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• Eelarvestrateegia seab kursi paika
• Persoon – vallavanem Madis Sarik
• Vaata üle oma andmed rahvastikuregistris!
• Peetri Keskuse avamispidu on 3. detsembril
• Kuhu lähevad jäätmed?
• Estanc muudab tööstuste mõttemaailma
Rae valla ametlik väljaanne
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„Härm“ autor on Ott Kattel. Rae valla FOTO 2018 võidutöö kategoorias Rae vald.

Hilissügis toob endaga kaasa härmatise ja libedad teed.
Tuletame meelde, kes ja milliste kriteeriumide järgi teeb talvist
teehooldust Rae vallas u lk 9
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Kindluse Kooli ehitab Nordecon
Rae vallavanem Madis Sarik
ja AS-i Nordecon juhatuse
liige Ando Voogma kirjutasid 31. oktoobril alla peatöövõtulepingule Kindluse
Kooli ehitamiseks. Õppetöö uues koolimajas algab
esimesel septembril 2020.
Rahvusvahelise riigihanke
tulemusel sõlmitud lepingu
hind koos käibemaksuga on
16 596 960 eurot.
„Kindluse Kooli ehitamine on Rae
valla jaoks seni suurim ühekordne investeering,“ ütles vallavanem Madis
Sarik.
Tema sõnul on lepingupartneriks
valitud ehitajaga vallal varasemast
ette näidata edukas koostöö ja seega
allkirjastati leping veendumuses, et
lõpptulemus saab olema täpselt selli-

Järveküla
kooli juures
olemasolevale
staadionile
alternatiiviks saab
Kindluse Kooli
välialadel olema
mitmeid erinevaid
välielemente,
nagu näiteks
multispordiväljak.

Suurem osa
kooli välialadest
valmib
septembriks.
Samuti
juurdepääsuteed
mugavalt
koolimajani
jõudmiseks
koolibussiga või
jalgsi.

ne nagu tellija ja kogukond seda ootavad. „Kindluse Kooli ehitus on nii mõneski mõttes väga sarnane 2016. aastal
avatud Järveküla Kooli rajamisele. Küll
aga oleme nii meie kui ka ehitaja eelmise kogemuse võrra rikkamad ja seega võib kindel olla, et tulemus on sama
muljetavaldav või veelgi parem,“ sõnas vallavanem.
„Juba täna puudu olevate koolikohtade kõrval pakub kompleks lisaväärtust kogu hoogsalt arenevale
piirkonnale. Kooli direktori Annika
Räime visioon muuta koolimaja kogukonnaelu südameks innustab meid
looma parimad võimalikke tingimusi.
Seda nii õppimiseks kui ka koolipäeva
väliste tegevuste läbiviimiseks, näiteks kooli osana rajatavatel välialadel ja pneumohallis, mille kogukond
kindlasti aktiivselt kasutusse võtab,“
lisas Sarik.
Milline aga hakkab koolimaja välja
nägema ja millistes etappides see valmib?

Ehituse
esimeses
etapis valmib
algkooli osa, kus
õppetöö algab
juba esimesel
septembril 2020.

Kindluse Kooli
üks neljast
põhiväärtusest
on kestliku
maailmavaate
arendamine.
Koolimaja
katusele tulevad
päikesepaneelid.

A

lates 2020/2021. õppeaastast
saab Kindluse Koolis õppida
I-VI klassis. Selleks valmistab koolipere juba täna ette
õppekava, personali ja muud vajalikku.
Täna õpib nii Peetri Lasteaed-Põhikoolis kui ka Järveküla Koolis rohkem
õpilasi, kui koolid on planeeritud mahutama. Seetõttu on Kindluse Kool avatud vastu võtma ka neid tänaseid I-V
klassi õpilasi, kes on seni õppinud mujal ning kellele meeldib Kindluse Kooli
lähenemine õppimisele ja õpetamisele,
koolimaja, asukoht või veel midagi.
Taotluste vastuvõtt Kindluse Kooli
1.-6. klassini algab veebruaris 2020 valla
haridusteenuste e-keskkonnas ARNO.
Kindluse Kooli tutvustavad infopäevad 2.-5. klasside õpilaste peredele
toimuvad:
Järveküla Koolis 15. jaanuaril kell
18.00–19.00
Peetri Lasteaed-Põhikoolis 16. jaanuaril kell 18.00–19.00
Kindluse
Kooli
tegemistel saab juba täna muuhulgas silma peal hoida ka Facebookis
@kindlusekool
ja
Instagrammis
@kindluse_kool!

•
•

„Kindluslikke“
elemente lisab
maja osana
projekteeritud
torn, kus
hakkavad
paiknema
huvijuhi ruumid ja
viimasel korrusel
asuv klassiruum.

Valla spordielu Põhikooli
hakkab
osa valmib
rikastama
kevadel 2021.
2021. aasta
kevadel valmiv
spordihoone ja
soojendusega
pneumohall,
kuhu rajatakse
jalgpalliväljak.
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Miks oleme otsustanud oma lapsed
Kindluse Kooli panna?
Vastab Kaja Toomla

Kolme lapse ema, Järveküla elanik,
Kindluse Kooli entusiast

Meie perel tekkis huvi liituda Kindluse Kooliga kohe pärast seda, kui
uut koolijuhti Annikat Räime esmakordselt tutvustati tulevaste esimeste
klasside vanematele. Mulle jäi kõlama,
et Annika on coach. Üha enam olen ma
veendunud, et hea õpikeskkond saab
kujuneda siis, kui lisaks tavapärasele
ainetarkuse omandamisele keskendutakse koolis ka isiksusliku arengu toetamisele (iseendast arusaamine aitab
leida ja hoida sisemist motivatsiooni,
olla teistega koostöine, mitte konfliktne). Mulle väga meeldiks näha, et
koolil tervikuna on selles küsimuses
nii nägemus kui ka reaalsed tegevused
läbi mõeldud.
Minu jaoks kõige olulisemad
märksõnad, mis Kindluse Kooliga kaa-

sas käivad on järgmised:
mentorlus, mis toetab õppijaid terve põhikooli vältel ning loodetavasti
aitab koolis tervikuna luua teine-teist
toetavat ning koostöist õhkkonda, kus
igaüks tahab panustada;
aineid lõimiv õpe on õpetajate jaoks
paremini läbi mõeldud ja toetatud kui
üksnes soovitus hakata aineid omavahel siduma;
„päris elu“ projektide algatamine ja
elluviimine ongi päris õppimise osa
(mitte üksnes põnev eristuv ettevõtmine nendeks päevadeks, kui semestri hinded on juba välja pandud, aga vaheaja alguseni on veel mõned päevad
aega);
valikained juba päris varasest koolieast, et paremini avastada ja tundma
õppida oma huve;
kujundav hindamine, kus ühtmoodi
tähtis on nii protsendiline tagasiside

•
•
•
•
•

sooritusest kui sõnaline arengule suunatud tagasiside.
Hästi suurt usaldust kooli õpikäsituse ja õppekavade loomise suhtes on
lisanud Jüri Käosaare kaasamine. Eks
korraks ikka küsisin endalt, kuivõrd
kursis on Annika tavalise piirkonnakooli tegelikkusega. Samas Jüri varasem õpetajakogemus Kiviõlis, tihe
kokkupuude Noored Kooli SA-ga ning
praegune töö Tallinna Ülikooli kooliuuenduse konsultandina lisab kindlust, et kooli tuumikus on olemas nii
uuenduslik visioon, kompetents kui
teadmine meie tänase päeva haridustegelikkusest.
Ja lõpuks vähemalt sama oluline
on, et esimesed Kindluse Kooli meeskonnaga liitunud õpetajad on sihikindlad, soojad ja säravate silmadega.
Ma usun, et hea meeskond tõmbab ligi
uusi häid liikmeid.

Valla sotsiaalamet tuletab meelde!
Suurpere, eestkostepere ja puudega
lapse vanema jõulutoetus
Seoses kevadel muutunud korraga
tuletame meelde, et nendel Rae valla
peredel, kellel on õigus jõulutoetusele,
tuleb selle saamiseks esitada vastavasisuline taotlus.
Toetus on ette nähtud:
perele, kus kasvab vähemalt neli
alaealist last
eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last
perele, kus kasvab puudega laps
Taotlust on mugavalt võimalik
esitada e-teeninduses ajavahemikul
1. november kuni 1. detsember. Alternatiivseks võimaluseks jääb taotluse esitamine paberil vallavalitsuses
kohapeal.

•
•
•

Pensionäri ja puudega inimese
ravimi- või hambaravitoetus
Toetus on ette nähtud retseptiravimite ja hambaravi kulude osaliseks
katmiseks.

•

Taotluse toetuse saamiseks võib
esitada pensionär või puudega inimene tingimusel, et enne taotlemist on
ta rahvastikuregistri andmetel olnud
valla elanik vähemalt ühe aasta.
Taotlusele tuleb lisada vastavad
maksedokumendid, kuhu on märgitud
isiku nimi, kellele retseptiravimid on
väljastatud või kes on hambaraviteenust saanud.
Hambaravi toetuse arvestamisel arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa.
Toetuse suurus on 80 eurot üks kord
aasta jooksul.
Ära jäta avalduse esitamist aasta
lõppu vaid tee see ära juba nüüd!

•
•
•

Erivajadustega inimeste infopäev
Peredel tuleb orienteeruda uute
nõuetega toetuste ja teenuste saamise
osas ning reaalsuseks saab küsimus –
mis edasi? Millised on õppimisvõimalused? Kas ta hakkab tööl käima? Kus
ta elama hakkab? Kes teda toetab? Ning

kindlasti veel palju teisi küsimusi. Selleks, et tutvustada riigi ja kohaliku omavalitsuse toetust ja abi, korraldab vald
26.11.2019 erivajadustega inimestele
suunatud infopäeva, kus tutvustatakse
puude raskusastme määramist ja töövõimehindamist tööealistel, sotsiaalse
ja tööalase rehabilitatsiooni erisusi, erihoolekandeteenuseid, edasisi õppimisvõimalusi ja palju muud. Infopäevale on
kutsutud esinejad Sotsiaalkindlustusametist, Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskusest ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust. Lisaks tutvustab sotsiaalhoolekande peaspetsialist Rae valda
planeeritavat päevahoiuteenust erivajadusega täisealistele inimestele.
Juhul, kui Teie lähedane või tuttav
on erivajadusega ning Te sooviksite
rohkem infot olemasolevatest võimalustest, siis ootame Teid 26.11.2019,
kell 17.00 Rae kultuurikeskusesse.
Osavõtjatel palume huvist ja oma tulekust teada anda helistades numbril
5596 4361.
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Eelarvestrateegia suunab raha
haridusvaldkonda
Kasvav elanike arv ja noorte
inimeste suur osakaal on
pannud Rae valla järgmise
viie aasta eelarvestrateegia
suure, ent meeldiva surve
alla. Lõviosa kulutustest ja
investeeringutest on jätkuvalt seotud haridusvaldkonnaga.
ANDRES KALVIK
Eelarvestrateegia on dokument, kus on
püütud leida järgnevateks aastateks
tasakaal vajaduste ja võimaluste vahel
ning sinna on pandud kirja, milliseid
kulutusi millises järjekorras teha. Seaduse kohaselt peavad omavalitsused
koostama eelarvestrateegia neljaks
aastaks, Rae vald on aga sihi seadnud
viieks aastaks. Rae vallavolikogu aseesimees ning majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Agu Laius rõhutab,
et praegu kirja pandud plaanid võivad
sõltuvalt erinevatest asjaoludest muutuda. Täpsemalt otsustatakse investeeringud aastaeelarvetega.
Elanike arv ületab 20 000 piiri
„Eelarvestrateegiat koostades lähtume esmalt Eesti majanduse prognoosist,“ selgitab Laius. „Selle põhjal

saame hinnata palgakasvu ja seejärel
hindame valla elanike kasvuprognoosi. Elanikkonna kasv valmistab kahtlemata rõõmu, kuid see toob valla juhtkonnale avalike teenuste näol koheselt
kaasa uusi väljakutseid. Tuleb ehitada
lasteaedu ja koole, palgata uusi töötajaid. Kulutustega ei saa viivitada, kuid
maksuraha laekub hiljem.“
Rahandusministeeriumi hinnangul kasvab majandus järgmisel neljal aastal 2,2–2,6 protsenti aastas. Ka
keskmine palk jätkab kerkimist – tänavuselt 1404 eurolt peaks näitaja
2023. aastaks tõusma 1719 euroni ehk
umbes viis protsenti aastas.
Harju maakonna omavalitsustest
on elanike arvu kasvutempo olnud
kõige suurem just Rae vallas. Mullu tuli juurde 1085 inimest, mis teeb
pluss kuus protsenti. Teist kohta hoiab
nelja protsendiga Harku vald. Kümne
aasta jooksul on Rae valla elanike arv
peaaegu kahekordistunud. Viimastel
andmetel on valda sisse kirjutatud
19 878 inimest ja kõigi eelduste kohaselt ületatakse 20 000 piir novembrikuu jooksul.
Rae valla elanike eelmise aasta
keskmine brutokuupalk oli statistikaameti andmetel 1704 eurot . Kui tänavu
laekus tulumaksult eelarvesse 26 miljonit, siis prognoosi kohaselt lisandub
sellele igal järgneval aastal kolm-neli
miljonit. Märkimisväärset raha saab

Rahandusministeeriumi hinnangul kasvab majandus järgmisel neljal
aastal 2,2–2,6 protsenti aastas, ka keskmine palk jätkab kerkimist.

vald veel maamüügist, ülejäänud tuluallikad on marginaalsed.
„Rae valla elanikkond on Eesti
omavalitsustest ealisuselt kõige noorem. Uutest elanikest umbes kolmandik on lapsed ja 33 protsenti elanikest
on kuni 19-aastased,“ täpsustab Laius.
„Makse maksab pool elanikkonnast,
kuid koolide ja lasteaedade ülevalpidamine muudab eelarve äärmiselt
pingeliseks. Hariduskulud moodustavad kogueelarvest 70 protsenti. Suurte
püsikulude tõttu napib investeeringuteks omavahendeid ja seetõttu oleme viimastel aastatel pangast laenu
võtnud. Jälgime väga hoolega, et suudaksime laene teenindada. Õnneks on
intressid väga madalad.“
Volikogus valitses üksmeel
Vallavolikogu esimehe Tõnis Kõivu sõnul ja istungite süsteemi VOLIS
andmete põhjal, kust igal elanikul on
mingi otsuse vastuvõtmiseks vajalike
häälte jagunemist alati võimalik vaadata, saab järeldada, et pikemas plaanis on valla arengu osas nii koalitsioon
kui ka opositsioon ühel meelel.
„Rae valla eelarvestrateegia võttis
volikogu vastu üpriski suures üksmeeles ja pean selle põhjuseks laiapõhjalist kokkulepet valla arengusuundades. Kuigi opositsioon püüab aeg-ajalt
vastupidist väita, siis tegelikult poliitilist vaidlust valla arengu sihi üle ei ole.

