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Operatiivset infot Rae valla elukorralduse muutuste
kohta eriolukorras leiab www.rae.ee

Rae vallavalitsus ei esita ühtegi lasteaia
kohatasu arvet aprilli lõpuni
Rae vallavalitsuse hinnangul on
riigis kehtestatud eriolukorra tõttu
põhjendatud vabastada kõik lapsevanemad koolieelse lasteasutuse
kohatasu maksmisest ja seda olenemata asjaolust, kas aprilli lõpuni
teenust kasutatakse või mitte.
„Olukorras, kus esineb sedavõrd palju ebakindlust ja segadust, on ainuõige
toetada tegevusi, mis aitavad tõkestada
viiruse levikut ja aitavad meie inimeste tervist kaitsta,“ kõneles vallavanem
Madis Sarik. Ta lisas, et vähem olulisem
ei olnud otsuse tegemise juures kindlasti
ka see, et nii aitame neid lapsevanemaid,
kes ei saa eriolukorra ajal kodus olla.
Rae valla hariduse peaspetsialist
Marju Randlepp ütles, et 13. märtsil
peaministri poolt väljakuulutatud eriolukord tähendas peaaegu kohest las-

teaedade tühjenemist. „Kui Rae valla
lasteaedades on 1740 last, siis eriolukorra esimesel nädalal oli lapsi valla
lasteaedades kokku alla kolmekümne,“ kõneles peaspetsialist.
Rae vallas on lapsevanema poolt
kaetav lasteaia kohamaks 80 eurot.
Lastehoidudel võib see olla pisut kõrgem, aga maksimaalselt saab see olla
116 eurot. Koolieelse lasteasutuse
keskmine kohamaksumus on rahandusosakonna andmetel 2020. aastal
339 eurot.
Maksuvabastus hakkas kehtima
16. märtsist. Kohatasust on ajutiselt
vabastatud samuti eralasteaedade teenuse kasutajad, kui lasteaed on sõlminud Rae vallaga lepingu.
Vallavalitsus leiab, et seni kuni
kestab koroonaviiruse leviku oht, on

mõistlik lapsevanematel võimalusel
oma lapsed jätkuvalt koju jätta, kuid
kui see ei ole võimalik, on lasteaia uksed avatud.
Huvikoolilt saab taotleda
soodustust
Rae valla koolid, huvikool, noortekeskused, kultuurikeskus ja spordikeskus on suletud. Kõik huviringid ja
treeningud jäävad ära. Koolid jätkavad
õppetööd distantsõppel. Distantsõppel
töötab võimaluste piires ka huvialakool. Kui huvialakooli õppetööd ei ole
võimalik läbi viia täismahus või üldse
mitte, on lapsevanema taotluse alusel
huvialakoolil õigus teha õppetasu osas
soodustusi. Iga juhtumit käsitletakse
individuaalselt.
RS

Kas tead kedagi, kes võiks vajada abi?
Rae sotsiaalkeskus pakub eriolukorra ajal abivajajatele toidu ja
ravimite kojukannet.
Teenuse saamiseks tuleb esitada
taotlus Rae vallavalitsuse haridus- ja
sotsiaalametile. Vt võimaluste kohta
ka www.raesotsiaalkeskus.ee
Kutsume Sind üles hoolima enda
ümber olevatest abivajavatest inimestest ning teavitama nendest Rae val-

lavalitsuse töötajatele.
Mitte kõik ei ela meie jaoks tavapärases infoväljas, ei kasuta internetti ega
vaata televiisorit. Või on mure ja hirm
halvanud kõik mõtted ja tegevused.
Hoia telefoni teel kontakti ka oma
üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega, küsi, kas ja kuidas saad neid aidata.
Kui vallavalitsuse töötajad peavad
ajutiselt tegema kaugtööd, siis kind-

•
•

Sündi saab registreerida uuenenud
rahvastikuregistri portaalis
Alates 19. märtsist alustas uuenduskuuri läbi teinud rahvastikuregistri
portaal www.rahvastikuregister.ee,
kus saab nüüdsest ka sündi registreerida.
„Sünni registreerimise avaldust on
nüüdsest võimalik esitada nii abielus,
mitteabielus kui ka üksikvanematel,“
kõneles vallasekretär Martin Minn.
Vallasekretär lisas, et uuenenud

portaal on kasutajasõbralikum ning
sinna on koondatud kõik rahvastikuregistri toimingud. Enam ei pea tulema elukoha andmete registreerimise,
sünni või surma registreerimise pärast vallamajja kohale.
Rahvastikuregistri kliendituge pakub selle haldaja siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).
RS

lasti ei jää vastamata telefonikõned
ega e-kirjad. Kõik avaldused registreeritakse ja probleemid lahendatakse.
Palun pöördu abi saamiseks või
abivajajast teatamiseks valla haridusja sotsiaalameti poole. Ametit juhib
abivallavanem Jens Vendel, kelle kontakt on jens.vendel@rae.ee, 605 6760,
521 3893.

Elukohateade
esita digitaalselt
Elukoha registreerimised ja teated
on soovitatav esitada e-elukohateatena.
Teatis tuleks praegu saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
anett.kivine@rae.ee või postitada täidetud ja allkirjastatud avaldus paberkandjal vallamaja postkasti.
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Moodulid leevendavad Jüri ja
Peetri kooli ruumipuudust
Sügiseks paigaldatakse Jüri Gümnaasiumi ja Peetri Kooli juurde
moodulid, et leevendada ruumipuudust ja võimaldada ühes
vahetuses koolis käia. Peetri Kooli
siseõue purskkaevu juurde tuleb
moodulitest kuus lisaklassi. Direktor Luule Niinesalu ütleb, et moodulid on ühendatud koolimajaga
ja see tähendab, et õpilased ei pea
riideid ega jalanõusid vahetama.
„Ühte moodulklassi mahub 12 õpilast ja seetõttu hakkame seal pidama
keeletunde. Kuna praegu kasutavad
väiksema koosseisuga keeleklassid
suurt klassiruumi, siis tänu moodulitele saame tunniplaani paremini planeerida,“ selgitab Niinesalu.
Peetri Koolis käib üle 800 õpilase,
kuigi koolimaja on ette nähtud 650
lapse jaoks. Normikohase 29 klassikomplekti asemel on Peetris praegu
40 klassikomplekti, mille hulka kuulub ka kolm väikeklassi. „Avame sel
sügisel kolm 1. klassi, prognoosi kohaselt saame ettenähtud tingimustes
töötada viie aasta pärast. Praegu oleme
sunnitud mõned tunnid pidama lasteaiaruumides,“ räägib Niinesalu.
Nii Niinesalu kui ka Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro on erinevates Harjumaa koolides moodulklassidega tutvunud ning jagavad ajutiste
ruumide kohta vaid kiidusõnu. „Koos-

töös õpetajatega oleme planeerinud
moodulitesse kaasaegse sisustuse, mis
teeb silmad ette paljudele klassiruumidele,“ kinnitab Tiro.
Jürisse tuleb söökla tagumise sissepääsu juurde paigaldatavatesse ja
koolimajaga ühendatud moodulitesse neli klassiruumi, kus hakkavad tegutsema 2. klassid. Moodulites on ka
garderoob, puhkeala ja tualetid. Jüri
Gümnaasiumis õpib umbes 1300 last
ja tänu moodulitele saab õppetöö jätkuda ühes vahetuses. Jürisse jäävad
moodulid kuni riigigümnaasiumi valmimiseni ehk praeguste plaanide kohaselt 2023. aastani.
„Rahvastikuprognoos näitab, et
Rae vallas tõuseb põhikooliealiste laste arv järgmised kümme aastat ja hakkab siis langema. Sügisel tööd alustav
Kindluse Kool ja loodetavasti kolme
aasta pärast Jüris avatav riigigümnaasium pakuvad koolikohtade osas leevendust. Vahepealsel ajal panustame
moodullahendustesse, mis annavad
meile suurema paindlikkuse,“ lausub
Rae abivallavanem Jens Vendel.
ANDRES KALVIK

Ühte moodulklassi
mahub 12 õpilast
ja seetõttu hakkame seal
pidama keeletunde.

Algab lasteaiakohtade komplekteerimine
uueks õppeaastaks
Rae vallavalitsus alustab aprillis lasteaiakohtade
komplekteerimisega
2020/2021. õppeaastaks.
Valla lasteaedadest alustab sügisel
kooliteed ca 320 last. Sügisel võib esialgu olla uute lasteaialaste arv sellest
väiksem, kuna sõimerühmades on lubatud laste arv väiksem.
Rühmade komplekteerimisel lähtume sellest, et esmajärjekorras tagatakse kohad vanemate vanuserühmade lastele. Lasteaia järjekorras oleva
lapse ja vanema elukohajärgset regist-

reeringut rahvastikuregistris Rae vallas kontrollitakse 1. aprilli seisuga.
Kohapakkumise teate saab lapsevanem Rae valla haridusteenuste
e-keskkonna ARNO kaudu ning kahe
nädala jooksul tuleb otsustada koha
vastuvõtmine.
Rae vallas on 12 lasteaeda neljas
teeninduspiirkonnas: Jüri, Peetri, Lagedi ja Vaida, kus 2019/2020. õppeaastal
on kohti kokku 1740 lapsele.
MARJU RANDLEPP
HARIDUSE PEASPETSIALIST
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Vaida postipunkt jääb
maini suletuks
Vaida postipunkti asemel saab asju
ajada Rae ja Jüri postkontorites. Samuti töötavad vallas pakiautomaadid,
mis asuvad Peetri Keskuses, Peetri Selveri juures, Lagedi Keskushoone, Jüri
Konsumi ja Grossipoe juures.
RS

Sotsiaalhoolekande
spetsialist aitab eriolukorra
ajal korraldada laste
lõunasööki
Kui perel on seoses kooli sulgemisega
probleeme lapsele lõunasöögi pakkumisega (eelkõige puuduvad rahalised vahendid), siis palume pöörduda
sotsiaalhoolekande spetsialist Ülle
Parmase poole ylle.parmas@rae.ee,
tel 605 6773 või 526 6774, kes hindab abivajadust ning leitakse olukorda arvestades parim võimalik lahendus.
RS

Aprillis saab raamatuid
laenutada eelneval
kokkuleppel
Raamatukogud väljastavad teoseid
arvestades kõiki ettevaatusabinõusid võimaliku nakatumisriski vältimiseks vaid eelneval kokkuleppel
külastajaga. Täpsem ja asjakohane
info raamatute ettetellimise ja laenutamise kohta eriolukorra ajal
raamatukogud.rae.ee
RS

Avalikes kohtades
kogunemine on keelatud ja
üritusi ei toimu
Kogunemine spordi- ja mänguväljakutel, parkides, bussipeatustes, terviseradadel, skateparkides, kiikedel jt
kohtades on kuni vastava otsuse tühistamiseni kategooriliselt keelatud.
Kõik kultuuri- ja spordiüritused
(kino, teater, kontsert, võistlus, konverents jms) Rae vallas jäävad vabariigi
valitsuse otsusega ära kuni 1. maini,
sõltumata väljastatud avaliku ürituse
loast.

RS
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Tallinna väikse ringtee ehitamine mõjutab
enim Järveküla elukeskkonda
10. märtsil toimus Järveküla koolis Tallinna
väikse ringtee keskkonnamõjude hindamise
programmi tutvustav
avalik arutelu, kus anti
teavet Rae valla põhjapiirkonda kavandatava
neljarealise tee projekti
ja tee rajamisega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude kohta.

