaotuse puhul

Kolleegid Vaida Lasteaiast
Pillerpall

•

•••

Päästeteenistuse teated

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.02 likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel.
3.02 põles auto Jüris Talli tänaval.
4.02 likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel.
4.02 järelvalveta lõke Patikal.
7.02 põles auto ringteel.
10.02 tulekahju Mõigus Tartu
mnt 147.
20.02 Vaidas põles prügi.
22.02 tahma põleng Mõigus Tartu
mnt 157.
likvideeriti avarii tagajärjed Jüri
ringil.
23.02 tulekahju Lehmja külas.
24.02 likvideeriti avarii tagajärjed
ringteel.
27.02 Jüris kustutati liinibussi
tagapidureid.

Muld matab maised mured,
aeg viib kaasa pisarad …
Avaldame kaastunnet Virvele
abikaasa

ÜLO KÕRVE
surma puhul.

Töökaaslased ja sõbrad
Uuesalu ja Õie lasteaedadest

VEEBRUARIS LAHKUNUD
ALFRED OJAMÄE
RIHO RISTAL
ÜLO KÕRVE
TARMO SOOTS
SILVI ABERUT
EVI MARAN
LUDMILLA MCDONALD

KUULUTUSED
MÄRTS 2018

Veebruaris
registreeritud
sünnid
ARMIN VOLKOV
TRISTAN ADUSOO
HANS KRISTJAN KINKAR
OLEG DENIŠTŠITS
KENNETH SAKSNIIT
KARL SIIGUR
STIG NIINEPUU
ARTUR TOHT
ROALD LOOMETS
KRISTOFER KAER
MIKK VÄLIK
ROBERT LEONHARD TARTO
MARK NIKOLAJENKO
ROBIN KLAOS
CARL-EDGAR KIRJA
THOR ÕSSO
THOR TALU
RAILI ARBUS
LISETTE KASK
LAURELL KASK
LISETTE METSLA
LISET TENSING
ELLEN PRUUNLEP
LUISA PRUUNLEP
SUNE SIINOR
GRETHEL SIINOR
TÄHE NEEM
MIRTEL SEPP
REILI REINART
ISABELLA LIAKS
NORA PURGE
SIRELY BÄTRIS VILBA
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80

LJUDMILLA BRAGINA

65

AINO TAMLAK
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MART SULS
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NIINA POST
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LEA KENK
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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.
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