Hariduskulud moodustavad Rae valla kogueelarvest 70 protsenti.
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jätkuvalt
Eesmärk on tagada elanikele nii seadusega nõutud teenused kui hea elukeskkond laiemalt,“ sõnas ta ja lisas,
et tänu korras olevale finantstervisele
suudab vald jätkuvalt investeerida.
„Nii näebki eelarvestrateegia ette
nii Kindluse Kooli ehituse kui näiteks
Jüri perearstikeskuse ehitamise lõpuni viimist ja Peetri perearstikeskuse
toetamise jätkamise. Samuti on kaetud kauaoodatud Peetri pargi rajamisega seotud kulud,“ rääkis Kõiv.
„Volikogu on eelarvestrateegia vastu võtnud ning nüüd peab vallavalitsus, värskelt valitud vallavanem Madis
Sariku juhtimisel strateegia juhiste
järgi tegutsema, eurorahad taotlema
ja plaanid ellu viima. Volikogu tugi on
vallavalitsusel selleks olemas,“ võttis
volikogu esimees asja kokku.
Peetrisse tuleb veel üks lasteaed
Järgmisel aastal võtab Rae vald
laenu 17,2 miljonit eurot eelkõige
Kindluse Kooli ehituse rahastamiseks.
Selle aasta lõpu seisuga on vallal tasuda kolm laenujääki kogusummas 11,5
miljonit eurot.
Järgmise aasta suurematest investeeringutest kirjutame Rae Sõnumites
siis, kui on vastu võetud valla eelarve. 2021. aastal on plaanis rajada Jüri
Gümnaasiumi juurde täismõõtmetes
staadion (1,5 miljonit), ehitada Peetri
kandi lasteaed (3,2 miljonit), viia Jüri
ja Peetri tänavavalgustus üle LEDvalgustitele (480 000) ning vahetada
välja Peetri staadioni kunstmurukate
(120 000).
2022. aastal peaks valmima riigi poolt ehitatuna Jüri Riigigümnaasium, millele vald ehitab juurde
spordihoone (2,2 miljonit) ja Peetri
keskväljak (300 000). 2023. aastaks on
planeeritud uue vallamaja ehitus (3,5
miljonit), sotsiaalmajade ehitamine
ja rekonstrueerimine (1 miljon). Kergliiklusteede ehitamisel loodetakse riigi toele.

Gerli Lehe ja
Helen Kübar.

7.–10. oktoobril toimus Brüsselis
Euroopa linnade ja piirkondade nädal
Euroopa linnade ja piirkondade nädalale Brüsselisse kandideeris üle Euroopa kokku 700 noort poliitikut, kellest
valiti välja 100 poliitikut, kes on seotud oma riigi kohalike omavalitsustega. Rae valla volikogu liikmed Gerli
Lehe ja Helen Kübar osutusid kandideerimise järel väljavalituteks ja nad
osalesid neljal päeval Euroopa Komisjoni tööd tutvustaval seminaril.
Euroopa linnade ja piirkondade nädalal tutvustati noortele poliitikutele
Euroopa Parlamendi tööpõhimõtteid
kuid ka peeti sisukaid vestlusi järgmistel teemadel.
Kuidas peatada kliimamuutused,
et täna oleks meie jalajälg väiksem ja
säästvam, kui see oli eile. Aruteludes
jõuti seisukohale, et positiivsed kliimamuutused saavad alguse ühiskonna rohelisemast mõtteviisist ja selle
juurutamisest ning kohalikel omavalitsustel on selles täita oluline roll.Toodi välja, et ülemaailmselt räägitakse
palju ookeanide halvast seisukorrast,
kus rämpsu ja kliimamuutuste tagajärjel surevad välja järjest erinevad liigid. Tähelepanu saavad ka vihmametsad ja nendes elavad ohustatud liigid,
kuid vähem tähelepanu pööratakse
metsamajanduspoliitikale. Brüsselis
jäi kõlama sõnum, et kohalikud omavalitsused võiksid võtta südameasjaks
seista aruka metsamajandamise eest,
et meie inimestel jaguks puhast õhku
veel mitmeteks põlvkondadeks.

Noortelt poliitikutelt uuriti, kuidas
Euroopa Parlament ja omavalitsused
saaksid teha sidusamat ja tulemuslikumat koostööd. Omavalitsused saavad Euroopa Parlamendis kaasa rääkida läbi Regioonide Kommitee, kuhu
kuuluvad igast Euroopa riigist esindajad. Eestis on valdavalt tegemist suuremate linnade või valdade esindajatega. Omavalitsuste või linnade juhid
saavad algatada ja tõstatada erinevaid
päevakajalisi teemasid. Euroopa Parlament toimib konsensuslikel alustel
ehk kõigi ettepanekud ja arvamused
kuulatakse alati ära ja püütakse leida
parim lahendus kõigile. Ettepanekud
ja muudatused vaadatakse läbi ja püütakse arvestada kõigi riikide huvidega.
Selge on seegi, et Euroopa piires on riikide huvid ja murekohad erinevad. Euroopa Parlamendis hinnatakse kõrgelt
solidaarsuspoliitikat ehk parlamendis
saab lõplikke otsuseid langetada siis,
kui suurem enamik saadikutest on ettepaneku poolt. Sageli on see ka põhjuseks, miks parlament ei saa kiiresti
kriisiolukordades otsuseid langetada.
Solidaarsuspoliitika alusel püütakse
inimestele võrdsed õigused tagada
hariduses, arstiabi kättesaadavuses,
turvalises elukeskkonnas, tervishoius
ja sissetulekutes. Ühtekuuluvuspoliitika keskmeks on iga inimese heaolu
Euroopas, omavalitsused on need, kes
inimestele eluterve elamiskeskkonna
kujundavad ja loovad.
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Tööõpetuseõpetaja hariduse omandanud vallavanemale on alatiseks
jäänud südamelähedaseks puutöö.

Madis Sarik: olen
Rae valla fänn
Riigikokku tööle siirdunud
Mart Võrklaeva asemel
Rae vallavanemaks valitud
Madis Sarik võib esmapilgul
tunduda vanamoodsana,
sest suhtub sotsiaalmeediasse, millel on – tahame
seda või mitte – ühiskonnaelus järjest suurem roll,
suure ettevaatlikkusega.

ANDRES KALVIK
See on aga petlik pealispind. 54-aastasel mehel huvitavatest mõtetest puudus ei ole ja tööd teha ta armastab.
Rae vallavolikogu esimees Tõnis
Kõiv ulatas Teile pärast vallavanemaks nimetamist Facebooki märgi.
Olin väga üllatunud, kui lugesin, et
Teil ei olegi Facebooki.
Nüüd on ju. Volikogu esimees kinkis (muigab kavalalt).

Mulle tundub, et avaliku elu tegelase elu Facebookita ei ole tänapäeval võimalik. Kuidas olete hakkama saanud?
Täna julgen öelda, et mul ei saagi isiklikku Facebooki kontot olema.
Usun, et mulle piisab tööasjade ajamiseks Rae vallavalitsuse ametlikust
leheküljest. Mind on kuus korda Rae
vallavolikokku valitud ja ma ei tunne,
et Facebooki konto puudumine minu
tulemust oleks mõjutanud. Ma ei alahinda sotsiaalmeediat, kuid seal on
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MADIS SARIK CV

Sündinud 22. märtsil 1965
Pere: abielus, kaks täiskasvanud
last, kaks lapselast
Haridustee: 1984–1992 Tallinna
Pedagoogikaülikool,
üldtehniliste
distsipliinide ja tööõpetuse õpetaja;
1981–1983 Jüri Keskkool, 3. kategooria
tisler; 1972–1981, Tartu 1. Keskkool
Karjäär: 2012– Rae abivallavanem;
2012– Jüri Gümnaasiumi haldusjuht
ning majanduse- ja ettevõtluse õpetaja; 2011–2012 Läänemaa Spordi Liit
„Läänela“ peasekretär; 2010–2012 Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja; 2010–2014 SA Läänemaa Arenduskeskuse nõukogu liige; 2009–2013
Ridala vallavolikogu liige, volikogu
aseesimees ja arenduskomisjoni esimees; 1995–2019 kuus koosseisu Rae
vallavolikogu liige; 2009–2011 Meistritall OÜ juhataja; 2000–2008 Tallinna Külmhoone AS Tallinna müügijuht, turundusjuht ning logistika- ja
arendusdirektor; 2004– korvpalliklubi Rae Koss loomine ja treeneritöö;
1999–2000 AS Plusspunkt-Ekspress
Grupp Põhja-Eesti müügi- ja haldusjuht; 1995–1998 AS FEB müügiekspert
ja jaemüügi direktor; 1985–1993 Kose
Kutsekeskkooli nr 40 ehituserialade
tootmisõpetuse meister ja eriainete
õpetaja
Hobid: korvpall, rulluisutamine,
rattasõit, fotograafia, aiandus, puutöö,
meresport,
maailmaparandamine,
Läänemaal Kiideva küla arendamine

•

•

väga suur infomüra. Mõned vallavanemad on mulle tunnistanud, et kaaluvad tõsiselt Facebookist lahkumist.
Enne, kui Facebook suureks tegijaks
sai, vahetati infot erinevates foorumites. Minul tekkisid juba toona küsimused: mis info seal levib, kes infovahetust suunab? Olen inimestelt küsinud,
et miks te sotsiaalmeediat jälgite? Üks
vastus oli, et siis ma tean, mida vaenlane teeb. Aga mida selle teadmisega
peale hakata?
Kuidas olete elanike ja valijatega
suhelnud?
Inimesed helistavad mulle ja saadavad e-postile ning ma kohtun nendega päriselt. Ma eelistan inimestega
vahetult suhelda.
Kas siis, kui tuli uudis, et Mart
Võrklaeval on võimalus siirduda
tööle riigikogusse, hakkasite mängima mõttega, et minust võib saada