KAART: MAANTEEAMET

Väikesest ringteest on räägitud juba
aastaid, sest on reaalne vajadus hajutada Tallinna liikluskoormust. Samuti
nähakse ette vajadust luua alternatiivne ühendus pealinnaga ja seda juhuks, kui peaks juhtuma suurõnnetus.
Prioriteediks on muuta sujuvamaks
igapäevast liiklemist Tallinna ja Rae
valla haldusüksuste vahel.
Tallinna väikese ringtee trassikoridor, mis hakkaks ühendama Tallinna
Suur-Sõjamäe teed ja Viljandi maanteed kulgeb Rae vallas läbi kahest tiheasustusalast – Peetri alevikust ja
Järveküla külast. Tee ehitamisest kõige enam mõjutatud alad jäävad trassi
rajamisel Järveküla piirkonda.
Projekteeritav tee on ette nähtud
terves ulatuses 2+2 sõidurajaga. Tartu
maantee viadukt ehk Peetri liiklussõlm kavandatakse arvestusega, et selle alla mahuks trammitee.
Elanikud olid rahulolematud
Järveküla koolis toimunud projekti tutvustamisele järgnenud arute-

lul näitasid kohalikud elanikud välja
muret projektlahenduse mastaapsuse
ja sellega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude pärast. Paljude jaoks
oli negatiivseks uudiseks kavandatava tee neljarajaline ristlõige ning
projektkiirus 80 km/h, mis võimaldab
suurimat piirkiirust kuni 70 km/h.
Muret tunti ka maantee rajamisega kaasneva liiklusmüra pärast, mis
projektimeeskonna sõnul saab kindlasti olema üks nendest probleemidest, millele tuleb leida lahendus elanike huve silmas pidades.
Projektimeeskond andis samuti
mõista, et põhjendatud juhtudel rakendatakse neljarealisel teel ka madalamat piirkiirust, kui see on projekti
järgi hetkel ette nähtud.
Arutelul teadvustati vajadust jõuda edaspidi tõhusama elanike teavitamiseni ning otsustati luua info edastamiseks projekti portaal.
Samuti leiti, et tulevikus on vaja
korraldada täiendavaid arutelusid
projekti lahenduste tutvustamiseks.

Keskkonnamõjude hindamise programmi raames kohtutakse taas eeldatavasti detsembris 2020.
Tallinna väikse ringtee vajalikkus
ning perspektiivne asukoht on sisse
kirjutatud Harju maakonnaplaneeringusse 2030+, Rae valla üldplaneeringusse ning koostamisel olevasse Rae
valla põhjapiirkonna üldplaneeringusse.
Ülevaate projektlahenduse hetkeseisust tegi Järveküla koolis Reaalprojekt OÜ projektijuht Taavi Agasild.
Keskkonnamõjude hindamise programmi tutvustas ning sellele avalikustamise perioodil saabunud küsimusi ja
ettepanekuid käsitles juhtekspert Juhan Ruut ettevõttest Hendrikson&Ko
OÜ. Väikse ringtee projekti tellija on
Maanteeamet (38,1%), kaasfinantseerijad on Tallinna linn (38,1%), Rae Vallavalitsus (16,3%) ja Aktsiaselts Tallinna
Lennujaam (7,5%).
Praeguste plaanide järgi peaks tee
valmima ajavahemikus 2024–2028.
RS
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Vald projektiga täiel
määral nõustuda ei saa
On täiesti selge, et Peetri piirkond vajab uusi liikumisvõimalusi pealinna
suunal ja seetõttu oli ka Rae vallal piisavalt initsiatiivi hakata väikest ringteed projekteerima.
Kuna selle tee rajamine toimub
suures osas Rae valla territooriumil,
siis oli vallal palve, et nõutav keskkonnamõjude hindamise programmi
tutvustav avalik arutelu toimuks just
meie vallas ja pakkusime selleks Järveküla kooli. Positiivne oli näha, et huvilisi oli kohal palju ja projekteerija oli
lisaks nõutavale valmis tutvustama ka
võimaliku tee lahendust.
Pean tunnistama, et valla visioon
lahendusest oli tegelikult teistsugune
ja mitte nii ambitsioonikas. Kui tööstusalade piirkonnas ja raba läbivas
osas võib selle lahendusega isegi rahule jääda, siis just elamualade kontaktis
me sellist lahendust kindlasti ei oodanud. Vald nägi selles piirkonnas pigem
sarnast lahendust nagu seda on Tallinnas Mustamäe tee või Sõpruse puiestee, aga Maanteeameti soov on rajada
sinna kiirem lahendus ja teha ristmikud ka selles alas kahetasandilisteks.
Loomulikult tekib sellise lahenduse
puhul suurem maavajadus, kuna sellised ristmikud vajavad täiendavaid peale- ja mahasõiduteid ning teatud ulatuses muudab selline lahendus tee lausa
3+3-realiseks. Sellise laiuse maavajadusega aga pole me oma üldplaneeringus arvestanud ja nii juhtuski, et osa
tee lahendusest sõidab juba valminud
hoonestusele külje alla. Vald sellise lahendusega kindlasti nõustuda ei saa ja
siin tuleb meil leida lahendus, mis on
sobilik kõigile osapooltele.
Kokkuvõtteks oleme Maanteeametiga kokku leppinud, et peale kevade
jooksul valminud uuringuid on nad
valmis projekti muutma.

PRIIT PÕLDMÄE

ABIVALLAVANEM

38%

projektist rahastab
Maanteeamet, lisaks
finantseerivad projekti
Tallinna linn, Rae
Vallavalitsus ja AS
Tallinna Lennujaam.
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Jüri kaugküttepiirkonna soojuse
hind langes
Alates 1. aprillist langes Jüri kaugküttepiirkonna soojuse müügihind seniselt 53,95 eurolt 47,49 euroni MWh eest
(lisandub käibemaks). Hinnalangus
võrreldes varasema, 2012. aastast kehtinud hinnaga on 12%.
Hinnalanguse on võimaldanud
Jüri katlamaja rekonstrueerimine,
mis võimaldab toasooja toota senisest

odavamalt. Katlamajas kasutusel olev
uus tehnoloogia tagab katlaseadmete
suurema efektiivsuse ning kokkuhoiu
tegevuskuludelt.
Kütusena on kasutusel hakkepuit,
mis võrreldes varasemalt kasutuses
olnud turbaga on oluliselt keskkonnasõbralikum.
ELVESO

Jüri jäätmejaam on aprillis taas avatud
Eesti Keskkonnateenused AS avas alates aprillist märtsis eriolukorra tõttu
suletud Jüri jäätmejaama.
RS

Rae valla ujumisvõistlused
püstitasid osavõturekordi
Ujumisega on Rae vallas väga hästi.
Meil on kaks korralikku ujulat, tegutsevad Keila Swim, Orca, Fortuna
ning Vesi ja Tervis ujumisklubid,
ametis on palju häid treenereid.
Jüri ujulas toimunud Rae valla
ujumise meistrivõistlustel said kõik
treenivad lapsed kui ka asjahuvilistest
täiskasvanud võistlusväljundi, mis
tõi 7. märtsil kokku tervelt 239 ujujat.
Rohkem kui kunagi varem. Võistluse
noorim ujuja oli 2014. aastal sündinud
Kirke Jaakson ja vanim 1949. aastal
sündinud Lembit Laht.
Võistluste peakohtunik Vladimir
Kunitsõn ujumisklubist Fortuna oli nii
võistluse kui oma hoolealuste tulemustega väga rahul: „Tooksin tulemuste
poole pealt esile suure konkurentsi ja

head ajad 2010. sünniaastaga vanuserühmas ning meeldiv oli näha ka palju ujujaid meesveteranide klassis, mis
näitab, et meil harrastajaid jagub.“
Rae valla meistriks said Mirtel
Paesüld, Marleen Lande, Marta Mäesalu, Morten Aloe, Maksim Puškin,
Tamur Lutsoja, Lenna Marii Pruunlepp, Karolin Karja, Karita Nurmsalu, Raul Oja, Daniel Kuusik, Timo
Vosokovski, Johanna Koppen, Isabel
Sarap, Kai Robert Tiede, Robin Aloe,
Ruth Käär, Emeri Lepp, Gerly Herodes, Ander Ojala.
Võistluse täpsemad tulemused
leiab www.swimrankings.com ja Rae
Spordikeskuse kodulehelt koos rohke
pildimaterjaliga.
Rae Spordikeskus
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Rae õpilasmaleval tuleb uus hooaeg
Kuigi aprillis ei tea veel keegi, kas
suvi tuleb tavapärane või saab
mööduma karantiinis, ei tasu
olla pessimistlik. Usutavasti kõik
normaliseerub ja siis toimub ka
õpilasmalev, kuhu saab hakata registreerima end Rae iseteeninduskeskkonnas alates 13. aprillist.

MARI-LIIS KÜÜSMAA
NOORSOOTÖÖ SPETSIALIST

Sel aastal planeerime Rae õpilasmaleval kolm vahetust ning tööd saavad
160 noort. Esimene ööbimiseta malevavahetus toimub vahemikus 29.
juuni kuni 10. juuli. Kes aga juunikuu
lõpus mahti ei leia, sel on võimalus
osaleda augustikuu teises pooles, ajavahemikul 17.–28. august. Ööbimiseta
malevas saavad osaleda noored vanuses 13–19 ning tööd tehakse 4 tundi
päevas. Malevarühmad toimuvad neljas piirkonnas: Jüri, Peetri-Järveküla,
Lagedi ja Vaida. Peamisteks töödeks
on heakorratööd erinevates Rae valla
ettevõtetes, koolides, noortekeskustes ning lasteaedades. Lisaks saavad
malevlased panustada ka sündmuste
korraldamisesse, näiteks augustikuu
vahetuses osalevad noored saavad osa
Rae valla noortefestivali korraldusest.
Malevas ei tegeleta pelgalt töö tegemisega. Peale töö tegemist toimuvad rühmade sisesed tegevused, mille
eesmärgiks on mõnusalt aega veeta
ning kasvatada meeskonnatööoskust.
Suureks partneriks siinjuures on Töötukassa, kellega koostöös viiakse läbi
noortele koolitusi ning valmistatakse
ette neid tööturule suundumiseks.
Kes aga tunneb, et ööbimiseta malev on veidi igavavõitu ning tahaks
rohkem taskuraha teenida, siis sel aastal toimub ööbimisega malevavahetus
Roosta puhkekülas vahemikus 25. juuni kuni 3. juuli. Ööbimisega malevasse
on oodatud noored vanuses 14–19 ning
tööd tehakse päevas 6 tundi.
Roosta puhkekülas
Roosta puhkeküla on eelnevalt
mitmel aastal võtnud vastu malevlasi
ning tööd neil jätkub.
Nemad ise on toonud välja, et neil

Malevasuvi 2019.

Pane end malevasse kirja

•
•
•

13.04–8.05 malevasse registreerimine läbi Rae iseteeninduse keskkonna
18.–29.05 rühmavestlused erinevates piirkondades
1.–8.06 tööohutuskoolitus (I ja II
vahetuse noortele, augustikuu vahetusel toimub koolitus vahetult enne
maleva algust)

Maleva vahetused:

•
•

I VAHETUS (ööbimisega, Roosta
puhkeküla) 25.06–03.07
Pane tähele: ööbimisega malevas on osalustasu 20 eurot, millega
kaetakse transport sinna ja tagasi,
majutus ja toitlustus ning vaba aja
tegevused.
II VAHETUS (ööbimiseta) 29.06–
10.07
III VAHETUS (ööbimiseta) 17.–
28.08

•
•

on olnud malevlastega ainult positiivsed kogemused.
„Tublimad ja usinamad malevlased
on jäänud meile pärast maleva-aega
terveks suveks tööle! Roostal on noortel võimalus erinevates töödes abiks
olla ja võimalusel proovime malevlasi

FOTO: KERTU LAADOGA

suunata sellisele tööle, mis rohkem sobib ja meeldib, siis on mõlemaid pooli
rahuldav tulemus kindlustatud,“ sõnas Roosta puhkeküla turundusjuht
Ann Buht.
Roostal tehakse tööd puhkeküla
territooriumil ning tööde hulgas on
värvimist, koristamist, väljakute hooldust. Lisaks saavad tublimad aidata
hommikusöögi teeninduses, pesumajas ning kel jõudu piisavalt, saavad
puid riita laduda. „Roosta puhkeküla
on hea koht, kus alustada töö tegemist
ja harjutada iseseisvat elu. Mere ääres
asuv turismiettevõte on tegutsenud 30
aastat. Külastajatele pakutakse majutus- ja toitlustusteenust koos rohkete
lisavõimalustega alustades sportimisest ja lõpetades saunatamisega,“ lisas
turundusjuht.
Peagi algab registreerumine
Rae õpilasmalevasse kandideerimine algab 13. aprillil ning kestab kuni
8. maini. Registreerimine toimub Rae
valla iseteeninduses ning pärast seda
toimuvad igas piirkonnas rühmavestlused.
Õpilasmalevasse saavad kandideerida kõik noored, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Rae vallas.
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FOTO: RAE SÕNUMID

Rae teedesse panustatakse neli miljonit
Maanteeamet panustab tänavu Rae
valla teedesse märgatavalt rohkem
kui varasematel aastatel. Viie objekti peale kulub üle nelja miljoni
euro.

ANDRES KALVIK
Ligi pool (2 miljonit eurot) eelpool nimetatud summast on mõeldud Tallinna-Tartu maantee Vaida-Aruvalla
4,1 km pikkuse lõigu esimese niidi rekonstrueerimiseks.
Maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk ütles, et
tegemist on katendi remondiga, mille
käigus ei muudeta olemasolevat liikluskorraldust. „Paigaldatakse ulukitarasid ja piirdeid ohutuse tõstmiseks
teelõigul. Ehituse ajal on lubatud ehitajal liikluse ümbersuunamine teisele
niidile,“ selgitab Tükk.
Assaku-Jüri tee remondist kuni
Väo-Lagedi kogujateedeni
840 000 eurot on eraldatud AssakuJüri (km 3,7–4,9) lõigu remondiks ning
jalg- ja jalgrattatee (km 3,49–5,03) ehi-

Oluline on ka
see, et ringteele
paigaldatakse
niinimetatud targa tee
projekti raames muutuva
teabega liiklusmärgid.
tuseks, mida tehakse koostöös Rae vallaga. „Tegemist on ringtee ja Jüri kiriku vahelise lõiguga, kus vald on juba
alustanud kergtee ehitust. Nüüd saab
ka autotee parema lahenduse,“ täpsustab abivallavanem Priit Põldmäe.
Tänaseks on hange edukalt läbi viidud Jüri-Aruküla (km 0,16–5,08) lõigu
taastusremondi osas. See tähendab, et
Jüri-vaheline peatee saab uue katte.
Samuti tehakse Jüri bensiinijaama
tee juurde jalg- ja jalgrattateed, mis
ühenduvad olemasolevad kergliiklusteed. Ligi kilomeetri pikkune lõik
on oluline eelkõige Pildiküla jaoks,
sest sinna rajatakse ka bussipeatus ja
kergteed bussipeatusesse liikumiseks.
Hange on ettevalmistamisel. Kõik ni-

metatud teetööd on plaanis käesoleva
aasta jooksul valmis saada.
Pooleteise miljoni euro eest projekteeritakse ja ehitatakse Tallinna
ringtee Väo-Lagedi (km 0,6–2,8) teelõigu kogujateed. „Liiklusohutus suureneb olemasoleva ajutise foorristmiku
likvideerimise ning ristuva liikluse
suunamisega ühendusteedele ja tunnelisse,“ ütleb Tükk. „Liitumine põhimaanteega tuleb sujuvam ning kogu
Veneküla liiklussõlm hakkab terviklikult toimima.“
Põldmäe sõnul saab selle lõiguga
Tallinna ringtee Rae valla territooriumil valmis. „Oluline on ka see, et
ringteele paigaldatakse lähiaastatel
niinimetatud targa tee projekti raames muutuva teabega liiklusmärgid.
Seeläbi muutub sõitjatele tee läbimine
ohutumaks ja kiiremaks ning liikluse
juhtimine, seire ja teavitamine lihtsamaks,“ räägib Põldmäe.
„Maanteeamet on öelnud, et kui
raha jagub, siis võetakse 2021–2022 ette
ka Jüri-Vaida teelõik. Seal soovib vald,
et Patikale ehitatakse välja turvalised
bussipeatused,“ lisab Põldmäe.
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UUS REAALSUS:
Märtsi keskpaigas pöörati
kogu Eesti, sealhulgas ka
Rae valla, hariduselus uus
lehekülg. Koroonaviiruse
laiaulatusliku leviku tõttu
toimus õppetöö ümberkorraldamine nii kiiresti,
et laiapõhjalised arutelud
tuli unustada ja vastuseid
küsimustele tuli leida töö
käigus.
ANDRES KALVIK

Jüri Gümnaasiumi õpilane Kirke Nilus proovib hakkama saada igasugustes oludes.
FOTO: ERAKOGU

Aleksandra koduõppe koht. FOTO: ALEKSANDRA

Käesolevat lehte käes hoides kulgeb õppetöö uutes, ent loodetavasti
juba harjumuspärastes rööbastes kenasti ning koolipere ja õpilased on
uue reaalsusega rohkem kohanenud.
Lehe trükki mineku ajaks oli teada, et
distantsõpe jääb kestma vähemalt kevadise koolivaheajani. Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood.
Ei toimu ka keeletasemete eksameid,
teste ja tasemetöid. Uued eksamiajad
sõltuvad eriolukorra kestusest.
Rae Sõnumid uuris, kui suuri pingutusi nõudis Rae valla koolidel uuele
õppevormile üleminek.
Õpetajad õppisid rohkem kui
õpilased?
Vaida põhikooli õppealajuhataja
Nele Toime märgib tabavalt, et esimese nädala jooksul õppisid õpetajad ilmselt rohkem kui õpilased. „Distantsõppe kogemus on meile esmakordne,
kuid võib öelda, et oleme sellega suurel määral edukalt hakkama saanud,“
usub Toime. „Paljudel õpetajatel oli
juba eelnevalt välja töötatud erinevaid materjale, mida andis ka e-õppe
vormis kasutada. Samas oli ka neid,
kes varem e-vahendite kasutamisele
suurt rõhku pannud ei olnud ning neil
tuli nüüd uudses olukorras kiirelt kohaneda.“
Õppe korraldamiseks kasutatakse
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: DISTANTSÕPE
Vaidas mitmeid mooduseid. Nooremate õpilaste puhul on kindlasti suureks
toeks ja koostööpartneriks lapsevanem, vanemad õpilased saavad ülesannetega enamjaolt iseseisvalt hakkama. Sarnaselt teistele koolidele leiavad
usinalt rakendust erinevad e-keskkonnad ja programmid, mis õppimist
ja tagasisidestamist lihtsustavad.
„Esimestel päevadel kogesime tehnilisi tõrkeid erinevates internetikeskkondades. Justkui aimates probleemi
ette võttis esmaspäeva varahommikul
direktor ühendust meie kooli kodulehekülje arendajaga ja mõne tunni pärast tekkis kooli veebilehele link, mille
kaudu saavad õpetajad paralleelselt
e-kooliga õpiülesandeid postitada,“
kirjeldab Toime.
Kõikidel Vaida kooli õpilastel on
ligipääs internetiühendusele. Küll leidub aga perekondi, kus arvuteid on vähem, kui kooliealisi õpilasi, kuid kuna
tähtajad on paindlikud, saab ülesandeid lahendada kordamööda.
Koolist saab õppetööks arvuti
laenutada
Lagedi kooli õppejuht Merilyn
Saarkoppel tõstab esile õppeasutuse IT-juhi panust kriitilisel perioodil.
Tänu tema veenmisele ja julgustamisele kulges üleminek distantsõppele
sujuvalt. Vajadusel said õpetajad ja
õpilased koolist arvuti laenutada –
seda võimalust pakkusid kõik Rae valla koolid.
„Siiani on kõik kenasti õnnestunud,“ kinnitab Saarkoppel, kui esimene nädal distantsõpet on selja taha
jäänud. „Õpilased oskavad piisavalt
kasutada õppekeskkondasid ja mõningaid õpivad nüüd kaugõppe perioodil
juurde. Ka õpetajad täiendavad teadmisi. Kel digimaailmas orienteerumisel teadmisi vähem, siis need õpetajad
on muus mõttes loovad olukorra lahendamisel.“
Saarkoppel lisab, et teadmiste
kontroll toimub erinevates vormides,
kuid kuna õpilastel on nende sooritamisel olnud võimalik õppematerjale

kasutada, siis soovivad õpetajad pigem
veenduda, kas õpilane on teemast aru
saanud.
Peetri kooli direktor Luule Niinesalu ütleb, et pärast esimest testnädalat õpetajate seas läbiviidud küsitluse
põhjal selgus, et õppematerjale ja lahendusi hindas piisavaks kolmveerand vastanutest ning õppeülesannete edastamisega on hakkama saanud
kõik õpetajad. „Oleme eelnevatel aastatel distantsõpet kasutanud erineval
moel. Seitsmendatele klassidele oleme
teinud maikuus digiõppepäevi, õpetajate koolist eemalolekul oleme kasutanud terve kooli distantsõpet – seda
umbes kord õppeaastas,“ täiendab
Niinesalu.
Materjalide puudumise taha
distantsõpe ei jää
Jüri Gümnaasiumi erinevates kooliastmetes on mõned korrad aastas rakendatud ühiseid e-õppepäevi, mis on
andnud ehk mõningase eelise praeguse olukorraga kohanemisel.
„Iga kord oleme midagi kõrva taha
pannud ja süsteemis parendusi sisse
viinud,“ selgitab 6.–9. klasside õppedirektor Kadi Toomi. „Materjale distantsõppeks leidub piisavalt. Sõltub
õpetajast, millises mahus ja kui loovalt suudetakse neid õpilastele välja
pakkuda. Koduõppel olevad õpilased
on samuti järjepidevalt osaliselt distantsõppel. Telesilla võimalusi oleme
siiani kasutanud üksikute õpilaste
puhul, kes on pikemalt tervislikel
põhjustel kodus viibinud. Praeguses
olukorras on õpetajad selle võimaluse
üpriski hästi vastu võtnud.“
Videokõned leiavad rohkem rakendust gümnaasiumi osas. „Võime väita,
et alates koolihoonete sulgemisest on
õpetajatel uued väljakutsed. Appi on
võetud ka pereliikmed nii nõu kui jõuga,“ räägib Jüri Gümnaasiumi 10.–12.
klasside õppedirektor Kristel KookAljas. „Õpilased on väga tublid ja saavad suurepäraselt hakkama. Selline
õppetöö saab toimida vaid õpetajate ja
õpilaste ning kodu koostööna.“

NAUDIN, ET SAAN OLLA
OMA AJA PEREMEES
Jüri gümnaasiumi 12. klassi õpilane
Kirke Nilus tunnistab, et teda valdavad distantsõppe puhul kahetised
tunded. Praegune olukord paneb
abituriente riigieksamite pärast muretsema, teisalt saab oma päevaplaani paindlikumalt korraldada ning olla
oma aja peremees.
12. klassi õpilase jaoks on praegune olukord eksameid silmas pidades eriti keeruline. Kui suur tagasilöök see on?
Distantsõpe on minu jaoks täiesti
uus õppevorm. Mul pole kunagi olnud
põhjust koolist pikalt puududa. Tõsi,
praegune olukord paneb abituriente
muretsema.
Põhiküsimus, mis meid kõiki vaevab, on see, mis saab eksamitest ja
nendeks valmistumisest? Me kõik ju
soovime teha eksamid võimalikult
hästi, et olla vastu võetud enda soovitud ülikooli. Omaltpoolt saame ennast
sundida ja õppida vajalikke aineid, kuid
see pole siiski sama, mis koolis õpetajatega eksamiülesandeid lahendades.
Kui aktiivselt õpetajad õppeprotsessis kaasa löövad ja kui lihtne on
küsimustele vastuseid saada?
Õpetajad on väga aktiivselt kasutusele võtnud erinevad suhtluskanalid.
Enamjaolt toimub e-õpe siiski kirjalikul teel. Õpetaja märgib Stuudiumisse ülesande, mille tähtajaks ära peame tegema. Matemaatikas kasutame
Skype’i. Lisaks on õpetajad ka kirja teel
väga kiired vastama ning vajaliku info
saab kätte paarikümne minutiga.
Kui keeruline on õppedistsipliini
hoida, end motiveerida ja kellaaegadest kinni pidada?
Minu jaoks on e-õpe lihtne. Naudin,
et saan olla oma aja peremees ja otsustada, millises järjekorras ülesandeid
täidan.
Kui soovin, teen väikese pausi ja siis
pingutan edasi. Tähtajad ei ole ka õnneks lühikesed ning ka see annab vabadust juurde.
ANDRES KALVIK
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Õppetöö televiisorisse
Rae valla värskeim aukodanik ja pikaaegne võrkpallitreener Ellen Liik
treenib nüüd Messengeris ja peab
õigeks õppetöö tuua televiisorisse.
Ma loodan, et see periood ei kesta
väga kaua, aga kuniks nii on, võiks televisioon õla alla panna. Võiks õppetöö
telepilti tuua ja ma ei pea silmas ainult
sporti, vaid ka matemaatikat, füüsikat,
mille juhendamisega lapsevanematel
kodus ikka üsna keeruline on.
Minu enda võrkpallitreeningute
programm ja põhimõtted on distantsõppeks välja töötatud. Meil on grupp
Messengeris, kus jagan erinevaid harjutusi ja ülesandeid ning igal õhtul tuleb lapsel saata aruanne mulle. Ega see
erialaste terminitega tegevuse kirjeldamine polegi nii lihtne, aga arendab
iseseisva töö oskust, analüütilisust,
esitlemisoskust. Lapsed on nutikad:
kes saadab videolõigu, kuidas ta ema,
väikevenna või koeraga harjutab, kes
marsruudi, mille läbinud. Kui karantiin lõpeb, testime arengut – tähtis on
treenida nii, et füüsis areneks. Kõik on
kasutusel: venituskummid, hüpitsad,
pallid… Youtube on hea koht, kust saab
inspiratsiooni treener ja tarkust õpilane. Tööd on küll praegu rohkem olnud,
kui tavaolukorras treeninguid läbi
viies: hommikul mõtlen ülesandeid
välja, õhtul ootan aruandeid ja annan
tagasisidet. See olukord kasvatab lastes töökust ja arendab kohusetunnet,
sest eks mõni on ikka ära hellitatud ka.