uus vallavanem?
Tegelikult oli peale minu ka teisi
kandidaate. Ütlen ausalt – ma ei võtnud vallavanema kohta vastu pagunite pärast. Rae valla arengu huvides
oli antud olukorras parem lahendus
minu asumine vallavanema ametisse
ja uue abivallavanema leidmine. Seda,
et mul õnnestus Jaanus Männik abivallavanemaks tuua, pean oma esimeseks suureks töövõiduks.
Mul oli siiani ka väga huvitav töö.
Ütle mulle veel üks omavalitsusjuht,
kellel on olnud õnn olla nii paljude
lasteaedade, koolide ja tervisekeskuste ehitamisega algusest lõpuni seotud.
Kui pika mõtlemisaja võtsite
enne, kui jah-sõna ütlesite?
Olen kiire otsustaja ja tulemusele
orienteeritud, kuid see otsus nõudis
pikemat kaalumist.
Uue juhi käest uuritakse tavaliselt, et mida on kavas muuta? Ma ei
tee Teile erandit.
Jah, seda on juba küsitud. Mul ei
olegi kavas midagi suurt muuta. Mõningad uued lisategevused on mul
peast läbi käinud, kuid ma ei ole veel
valmis neid avaldama. Juhte on lihtne
kõrvalt kritiseerida. Paljudest otsustest ei pruugigi enne aru saada, kui
pole ise seda tööd kogenud. Nüüd saan
seda kõike omal nahal tunda.
Mart Võrklaev tunnistas oma
lahkumisintervjuus, et tundis end
rahva ees esinedes ametiaja lõpuni
pisut ebakindlalt. Kas Teie naudite
kõnede pidamist?
Olen 35 aastat järjepidevalt kellegi ette astunud, kord nädalas 60-le
Jüri Gümnaasiumi õpilasele majandus-ettevõtluse ja projektijuhtimise
tundi andnud. Kui mul on sõnum, siis
saan esinemisega korralikult hakkama. Udu ajades on kõigil raske. Mart
tuli minu meelest kõnede pidamisega
väga hästi toime.
Olete Rae vallaga seotud olnud
ligi 40 aastat. Alates 1996. aastast
olete kuulunud kuue Rae vallavolikogu koosseisu, töötanud aastaid
ettevõtluses ja viimased seitse aastat abivallavanemana. Kas Teid pealinna ei ole kutsutud?
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On. Kuid pakkumised ei ole olnud
piisavalt huvitavad. Viimasel aastal oli
minu koordineerida korraga Järveküla ja Leerimäe lasteaia ehitus, samuti
Jüri Tervisekeskuse projekteerimine
ja ehitamine, Vaida Kooli võimlaosa
ehitus, Jüri sotsiaalmaja renoveerimine, Kindluse Kooli projekteerimine
jpm. Üks inimene ei peaks nii suure
koormusega töötama, kuid ma ei ole
endale lihtsat elu ka otsinud. Väljapoole paistab, et vallajuhid teenivad kõrget palka, kuid võrdluseks võin tuua, et
Premia Tallinna Külmhoones erinevatel juhtivatel ametikohtadel töötades
teenisin kümme aastat tagasi rohkem.
Minu seisukoht on, et palka makstakse vastutuse eest. Kolisin Rae valda
1981. aastal ja olen Jüri Gümnaasiumi
esimese lennu vilistlane. Elu on mind
lühikesteks perioodideks mujale Eestisse viinud, kuid hoidsin Rae vallaga
sidet. Olen Rae valla fänn.
Teie üheks prioriteediks on haridusvaldkond. Millised on esimesed
suuremad eesmärgid?
Olen hariduselt õpetaja ning mul
on seetõttu kergem seda rada käia
ja neist inimestest aru saada. Õige
õpetaja on heas mõttes kiiksuga. Vallavanemaid ikka leiab, kuid näiteks
matemaatikaõpetajate osas on kriis.
Kindluse Koolis hakkab käima ligi 900
õpilast, kuid õpetajaid otsime tikutulega taga. Ehitame ilusaid maju, kuid
nende personaliga täitmisega on raskusi. Kvaliteetset töökeskkonda leiva
peale ei pane, kuid see on väärtus, mis
võiks kooli- ja lasteaiaõpetajaid Rae
valda tuua.
Kas Kindluse Kool saab aasta pärast valmis täies mahus?
Septembriks valmib algklasside
maja. Seejärel tuleb põhikooli osa ning
kõige lõpuks soojendusega pneumohall, kus saab kunstmurul jalgpalli
mängida ja liikumistunde läbi viia.
Kindluse Kooli juhtkonda kuulub
viis inimest, kuid palka saab praegu
ainult direktor. Ülejäänud töötavad vabatahtlikult praeguse töö kõrvalt. Sellest hoolimata käiakse koos ja korraldatakse ajurünnakuid, et tuleva aasta
septembriks võimalikult hästi valmis
olla. Selline suhtumine näitab, et iniw
mesed on väga motiveeritud.
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Õpetasite abivallavanema töö
kõrvalt Jüri Gümnaasiumi noortele
majandus-ettevõtlust ja projektijuhtimist. Kas jätkate traditsiooni
ka vallavanemana?
Need projektijuhtimise tunnid,
millega sügisel alustasin, teen lõpuni.
Noorte õpetamine on minu missioon
ja ma ei välista, et teen seda kunagi
suurema koormusega.
Räägitakse, et noortel võiksid gümnaasiumi lõpetades olla teatud oskused ja ettevõtlike inimeste külalistunnid võiksid sellele kaasa aidata. Aga
mida nad tuututavad! Mingu kooli ja
andku tunde!
Töökoormus on olnud väga suur ja
olen mitmel korral mõelnud, et miks
on mul vaja nii palju rassida. See kõik
aga ununeb, kui aegajalt saabuvad
mulle tunnustavad SMS-id endistelt
õpilastelt. See on minu palgapäev.
Kuna Rae valla elanikkond kasvab suure hooga, tuleb kiiresti ja
palju ehitada. Seetõttu on laenukoormus märkimisväärne. Kui kohalikel omavalitsustel lubataks kohalikke makse kehtestada, siis kui
suurt kasu lõikaks sellest Rae vald?
Ma ei ole maailmavaatelt maksude
pooldaja. Iga maksu kehtestamine eeldab ka selle haldamist ning praeguse
seisuga ei vääriks see mäng küünlaid.

Mul ei olegi kavas
midagi suurt
muuta. Mõningad uued
lisategevused on mul peast
läbi käinud, kuid ma ei ole
veel valmis neid avaldama.
Seega võtame laenu täpselt nii palju,
kui vaja, aga nii vähe, kui võimalik ja
püüame investeeringuteks leida ka
muid katteallikaid, praegugi on käimas kaks enampakkumist maade
müügiks. Tulubaasist rääkides võiksid
kõik Rae vallas elavad inimesed end ka
siia sisse kirjutada. Pakun, et viiendik
elanikest ei ole seda teinud. Loogika
ütleb, et mujale on end sisse kirjutanud valdavalt need inimesed, kellel ei
ole lapsi, sest alaealistele on meil palju soodustusi. Mõistan, et soovitakse
oma endist kodukohta tulumaksuga
toetada, kuid Rae valla kontekstis saavad nad siinseid pakutavaid teenuseid
kellegi teise arvelt.
Viimastel aastatel on Rae vald
kasvanud tuhande inimese võrra
aastas. Kaua prognooside kohaselt
selline tempo jätkub?
Järgmise kümne aasta perspektiivis ei ole tempo langust suure tõenäosusega mõtet loota.

Kuna Peetri alevik on suhteliselt
täis ehitatud, siis võib aimata, et järjest rohkem inimesi hakkab kodu
otsima lõunapoolsetest asumitest.
Oleme viimastel aastatel palju Vaidale tähelepanu pööranud. Praegu ei
ole võimalik Vaidas korterit osta, sest
pole pakkumisi.
Hetkel oleks kinnisvaraarendajal
soodne aeg võtta initsiatiiv. Vald on
valmis ettevõtmist igati toetama. Vaida on äge koht ja Tallinnaga on suurepärane ühendus.
Rae valla ühe edukama ettevõtte
Estanci juht ütles, et on valmis kasvõi presidendile pöördumise tegema, kui sellest on abi korraliku ühistranspordi tekitamiseks Tallinna ja
Jüri vahel. Kas järgmisel aastal on
selles vallas positiivseid uudiseid
ette näha?
Riik peab selles küsimuses appi
tulema. Rae valda ei tule igapäevaselt
tuhandeid inimesi mitte ainult Tallinnast, vaid ka Paldiskist, Keilast, Maardust, Kiilist ja Koselt. Harjumaa ühistransport vajab ümberkorraldamist,
kuid Rae vald üksinda seda teha ei saa.
Tunnen Mardile (Võrklaevale) kaasa
– ta peab iga päev Tallinna vanalinna
tööl käima (muigab). Minul ei jaguks
sellist närvi ja mul oleks ajast kõvasti
kahju.

Oled samuti koduvalla fänn?

Ära unusta enne aasta lõppu vaadata üle oma andmed rahvastikuregistris!
Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub 11,93% residendist füüsilise isiku
maksustatavast tulust. Tulumaks ongi valla eelarve peamine sissetulekuallikas ja selle eest saab vald luua
üldist heaolu.
Kas oled näiteks kunagi mõelnud, et sinu maksudest laekuva raha eest põleb avalikes kohtades
tänavavalgustus või niidetakse suvel teeääri? Sinu teenitud tulust laekunud raha eest on vallal võimalik
parandada ja ehitada uusi sõidu- ja kergliiklusteid, luua juurde ja pidada üleval kooli- ja lasteaiakohti,
korrastada külakeskusi, ehitada ja hallata tervise- ja noortekeskuseid ning terviseradasid. Lisaks korraldatakse
nii kultuuri- kui ka spordiüritusi, arendatakse noorsootööd ja teostatakse talvist teehooldust. Samuti on sul
elanikuna õigus saada erinevaid pere- ja sotsiaaltoetusi, soodustusi, teenuseid ning maamaksuvabastust.
Sinu raha läheb kodukoha hüvanguks aga ainult siis, kui oled end ka koduvalda sisse kirjutanud.
Seega, vii palun sinagi juba enne selle aasta lõppu oma andmed vastavusse tegelikkusega ja kirjuta end sisse
oma elukohta!

VAATA LISAKS: WWW.RAE.EE/KODUVALD
JA HOIA END KODUKOHA ARENGUTEGA KURSIS KA SOTSIAALMEEDIAS:

@RaeVallavalitsus

@Rae_Vald
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KUIDAS PIMEDAS
OHUTULT LIIGELDA?
kinema

Juba viiendat aastat järjest juhime meie heade ettevõtjatega koostöös tähelepanu sellele, et pimedal ajal on oluline varustada ennast
helkuriga, möödunud aastatel on kokku jagatud ligi 5000 helkurit.
Alates 11. novembrist ongi kõikides Rae valla raamatukogudes (Lagedil, Vaidas, Peetris ja Jüris) ning meie spordikeskustes (Järvekülas ja Jüris) teid ootamas Rae valla ja meie ettevõtjate logodega helkurid. Seega,
kui sinul on talvemantli küljest helkur vahepeal kaduma läinud, küsi julgelt endale uus. Lisaks pannakse helkuripuid üles ka kogukondades, selleks,
et teada saada, kas ja millal see üritus sinu alevikus või külas toimub, võta
ühendust oma külavanemaga!
Kui helkur aga juba olemas, siis pea meeles mõnda olulist tarkusetera:
Maanteel kõnni alati vasakus teeservas, et näha vastutulevaid sõidukeid.
Kinnita helkur sõidutee poolsele keha küljele nii, et see on nähtav võimalikult mitmest suunast.
Kõige õigem on helkur kinnitada 30–80 cm kõrgusele maapinnast. Nii
paistavad sõiduki tuled helkurile peale ja see omakorda peegeldab valgust sõidukijuhi silmadesse.
Kontrolli, et helkur ei jääks üleriiete alla, vaid nii näeb sõidukijuht
sind õigeaegselt ning tal jääb piisavalt aega kiirust vähendada ja
sinust ohutult mööduda.
Helkuri puudumisel on omal kohal ka ohutusvest, taskulamp või mobiiltelefoni helendav ekraan, samuti suurendab liikleja teel märgatavust heledam või erksavärvilisem riietus.

•
•
•
•
•

Talvine teehooldus Rae vallas
Rae vallale kuuluvaid teid ja tänavaid hooldab aastaringselt OÜ ÜLE.
24 tundi ööpäevas reageeriva telefoni number on 5558 0240. E-post
hoole@yle.ee.
Riigimaanteede hoolduse eest vastutab Maanteeamet. Ööpäevaringselt
saab maanteeinfot numbritelt 1510
(tasuta) või 614 0500.
Talvisel ajal tehakse teehooldust
seisunditasemete järgi, mis jagunevad nelja kategooriasse. Rae valla
teeregistris olevaid teid hooldatakse
enamasti seisunditaseme „2” järgi,
mis tähendab, et tehakse regulaarset
libedustõrjet, kuid eesmärgiks ei ole
sõidujälgede lume- ja jäävaba hoidmine. Sellel seisunditasemel hoitakse ka

enamuses tugimaanteid ning osa suure liiklusega kõrvalmaanteid.
Seisunditase „4” – hooldust tehakse kiirteedele ja eriti suure liikluskoormusega kohtades.
Seisunditase „3” – selle nõuete
järgi hooldatakse enamalt jaolt põhimaanteid, mille pind peab olema talvel stabiilsetes ilmaoludes lume- ja
jäävaba. Kui sajab lund, tuiskab või
sajab jäidet, on teehooldajale antud nn
hooldustsükli aeg, mille jooksul pärast
lumesaju või tuisu lõppu või libeduse
teket tee nõutud seisundisse viia.
Seisunditase „2” – tehakse regulaarset libedustõrjet, kuid eesmärgiks
ei ole sõidujälgede lume- ja jäävaba
hoidmine. Sellel seisunditasemel hoi-

takse enamuses tugimaanteid ning
osa suure liiklusega kõrvalmaanteid.
Seisunditase „1” – talihooldus piirdub tavaoludes vaid lumetõrje tegemisega, libedustõrjet tehakse vaid ohtlikes kohtades.
Erateede talihoolduseks tuleb vallavalitsusele esitada selleks ettenähtud avaldus.
Avalduse saab vormistada valla
kodulehel iseteeninduses või paberkandjal vallavalitsuses kohapeal. Kõige mugavam viis teede omaniku ja
seeläbi ka hoolduse eest vastutaja välja selgitamiseks on kasutada Rae valla
geoinfosüsteemis loodud spetsiaalset
rakendust, mille leiab internetiaadressilt map.rae.ee.
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Kool ei peaks olema
lapsele koormaks
Peetri Keskuses avatava
õppe- ja nõustamiskeskuse
Tark Õppija eestvedajad,
eripedagoog Grete Mugur
ja logopeed Kadi-Liis Kallus, annavad lähtuvalt oma
kogemustest ja teadmistest ülevaate, miks lastel
võib tekkida koolis raskusi,
kuidas meie vanematena
saame oma lapse arengut
toetada ning mis tähendab
olla tark õppija.
Areng varases lapseeas
Selleks, et lapsel oleks koolis kergem, saab palju ära teha juba varases
lapseeas. Näiteks heade matemaatiliste ning keeleliste oskuste kujunemisel on olulisel kohal mälutegevuse,
tähelepanu, silma-käe koostöö, üld- ja
peenmotoorika, loogilise mõtlemise,
mõtlemisoskuse arendamine.