Ellen Liik tähistamas oma 75. juubelit. FOTO: VOLLEY.EE

Kohanemine uute oludega
Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid
leiab, et õpetajad on olnud leidlikud ja
juhtkond toetab, kuis saab.
On olnud lihtsalt hämmastav, kui
kiiresti on meie õpetajad ootamatute
muutustega kaasa tulnud ja kohanenud, säilitades teotahet ja optimistlikku meelt. Me alles plaanisime ja
nuputasime, kuidas töötajate digipädevust tõsta. Kui üldhariduskoolides,
alushariduses ja kutseõppeasutustes
töötajate jaoks on vastavad riiklikud
programmid, siis huvihariduse õpetajatel pole neid võimalusi nii laialdaselt
olnud.
Me arvestame sellega, et rasked
ajad on ees ja kohanemine uute olu-

dega kestab, ent loodame, et meie
õpilased saavad ikka jätkata. Vald on
palju panustanud, et Rae vallas oleks
soodne, kättesaadav ja kvaliteetne huviharidus. Hetkel usume, et pillimäng,
kodused kunsti- ja spordiülesanded on
need, mis keerulistel aegadel rõõmu ja
tasakaalustatust toovad, aitavad hoida
traditsioone ja leevendada pingeid.

TEA TARUSTE

RAE HUVIALAKOOLI ÕPPE- JA ARENDUSJUHT

Tea Taruste koostatud Rae Huvialakooli kümnepäevast päevikut, mis vaatab
sisse ühe huvialakooli tegemistesse enne ja
pärast eriolukorra väljakuulutamist, saab
lugeda Rae Huvialakooli veebist.

Esimese kooliastme kahe lapse ema: olukord on keeruline
Olukord kodukontoris olevate lapsevanemate jaoks on kohati väga
keeruline, kui samal ajal on vaja tähelepanu jagada kiirelt lahendamist
vajavate tööülesannete ja koduõppel
tuge vajavate laste vahel, kes ikka küsivad nõu ja muutuvad pahuraks, kui
ei oska ülesandega edasi minna. Teise
distantsõppe nädala keskpaigaks on
selge, et esimese kooliastme lapsed
igatsevad kooli ja väljendavad selgelt
oma rahulolematust kodus õppimise
suhtes. Peale esimest grupivestlust

õpetaja ja klassikaaslastega interneti
vahendusel oli elevus suur ja juba ollakse ootamas järgmist kohtumist.
Ühelt poolt on see aeg peredele
puhas rõõm, kus pered saavadki rohkem ühiselt aega veeta, olgu siis koos
õppides, sportides, mängides või filme
vaadates.
Samas nõuab see kõigilt pingutust,
kannatlikku meelt ja oskust oma tegevusi ja aega planeerida, et nii pere kui
tööalaselt oleks kõikide ootused täidetud ja vajadused rahuldatud.
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Kindluse Kooli fookuses on valikained,
mentorlus ja kogukonna kaasamine
1. septembril avatav Kindluse Kool on hea valik neile,
kes peavad lugu rohketest
valikainetest, kirjeldavast
sõnalisest hindamisest,
õpilase arengut toetavast
mentorluse programmist
ja tugevast kogukonnatundest.
ANDRES KALVIK
Rae vallavalitsuse poolt hallatava
9-klassilise üldhariduskooli õppe- ja
kasvatustegevuse aluseks on tõenduspõhine õpilaste loovuse, ettevõtlikkuse, enesejuhtimise ja koostöövõime arendamine ning toetamine. Rae
Sõnumid toob teemade kaupa välja
olulisemad Kindluse Kooliga seotud
punktid.
Esimesel õppeaastal avatakse kuus
esimest klassi
Käesoleva aasta sügiseks saab valmis kooli algklasside osa. Jätkuvad
ehitustööd kooli keskosas, mis ühendab algklasside maja ülejäänud hoonetega. Põhikooli maja, spordihoone
ja jalgpallihall valmivad 2021. aasta kevadeks. Mitmekülgsete võimalustega
välialal saab sportida, liikuda, puhata
ja õppida.
Sügisel algaval 2020/2021. õppeaastal alustavad Kindluse Koolis 1.–6.
klassid. Alustab neli 1. ja kolm 2. klassi, 4.–6. klasside arv sõltub koolikoha
taotluste arvust.
Koolikoha taotluse esitamine toimub Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu, otselingid
on olemas ka Kindluse Kooli koduleheküljel. Seoses eriolukorraga ei ole praegu nõutav tervisekaardi esitamine.

õpitulemusest ja õpilase sooritusest.
Kindluse Koolis on kavas rakendada
projektipõhist õpet, mis muudab õppetöö elulisemaks, andes noortele ise
tegemise ja vastutamise kogemuse.
Seeläbi saab omandada erinevaid 21.
sajandi oskusi (kommunikatsioon,
grupitööd) ning omandada õpiväljundeid aktiivsemalt. Õpiprojektid on eesmärgistatud ning lõimitud erinevate
õppeainetega.
Kooli juhtimisel lähtutakse kaasava juhtimise põhimõtetest. Igal kooli
töötajal ja õpilasel on võimalus ning
sellega kaasnev vastutus pakkuda
ideid, teha valikud ning osaleda demokraatlikus otsustamisprotsessis. Kooli
neli põhiväärtust on: valikuvabadus,
vastutus, ettevõtlikkus ja kestlikkus.
Nii õpilased kui ka õpetajad saavad esimesest klassist alates suhteliselt suure valikuvabaduse, millega kaasneb
automaatselt ka vastutus nii teiste kui
ka iseenda ees. Kindluse Kool soovib
kooliperes arendada „võtta ette“ mõttelaadi, et muuta maailma paremaks
paigaks ja viia ellu erinevaid projekte.

Toetav hindamine ja kaasav
juhtimine
1.–6. klassini kasutab Kindluse
Kool sõnalist hindamist, mis lähtub

Mentorlus aitab luua toetavat ja
koostöist õhkkonda
Tegemist on mitmel tasandil toimiva üksteise toetamise süsteemiga.

Mentorluse põhimõtete ja meetoditega toetatakse õpilaste arengut alates
1. klassist. Samuti luuakse sarnane
süsteem õpetajatele.
Mentorina õpetaja toetab, juhendab, esitab küsimusi, peegeldab, loob
väljakutseid ning õpetab noort inimest ennast analüüsima ja teistega
koostööd tegema. Üheskoos sõnastatakse näiteks nädala olulisemad õpiväljundid.
Valikained viivad kokku erinevas
vanuses õpilased
Õpilasel on võimalus alates esimesest klassist arendada end huvipakkuvas valikaines, mis aitab avastada ja
tundma õppida oma eripärasid ja tugevusi. Valikaine grupid võivad olla nii
lennu- kui ka kooliastmepõhised. Valikainete tundideks on koolis planeeritud kindel aeg, mis annab võimaluse
kokku viia erinevas vanuses õpilasi.
Milliseid valikaineid pakutakse,
selgub suve jooksul. Pakutakse neid
võimalusi, mida ühelt poolt soovivad
õpilased, teiselt poolt pakuvad välja ja
toetavad lapsevanemad ning kolmanda tegurina – on valmis kvaliteetselt
pakkuma õpetajad, teised koolitöötajad kui ka võimalikud koostööpartnerid laiemas ringis.
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Katsetame uusi viise
Märtsis kuulutas valitsus
välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut
Eestis. Sellega seoses peatati
koolides tavapärane õppetöö ning viidi see üle koduõppevormile. Huvikoolid ja
noortekeskused on suletud.
Rae Noortekeskuse infospetsialist
Marii Rein uuris, mida noored arvavad eriolukorrast ja sellega kaasnevast. Juturingiga liitusid Maria (17)
Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Carol
(16) Järveküla Koolist, Alexandra (15)
Peetri Koolist, Kadriann (15) Peetri
Koolist, Mirtel (12) Järveküla Koolist,
Joanna Maria (15) Järveküla Koolist.
Mida saame koroonaviiruse kriisist õppida?
Maria: Koroonakriisist võime õppida, et ühiskondlik kokkuhoidmine
(antud juhul lahku hoidmine) on väga
tähtis ning peame kõik koostööd tegema, et olukorrast võimalikult kiiresti
välja pääseda.
Carol: Koroonakriis tuli meile
suhteliselt suure pauguna. Paraku on
palju inimesi, kes ikka veel ei usu asja
tõsidusse. Minu arvates võiksime olla
veidi järeleandlikumad ja olla kodus.
Läbi selle näeme kindlasti ära, kui ühtne on Meie rahvas.
Alexandra: Koroonaviirus saabus
Eestisse üpris ootamatult. Kõigest
paari päevaga levis viirus tuulekiirusel pea üle terve Eesti. Kriisiolukorrast
võiks õppida seda, et alati peab sellisteks olukordadeks valmis olema. Nagu
vanasõna ütleb: „Õnnetus ei hüüa tulles!”. Mitte, et inimesed peaksid nüüd
toidupoodidest terve laadungi vajalikke toiduaineid ja muid kaupu endale
koju varuma. Kõike ikka mõistlikkuse
piires! Lisaks olen märganud, et kriisiolukorrad muudavad inimesed kokkuhoidvamaks ja hoolivamaks teineteise
suhtes. Sellest võiksime õppida seda,
et vaatamata olukorrale peaksime
üksteise jaoks iga kell olemas olema.

Loomingulist lähenemist noortel
jätkub. Õhus on sürrealismi.
FOTO: OTT KATTEL

Kadriann: Koroonakriisi ajal on mul olnud võimalus õppida iseseisvat
töötamist ning oma aja
veel paremat planeerimist, et kõik asjad
saaksid õigeks ajaks
tehtud. Iseseisva
õppimise oskus on
väga oluline, sest
kindlasti on tulevikus olukordi, kus
seda vaja on. Näiteks koolis klassis
õppides seda teha ei
saa, sest mu ümber on
kogu aeg klassikaaslased ja õpetajad, kes mind
vajadusel juhendavad. Iseseisev e-õpe nõuab õpilastelt
kohusetundlikkust, sest igapäevaselt kõiki tehtud töid ei kontrollita.
Mirtel: Minu arvates võiks õppida koroonast seda, et me peame oma
mugavustsooni ületama. Pole mõtet
paanitseda, vaid katsetada uusi viise
toimetulekuks. Me kõik oleme praegu samas seisus ning võiksime ikkagi
üksteist toetada.
Joanna Maria: Ma arvan, et sellest