Muinasjutustage lastega – see on
lihtne viis lapse sõnaliste oskuste
arendamiseks. Läbi põneva muinasjutustamise on võimalik arendada last
lõputult. Lisage jutustustele juurde
intonatsioon, miimika, laske lapsel
järgnevaid sündmuseid ära arvata
või loo lõpp ise kujundada. Nii areneb
lisaks sõnalistele oskustele ka mõtlemisoskus, tähelepanu, kuulamisoskus ning põhjuslikkus, mis on loogika
arenemisel põhikomponendiks. Kasutage loo ilmestamiseks näpunukke,
maalige muinasjutt paberile, mängige
muinasjutt läbi. Nii õpib laps juhiste
järgi tegutsema, areneb motoorika,
koordinatsioon, silma-käe koostöö ja
süsteemne mõtlemine. Süsteemne
mõtlemine on vajalik omandada enne
lugema õppimist, et lugemisoskuse
omandamine oleks lihtsam ning kiirem.
Sorteerige lapsega mänguasju –
värvi järgi, suuruse järgi, asukoha järgi. Laduge neid üksteise otsa, üksteise
sisse, peitke ära, otsige ülesse – nii are-

neb lapsel mõtlemisoskus, järjestamisoskus, oskus juhiste järgi tegutseda, juhiseid kuulata, areneb ruumiline
mõtlemine.
Targalt ja läbimõeldult õppides on
võimalik arendada väheste vahenditega, väheste tegevustega, vähese ajaga
maksimaalselt lapse võimeid nii, et
need oskused ja võimed salvestuksid
lapse kogemustesse, mälusse ning
neid oleks sealt lihtne tulevase kooliõpilasena üles leida, kasutada.
Kooliks ettevalmistamine
Koolieeliku kooliks ettevalmistamisel on oluline võtmesõna individuaalsus ning mängulisus. Last tuleks
õpetada, juhendada lähtuvalt tema
tasemest. Säilitamaks motivatsiooni ning rõõmu, tuleks õppetegevused
peita oskuslikult mängude sisse, muuta mänguliseks. Kindlasti ei saa laps
vajalikku valmisolekut kooliks pelgalt
täites näiteks koolieelikutele lahendamiseks mõeldud töövihikuid. Ükski
töövihik ei suuda määrata lapse taset

PEETRI KESKUS
NOVEMBER 2019

ning luua vajadusel juurde lisalehti
või peatada last järgmise teema juurde
minemast, kuna eelnevalt õpitud oskus ei ole veel omandatud ning vajaks
kinnistamist. Laps vajab täiskasvanu
juhendamist, millisel määral – sõltub jällegi iga lapse individuaalsusest
ning kasvukeskkonnast.
Hea lugemisoskuse ning ka loetu
mõistmise arenemiseks ei piisa häälik-täht seose tundmisest, olulisem on
vallata täielikult häälikanalüüsi, tunnetades sõnade häälikulist struktuuri.
Kui laps ei ole häälikanalüüsi
omandanud, ei tohiks ta ka lugemisega alustada. Liiga vara ei ole hea kokkulugemist nõuda, et lugemiseks valmis olla, peaks laps tajuma häälikuid
õiges järjekorras, vastasel juhul on oht,
et ta hakkab sõnu oletama ning satub
segadusse.
Täpselt samamoodi on ka matemaatika omandamisega, lähtuda tuleks lapse individuaalsest tasemest,
võimetest. Esmalt õppida mänguliselt
orienteeruma hulkade maailmas, esemeid ja numbreid järjestama, loendama ning alles siis liikuda edasi kümne
piires arvutamisele. Siinjuures ei ole

oluline, kas laps alustab arvutamisega
koolis või lasteaias, oluline on, et kõik
eelnevad etapid arvutamisoskuse kujunemiseks oleks läbitud.
Varajase märkamise olulisus
MTÜ Tark Õppija eelkool on koostöös meie spetsialistidega üles ehitatud lisaks eelpool mainitud oskuste
omandamisele, läbimõeldud tegevustele, mängulisusele ning individuaalsele lähenemisele ka isereguleerimisoskuste arendamisele. Meie kogemus
näitab, et lugemis-, kirjutamis- ning
arvutamisoskuse omandamine ei ole
põhilised, mis lastel koolis edu tagavad. Olulisem ning vajalikum on arendada hoopis selliseid oskuseid nagu
püsivus, meelekindlus, uudishimu,
oskus keskenduda käsil olevasse tegevusse, oskus hoida tähelepanu, oskus
eristada olulist ebaolulisest – ehk isereguleerimisoskused. Nende oskuste
omandamine ei taga edu õppimises
mitte ainult esimestes klassides, vaid
ka edaspidi. Mistõttu on eriti oluline
lapse kooliks ettevalmistamine läbi
mänguliste ning läbimõeldud tegevuste, julgustades last ise otsuseid
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vastu võtma ning katsetama, eksima
ja uuesti proovima.
Targalt, kogenud õpetajate ning
spetsialistide juhendamisel on võimalik mängulist õppimist ja muinasjutustamist kogema tulla ka pisematel
lastel, MTÜ Tark Õppija mudilaskooli
ning huviringidesse.
Selleks, et last koolis toetada, pakume nii õpiabi teenust kui ka hetkelise
mahajäämuse kõrvaldamiseks ning
ainealaste raskuste ennetamiseks järeleaitamistunde nii matemaatikas
kui ka eesti keeles. Nõustamaks ning
aitamaks lapsi, lapsevanemaid ja peresid tegutsevad MTÜ Tark Õppija
meeskonnas logopeedid, eripedagoog,
jurist, psühholoog.
Vene keelt emakeelena kõnelevatele lastele on keelelise arengu toetamiseks loodud keelering ning ka õpiabitunnid.
Varajane märkamine ja õigeaegne sekkumine on väga olulised probleemide ennetamisel, mõjutamisel ja
kõrvaldamisel. Loe meie tegevustest
lähemalt:
www.tarkoppija.ee või jälgi meid
www.facebook.com/TarkOppija/
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Mida saab
pakkuda
perekeskus?
Uues Peetri Keskuses seab end muu
kõrval sisse ka peredele mõeldud
tegevuskeskus ja kogunemispaik,
kus hakkavad toimuma mitmed
huviringid nii lastele kui täiskasvanutele, mänguhommikud ja -õhtud
ning loengud. Lisaks on lapsevanematel avatavas keskuses võimalik
ka muidu mõnusalt aega veeta ja
koostegemise rõõmu nautida.
Pesapuu Perekeskus (endised nimed Pesapuu Pereklubi ja Peetri Beebiklubi) on loodud kolm aastat tagasi
eesmärgiga pakkuda Rae valla lapsevanematele toetust nii koolituste ja
loengute kui ka beebide ja väikelaste
huviringide näol. Keskuse juhataja ja
kahe väikelapse ema Mariliis Lukk sõnas, et tänaseks on algsest ideest välja
kasvanud soov pakkuda koostegemist
lastega just ühes, terviklikus, peresid
toetavas keskkonnas ja seda kodu lähedal. Samuti pakkuda tuge ja tegevusi ka lapsevanemale endale.
„Senini on meie tegevus Rae vallas
toimunud erinevates asukohtades ja
ruumides, kuid nägime, et tervikliku
teenuse pakkumine on keeruline, kui
puudub n-ö oma kodu ja iga hooaja
alguses tuleb hoida hinge kinni, kas
ruumid on veel saadaval ja just meile sobival ajal. Peagi avatavas Peetri
Keskuses on meil nüüd aga päris oma
pesa ja seeläbi koht, kus saame pakkuda vanematele parimaid teenuseid ja
tuge beebiootusest alates,“ rõõmustas
Lukk.
Milliseid võimalusi pakutakse?
„Perekeskuses on võimalik külastada muuhulgas ka erinevaid lapsevanematele mõeldud loenguid ning koolitusi ja töötube. Näiteks on tulemas
Gordoni Perekool, esmaabi- ja beebimassaaži koolitused ning alustame
koostööd ka SIET-iga (Sünni ja Imetamise Tugiühing). Tulemas on ka teised põnevad, oma ala ekspertide poolt

Muusikalised kogupere folgitunnid
Pesapuu Perekeskuses.

pakutavad arendavad loengud. Lisaks
tekib võimalus tulla beebiga vanniujutusse ja beebimassaaži, perega pildistama, pidada väikelaste sünnipäevi
ning beebigruppide kogunemisi. Perede toetuseks on võimalus külastada
peatselt ka loov-, pere- ja paariterapeuti ning füsioterapeuti,“ loendas
Lukk erinevaid tegevusi.
Perekeskuse ruume on võimalik
rentida kõikidel – tule vii ise läbi huviringe, korralda kohtumisi või töötube nii lastele kui täiskasvanutele.
Juhataja sõnul on kogu Pesapuu Perekeskuse kontseptsioon üles ehitatud
väärtusel „Õnnelikud vanemad, õnnelikud lapsed” ehk et kui vanema „tass
on täis”, siis on ka tema lapsed õnnelikud. „Pere suurenemine on nii suur
ja elukorraldust kardinaalset muutev
teema, et mida lähemal on kogu perekonda toetavad tegevused, seda vähem
on lapsevanemal ka elukorraldusega
seotud stressi ja muresid,“ võttis Lukk
loodava perekeskuse eesmärgi kokku.
Lisaks on täna juba loodud
Facebookis ka virtuaalne kohtumispaik Rae valla beebid, väikelapsed ja
mudilased, kus on juba üle 500 liikme.
Grupiga on oodatud ühinema kõik Rae
valla lapsevanemad, et üheskoos kogukonna inimestega rõõme ja muresid jagada ning otsida mõtte- ja jalutuskaaslasi. Ning perekeskusel on ka
oma podcast/veebiraadio, kus pakume
lapsevanematele harivat ja inspireerivat kuulamist põnevate külalistega.
www.pesapuuperekeskus.ee

Kommentaar:
KÄDI,

KAHE VÄIKELAPSE EMA PILDIKÜLAST

„Beebi- ja väikelapsega võimlemas
ning ujumas käimine on hästi mõnus
osa muidu üsna rutiinsest ning kohustusterikkast „emmede nädalast”.
Tõsi, arvestama peab lapse une- ja
söögiaegadega ning treeningule sättimine ning kohalesõit ei pruugi lapsega olla just kõige sujuvam, kuid kui
oled treeningule juba kohale jõudnud,
saad end n-ö vabaks lasta ja pakutava
„programmiga” kaasa minna.
See on hea, sest nii saad ka ennast
korraks tavarutiinist välja tuua, ei pea
ise oma last n-ö lõbustama ning saab
teiste emade ja isadega suhelda, kogemusi, muresid-rõõme jagada jpm.
Nagu ikka leiavad sealt sõpru nii
emmed kui ka lapsed ning kui alguses
võib tunduda, et mis kasu sellest treeningust ikka on – laps ei saa ju midagi
aru, ega ei soovi kaasa teha vms.
Siis tegelikult ajapikku ning järjepideva osavõtu tulemusena jäävad
lapsele kogetud ja läbi tehtud asjad
väga hästi meelde, need arendavad
teda nii füüsiliselt, vaimselt kui ka
sotsiaalselt.
Kui treening on osa lapse ja lapsevanema nädalast, siis suurem osa
lapsi lähevad treeningutesse suurima
rõõmu ning ootusärevusega ja seda ka
oma edaspidises elus.
Lapsevanemana leian, et on mõnus ja kasulik oma lastega ka väljaspool kodu midagi vahvat ja arendavat
ette võtta, ikka selleks, et lastes tekiksid samuti liikumis- ja sportimisharjumused ning areneks nende sotsiaalne külg.“
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Järveküla lasteaia pere hakkas vaderiks
Tallinna loomaaias elavale alpakale
Sellest sügisest saab Järveküla
lasteaed, kuhu kuuluvad suur maja
(Järveküla) ja väike maja (Leerimäe), uhkusega teatada, et oleme
Tallinna loomaaias elava alpaka
vaderid. Seetõttu oli sügisene
mihklilaat pühendatud just sellele
sotsiaalsele ja uudishimulikule loomale ning üheskoos laada raames
kogutud raha annetati läbi Tallinna
Loomaaia Sõprade Seltsi tema eluolu edendamiseks.
Laadale oli kauplemiseks oodatud kõiksugu aiasaadused, hoidised,
kompotid ja käsitöö: villased sokid,
laualinikud ja imeilusad käsitöökaardid, heegeldatud kuuseehteid ja enda
meisterdatud käevõrusid. Ei puudunud erinevad moosid, mahlad ja loomulikult erinevates variantides mett
ja tublide vanemate korjatud pärnaõie- ja nurmenukuteed.
Loomulikult ehtisid müügilette
erinevates suurustes kõrvitsad, õunakotid ja pähklid ning põnevate üllatajatena oli müügiks toodud maisitõlvikuid ja kodulimonaadi. Tõeliseks
müügihitiks olid ühe lapsevanema

sidet lastevanematelt ning mõttedki
liiguvad juba uute ürituste korraldamise suunas. Kui suur rõõm on midagi korraldada, kui koostöö lasteaia,
kodude ja kogukonna vahel nii hästi
toimib!

poolt toodud Rõngu mahedad viinamarjad.
Kui alguses oli lasteaiapersonalil
sees mõningane ärevus laada õnnestumise üle, siis laat ise kinnitas, et
kahtlus oli asjata. Laat õnnestus nii
hästi, et ületas igasugused ootused ja
rohkemgi veel!
Kogu meeskond sai laada õnnestumisest hea ja sooja tunde, samuti
oleme saanud palju positiivset tagasi-

Rae valla foto 2019
Konkursil võivad osaleda kõik Rae
valla elanikud ning fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
LOODUS, INIMENE, RAE VALD ja
VABA TEEMA.
Fotosid oodatakse kuni 13. jaanuarini 2020.
Fotode esitamine:
Fotod esitatakse digitaalselt jpg-formaadis
Igaüks võib esitada kuni 3 pilti kategooria kohta
Fotod palume saata aadressile fotokonkurss@rae.ee
Fotole tuleb lisada:
- kategooria nimetus, kuhu foto
esitatakse
- foto pealkiri
- autori nimi ja kontaktandmed

•
•
•
•

Fotodel on lubatud heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon, kadreerimine ning teravustamine. Lubatud
ei ole elementide juurde lisamine või
nende eemaldamine. Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel.
Kõigi konkursile esitatud fotode
autoriõigused jäävad nende autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus tasuta kasutada
konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks ja Rae
valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis. Fotode kasutamisel
viidatakse foto autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning
parimatele on auhinnad.
Lisainfo fotokonkurss@rae.ee.

Kes on alpaka?
Alpaka on Lõuna-Ameerika kodustatud kaamellane, kes meenutab välimuselt väikest laamat. Täiskasvanud
alpaka turjakõrgus on 80–100 cm ja
loom kaalub 50–80 kg. Alpakad elavad
karjades ja elutsevad kõrgmägedes,
kus loomi kasvatavad kohalikud talunikud ja karjused. Kariloomadena
peetavate alpakade sõrgu ning hambaid peab hooldama 1–2 korda aastas.
Alpakade vill on parema kvaliteediga
kui kašmiir või angoora. Samuti on see
soojapidavam, kohevam ja pehmem.
Alpakade eluiga on 20 aastat ja enamgi
ning nende põhisöödaks on karjamaarohi. Kuna ühele loomale kulub kuu
jooksul ca 27 kg heina, siis Järveküla
lasteaia lapsed koos heade vanematega andsid väga suure omapoolse panuse tema toidulauale.
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Estanc keerab tööstuste
Kes juhtub Pildikülas
mööduma Rimi ja Hekoteki vahele jäävast Estanci
hoonest, see teadku, et
tegemist on maailmatasemel tööstusettevõttega, mis
juurutab omas ärisegmendis täiesti uutmoodi lähenemist.
ANDRES KALVIK
Estanc valmistab peamiselt surveseadmeid, soojusvaheteid ja tööstuslikke puhastusseadmeid (skrabereid).
Nende ehitanud skraberi leiab nii
maailma suurimal kruiisi- kui ka konteinerlaeval. Tegemist on antud valdkonna Põhja- ja Baltimaade suurima
ettevõttega, mis kannatab võrdlust ka
kordades pikema ajalooga konkurentidega Lääne-Euroopas.
Estanc on teinud jõulise kasvu
viimase kolme aastaga, kui ettevõtte
juhiks sai Mihkel Tammo. „Minu eesmärk oli luua ettevõttele uus identiteet ja panna olemasolevas ärimudelis
firma võimalikult hästi tööle. Oleme
sellega lõpusirgel. Selle aasta lõpus
peaks valmima Estanci lugu, millega
end klientidele tutvustame,“ räägib
Tammo.
Kirg juhtimise vastu
Järgmine etapp näeb ette digiarengut, millega tahetakse jõuda nii kaugele, et näiteks Lõuna-Korea klient saab
Jüris valmistatud toote kontrolli ära
teha virtuaalsel teel ega pea selleks
Eestisse reisima. Panustatakse ka innovatsiooni. Pelgalt seadmete tootjast
tahetakse tõusta komplekssete lahenduste pakkujaks ehk liikuda väärtusahelas mitu sammu ülespoole.
Estanci asutas pärast Eesti taasiseseisvumist Mihkel Tammo isa Raigo,
kes usaldas enda loobumise järel juhtimise 15 aastaks väimehele, kellelt
omakorda Mihkel Tammo ehk perekonna kolmanda põlvkonna esindaja,

teatepulga üle võttis. Raigo Tammo
tegutseb praegu nõukogu esimehena.
Tammo pani Estanci tegemistele
käed külge juba teismeliseeas, kui käis
toona Männikul asunud tootmishoones taskuraha teenimas. Pärast keskkooli lõpetamist tegutses ta aga muudes valdkondades ning tuli Estanci
tagasi kahekümneseitsmesena, kui
temast õige pea ka juht sai. „Mäletan,
et juba 15-aastasena tekkis mul ettekujutus tõusta kunagi Estanci juhiks.
Mul oli juba siis kirg juhtimise vastu,“
meenutab Tammo. „Edasine tegevus
käis selle nimel, et teha praegust tööd.
Oli näha, et õemees oli 15 aasta jooksul oma panuse andnud ja edasiseks
arenguks on vaja uut lähenemist. Ma
ise tulin juhivahetuse mõttega välja. Loomulikult kaheldi, kas ma saan
27-aastasena nii suure väljakutsega
hakkama.“
Nüüd saab öelda, et tegemist oli
õige otsusega. Numbrid räägivad enda
eest. Prognoosi kohaselt saab käesolev

aasta olema Estancile tõeliseks läbimurdeks, sest müügitulu tõuseb 19
miljonilt eurolt 30 miljonini. Töötajate
arv on seejuures jäänud samaks.
Käive tõuseb aastaga 11 miljonit
„Viimase kolme ja poole aasta jooksul oleme teeninud rohkem kasumit
kui eelneva 24 aasta jooksul kokku.
Mullu oli allhankest tulnud kasum
sisuliselt olematu, tänavu on see viis
miljonit eurot. Oleme välja arendanud allhankevõrgustiku ning meil on
koostööpartnerid Hiinas, Hollandis,
Leedus ja Soomes,“ avaldab Tammo.
Vähetähtis ei ole Tammo sõnul otsus palgata välismaalt oma valdkonna
tippspetsialist tänu kelle teadmistele
ja kontaktidele on käive mitme miljoni võrra tõusnud. Põhilisteks eksportturgudeks on Soome, Rootsi ja Norra,
järjest rohkem tõuseb Lääne-Euroopa
osakaal. Eestisse jääb mikroskoopiline
osa toodangust.
Otsekohene Tammo ei karda välja
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mõttemaailma pea peale
Septembris kontoriesist kaunistanud
mahuti on Estanci aegade suurim
toode, mis leiab rakendust Tšiilis.
FOTO: ANDRES KALVIK

öelda, et Eesti lausa vajab noori juhte.
„Pikalt ees olnud põlvkond ei ole võimeline meid tulevikku viima. Väga
paljud Eesti ettevõtted elavad minevikus ja riskivad seeläbi hääbumisega,“
selgitab Tammo. „Ettevõtluses saab
järjest tähtsamaks jätkusuutlikkuse
teema. Kui ma sellest kolm aastat tagasi rääkima hakkasin, vaadati mulle kõõrdi. Maailm on valdavalt ühel
meelel, et kliimaprobleemidega tuleb
tegeleda ja väidan, et vähesed eelmise põlvkonna juhid suudavad ümberorienteeruda. Enam ei ole tähtsaim
asi odav hind, vaid hoolima peab erinevatest huvigruppidest ja omama pikaajalist vaadet. Meie klientide hulka
kuuluvad üle maailma suured energia-, tselluloosi- ja keemiatööstused
ning ka nende mõttemaailm hakkab
muutuma. Ka lõpptarbija eelistab järjest rohkem tooteid, mis on maailma
suhtes lugupidavalt valmistatud ja
kasutatud ei ole näiteks lapstööjõudu.
Globaalselt eristub Estanc just selle

suhtumise poolest konkurentidest ja
tänu sellele saame paremaid projekte.“
Töötajatele elektriauto
Kliimaneutraalsus ei ole Estancis
pelgalt nutikas turundustrikk. Näiteks
on töötajate käsutuses elektriauto
Audi e-tron ja Tammo kontori põrandat kattev vaip on tehtud ookeanist
kokku korjatud plastikust. Oktoobrikuust hakatakse tehnikapargis kasutama taastuvtoorainest tehtud diislit
ning järgmisena on kavas paigaldada
päikesepaneelid ja muuta hoonete
kütmine säästlikumaks. Estanci 12 000
ruutmeetri suurust tootmisüksust on
ehitatud etappide kaupa. Nüüdseks on
valminud kolm tootmishalli ja vana
tehas Männikul suleti. Tulevikus on
kavas juurde ehitada 10 000 ruutmeetrit tootmispinda. „Näeme laienemist
eelkõige läbi alltöövõtu. Töötajate arvu
ei ole plaanis kasvatada,“ arutleb 150
inimesele tööd pakkuv Tammo.

Estanc kaotab juhid
Juhtimisteooriast võib Mihkel
Tammo rääkida tunde. Ta lausa
neelab vastavasisulisi raamatuid,
ka kontoris on ootevalmis kümmekond teost. „Nopin raamatutest
tükikesi enda tööriistakasti ja sobitan neid enda mudelisse,“ märgib Tammo. „Tundub, et üldjoontes
on minu valikud end õigustanud,
sest töötajate hulgas tehtud rahuloluküsitlused näitavad ebanormaalselt häid tulemusi. Pean juhtimist abstraktseks filosoofiaks,
mida ei saa ühekorraga selgeks
õppida.“
Tammo, kes ei tee saladust, et
tal on kunagi kavas hakata pakkuma ka juhtimiskoolitust, tõstab
isiklikule kogemusele tuginedes
esile süsteemiteooriat. Lihtsustatult seletades käsitleb see kindlat
protsessi, mida järgides täiustub
organisatsioon iseenesest. See eeldab pidevat analüüsimist ja parendamist. Üks suur reform on Tammol plaanis veel sel aastal ära teha.
„Oleme ilmselt esimene tööstusettevõte Eestis, kes plaanib üle
minna juhtimisvabale mudelile.
Mina ei usu ülevalt alla hierarhilisse juhtimisse. Igal töötajal on
oma roll ja eesmärk, kuid keegi ei
ole teisest tähtsam. Minu ülesanne
on näiteks luua keskkond, et teised
inimesed saaksid enda eesmärke
ellu viia,“ tutvustab Tammo.
Lisaks kaotas Tammo Estancis
ära isiklikud boonussüsteemid.
„Selle miinuseks on asjaolu, et
töötaja keskendub liigselt isikliku
edu maksimeerimisele ega vaata
organisatsiooni laiemalt,“ põhjendab Tammo. „Meil kehtib solidaarne boonussüsteem, mis on seotud
kasumieesmärgiga. Väljamaksed
algavad siis, kui täidetud on vähemalt 50 protsenti. Saja protsendi
puhul lisandub kuupalgasuurune
preemia.“
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Prügi põletamine Iru
soojuselektrijaamas.

Telli koju tasuta pakendivedu
Pakendite tasuta ära andmiseks ei pea enam pakendikonteineri juurde minema. Kortermajad saavad tellida pakendikonteineri ning eramajad pakendikotiteenuse. Tühjendus ja
vedu on kõigile tasuta.
Milleks prügistada? Panustame
ringmajandusse
Sorteerimine on kõigi jaoks kohustuslik juba 2007. aastast, aga sellest
olulisem on rahulolutunne, mida annab panus jäätmete põletuse ja ladestuse vähendamisse ning ringmajanduse elavdamisele.
Nii saavad juba kord kasutatud asjad uue elu. Keskkonnasäästlikku käitumist motiveeritakse ka rahaliselt
– pakendite vedu on tasuta ning selle
arvelt väheneb oluliselt tasuliselt äraveetavate olmejäätmete hulk.
Mis üldse on pakend?
Pakend on kõik, mis tuleb mingi
toote ümbert, olgu selleks toiduained,
hügieenitarbed, kosmeetika, elektroonika, mööbel või midagi muud.
Kuidas pakendeid koguda?
Pakendid tuleb koguda pakendikonteinerisse ja -kotti lahtiselt või lä-

bipaistvas kilekotis. Pakend peab olema puhas.
Kui puhas on „puhas pakend”?
Puhas pakend tähendab seda, et
see ei lähe ka nädalate pikkuse seismise järel haisema. See tähendab, et
pakendite loputamise all mõistame
üldjoontes toiduainete ümbert tulevaid pakendeid. Kõik pakendid kindlasti loputamist ei vaja. Kui pakendit
pole võimalik puhtaks saada, tuleb see
panna olmejäätmete hulka.
Avalikku pakendikonteinerisse ei
tohi panna määrdunud pakendeid või
muid jäätmeid. Sel juhul muutub terve konteineri sisu kõlbmatuks ning
ringlusse võtmise asemel läheb see tavaprügi hulka.
Mis saab pakenditest pärast nende
eraldi sorteerimist?
Pakendijäätmed veetakse ära eraldi prügiautoga. Seejärel jõuavad need
sorteerimisliinile, kus need eraldatak-

se vastavalt materjalidele. Materjalid
pressitakse kokku ja suunatakse ringlusse.
Milliseid uusi tooteid
pakendijäätmetest teha saab?
Ringlusse võetud plastikust saab
toota uusi pakendeid, kuid ka näiteks
mööblit, riideid, magamiskotte ja palju muud. Klaasi taaskasutus on eriti
oluline, sest selle omadused ei kao
praktiliselt kunagi. Peamiselt toodetakse ringlusse võetud klaasist uusi
pudeleid (sest selle keemiline koostis
erineb näiteks aknaklaasi omast), kuid
ka näiteks klaaskiudu. Metalli taaskasutus jõuab välja lausa autotööstuseni.
Teenusega liitumine
tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine
Teenuse tingimused
//tvo.ee/elanikele/eramajale
//tvo.ee/elanikele/kortermajale
Sorteerimisjuhend
//tvo.ee/elanikele/sorteerimisjuhend

•
•
•
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Avaliku pakendikonteineri sisust võetakse
ringlusse kuni 60%,
kodude juurest kogutud
pakenditest 90%.

•

Eesti jäätmete
olukord

62% läheb põletusele
Jäätmete põletamine on parem variant kui nende ladestamine. Siiski on
tegemist olulisel määral õhku saastava protsessiga, mis oleks ideaalis vaid
üleminekuetapp täielikule ringmajandusele.

•

10% ladestatakse
Jäätmete ladestamine on kõigist võimalikest variantidest kõige halvem ja
keskkonda koormavam.