Koduõppel võib
kõike juhtuda.
FOTO: JOANNA MARIA

Kriisiaeg kindlasti
mõjutab Eestit ja
eestlasi mingil määral,
seda kuidas täpsemalt,
näitab aeg.
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toimetulekuks
kriisist võiks õppida hügieeni olulisust, paanika vältimist, teiste inimeste peale mõtlemist ja nende aitamist.
Lisaks ka riigi juhiste järgimist, sest
seda kiiremini saame me sellest viirusest jagu.
Millised on sinu seisukohad antud olukorras?
Maria: Peame praegusel raskel ajal
üksteist hoidma.
Carol: Meil õnnestub sellest vaid
kõigi abiga ja usuga üle saada!
Alexandra: Kuna viiruse levik algas Hiinast, siis ei osanud ma seda alguses karta. Muidugi ma olin mõelnud
sellele, et ühel päeval võib see viirus
Eestisse jõuda. Minu enda jaoks on see
täiesti uus olukord, mistõttu arvan, et
kõige mõistlikum on järgida riigi poolt
antud korraldusi.
Kadriann: Ma arvan, et praegune
olukord Eestis on inimeste poolt natuke ülepingutatud. Ma usun, et asjade
kokkuostmine ning see üldine paanika on asjatu. Peaks kuulama riiklike
korraldusi ning nendesse suhtuma
mõistlikult ning vastutustundlikult.
Elu ei tohiks samas viiruse pärast ka
päris seisma jääda.
Riigis eriolukorra kehtestamine
on ilmselt õige, sest just need, kes selle kehtestasid, teavad kõige paremini,
millised võimalused on meil inimeste
raviks ning kuidas kõige efektiivsemalt viiruse leviku tõkestamiseks toimida.
Mirtel: Minu arvates tuleks praegu jääda rahulikuks ning püsida kodus. Kindlasti tuleks ühendust hoida
enda pere ja sõpradega.
Joanna Maria: Mina ise pooldan
kodus püsimist ja püüan elada üks
päev korraga, kuna mul pole õrna aimugi, mis tulevik toob. Ma usun, et ma
pole ainus, kui ütlen, et soovin, et elu
naaseks tagasi normaalseks.
Mida arvad kriisiajast ning koroonaviirusest?
Maria: Arvan, et hetkeolukord on
täiesti uus ja meile võõras, muidugi on
kahju, et paljud üritused ära jäid/eda-

si lükkusid ja peab enamus oma ajast
kodus veetma, aga sinna pole midagi
parata ja peame leidma ka positiivseid
asju. Mul on väga hea meel, et Eestis
pole keegi viiruse tagajärjel hukkunud
ja soovin kiiret paranemist kõigile
haigestunutele.
Carol: Kuna ma olen see aasta lõpetamas 9. klassi, siis teeb see eksamid
ja katsed eriti keeruliseks. Kuna meil
puudub tegelik õpetaja tugi, omandame sedavõrd nõrgemini teemasid. Aga
eks näeb, kuidas asi edasi areneb.
Alexandra: Kriisiaeg kindlasti mõjutab Eestit ja eestlasi mingil määral,
seda kuidas täpsemalt, näitab aeg. Ma
usun, et kõigi jaoks on see olukord ebatavaline ja ärevust tekitav, kuid peaksime säilitama kaine mõistuse ja suhtuma asjadesse inimlikult. Ma arvan,
et minul on haigusest kujunenud välja
vaid esmahinnang.
Õnneks, ei ole mina ega keegi mu
lähedastest koroonaviiruse põdemisega kokku puutunud. Seega, ei tea
ma, mis see tegelikkuses endast kujutab. Vaatamata sellele olen hakanud
alateadlikult tähelepanelikum olema. Väldin lähiskontakti inimestega
ja kannan enda tervise eest rohkem
hoolt.
Mirtel: Mina arvan, et see haigus
ei ole väga hull, kuid väike mure on
ikka nende pärast, kes on vanemaealised ja kellel on mõned teised terviseprobleemid.
Joanna Maria: Ma olen natukene
šokeeritud, et me oleme üldse sellisesse
olukorda jõudnud, kus koolid on kinni
ja meil on eriolukord. Alguses, kui asi
puudutas ainult Hiinat, sai sõpradega
mõeldud, et asi Eestisse küll ei jõua –
me oleme ju väike riik. Ning siis ühel
neljapäeval pandi kool kinni.
Ma arvan, et kodus õppimine ei ole
tegelikult nii hull, aga pigem on ebameeldiv see, et sõpradega ei tohi kokku
saada ja nii kaua kodus istumisest võib
kopp ette visata. Viirust ma ise otseselt
ei karda, sest see mind ei peaks nii palju mõjutama, aga kahju on kõigist, kes
seda kogevad, kuna internetist loetud

info järgi võib see haigus päris ebameeldiv olla.
Mil moel on kriisiolukord mõjutanud sinu igapäevatoiminguid?
Maria: Suuremad asjad, mis mu
igapäevaelus muutusid, on see, et ma
ei pea igal hommikul varakult linna
sõitma, et kooli jõuda ja sõpradega
kokku saamised on asendunud virtuaalsete kokkusaamistega.
Carol: Ma ise katsun olla päevad
läbi kodus ja tegelen üldiselt õppimisega. Kuna tallis on mul poni, siis käin
temaga tegelemas ja katsun palju vabas õhus ratsutada. Muidugi väldin
tallis teiste ratsutajatega kokkupuuteid. Kuna kodus on vahepeal igav,
teen treeningvideote järgi trenni.
Alexandra: Tugevasti antud olukord minu igapäeva elu ei mõjuta.
Trennid ja huvitegevused peab nüüd
mõneks ajaks tahaplaanile jätma,
kuid neile saab leida ka alternatiive.
Näiteks võib käia jalutamas või hoopis proovida erinevaid digitreeningu
variante. Kõige suuremaks muutuseks
on minu arvates tavapärase kooliõppe
üleminek digi- ja kaugõppe vormi.
Kadriann: Eriti palju ei ole praegune olukord mu elu muutnud, sest õppimine toimub ikkagi hommikust alates
ning võtab mõned tunnid aega.
Õnneks on mul võimalus teha trenni ehk mu igapäevased tegevused on
üpriski sarnased nö tavalisele ajale.
Sellegipoolest ei suhtle ma enam näost
näkku eriti inimestega (peale pere) ja
väljas käimist enam ilma põhjuseta
ei toimu. Vabadus, et ma saan enamikel päevadel ärgata, millal tahan, ning
õppida aineid selles järjekorras, kuidas
soovin, on õppimise mu jaoks lihtsamaks teinud. Natuke rohkem on ka
vaba aega, millega praegu eriti palju
teha ei ole.
Mirtel: Antud olukorras on muutunud kõige rohkem kool ja trennid,
sest mõlemaga pean olema iseseisvam.
Joanna Maria: Minu igapäevaelu
praegu sisaldab kindlasti rohkem lii- w
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ABB loodab, et töötajad on
mõistvad

v

Rahvusvaheline energeetika- ja automaatikavaldkonna ettevõtte ABB
pakub tööd Jüris tööd enam kui tuhandele inimesele. Ettevõte on teatanud, et töö tehases jätkub, kuid peame
mõõtma kehatemperatuuri.

Ka nii võib olla tore. FOTO: ALEKSANDRA

kumist õues kui varem, sest see on hea
viis, kuidas majast välja saada ja olla
üksi oma mõtetega. Samuti on õppimine peaaegu täielikult internetis ja
ma saan enam-vähem oma nädala õppimised ise ära planeerida nii, et kõik
ülesanded reedeks tehtud või õpetajatele saadetud saaks.
Kuidas läheb koduõppel?
Maria: Kooliõpingud sujuvad hästi, olen ka varem koduõppel olnud ehk
mul on selles osas kogemust, tööd on
üllataval kombel kaks korda rohkem
kui muidu.
Carol: Kohe esimesel päeval võin
kommentaariks öelda, et natukene liiga palju pannakse õppida ja süsteem
ei ole hästi läbi mõeldud. Kõik ülesanded, mida tegema peab, on igal pool
laiali. Kuigi võiksid olla lihtsalt ühes
dokumendis, kus õpetajad iga päev lisavad oma ülesanded, mis on vaja ära
teha. Kindlasti ei ole see hea õppimismeetod.
Alexandra: Kooliõpingud sujuvad
mul väga hästi. Alguses oli raske harjuda selle mõttega, et pean teadmata
kui pika ajaperioodi digiõppel veetma.
Samal päeval, kui uudis minuni jõudis, olin käinud koolis ja mitte midagi
erilist ei märganud ega tajunud. Koju
jõudes olin juba tutvunud olukorraga, mis Eestis toimub. Seega ei tulnud
mulle eriti suure üllatusena kiri, mis
ütles, et homsest alates koolitöö tavapäraselt ei toimu.
Praeguseks hetkeks olen olukorraga harjunud ja pean tõdema, et digiõpe meeldib mulle väga. Saan ise enda
aega planeerida ja vaadata, et kõik ma-

terjalid läbi jõuaksin töötada. Pidevalt
käib suhtlus ka õpetajatega, vajadusel
annavad nad meile tagasisidet ja saame ka ise nende poole küsimustega
pöörduda.
Kuna käin praegu ise 9. klassis, tekitab mulle ja ma usun, et ka paljudele
teistele koolilõpetajatele muret sisseastumiskatsed ja lõpueksamid. Praeguseks on teada see, et katsed lükatakse samuti teadmata ajaks edasi. Tuleb elada
päev korraga, küll asjad paika loksuvad!
Kadriann: Minul sujuvad õpingud
praegu veel üsna edukalt, kõik vajalikud asjad olen tehtud saanud, kui mitte üksi, siis klassikaaslaste abiga ikka.
Mõnes aines oleme teinud tunde ka
videokõne vormis, mis mulle isiklikult
meeldib, sest tunnen puudust õpetajate selgitustest uute teemade juures.
Iseenesest saan ma hakkama ka ilma
nendeta, aga selgitusega koos on lihtsam õppida.
Mirtel: Koolis oli alguses raskem,
sest ma ei arvanud, et meile nii palju
õppimist antakse ja et päev tavapärasest koolipäevast üle läheb, kuid harjumine ei olnud väga raske ja pärast
seda läks kõik sujuvalt edasi.
Joanna Maria: Praeguses olukorras on mul kooliga kõik korras, aga alguses oli väike šokk ja mõnest asjast ei
saanud aru või ei osanud oma aega planeerida nii, nagu ma oleksin tahtnud.
Nüüd kui koduõpingud on juba natukene aega kestnud olen antud olukorraga
ära harjunud.
Kuid kui mõnest asjast aru ei saa,
siis on küll natukene häiriv, et õpetaja
ei ole sinuga samas ruumis.
RAE NOORTEKESKUS

Kas temperatuuri mõõtmine on
vajalik kõigi töötajate puhul igapäevaselt?
Jah, kindlasti. Peame kasutama
kõiki meie kui ettevõtte võimuses olevaid tegevusi, et minimeerida koroonaviirusesse nakatumise võimalusi.
Kui koostööaltid on töötajad?
Usume ja loodame, et täna mõistavad kõik töötajad olukorra ülimat
tõsidust.
Nüüd, kui valitsus lisas piiranguid, kas see sunnib ka ABB-d kiiresti tegema korraldusi tööruumides?
Oleme rakendanud hoonetes ja
tööruumides mitmeid erinevaid piiranguid ning tegevusi viiruseohu vähendamiseks. Jälgime olukorda tähelepanelikult ning oleme operatiivselt
valmis võtma kasutusele täiendavaid
meetmeid.

RS

AS Hekotek juht Heiki
Einpaul: Loodame siiralt, et
viirus annab enne alla, kui
meie ressurss kõiki oma
töötajaid ametis hoida otsa
saab.
Milline saab siis uus maailmakorraldus olema? Eks eestlased ole endid
näidanud kiirete ja adekvaatsete reageerijatena ning tõeliselt kriitilistes
situatsioonides oleme suutnud ka
kokku hoida.
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Vaida Kabeäss kabeturniiril täitus 10 aastat
5. märtsil toimus taaskord traditsiooniline Rae valla koolide vaheline kabeturniir „Vaida Kabeäss
2020“. Seekord oli tegemist lausa
juubelisündmusega ehk turniir
leidis aset nüüdseks juba kümnendat korda.
Märtsikuu esimese nädala neljapäeval kogunesid parimad Rae valla
koolide kabetajad ja nende juhendajad
Vaida Põhikooli spordisaali, et panna
taaskord proovile oma oskused ja teadmised. Osalejate arv küündis seekord
lausa 116 õpilaseni. Võisteldi kolmes
vanuserühmas ja nendest parimad
olid järgmised õpilased:
1.–3. klass
1. koht Henri Repnau, Peetri Põhikooli 3. klassi õpilane tulemusega 7
punkti.
2.–4. kohta jäid 5,5 punktiga jagama
Jüri Gümnaasiumi 3. klassi õpilased
Karl Stefan Kivistik ja Elisabeth Valdmann ning Peetri Põhikooli 3. klassi
õpilane Joonatan Kummer.
4.–6. klass
1. koht Rasmus Golubkov, Vaida Põhikooli 6. klassi õpilane tulemusega 7
punkti.
2. koht Gregor Kalve, Lagedi Põhikooli 4. klassi õpilane tulemusega 5,5
punkti.
3.–4. kohta jäid 5 punktiga jagama
Peetri Põhikooli 4. klassi õpilane Denni-Adriano Novitskov ja Vaida Põhi-

Vaida kooli õpilased Rasmus Golubkov (I koht)
ja Iti Triin Matt (jäi jagama 2.–3. kohta).
FOTO: MARJE MÖLDRE-VÄHI

kooli 4. klassi õpilane Steven Matt.
7.–9. klass
1. koht Johannes Kask, Järveküla
kooli 8. klassi õpilane tulemusega 6,5
punkti.
2.–3. kohta jäid 5 punktiga jaga-

ma Vaida Põhikooli 8. klassi õpilane
Iti Triin Matt ja Jüri Gümnaasiumi 9.
klassi õpilane Mirko Lainevool.