•

28% võetakse ringlusse
Jäätmete ringlussevõtt on keskkonnaperspektiivis kõige parem võimalik variant. Eestis kogutakse kõik pakenditüübid kokku, mis läbivad sorteerimisliini,
kus materjalid üksteisest eraldatakse.

Miks on parem pakendeid kodu
juures ära anda?

•
•

Õigesti sorteeritud pakendite äravedu kodude juurest on tasuta.
Pakendikonteineri
paigalduseks
tuleb maksta ühekordne tasu, rent on
tasuta. Kasutada võib ka oma konteinerit, mis vastab jäätmekäitleja nõuetele. Nõuded leiab lingilt:
http://media.voog.
com/0000/0040/8431/files/konteinerite_kasutamise_juhend.pdf
Olemasoleva olmejäätmete konteineri võib vahetada väiksema vastu
ning hoida lisaks keskkonnale ka olmeveokuludelt raha kokku.

•

Veneküla koosolek
17.11.2019 kell 12.00
Veneküla tee 12
Päevakorras:
1. RVAKS esindaja sõnavõtt
2. Veneküla aasta tegemised ja plaanid järgmiseks aastaks.
3. Külavanema valimine
4. Jooksvad küsimused
Lisainfo: külavanem Ramses Alliksoo, tel 501 1739,
ramses.alliksoo@gmail.com.

90%

kodude juurest kogutud
pakenditest võetakse uuesti
ringlusesse.
Kodude juurest kogutud pakendid
on oluliselt paremini ringlusse võetavad. Avalikke pakendikonteinereid
reostatakse tänaseni muude jäätmetega nendest tasuta vabanemise eesmärgil.

MTÜ Vaida Alevikuselts annab teada!
MTÜ Vaida Alevikuselts osales kohaliku omaalgatuse programmi
2019 kevadvoorus (esitamise tähtpäev 1. aprill 2019).
Projekti taotlus esitati meetmesse M2 „Elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamine“.
Projekti nimi: Discgolf kogukonnale kättesaadavaks, parimad
sportlased poodiumile.
Kogukondliku ühistegevuse arendamise ja sportliku tegevuse
väärtustamise eesmärgil soetati KOP rahastuse abil discgolfi korvid,
kettad ning erinevate autasustamistseremooniate läbiviimiseks
poodium.
„Projekt on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest”
Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 27.05.2019 otsus nr 12.
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Ettevõtlikkuslaager 2019 õnnestus
Rae valla noorte ettevõtlikkuslaager toimus 18.–20.
oktoobril 2019 Laagrikeskuses TALU Saku vallas. Ettevõtlikkuslaagri eesmärk on
juba kuuendat aastat järjest
noorte ideede elluviimist
läbi erinevate tegevuste,
koolituste ja töötubade näol.

•

RAE NOORTEKESKUS
Laagri päevakava sisaldas väga palju huvitavat – koolitusi, töötubasid,
erinevad vabaaja- ja seiklustegevusi,
mänge ja palju muud.
Ettevõtlikke noori oli see aasta kogunenud kohapeale lausa 14 erinevast
Rae valla koolist (Vaida, Lagedi, Järveküla, Peetri-Lasteaed põhikoolist).
Lisaks noortele andsid panuse korraldusse Rae Noortekeskuse noorsootöötajad.
Laager algas Töötukassa koolitusega, kus karjääriinfo spetsialist Argo
Bachfeldt viis läbi noortele suhtlemismängu. Kuna suhtlemisoskus on
enim nõutud oskus täna tööturul, siis
harjutati koos liftikõne koostamist,
inimestega kontaktivõttu ning õpiti
enda tugevaid külgi tundma. Ettevõtjana on samuti suhtlemisoskus üks
olulisemaid oskusi.
Laagri teisel päeval aga võtsime
veidike tõsisema suuna ning koostöös
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga hakkasime noorte ideid ja mõtteid
üles ehitama. Terve päeva jooksul
veelkord said noored harjutada oma
liftikõnet, formuleerida oma ideid ja
saada konstruktiivset tagasisidet oma
ala spetsialistidelt. Töötoa lõpus pidid
grupid oma ideid tutvustama noorsootöötajatest koosnevatele investoritele
ning meeskond, kelle idee tundus võidu vääriline, sai ka 50-eurose auhinna.
Eelkõige oli selle tegevuse eesmärk
valmistada noor ette selleks, et kui ta
kunagi soovib ise oma ettevõtte- või
projektiideed ellu viia, siis ta teaks,
mis on need etapid, mis neid ees oota-

Ettevõtlikkuslaagri lõppedes oli
selgunud neli gruppi, kelle ideed olid
järgmised:
Õige loomapidamine – idee on teha
teavitustööd ja välja selgitada, kas looma (näiteks koer, kass) võtja (omanik)
on ikkagi looma hoolitsemiseks valmis ja kas tal on selleks pakkuda ka
vastav keskkond. Selle projekti käigus
teavitatakse ja pannakse südamele
looma edasimüüjatele/andjatele/varjupaikadele, et nad kontrolliksid ka
looma võtja tausta (selleks siis sünnib
eraldi küsitlus, teabeleht).
Looduse reostumine – prügivaba
Rae vald. Eesmärk on Rae vald muuta
prügivabaks tehes selleks vastavaid
koolitusi, prügikogumise võistlus koolides ning pöörata rõhku ka prügi sorteerimisele. Projekti käigus püütakse
jõuda 7000 inimeseni ning eelarve kujuneb vastavalt projekti ja sponsorite
toetusele.
Lõpetada alaealiste alkoholi joomine – selle projekti eesmärk on teha
piisavalt teavitustööd, et väheneks
alaealiste alkoholi tarbimine. Tegevusteks planeeriti erinevaid teavitustööd
puudutavaid tegevusi (infotunde, koolitusi) ja ideena käis läbi ka erinevate
alkoholivabade noortepidude korraldamine Rae vallas.
PRW (paper recycling world) – projekti idee on vähendada paberi liigtarbimist koolides ja pakkuda võimalust
ettevõtetel oma kasutatud pabereid
taaskasutada. Ettevõtted saaksid saata
oma prinditud pabereid (mis ei ole vajalikud) koolidesse ning koolid saavad
neid taaskasutada. Lisaks saavad koolid võtta rohkem töösse nutilahendusi
ja kasutada ka mitmekordselt väljaprinditud pabereid. Selleks tahavad
noored teha teavitustööd, infotunde ja
kohtumisi erinevate ettevõtetega.
Rae Noortekeskuse poolt on igale
noortetiimile, kes soovis ideega edasi
minna, määratud ka mentor, kes aitab neil projekti ka reaalselt ellu viia.
Selleks on planeeritud ka edaspidine
kohtumine gruppidele ning eesmärk
on esitada projektid erinevatesse projektifondidesse, et hea algatus saaks
edasi minna.

•

Ideed pandi paberile.
FOTO: RS

vad.
Viimasel päeval, kui juba projektiideed olid paberil, siis õpetas Rae
Noortekeskuse juhataja Helen Siska
noortele, kuidas selle projekti idee
visualiseerida. Meetodiks oli visuaalne joonistamine, kus läbi erinevate
kujundite ja elementide said noored
selgeks meetodi, kuidas kirjutatut visuaalselt ühele paberile paigutada.
See andis noortele võimaluse veelkord
oma idee üle vaadata, teha parandusi
ning luua visuaal, mis aitab neid järgmises tegevuses. Peale seda oli meile
külla kutsutud oma ala eksperdid erinevate noorte projektifondide eestvedajate näol – noorte omaalgatuslike
ideede projektifondist „Nopi Üles“
Riin Luks ja Erasmus+ projektijuht
Heiki Viisimaa. Riin ja Heiki kuulasid
kõikide noorte ideed ära, küsisid vajalikke küsimusi ning andsid informatsiooni, missugusesse projektifondi
peaksid nad oma idee saatma ja mida
nad peaksid veel täiendama, parandama. Eelkõige oli see noortele esimene
etapp oma projekti idee elluviimiseks
– nad said päris projektide taotluste
lugejatega kontakti, kes andsid neile
näpunäiteid, kuidas nüüd oma ideega
edasi liikuda.

•

•
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Peetri Noortekeskus uueneb
November on Rae Noortekeskusele
väga märgilise tähendusega – avame
23. novembril koos uuendusliku Peetri Keskusega ka Peetri Noortekeskuse.
Peetri Keskuse teisele korrusele avaratesse ruumidesse kerkiv noortekeskus
on uuenduslik nii oma ruumide, tegevuste kui ka töötajate poolest. Lisaks
uutele ruumidele lisandub meie kollektiivi ka kaks noorsootöötajat.
Peetri piirkonnas ei ole hetkel
noortele mõeldud kohta, kus nad
saaksid turvalises keskkonnas oma
sõpradega kohtuda ning oma põnevaid ideid elluviia või tassikese teed
juua. Peetri Noortekeskuse eesmärk
on tuua noorsootöö veelgi lähemale ka
Peetri noortele ning sütitada ja ärgitada noori rohkem ka nendele suunatud
tegevustest osa võtma. Millised need
ruumid on, kes on need kaks uut noorsootöötajat ja mida põnevat meil veel
pakkuda on? Tule 23. novembril Peetri
Keskuse avamisele ja saa teada!

Noortekeskuse naiskond
tutvumas veel valmimisjärgus
ruumidega.
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NOVEMBER
˸15.11 TANKER Õlu & Vinüülid
20.00-01.00
Plaate keerutab DJ Kristi Jõeste
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
Tasuta!
˸21.11 „Hiirtest ja inimestest“
19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus!
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!
˸23.11 Rae valla 153. aastapäev
Lagedil
Lagedi lasteaia saalis 19.00
Tervitame, täname, tunnustame!
Esineb tšellokvartett C-JAM
Sissepääs prii!
Õhtune osa peost jätkub Lagedi kooli
saalis 21.00
Pidu ansambliga Imre Saarna & The
Beat
Pilet 5€
˸23.11 Noortepidu
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸29.11 Vana Baskini Teater „Kas
hakkame seksima?“ 19.00
Näidend kahes vaatuses
Tõlkija Toomas Kall
Lavastaja Eero Spriit
Kunstnik Jaak Vaus
Mängivad: Anne Veesaar, Madis
Milling, Pille Pürg, Raivo Mets, Hanna
Allsaar
Vaimuka dialoogiga veidi estraadilik
näidend peegeldab lustlikult meeste
ja naiste erinevaid ootusi ja lootusi
empaatiale, armastusele ja seksile.
Lõbusas võtmes lavastus pakub mõlemale sugupoolele olenemata vanusest
nii äratundmisrõõmu kui ka naerupahvakuid.
Näidendi sotsiaalselt tundlik tekst, mis
on läbi põimunud huumori ja inimliku soojusega, toob esile ühiskonnas

levinud valehäbi ja puritaanluse ning
jutustab paraja muigega suunurgas
meie suhtumisest seksi, mis on ometigi oluline alus õnneliku kooselu ja
perekonna püsimisel.
Äratundmisrõõmu pakuvad nii mõnigi
tegelaskuju kui ka selliseid teemad
nagu silmakirjalikkus suhetes ja
teiste emotsionaalne ning seksuaalne
ärakasutamine. Seda kõike läbi kohati
ootamatult julge dialoogi ja suhtekoomika.
Etendust on mängitud edukalt lisaks
Venemaale ka Inglismaal, Indias, Ukrainas, Poolas jne.
Pilet 15/17€
˸30.11 Naisrahvatantsurühm Jüri
Marid sünnipäev 25!
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!

DETSEMBER
˸01.12 Esimese advendi tähistamine 16.00
Jüri kirikus
Jälgi reklaami!
˸04.12 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks veebruari alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta
˸07.12 Beergrass nääripidu
30 aastat tagasi sai A. Sommerlingi
nimelise sovhoosi klubist (praegune
Rae Kultuurikeskus) tuule tiibadesse
Ansambel Beergrass, kelle tuntumad
laulud on „Viiulimees“, „Tule tuul“, „Päripäeva“ jne. Oh üllatust! 7. detsembril
kutsume kõiki NÄÄRIPEOLE, kus taas
publiku rõõmuks esineb ansambel
Beergrass. Meenutame aastatetaguseid pidusid klubis ja kuulame head
muusikat.
Lisaks Beergrassile teevad muusikat
veel Sulo ja DJ Märt Rannamäe ning
mustkunstimaagiat näitab vanameister Erich Udras.
Uksed avatakse kell 20.00
Piletite eelmüük ja laudade broneerimine Rae Kultuurikeskuses,
tel 605 6759
Pileti hind eelmüügist 12€ ja kohapeal
15€
Kohapeal avatud kohvik
˸08.12 Käsitöölaat 10.00-14.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸14.12 Laste tantsuvõistlus „Jõulu

Tähed”
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸15.12 Advendikontsert Jüri kirikus 20.00
Jälgi reklaami!
˸18.12 Rae valla eakate jõulupidu
16.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸19.12 „Hiirtest ja inimestest“
19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus!
Tasuta!
˸29.12 Rae vallarahva aastalõpupidu 21.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
Tulemas veel erinevaid filme ja muud
head ja paremat!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee

JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

23. november
12.00 Muinasjututund
Piraadihommik – külas piraat koos
suure rääkiva päris papagoiga

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
23. november
12.00 Muinasjutuhommik
Etendusega „Naeri lugu“ on külas Kaja
Kalmer ja Jüri raamatukoguhoidja
Terje Jaamul

Pane tähele!
Politseile on laekunud mitmeid
teateid kahtlastest kõnedest seoses
raha investeerimisega. Hoiatame
investeerimiskelmuste eest, suure
tõenäosusega on tegemist pettustega! Soovitame katkestada kõne,
blokeerida helistaja number ning
anda kõnest teada infoliinile
612 3000.

KULTUUR
NOVEMBER 2019
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Juubilari tervitamine.
FOTO: RAE KULTUURIKESKUS

Rae valla kultuurisammas Paul Mürkhain 80!
17. oktoobril tähistasime Rae Kultuurikeskuses Rae valla silmapaistva kultuuritegelase Paul Mürkhaini
80. juubelisünnipäeva.
Juubilari toimetamise algus ulatub
peaaegu 60 aasta taha, mil ta alustas
Lehmjas tegutsemist kohalikus laulu-

ja tantsurühmas. 1992. aasta sügisest
toimetab Paul tantsurühma Lustilised
ridades vabatahtlikult akordionimänguga.
Laulu- ja tantsuansambli Lustilised juhendamine on tema vedada
1996. aasta oktoobrikuust ja ei ole ta

pilli käest pannud tänase päevani!
Juubilari olid tulnud õnnitlema
kõik kollektiivid, kus Paul pilli mängib.
Sündmusel peeti kõnesid ja öeldi tooste ning pajatati lõbusaid seiku
juubilari pikast kultuuriloost.

Rae valla kirjanduse antoloogia ja Vaskjala
loomeresidentuuri kataloog
Augusti alguses tegime üleskutse
Rae valla suleseppadele saata oma
tekst Rae valla kirjanduse antoloogia jaoks.

Sellele reageeris 17 autorit valla
erinevatest paikadest. Avaldamiseks
saadeti nii luulet, proosat, haikusid
kui mõtisklusi. Teose kujundas Janno
Bergmann ja oma fotosid raamatus lubas kasutada Ott Kattel. Nüüd kui toimetamine ja kujundamine on saanud
ühele poole võime rõõmsalt nentida,
et raamat ilmub juba novembri lõpuks.
Raamatu ilmumist toetab Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp.
Vaskjala loomeresidentuur tähistas augustis oma 2. tegutsemisaastat.
Selle aja jooksul on residentuuri külastanud ja erinevate kunstiprojektidega
tegelenud üle 30 kunstniku ja kunstirühmituse. Loodud on fotot, graafikat,
installatsioone, helikunstiteoseid ja
maale, lisaks toimunud näituseid ning
töötubasid. Kõige toimunu dokumenteerimiseks otsustati välja anda esimene tegutsemist tähistav kataloog
ja tulevikuplaanides on selliseid kata-

looge välja anda iga kahe aasta tagant.
Vaskjala loomeresidentuuri kataloogi koostas residentuuri koordinaator
Janno Bergmann ning tõlkis ja toimetas Urmas Alas. Kataloog on eesti- ja
ingliskeelne. Kataloog ilmub novembri lõpus.
Raamatut ja kataloogi on huvilistel
võimalik soetada Rae Kultuurikeskusest või Vaskjala loomeresidentuurist.
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Kuidas uurida suguvõsa?
Lisaks professionaalsetele ajaloolastele tegeleb tänapäeval mineviku uurimise, mõtestamise ja
kirjapanemisega ka rohkearvuline
harrastusajaloolaste seltskond.
Nende üks populaarsemaid tegevussuundi on suguvõsauurimine ehk
akadeemilises kõnepruugis genealoogia. See on põnev tegevus, mis toob esile inimeste elusaatused ning ühtlasi
paikkonna mineviku. Uurimine rahuldab inimeste tunnetuslikke vajadusi
ning loob ja tugevdab identiteeti.
On ju huvitav teada, kes olid meie
esivanemad, kus nad elasid ja millega
tegelesid. Tihtipeale selgub, et ammused tuttavad osutuvad sugulasteks.
Uurimistööga värskendatakse suguvõsalegende ja mõnikord avastatakse,
et keegi ammune esivanem on olnud
teisest rahvusest ja tulnud siia hoopis
kaugelt.
Millest alustada? Eks ikka iseenda
teadmistest. Üles tuleb kirjutada kõik
teadaolevad esivanemad ja teised sugulased koos sünni- ja surmakuupäevadega ning elukohtadega. Samuti
tasub kirja panna sugulaste matmispaigad, sest ka hauatähised kõnelevad.
Kindlasti on vaja küsitleda eakaid su-

Jüri kihelkonna sünnimeetrika 1846. aastast.

gulasi ning uurida, mida nad teavad
varem elanud inimestest. Võib olla on
keegi sugulastest juba mingi suguvõsaskeemi koostanud?
Sellest ja paljust muust saab kuul-

da 16. novembril algusega kell 11.00
Vaida raamatukogus (Vana-Vaida tee
7, Vaida alevik) toimuval vestluskoosolekul. Külaline on Jaan Tagaväli Eesti
Genealoogia Seltsist.

Team Järveküla võitis petanki ja tõusis üldliidriks
Rae valla mängude teise ala, ABB
petanki võitis Team Järveküla.
Turniir peeti esmakordselt Šveitsi
süsteemis, mis muutis võistluse
varasemast pingelisemaks – kõik
võistkonnad pidid vähemalt korra
kaotusekibedust tundma.
Õnn soosis seekord Team Järveküla,
kes edestas Pipelife’i ja Lagedi SporTi.
„Keegi meist ei olnud aasta otsa petankiga tegelenud ja seetõttu läksime
pingevabalt mängima. Me ei väristanud kätt,“ lausus esmakordselt petanki võitnud Team Järveküla eestvedaja
Meelis Lepikult.
Team Järveküla eest tegid lisaks
Meelis Lepikultile kaasa Merili Lepikult ja Aimar Arak. 2017. aasta üldvõitja Team Järveküla tõusis ka Rae valla
mängude üldliidriks, edestades napilt
valitsevat võitjat Karla küla ja Lagedi

Aimar Arak,
Meelis Lepikult ja
Merili Lepikult.

SporTi. Ettevõtete arvestuses juhib Pipelife, teine on ABB ja kolmas Omniva.
„Petank on jõukohane kõigile ja
Jüri terviseradadel asuvatel väljakutel saab iseseisvalt harjutamas käia.

Šveitsi süsteem, kus kõik tiimid pidasid seitse mängu, õigustas end,“
lausus Rae valla mängude korraldaja
Indrek Raig.
ANDRES KALVIK
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Natuke lähemalt peagi avatavas
Peetri Keskuses oma filiaali avavast
Haldja Hambaravist

REKLAAMTEKST

Perearstikeskusega koos alustab
Peetris tööd ka hambaravi, täpsemalt hakkab teenust pakkuma
Haldja Hambaravi OÜ (tegevusloa
number L03757). Ettevõte, mille all
töötab hetkel 14 arsti on asutatud
2009. aastal Märjamaal.
Hetkel tegutsevad kliinikud Rapla
maakonnas Märjamaal ja Tallinnas
Nõmmel. Haldja Hambaravis töötavad
oma erialale pühendunud, õrnakäelised arstid ja õed, pakkudes kvaliteetset ravi ning sõbralikku teenindust.
Haldja Hambaravi on kogu pere
hambaravi. Pakume personaalset ravi
igas vanuses patsiendile. Meie kliinikutest leiab hambaraviteenuseid profülaktikast kuni keerukate implantatsiooni- ja proteetikatöödeni välja.
Lisaks hambaravile tegelevad meie
arstid hambumushäirete varajase
diagnostikaga (vanuses 3–6 ning varajases vahelduvas hammaskonnas)
ning ravi LM aktivaatoritega. Pakume
ka mineraliseerivat ravi hammastele,
et ennetada hambahaigusi, vähendada
hammaste ülitundlikkust ja kaariese
tekkeriski, toetada hamba kõvakudesid ortodontilise ravi ajal ning remineraliseerida hüpomineralisatsiooniga hambaid.
Meie kollektiiv täiendab pidevalt
enda teadmisi ning oskusi, osaledes
hambaravi koolitustel ning hands-on

kursustel. Hindame kõrgelt ravikvaliteeti ja patsiendi rahulolu. Haldja
Hambaravi on Eesti haigekassa lepingupartner alla 19-aastaste ravikindlustatud isikute hambaravis, st alla
19-aastaste ravikindlustatud isikute
hambaravi eest tasub haigekassa. Samuti oleme täiskasvanute hambaravihüvitise lepinguparter, mis võimaldab
ravikindlustatud isikutel kasutada 40
euro ja 85 euro suuruseid hambaravihüvitisi.
Ka proteesihüvitist (260 eurot
kolme kalendriaasta kohta) on võimalik kasutada meie kliinikutes.
Täpsemat infot hambaravihüvitiste
kohta leiab haigekassa kodulehelt:
www.haigekassa.ee/hambaravi
Lisaks teeme koostööd Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, toetades nende
liikmete hambaravi.
Meie meeskond on uue kliiniku
avamise eel väga elevil. Peetri kliinikus alustavad oma vastuvõttudega:

•
•
•

dr Krislin Tukia, laste ja täiskasvanute ravi, juureravi, kirurgia
dr Kristina Serebrova, laste ja täiskasvanute ravi, juureravi, kirurgia
dr Andrei Melnitšenko, laste ja täiskasvanute ravi, juureravi, kirurgia,
proteesimine
dr Karin Kuslapuu, kirurgia ja implantoloogia
dr Anni Tafenau, laste ja täiskasvanute ravi, juureravi, kirurgia, proteesimine
Visiidile on võimalik broneerida meie
kodulehel www.hambahaldjas.ee või helistades registratuuri telefonil 5887 4751.
Broneeringul tuleb kindlasti valida kliinik, kuhu soovite tulla (Peetri, Nõmme,
Märjamaa).
Lisaks on väga oodatud ühendust
võtma arstid ja assistendid Rae vallast,
kes otsivad kodulähedast töökohta hambaravi alal. Töösoovijatel palume ühendust võtta madis@hambahaldjas.ee või
tel 529 3109.

•
•
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest:

•

Karla küla Uus-Kaasiku kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega
nr 1239. Planeeritav ala asub Karla külas, Lagedi-Jüri tee ja Kivisalu tee nurgal. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Kivisalu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
kinnistust välja kuus elamumaa ja
üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu, määrata ehitusõigust
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

•

Lagedi alevik Betooni tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 29.10.2019 korraldusega nr 1387. Planeeritav ala asub
Lagedi alevikus Betooni tänava ääres,
planeeritud elamute ja olemasolevate korterelamute vahetus läheduses.
Läheduses asub Lagedi raudteejaam.
Juurdepääs planeeritavale ärimaa
krundile nähakse ette Betooni tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada olemasolevat
ehitusõigust, määrata ärimaa kinnistule ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud ärimaa.

Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 18.11.2019–01.12.2019
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 01.12.2019:

•

Jüri aleviku Suve tn 2 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 481 ning vastu võetud 22.10.2019
korraldusega nr 1357. Planeeritav ala
asub Jüri alevikus Suve ja Võsa tänava
vahel elamute piirkonnas. Juurdepääs
olemasolevale elamumaale jääb toimima Suve tänavalt, planeeritavatele
elamumaa kruntidele nähakse juurdepääs ette Võsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa kinnistu kolmeks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on perspektiivne väikeelamute maa-ala.

•

Soodevahe küla Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega
nr 1083 ning vastu võetud 29.10.2019
korraldusega nr 1357. Planeeritav ala
asub Soodevahe külas, Suur-Sõjamäe
tänava (riigitee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee) ääres, Tallinna Lennujaama
vahetus naabruses. Planeeritav ala on
hetkel endine aiamaade maa. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette
avalikult kasutatavalt Suur-Sõjamäe
tänavalt läbi Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise ees-

märgiks on kinnistust jagada välja
äri- ja tootmismaa ja transpordimaa
sihtotstarbega kinnistud, seada planeeritavatele kinnistutele ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne äri- ja tootmismaa.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 01.10.2019 korraldusega nr 1206. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Mõigu teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,32 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli suurendada elamumaa
sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust
ning võimaldada sinna rajada kuni
43 elamuühikut, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneering on kooskõlas Rae
valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud elamumaa.

•

Rae küla Loigu tee 11 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 01.10.2019 korraldusega nr 1207. 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 muuta Rae Vallavolikogu
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Keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmise teade
13.04.2004 otsusega nr 224 kehtestatud
Rae küla Suure-Loigu kinnistu detailplaneeringut pos 63 ja 71 osas ning 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.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.

•

Järveküla Küünimäe kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 01.10.2019 korraldusega nr 1208. Planeeritav ala asub
Järvekülas, Vana-Järveküla tee ääres,
alal mille naabrusesse on kehtestatud
mitmeid elamu kinnistutega detailplaneeringuid. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette Vana-Järveküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline Küünimäe
kinnistu kaheks elamumaa krundiks
ja neid teenindavaks transpordimaa
krundiks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa.
Uuesalu küla Väike-Uuesalu kin•nistu
ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 1238. Planeeritav ala asub Uuesalu küla keskosas, Ilvese tee ääres,
olemasolevate ja varem planeeritud
väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs

planeeritavale alale on planeeritud
olemasolevalt Kähriku ning Ilvese
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine
sihtotstarve maatulundusmaast osaliselt elamumaaks ning seda teenindavateks, üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistuteks. Moodustada
üksteist elamumaa sihtotstarbelist
kinnistut, määrata neile ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
osaliselt perspektiivne elamumaa,
haljasala- ja parkmetsamaa ning juhtotstarbeta maa.