TRIINU OTS

VAIDA PÕHIKOOLI HUVIJUHT

Noorte võimaluste mitmekesistamiseks
avatakse toetuse taotlusvoor
Rae valla noorte huvitegevuse ja
-hariduse mitmekesistamiseks,
kättesaadavuse parandamiseks ja
noorte osaluse suurendamiseks
avatakse taotlusvoor kõikidele Rae
vallas tegutsevatele organisatsioonidele.
Toetust antakse sihtotstarbeliselt
õppevahendite ja/või inventari soetamiseks, mille abil:
luuakse täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Rae vallas;

•

konnas;
suurendatakse huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavust;
pakutakse huvitegevust ja -haridust rohkemale arvule noortele.
Ühe taotluse kohta on toetust kuni
4000 eurot. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, kui nad ei ole Rae valla hallatavad asutused. Taotlusi saab
esitada Rae valla iseteeninduses alates
13. aprillist kuni 10. maini.
Rohkem infot Rae valla kodulehel
https://www.rae.ee/toetused1

•
•

•

luuakse võimalusi erivajadustega
ja/või riskikäitumisega laste osalemiseks huvitegevuses ja -hariduses;
luuakse täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste vald-

•
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Elame

sürrealistlikul

ajal

Ma olen meediakunstnik,
helilooja ja uurija. Olen
pärit Indiast, aga põhiliselt
toimetan Berliinis.
BUDHADITYA CHATTOPADHYAY

Hetkel töötan ma kunstnikuna
Vaskjala loomeresidentuuris. 7. märtsil
esitasin seal oma loomingut ja hiljem
oli plaanis osa võtta Tartus toimuvast
„Üle Heli” festivalist, kuid nagu paljud
festivalid, jäi ka see kahjuks koroonaviiruse pandeemia tõttu ära.

Minu tegevuse põhifookuses on helimeedium. Ma loon suuri installatsioone, laiendatud skulptuure, situatsioone
ja esinemisi, mis on seotud kaasaegsete
probleemidega, nagu kliimakriis, inimsekkumine keskkonda ja ökoloogiasse,
migratsioon, dekoloniseerimine ja rass.

Minu Eestisse tulemise lugu
Saabusin Berliinist Tallinnasse
24. veebruari õhtul. See oli kena õhtu,
kuid külm. Ma olin eelnevalt talvisel
ajal käinud nii Lätis kui ka Leedus, seega oskasin seda õnneks oodata. Peale
maandumist võttis mind sõber lennujaamast peale ning viis mu Vaskjala

http://budhaditya.org/

loomeresidentuuri. Teel Vaskjalga oli
mul võimalus nautida õhtupimeduses
helendavat Eesti maastikku.
Järgmisel hommikul, kui vaatasin
oma aknast välja, nägin enda ees suurt
rohelust. Seal oli aas ning suur tühi
põld, mis ristub teega ja siis kaob üle
horisondi.
Alates märtsi teisest nädalast algas
koroonaviiruse aeg. Nädalaga mitmekordistusid Euroopas ohvrite arvud
ning paljud Euroopa riigid sulgesid
piirid välismaalastele.
Ka minu lend tagasi Berliini tühistati. Minu viibimine Eestis nüüd pikenes ja seda mõne nädala võrra.
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Budhaditya Vaskjala loomeresidentuuris.
FOTO: JANNO BERGMANN

Elame hetkel veidral ning sürreaalsel ajal, mil sotsiaalne isolatsioon on
päevakord ning meid pommitatakse
sotsiaalmeedias lõpmatute uudistega,
mis kõik jagavad ühte teemat nimega
koroonaviirus.
Üksindus viirusepandeemia ajal
Minu hetke kodus valitseb täielik
vaikus ja ma kogen täielikku üksindust. Ma joon Glennfiddishi ja tantsin
üksinda esile kutsuvate klassikaliste
ning eksperimentaalsete meloodiate
saatel. Vahetevahel käin ma looduses
jalutamas. Kuulan looduse hääli, tuules kohisevaid puid ja vee vulisemist.

FOTO: OTT KATTEL

Ma joon
Glennfiddishi ja
tantsin üksinda esile
kutsuvate klassikaliste
ning eksperimentaalsete
meloodiate saatel.
Iga päev tunnen end rohkem ja rohkem vabana ning kergendatult nii aja
mõttes kui ka sotsiaalses mõttes.
See aeg annab mulle võimaluse kuulata paremini iseennast ning
mõista paremini enda isikut. Ma saan

nüüd selgemini mõelda tulevikust ja
enda kohast siin maailmas, kuna eelnevalt ma vaid jooksin ringi, just nagu
oleksin sätestatud autopiloodi peale.
Selles ootamatus olukorras, kus tavaelu on pausil, saan võtta aega maha ja
mõtiskleda, nagu ka teised loovad inimesed ja mõtlejad. Peale selle saan ka
töötada oma raamatu „The Auditory
Setting” kallal, kuna keskendumine,
mida nüüd suudan, on võimas.
Tänu Vaskjala loomeresidentuurile, Rae Kultuurikeskusele ja Janno
Bergmannile on mul siin Vaskjalas
turvaline koht, kus olla ja üle elada see
sürrealistlik aeg.

18

RAE SÕNUMID
APRILL 2020

FOTO: RAE VALLA FOTOKONKURSS

Vanemal on mõistlik
piltide jagamisel
arvestada lapse
arvamusega
Sotsiaalmeedias postitusi
tehes on mõistlik lapsega
arvestada juba isegi enne
tema 7-aastaseks saamist,
kuigi seadus annab tehingu
õigustühisuse alamvanuseks seitse eluaastat.

KADRI LEVAND

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
VANEMINSPEKTOR

Õigusvõime tekib inimesel sünniga –
seega ka õigus privaatsusele kui ühele
põhiõigusele on inimesel alates tema
sünnist. Täieliku õiguse otsustada ise
oma privaatsuse üle saab inimene teo-

võimeliseks saamisel. Teovõimeliseks
saab inimene siis, kui ta suudab oma
tegudest aru saada ja neid juhtida.
Kuigi seadus annab täieliku teovõimelisuse 18-aastastele, on võimalik
piiratud teovõimet kohtu kaudu laiendada alates inimese 15. eluaastast. Samuti näeb õigus ette, et 13-aastastel on
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võimalik saada ilma vanema nõusolekuta kõiki infoühiskonnateenuseid,
mille ühe näitena võib tuua sotsiaalmeedia konto avamise õiguse.
Seega, kuni inimese teovõimeliseks saamiseni otsustab tema eest
seaduslik esindaja ja kitsamas käsitluses ei ole alaealistel õigust enda
andmete avaldamise üle ise otsustada.
Olgugi, et õigusruum ei näe alaealisele ette kindlat otsustusõigust, saab
vanem oma lapse eest tegutsemisel
siiski tema huvide ja privaatsusega
arvestada.
Eelduslikult võiks arvata, et mida
vanem laps, seda rohkem ta oma tegude sisu ja nende tagajärgi mõistab.
Kas ja kui kaugele tegelikult, on iseküsimus ja sõltub lapsest, kuid oma last
tundev vanem oskab seda ilmselt kõige paremini hinnata.
Internet ei unusta
Digiühiskonnas, kus internet ei
taha niisama lihtsalt infot unustada,
võib laste huvidega mittearvestamine tuua neile kordi rohkem võimalusi
tunda piinlikkust või häbi, kui füüsilises maailmas. Iga pildi postitamise
eel tuleks täiskasvanul mõelda, mida
tunneks ta ise, kui temalt endalt ei küsita nõusolekut pildi avalikustamiseks
ning seda eriti juhul, kus vaatamata
humoorikale olukorrale võib pildi vaatamine ja teadmine, et see võib jääda
internetti igaveseks, endal pigem tuju
ära rikkuda.
Enamasti vanemad mõistavad, et
kui laps kukub jalgrattalt, pole see nii
väärtuslik jäädvustus, mida oma lapsest internetile anda. Beebi või mudilase alastipilte postitatakse aga seevastu hea meelega ning lapse sassis
tuba või näiteks hetk äpardunud puu
otsa ronimisest, mis lõpeb särki pidi
rippumisega oksa küljes, kipub tavaliselt kiiresti jõudma sotsiaalmeedia
kontole.
Igal alaealise eest vastutaval inimesel tuleks arvestada, et isikuandmed ei ole ainult foto või nimi. Kõik
inimese ja tema eksistentsiga seonduv on kirjeldatav isikuandmetena.
Seega kuuluvad isikuandmete hulka
ka aadressiandmed, tervislik seisund,
teave õppeedukuse või spordivõistluse
tulemuse kohta jne.
Kui lapsel ei lähe näiteks eriolu-

korra koduõppel nii edukalt, kui on
enne läinud klassiruumis, ja vanem
tahab oma sotsiaalmeedia kontol õppimisraskuste põhjuste üle arutleda
või lihtsalt sõpradega probleemi jagada, on see vanema õigus ja sõnavabadus. Samas jääb selline „õppimisinfo“
internetti igaveseks, sest kõik, mis
internetti jõuab, ei allu enam inimese
enda kontrollile.
Mida rohkem postitus nii sõnas
kui pildis teistes inimestes reaktsioone esile kutsub, seda suurema tõenäosusega see levib, isegi kui info on
mõeldud ja kättesaadavaks tehtud
ainult mõnele sõbrale. Näiteks võib
tehisintellekt postituse sisu nii avaldaja enda kontol kui kellegi teise kontole jõudnuna uuesti ellu äratada ka
saja aasta pärast, kui keegi kavatseb
seda tänases mõistes kunagi tulevikus
kommenteerida, laikida või jagada.
Ei luba klassipildile?
Lapse õigusi ja huve tuleks silmas
pidada ka vastupidises olukorras – siis
kui laps just soovib näiteks pildile jääda. Olukord, kus vanem tahab avaldada puu oksa külge särki pidi rippuma
jäänud lapse pildi oma sotsiaalmeedia
kontol, kuid järgmisel korral näiteks
keelab lapsel minna klassipildile, ei
ole omavahel kooskõlas ja käitumiselt
lapse huve arvestav.
Enne kui keelata, peaks vanem
mõtlema, mida toob lapsele kaasa
klassipildile minemise takistamine.
Kuidas see mõjub lastele, kui neid olulistel hetkedel „nurka seisma“ jäetakse ja oma kaaslastest eraldatakse.
Lapse eest koolile nõusoleku mitteandmine ilma temaga eelnevalt arutamata ning lapse soove ja huve arvestamata ei pruugi olla parim lahendus.
Kui aga tõepoolest on selliseks keeluks
kaalukas põhjus, tuleks lapsele olukorda selgitada ja põhjendada. Parim
lahendus on otsusele jõuda üheskoos
kaaludes poolt ja vastu argumente.
Kui seadus annab vanemale vastutuse otsustada oma lapse eest, tähendab see, et iga vanem peaks püüdma
olukorda hinnata ja otsustada lapse
vaatevinklist lähtudes. Vanemal tuleb
mõista, millises seisus on tema lapse arusaamise ja otsustusvõime ning
vastavalt sellele toimida, et kaitstud
oleks lapse privaatsus, huvid ja tahe.
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Inimene on oma
andmete omanik
Aastal 2020 on privaatsuse säilitamise küsimused tõstatunud inimese
jaoks päevakorda rohkem kui kunagi varem, sest andmetöötlusest on
saamas üha enam tulus äri. Selleks,
et omada ülevaadet ja kontrolli oma
andmete üle, tuleb teada oma õigusi, millest kolm kõige olulisemat on
õigus olla teadlik, parandada vigu ja
kustutada.
„Õigus teada oma andmete kasutamise kohta kõike“. Inimesel on
õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest, miks ja missuguseid isikuandmeid töötleb. See tähendab ka teavet
isikuandmete edastamise kohta kolmandatesse riikidesse ja samuti infot
automatiseeritud otsuste ja profiilianalüüsi kohta. Õigus hõlmab samuti teavet selle kohta, kellele võidakse
andmeid edastada ja kui andmed ei
pärine inimeselt endalt, siis on õigus
teada, kellelt need pärinevad. Väheoluline ei ole ka andmete töötlemise
periood.
„Õigus parandada vigu“. Inimesel
on alati õigus nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need
ei ole täpsed ning kui sellel võib olla
mõju tema elule. See tähendab, et õigus
on parandada ka neid andmeid, mis ei
ole sündmuste muutumise tagajärjel
enam asjakohased. Näiteks ettevõtte
juhatuses olemist ei saa pidada aktiivseks, kui inimene on ettevõtlusega
seotud tegevuse lõpetanud. Selle õiguse realiseerimisel peab meeles pidama,
et kui esialgsed andmed olid sündmuse muutumiseni korrektsed, siis nende
muutmise kohustust kuni sinnamaani
ei ole.
„Õigus oma andmed kustutada“.
Teisisõnu on see paljuräägitud õigus olla unustatud. See õigus ei ole
absoluutne, aga igal inimesel on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui ta ei soovi enam nende
töötlemist ja andmetöötlejal puudub
õigustatud põhjus nende edasi kasutamiseks või säilitamiseks. Samuti
saab nõuda unustamist siis, kui isikuandmete töötlemine on olnud ebaseaduslik.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON

Sõrmejälg on eriliigiliste andmete
hulka kuuluv isikuanne.
FOTO: ERAKOGU

20

RAE SÕNUMID
APRILL 2020

Avalikul kooliüritusel tohib igaüks
enda tarbeks pilti teha
Taas on tulemas koolide lõpetamised ja ühised koosviibimised, mida
soovitakse teistega jagada ka internetis. Pildistamine ja videod on saanud tavapäraseks postituse sisuks,
aga kas võib olla nii, et piltide ja
videote tegemine keelatakse üldse
ära, et vältida eksimist isikuandmete kaitse reeglite vastu?

KADRI LEVAND

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
VANEMINSPEKTOR

Inspektsioon soovitab teha vahet
sellel, kas on avalik üritus (ei ole nimede ja nägude kontrolli) või kinnine
(nt tund, kutsetega kontsert). Keegi ei
saa keelata erasikule avalikul üritusel
pildistamist ning saadud fotot oma
pereringis või sõpradega vaadata (isiklikul otstarbel töödelda). Kui tegu on
jõulupeo või kooliaktusega, siis need
on avalikud üritused.
Kui avalikul kooli üritusel tehakse
pilt oma lapsest isiklikuks otstarbeks

ja sinna jäävad peale äratuntavalt teised inimesed, pole pildistamiseks teiste nõusolekut vaja. Kui aga seda sama
pilti soovitakse avalikustada määramatule hulgale isikutele, sel juhul
peab olema veendunud, et pildile jäänud isikud on ka sellega nõus.
Ilma nõusolekuta avaldada ei tohi
Paraku on inimeste privaatsuse
taju väga erinev ning seda, mida üks
inimene teeb, võib olla teisel raske
mõista. Üks osa inimesi ei avalda põhimõtte pärast endast ega oma lapsest internetis kunagi ühtegi pilti
ja mõjutavad ka oma lapsi sedaviisi

käituma. Teine osa inimesi võib aga
osaleda kasvõi tõsielusarjas ja rääkida oma kogemusest kuni vägagi intiimsete haiguste põdemiseni välja
ja ei koonerda ka oma lapse piltide
avalikustamisega Instagramis või
mõne teise sotsiaalmeedia kontol.
Kahe äärmuse vahele jääb veel kümneid variante.
Kuid arvestades, et osad vanemad
ei ole teadlikult ise oma lapsest pilte
avalikustanud kuniks nad ei tea, mida
nende laps sellest arvab, siis sel juhul
võib tekkida väga ebaõiglane olukord,
kui keegi teine nende lapse kohta andmeid rohkem avaldab.

Laps on kaevanud vanema kohtusse
Eestis ei ole veel lapsed vanemaid
kohtusse piltide postitamise pärast
kaevanud, aga Euroopas on selliseid
vaidlusi ette tulnud juba küll.
Aastal 2016 levis üle maailma kulutulena uudis, kuidas 18-aastane neiu
kaebas vanemate peale, kes olid postitanud Facebooki vähemalt pooltuhat
pilti neiu lapsepõlvest. Neiu ei olnud
rahul, kuidas vanemate 700 sõpra vaatasid, kuidas tal vahetati mähkmeid
ning õpetati potil käima. Vaatamata
tüdruku soovile olid vanemad keeldunud pilte eemaldamast.
Aastal 2017 sai Itaalias üks ema
kohtult nõude koos 10 000 euro suuruse trahvihoiatusega, kui see oma
teismelise poja pilte sotsiaalkontolt
ei eemalda. Toona oli tegemist Itaalias
esmase juhtumiga, kui vanem sai piltide avaldamise eest trahvihoiatuse.
RS

FOTO: ERAKOGU.
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Sellest
saab
meie
põnev
ning
särav
kultuurisuvi!
Kõik sagedused on täis viirusejutte
ja tsirkust, mis sellega kaasneb, aga
ärgem siiski unustagem leiba – kultuurileiba nimelt. Hirm, et Rae valla
kultuurisündmustega on nüüd pikaks
ajaks ühelpool, ei pea paika, midagi
olulist ära ei jää, sündmused lükkuvad suveperioodile. Loodame, et kõik
kultuurihuvilised on seda näljasemad
ja osavõtt sündmustest peale eriolu-
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korda saab olema eeskujulik!
Sündmused mis lükkuvad suvekuudele:
˸Harjumaa ansamblite päev 2020
˸Harjumaa motohooaja avamine
koos ansambliga Ziggy Wild
˸Laulvad kirjanikud Rae vallas,
koostöös Eesti Kultuurkapitaliga
˸Näitused
˸Kinod ja teatrid

˸Rae valla laululaps toimub ilmselt
septembris, see sõltub Harjumaa
laululapse tegemistest
Jälgige reklaami meie kodulehelt
kultuur.rae.ee või meie FB lehelt
https://www.facebook.com/RaeKultuurikeskus
Head tervist ja positiivset meelt soovib
Rae Kultuurikeskus!

Lilleoru Põhikool ootab uusi õpilasi ja õpetajat
Lilleoru Põhikoolis toetatakse laste kasvamist loomulikult rõõmsa ja
uudishimulikuna ning lisaks tavapärasele õpivad lapsed tundma oma
sisemaailma ja omandavad oskused
enesejuhtimiseks. Kool alustab sügisel kolmandat õppeaastat ja plaanib
septembris avada 4. klassi ning võtab

vastu uusi õpilasi. Ootame peresid tutvuma eelkoolipäevale 9. mail ja põneva programmiga avatud uste päevale
6. juunil. Rohkem infot kodulehelt
pohikool.lilleoru.ee ja Facebooki lehelt Lilleoru Põhikool.
Viiruse COVID-19 tõttu karantiini jätkumise korral leiab võimalusi

kooliga tutvumiseks kooli kodulehelt.
Seoses õpilaste arvu kasvuga otsib
Lilleoru Põhikool ka uut õpetajat. Kandideerijate avaldusi ja dokumente oodatakse veel kuni 16. aprillini, täpsem
info: pohikool.lilleoru.ee/oppeinfo/liitu-kooliga/opetajale.

Tähelepanu, Kindluse Koolis on veel vabu kohti!
Kindluse Kool avab eeloleval sügisel
oma uksed 1.–6. klassidele.
Taotluste vastuvõtt kooli 2.–6. klassidesse on jätkuvalt avatud ja seda
saab teha Rae valla e-teenuste keskkonnas ARNO.
Infot kõige uuema Rae valla kooli
kohta leiab Kindluse Kooli veebiküljelt
kindlusekool.ee
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Mees, kes naudib rogaini
2019. aastal Kataloonia suusakuurortis
La Molinas peetud rogaini maailmameistrivõistlustel saavutasid Toomas
Marrandi ja Anneken Lemberg segavõistkondade arvestuses kuuenda
koha. FOTO: ERAKOGU.

Järvamaalt pärit ja praegu Karla külas elav orienteeruja Toomas Marrandi (40) tuli mullu peetud maailmameistrivõistlustel koos Anneken
Lembergiga rogainis kuuendale
kohale, kuid häid tulemusi Euroopa
arvestuses on tal veel mitmeid.

ANDRES KALVIK
Igapäevaleiba teenib Marrandi betoonitöödega tegelevas ettevõttes projektijuhina. Rae Sõnumid süvenes Marrandi lahkel kaasabil rogainivõistluste
nüanssidesse.
Järvamaalt pärit mehena tegelesite orienteerumisega tõsiselt noorteklassides. Siis tuli aga paus ja hakkasite hoopis korvpalli mängima.
Miks nii?
Tegelesin noorena orienteerumise
ja korvpalliga samaaegselt.Tõsisemalt,
jah, orienteerumisega, kuid korvpallis
jõudsime maakoolide arvestuses korra
Eestis kolmandaks.
Mul oli vahepeal hüppeliigese väänamistega probleeme ja ülikooli ajal
mängisin rohkem korvpalli. Õppisin ja
töötasin samaaegselt ega jõudnud nädalavahetustel metsa. Ühel hetkel tuli
aga tahtmine tagasi. Olin siis jõudnud
veteranide vanuseklassi ja suutsin
omavanustega edukalt võidu joosta.
Võtsin end uuesti kokku ja olen Eesti
meistrivõistlustel päris palju medaleid võitnud.
Mis toob keskealise mehe regulaarselt metsa vahele pori sisse
müttama?
Orienteerumine on oma olemuselt
hea pingemaandaja, kuna liikumine
toimub oma valitud tempos värskes
õhus ning rajameistrid on teinud väga
suure eeltöö selleks, et orienteeruja
saaks liikumise käigus avastada kauneid ja huvitavaid looduslikke kohti.
Pori sees müttamine käib pigem seiklusspordivõistluste kohta, ehkki jah,
kui on orienteerumisvõistlus, kus iga
sekund on oluline, siis tuleb minna
otse! Töötan projektijuhina ja igapäevast stressi on palju. Kaardiga joostes

•

Rogain on võistkondlik orienteerumismatk, mille eesmärgiks on
kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule
paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide
väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja tehnilisest keerukusest.