•

Lagedi aleviku Mätta tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 1240. Planeeritav ala asub
Lagedi alevikus riigimaantee nr 11112
Lagedi-Jüri tee, Kangilaski tänava ja
Pirita jõe vahelisel kolmnurksel olemasolevate elamute alal. Juurdepääs
kruntidele planeeritakse Mätta tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Mätta tn 2 maaüksus kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja transpordimaa
maaüksuseks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
https://map.rae.ee

Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike
6 alusel. Rae Vallavalitsus teatab, et on
algatanud 17. septembri 2019 korraldusega nr 1144 Vaskjala küla Ageriku kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu koostamise
ja jätnud algatamata sama korraldusega
kõnealuse dokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistust välja jagada elamumaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,2 ha.
KSH jäeti algatamata, sest detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas
Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega
nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud
perspektiivne elamumaa. Samuti ei ole
detailplaneeringu kontekstis ette näha
planeeringuga kaasnevaid negatiivseid
keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või
õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda
olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu
inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit
ega vara. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse
§ 126 lõige 1 punkti 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja, korraldaja ja
kehtestaja on Rae Vallavalitsus. Koostaja
on Inomatic OÜ (tel 503 6499; e-post inomatic@inomatic.ee; aadress Kesktee 75,
Tallinn, 12113 Harjumaa).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Rae Vallavalitsuses. Digitaalselt on
dokument kättesaadav www.rae.ee.
Avaldaja: Rae Vallavalitsus, Aruküla
tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa; telefon 605 6750; e-post info@rae.ee.
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KVALITEETSED KERE- JA VÄRVITÖÖD. KÕIGILE
AUTOMARKIDELE. UNITED MOTORSI PEETRI KESKUSES.
Milleks minna mujale, kui valla kõrgeima kvaliteediga kere- ja värvitööd on lausa käeulatuses.
Õppinud mehed ja maailmatasemel tipptehnoloogia on Sinu käsutuses – tule ja veendu ise!
Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega.
Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee
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Arkop OÜ müüb
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

• OHTLIKE PUUDE RAIE
• PUUDE JA PÕÕSASTE HOOLDUS
• VÕSARAIE
• HEKKIDE LÕIKUS
• VILJAPUUDE LÕIKUS
• KÄNDUDE FREESIMINE

Mob: 566 24 858 / 53 78 4619
info.arborgreen@gmail.com

liivA jA kruusA
Suuresta küla
Seli-Jaani
liivakarjääris
Rae vallas
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive
Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee
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BALTI
JAAMA
TURG

PAGARIÄRI JA KOHVIK
Avatud E-R 8.00-17.00
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus
CATERINGITEENUS
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid
Peo- ja peielauad

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Aruküla tee 55, Jüri, tel. 516 3968, e-mail info@maheleib.ee
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee
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BRONEERI KOHE AEG
www.a-ülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

A-Ülevaatus on Eesti suurim
tehnoülevaatuse ettevõte.
Eestis tegutseme alatest
2008. aastast ja meie
esindused asuvad Tallinnas,
Maardus, Rae vallas, Rakveres,
Räpinas, Tartus ja Viljandis.

Selle reklaami esitamisel sõiduauto korralise tehnoülevaatuse soodushind kehtib kuni 31.12.2019

SOODUSHIND!

32€

(tavahind 42€)

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

Tule tööle Omniva
logistikakeskusesse,
kus Sind ootab suurfirma
kindlus ja perefirma soojus.
Võid tulla appi vaid jõuluperioodiks või jääda
püsivalt tööle, kas täis- või osalise koormusega.

Küsi lisainfot
birgit.bruk@omniva.ee
või 53584468

tel. 5866 5695

E-R 9.00-19.00
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900
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SieviSCANNER
Paku oma ettevõtte töötajatele tasuta jalgade skaneerimisteenust, et tagada tervislik ja mugav töökeskkond.
SieviSCANNER analüüsib hetkega jalataldade anatoomiat ja
nende individuaalseid omadusi, et tagada töö ja turvajalatsite kandmismugavus ja ideaalne sobivus.
SieviSCANNER pakub igale inimesele just talle sobivad
kvaliteetseid Soomes valmistatud Sievi tooted ning soovitab
vastavalt jalatalla kujule Sievi Comfort+ sisetaldu.
Sievi on professionaalide bränd!

sievi.com
Sievi Baltic
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Puhastusettevõte

Pakub tööd
tööd Peetri
Peetri alevikus
alevikus
Pakub

TÖÖDEJUHATAJALE
ja
PUHASTUSTEENINDAJATELE
Info tel 5690 7607
Novembris 2019 avame
Uuesalus sushi kohviku
Sushi&Vein. Lorem ipsum

Otsime
kohusetundlikke
ja särasilmseid
klienditeenindajaid.
Suureks plussiks tuleb eelnev töökogemus!
Vanus alates 18 eluaastast.
Meie omalt poolt lubame häid töötingimusi,
paindlikku töögraafikut ja meeltmööda töötasu.

Kandideerimisel palun lisada cv koos
fotoga. info@sushivein.ee

AS Eesti Keskkonnateenused
võtab tööle

tänavahoolduse traktoriste
(vajalik T kategooria juhiluba)

ja mehhaanikuid

(tänavahooldusmehhanismide
remont).
Helistada telefonil 510 1803.

PUHTAD JA KORRAS BÜROO JA TOOTMISPINNAD
Pikaajalise kogemusega koristusfirma pakub kvaliteetset koristusteenust:
- büroopindadae igapäevane hooldus koristus
büroo-, tootmis- ja laopindade suurpuhastus, eritööd, ehitusjärgne koristus
- akende pesu
- vaipkatete süvapesu büroopindadel
- kivi- ja betoonpindade süvapesu ja hooldus
- PVC kattega põrandate süvapesu ja vahatamine
- puitpõrandate hooldus ja õlitamine
- laopindade suurpuhastus (töid teostatakse ka kõrgetes laohoonetes)
Töid teostavad kutsetunnistusega puhastusspetsialistid, kes tagavad töödele kõrge
kvaliteedi
Võta palun ühenudst tel: GSM 5816 4466 või e-post: info@koristamine.eu
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Reakuulutused

•
•

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info 5559 7572.
Kokkuost: ostame sõidukeid ja
töömasinaid, võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Ei
pea olema arvel, ülevaatuse ega
kindlustusega. Paku kõike, see kuulutus
ei vanane. Tel 5457 5055.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906
ja 501 1628, Tim.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi
hinnapakkumist. 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075, e-kiri
liuguksed@kallion.net.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohale veoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150€.
Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.
Teostame kaevetöid
miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Info tel 504 5215,
info@est-land.ee.
LANGETAME ja HOOLDAME PUID just
Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse!
Meid saab kätte 5626 3857,
www.puumehed.ee.
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal
valtsimismasinaga – puuduvad
liitekohad. Vihmaveerennid OÜ,
tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee.
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal.
Teeme küttesüsteemid puhtaks ja ajame
paberid ka korda! Uuri lisaks
www.lõõr.ee või +372 5821 6554.
Üldehitustööd: kipsi- ja müüritööd,
vundamendid, terrassid, saunad,
plaatimine, puitfassaadid, sisetööd (va
maalritööd). Kogemus 20 a. Helista 5562
3285 või kirjuta info.danluks@gmail.com.
Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Uuri lisa toomas@
ideaalkliima.ee või telefonil 5622 0993.
Asume Rae vallas.
Ostan 1–2-toalise korteri Jüris. Võib olla
remonti vajav. Korteri vabastamisega pole
kiire. Tel 528 3855.
Korstnapühkija- ja pottsepateenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo tel +372 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 5221 151, www.nagusul.ee,
Facebook Nagusul OÜ.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
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mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel 5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija,
tehtud tööde kohta akt. Tel 5689 0125,
e-post kuldnoop@gmail.com.
Majade ehitus, korterite remont.
Üldehitustööd. Vundamenditööd.
Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Soovin osta elamumaakrundi Jüris
või Aavikul. Samas võib pakkuda ka
uuemapoolset eramut samas piirkonnas.
Kontakt: majakrunt2019@gmail.com.
Restaureerimisalased kursused ja
töötoad. Vaata lisainfot
www.nikerdajad.ee ja Facebookis
Nikerdajad OÜ.
Ettevõtte Puhas OÜ ootab
enda meeskonnaga liituma
puhastusteenindajat, töökoht asub Reti
teel. Lisainfo 5615 1196.
Rehvivahetus Jüris. Uued korralikud
pingid. Rehvide naelutamine, müüa uued
talverehvid ja veljed. Kontakt 501 7991.
Rendi tekstiilipesur Kärhcer Puzzi 8/1c,
professionaalne ja süvapuhastab kõiki
tekstiile (autoistmed, vaibad, diivanid
jms). Kohale toomise võimalus!
Tel 5340 4575,
avmotorstallinn@gmail.com.
JÕULUPUUD, Eestis mahedalt
kasvatatud nulud. Koju toomine tasuta.
Tel 5326 4497.
Saadaval kvaliteetne koera- ja kassitoit
Calibra (Tšehhi), ei sisalda maisi, nisu,
soja. Tel 506 6618, Riina.
Otsime Peetri Spordiklubisse
puhastusteenindajat. Kontakt 5671 2225,
Svetlana Bulavinova.
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Päästeteenistuse teated

01. oktoober likvideeriti avarii tagajärjed
Tartu mnt-l Patikal
02. oktoober Assakul põles auto
03. oktoober Tartu mnt-l Aavikul põles
auto
08. oktoober abistati kiirabi Vaidasoo
külas
11. oktoober tulekahju Karla külas
14. oktoober tulekahju Patika külas
18. oktoober likvideeriti avarii tagajärjed
Kurnal
26. oktoober Põrguvälja teel põles auto

Avaldame kaastunnet
Maie Metsisele abikaasa

REIN METSISE
kaotuse puhul.
KÜ Ehituse 21 elanikud
Südamlik kaastunne Sirlile

EMA
kaotuse puhul.
Külavanemad RVAKSist

Meie hulgast lahkus
majanaaber

LEMBIT
RANDMERI
Avaldame kaastunnet
elukaaslasele Kaarinile ja
tema perele.
Lagedi Betooni17 elanikud ja
perekond Kerge

Südamlik kaastunne
külavanemale,
Sirli Tiigile ema,

LILJA SIKK
kaotuse puhul.
Salu küla elanikud

Avaldame sügavat kaastunnet
Rea Meybaumile armsa

EMA
surma puhul.
Jüri Gümnaasium
Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju,
kui seda jäävust ka meeled ei taju.
(A.Alliksaar)
Südamlik kaastunne Merlele, isa

REIN METSIS
lahkumise puhul.
Sõbrad-töökaaslased Õie
lasteaias

OKTOOBRIS LAHKUNUD
VLADIMIR KHANKOV
ARVO TALKIS
REIN METSIS
LEMBIT RANDMERI
MATI KIVILA
MATTI OLAVI
PURSIAINEN
LEILI PRIIMÄGI
LILJA SIKK

KUULUTUSED
NOVEMBER 2019

Oktoobris
registreeritud
sünnid
TENRI ARON NIKKER
KASPAR KRÜGER
TOBIAS REINUMÄE
DAVID NASIROV
DANIEL PIKK
HENRI ARON ORAS
FRED HENRIK KALJUSTE
KARL HAUG
TAMERLAN GAISSIN
JON VILJASTE
JASPER JÜRGEN
JOHANN MATTIAS JÕGISUU
MIRKO MÄGI
ELIAS EELMETS
LAURELL LAHE
DIANDRA KARLEEN SILD
MERII TAMBIK
STELLA SÜLD
EMILI BAUER
MIA RISELLE RAUDKAR
NORA ARON
ROSIE LESZCZYŃSKI
MIRJAM RUUS
ELIISE ELLING
MIRELL KÕRVE
ALISA MALINOVSKI
GRETE PADOSEPP
ADEELE TÄTTE

35

Novembrikuu sünnipäevad
NIKOLAI FURMANJUK

93

THOMAS TAEVERE

75

VILMA GRUBE

91

JOEL PAESALU

70

ALEKSANDRA KULEBA

90

LYDIA PUHM

70

LIUDMILA DMITROVA

90

IVO ORAV

70

ELLA VAREM

89

KAIDI LANGU

70

RICHARD TAHK

89

ALEKSANDER TAMBERG

70

LIA KOPLIMÄE

88

JÜRI KRAAM

70

HELGI SAAREP

87

KALJU RANDES

70

LEHTI SALL

87

MARE VIGOLAINEN

65

VAIKE FEIL

86

URMAS KÄRGITS

65

SAIMA KULLAMAA

85

ANDRES VAIKMA

65

ILMAR SÕRMUS

84

UNO MEISTER

65

LEMBIT SONG

84

TATJANA IVLEVA

65

HELVI HORM

84

REET SAARMETS

65

VAIKE KIRSCH

83

ILMAR TAMM

65

MAIE RIISMAA

82

MARIKA LUIK

65

SIRJE TUUL

82

VEERA BELOVA

65

TAMARA MEINERT

81

ÜLLE RANNASTE

65

LEA SAAVAN

81

KOIDU PÕDER

65

KALJU SARAPUU

75

SAMPO OLAVI VIITANEN

65

TOIVO ADER

75

Kallis

Kaidi Langu
70
juubeli puhul soovivad õnne

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

lapsed ja lapselapsed

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 8900
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

RAE VALLA
153. AASTAPÄEV
Laupäev, 23. november

Kell 19 TERVITAME, TÄNAME, TUNNUSTAME!
Lagedi
lasteaia
saalis
Esineb tšellokvartett

C-JAM
sissepääs prii

Kell 21
Lagedi
kooli
saalis

Pidu ansambliga

Imre Saarna & The Beat
pilet 5 eurot

Kontserdile sissepääs tasuta.
Peopiletid müügil Piletilevis,
Rae kultuurikeskuses ja kohapeal.