saab end muudest mõtetest välja lülitada, sest ajutöö aur kulub õige tee
leidmisele. Kuna mul tuleb see hästi
välja, siis pakub liikumine topeltrõõmu.
Viimastel aastatel olete tegelenud rohkem rogainiga. Mis Teid selles võlub?
Rogainis on kahe- kuni viieliikmelised võistkonnad ning kuna kontrollaeg on oluliselt pikem kui orienteerumises, ei ole see ala nii intensiivne.
Eestis on võistluste pikkus tavapäraselt neli kuni kaheksa tundi, rahvusvahelised tiitlivõistlused on 24-tunnised. Orienteerumises läheb vaja
rohkem kiiruslikke omadusi, minu
trumpideks on pigem vastupidavus ja
kaardi lugemine.
Millal on otstarbekas minna rajale kahekesi, millal viiekesi?
Võistlejad lähevad üldjuhul paaris,

tervisesportlased liiguvad suurema
seltskonnaga. Sportlikus mõttes on
paaris lihtsam, sest võimalike tagasilöökide arv on väiksem. Seltskonnas
on aga lõbusam matkata ja kaardilugemisel on võimalik koormust jagada.
Samas võib mitme inimese vahel tekkida vaidlusi, sest väsimuse kogunedes on emotsioonid kerged valla pääsema.
Ööpäev vältav rogain on täiesti
eriline võistlus. Seal ei ole ette nähtud puhkeaega.
Tiitlivõistlustel hakkavad mängima hoopis teised tegurid. Hästi oluline
on toitumine – iga tund peab midagi
sööma ja jooma. Kui väsimus kimbutama hakkab, peab hoogu maha võtma
ja rohkem sööma, aga ei tohi ka liiga
palju korraga süüa. Olen end mõnikord juba kuuendal tunnil kurnatuna
tundnud, kuid 14. tunniks olen taastunud ja saan tempot lisada. Tuleb ette
ka olukordi, kus kurnatud organism ei
taha toitu vastu võtta – paljud batoonid ja geelid on magusad, need lihtsalt
ei lähe alla. Tekib energiavõlg ja seetõttu on mõned ka katkestanud. Kurnatult on võistluse lõpufaasis lihtne
alla anda ja mõned punktid võtmata
jätta, mis võib tulemust oluliselt kehvemaks teha. Samas on saadav emotsioon – võistlused toimuvad tavaliselt
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imekaunites kohtades – võrratu ja ma
ei vahetaks seda millegi vastu.
Kas kogu söögivaru tuleb endaga
kaasas tassida?
Jah. Korraldajate poolt on joogipunktid, kuid toitlustuspunkte on
üks või kaks ning nendest saab hetkelist turgutust. Eestis korraldatavatel
rahvaspordiüritustel või maratonidel
ongi mul harjumatu osaleda, sest iga
väikese vahe tagant ootavad lookas
lauad (naerab).
Erimeelsused võivad rogainis
tekkida juba enne starti, kui tuleb
paika panna plaan, millises järjekorras punkte võtta.
Tiitlivõistlustel on hästi suured
kaardid ja võistlejatele antakse planeerimiseks kolm tundi. Enne starti
on inimesed värsked ja rahulikud ning
jõutakse kompromissile. Raja peal
ikka minnakse tülli, kuid minul ei ole
seda veel juhtunud. Rogainijate seas
on au sees ütlus, et mis rajal juhtunud,
jääb rajale.
Kuidas keerulisi olukordi lahendate?
Üritan teistega arvestada. Jah, mõnikord on keeruline ja tuleb argumenteerida. Sageli tuleb paariminutiline
mõttepaus kasuks, et suuri vigu vältida.
Kõige raskem katsumus on ilmselt olnud 2010. aastal peetud 72
tunni pikkune võistkondlik seiklusspordivõistlus Tšehhimaal. Kuidas vastu pidasite?
Kavas oli rulluisutamine, rattasõit, kanuusõit, jooks ja kaljuronimine. Seda ühe jutiga ära ei tee. Meil oli
plaan siiski tunnike magada, kuid ei
kuulnud äratuskella ja magasime neli.
Võistlus lõppes 210 km rattasõiduga
mägedes. 5 km enne lõppu magasime
veerand tundi tee ääres. Pärast piltidelt vaatasime, et heitsime nõgesepõõsasse. Aga see paus andis vajaliku
energialaengu. Finišis oli emotsioon
nii võimas, et tahtis silma märjaks
võtta.

Aigar Tarre
Ain Fjodorov
Aivo Hommik
Albert Baikov
Aleksandra Jakovleva
Anastassia-Anna
Kunitsõna
Ander Ojala
Andre Sarri
Anete Mooro
Anette Juhandi
Ann Ly Maiki Parts
Annabel Lattik
Annabel Marist
Anneken Lemberg
Anni Põldma
Berit Raun
Brigitta Lohk
Brit Rammul
Britt Rammul
Carmel Uibopuu
Dmitri Tee
Edlin Lisbeth Laur
Eero Kiskonen
Elen Viikmann
Elisabeth Vahtras
Elisabeth Valdmann
Eon Velleramm
Erkko Kuningas
Ete Vapper
Fred Karu
Gabriel Helmut Aduson
Gabriela Constance
Reigo
Garita-Beth Puusepp
Genro Paas
Georg Veevo
Gerly Herodes
Gerrit Lehe
Gert Gordejev
Gert Kams
Gregor Kokk
Gregor Kuusk
Gregory Kibus
Hanna Jõeveer
Hanna-Friida Konks
Hege-Lee Pielberg
Helena Paas
Hendrik Puuraid
Henri Kaarma
Henri Roos
Holger Himuškin
Hugo Palutaja,

Inge Sirkel-Suviste
Ingrid Puusta
Ireen Metspalu
Iris Pajumäe
Isabel Sarap
Janek Reinholm
Janeli Luts
Jasper Rufus Rytovaara
Johanna Johanson
Joonas Koppen
Joosep Roots
Kaarel Jõeväli
Kadi Ilves
Kadri Jägel
Kadriann Kummer
Kaia Lepik
Kalle Suurekivi
Karl-Kenneth Neuhaus
Karolin Elisabeth Viet
Keitlyn-Merit Sepp
Keity Kaljur
Kelly Kalm
Kendra Jürgens
Kerti Järg
Kevin Kõiv
Kirke Madar
Kristi Unt
Kristian Otlot
Kristian Otlot
Kristjan Markus Eelmaa
Kurmo Annus
Kätlin Sepp
Larsette Lepp
Laura Naudi
Liisa Põldma
Liis-Marii Vilem
Lisandra Tatrik
Lissel Raun
Mare Ulp
Marek Vähi
Margus Koppel
Margus Valgma
Mari Piir
Mariell Õismets
Maris Terno
Marje Viirmann
Mark Mälksoo
Markkus Libe
Marko Gustavson
Marleen Viir
Martin Peiker
Meelis Merenäkk
Meelis Rebane

Meeste võrkpall
Merili Kõrvel
Mia Heleen Herman
Miia Ott
Miina Vänt
Mirjam Karoliine Kask
Mirko Lainevool
Nikita Karatsevski
Nikita Kartasevski
Nikita Veritsev
Oliver Otlot
Pirjo Pihlak
Raido Kalbach
Raido Rätsep
Raivo Pärnpuu
Raivo Pärnpuu
Ramon Smirnov
Rannahunt/Peetri VK
Rasmus Golbkov
Reeda Tuula
Reeda Tuula
René Kaljuvee
Rihard Rannamets
Robin Alexander Veskus
Robin Aloe
Robin Soone
Robin Tatar
Romet Kaupmees
Roomet Libe
Sandra Näks
Siim Kiskonen
Slivia Zvirgzdins
Sten Ütsmüts
Taavi Kallas
Tanel Erich
Tarmo Peiker
Tomi Kiisk
Tony Ats Tamm
Toomas Marrandi
Triine Maria Terve
Triinu Lamp
Tuudur Jakob Padari
Tõnis Luik
Tõnu Tänav
Urmas Põldre
Valeri Šumadilov
Vallot Vainula
Victoria Ida Vähi
Virgo Karu
MTÜ Peetri
Võrkpalliklubi
MTÜ Rannahunt
(võrkpall)

Rae valla tunnustatud treenerid 2019 tulemuste põhjal
Anabel Aunver
Britta Westholm
Ellen Liik

Maris Mägi
Raido Tatrik
Urmas Põldre

Rainer Raud
Tiina Raud
Vladimir Kunitsõn
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:
Jüri aleviku Laste tn 3, Laste tn 1a
ja Jürimetsa kinnistute ning lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.03.02.2020 korraldusega nr 342. Planeeritava ala asub Jüri
alevikus ning on piiratud Spordi, Võsa ja
Laste tänavatega. Juurdepääsud toimuvad kõigilt nimetatult tänavatelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 14,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suurendada Rae Vallavalitsuse 04.02.2014 korraldusega nr 164 kehtestatud Jüri aleviku Laste tn 3 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust ning Laste tn 3 ja Laste
tn 1a kinnistutest välja jagada transpordimaa krunt ning Jürimetsa kinnistust
välja jagada ühiskondlike ehitiste maa
krunt, moodustada uued krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on määratud sotsiaalehitiste maa-ala, kavandatud
sotsiaalehitiste maa-ala, haljasmaa-parkmetsa maa-ala ja kohaliku tee alune maa.

•

•

Lagedi aleviku Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega
nr 340. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jõe ja Kingu tänava nurgal, Pirita jõe
ääres. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Jõe tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,33 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavalitsuse
30.08.2011 korraldusega nr 745 kehtestatud Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu pos 2 osas.
Liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa

kaassihtotstarve, määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud, olemasolev ja perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

•

Assaku aleviku Alla kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega
nr 446. Planeeritav ala asub Assaku alevikus Ööbiku tee, Maria tee ja perspektiivse Piibelehe tee pikenduse ääres,
olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud perspektiivselt Piibelehe teelt ning jalakäijate
juurdepääs olemasolevalt avalikult kasutatavalt Ööbiku teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistu senine sihtotstarve maatulundusmaast
elamumaaks ning seda teenindavaks
transpordimaa kinnistuks. Määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud
osaliselt perspektiivne elamumaa ning
perspektiivne haljasala parkmetsamaa.

•

Aaviku küla Tamme tee 1, 1a, 2 ja
Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega
484. Planeeritav ala asub Jüri aleviku
ja Aaviku küla piiril, Aaviku tee, Tiigi
tänava, Kesk tee ja Heina tänava vahel
alal, perspektiivses äri- ja väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Aaviku teelt, Tiigi tänavalt
ning Kesk teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 14,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute senine
sihtotstarve elamumaast ning maatulundusmaast ärimaaks, elamumaaks
ning seda teenindavateks, üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistuteks.
Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja 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 juhtotstarbeks on kavandatud väikeelamute,
äri ning haljasala maa-ala.
Detailplaneeringu kehtestamisest:
Peetri aleviku Kuldala tee 4a, 4b
ja 4c kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 06.03.2020 korraldusega
nr 341. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Kuldala tee ääres, olemasolevate väikeelamute ja korterelamute piirkonnas.
Juurdepääs planeeritavatele kruntidele
nähakse ette Kuldala teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa ja
üheks transpordimaa kinnistuks ning
olemasolev maatulundusmaa kinnistu
üheks elamumaa, üheks transpordimaa
ning piirkonda teenindava survetõstepumpla rajamise tarbeks üheks tootmismaa sihtotstarbega kinnistuks, määrata
ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Detailplaneeringuga moodustatakse Kuldala tee laiendamiseks transpordimaa kinnistu, sellest tulenevalt on
lubatud kavandada pos 2 ja 3 väiksemad,
kui näeb ette üldplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.

•

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
map.rae.ee
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel. Rae
Vallavalitsus teatab, et on algatanud
10.03.2020 korraldusega nr 342 Jüri
aleviku Laste tn 3, Laste tn 1a ja Jürimetsa kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud
algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on suurendada Rae Vallavalitsuse
04.02.2014 korraldusega nr 164 kehtestatud Jüri aleviku Laste tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga
ette nähtud ehitusõigust ning Laste
tn 3 ja Laste tn 1a kinnistutest välja jagada transpordimaa krunt ning
Jürimetsa kinnistust välja jagada
ühiskondlike ehitiste maa krunt,
moodustada uued krundid, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused
ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 14,0 ha.

KSH jäeti algatamata, sest detailplaneeringu kontekstis ei ole ette
näha planeeringuga kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid KeHJS § 22
mõistes.
Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke
tagajärgi nagu vee-, pinnase- või
õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus-, soojus-, kiirgusvõi lõhnareostus.
Kavandatud tegevus ei avalda
olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei
sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 ning
korralduse lisa 1 peatükis 5 toodud
nõuete kohaselt detailplaneeringu
koostamise käigus. Korralduses ning
korralduse lisades 1 ja 2 toodu osas
on oma seisukohad andnud Muinsuskaitseamet, Keskkonnaamet ja

Terviseamet, kelle seisukohtadest
tulenevalt on korraldust ning korralduse lisasid 1 ja 2 vastavalt täiendatud.
Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 ning
korralduse lisa 1 peatükis 5 toodud
nõuete kohaselt detailplaneeringu
koostamise käigus. Korralduses ning
korralduse lisades 1 ja 2 toodu osas
on oma seisukohad andnud Keskkonnaamet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet ja Põllumajandusamet,
kelle seisukohtadest tulenevalt on
korraldust ning korralduse lisasid 1
ja 2 vastavalt täiendatud.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda
Rae valla kodulehel www.rae.ee ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa; telefon 605 6750; e-post info@rae.ee.

Keskkonnamõju hindamise programmi
avaliku väljapaneku teade
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail
Balticu raudteetrassi „ÜlemisteKangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust.
Rail Balticu „Ülemiste–Kangru“
KMH käsitleb Tallinna linna ja Rae
valla territooriumil vahelist ca 16
km pikkust trassilõiku. Nimetatud
lõik kulgeb Tallinna linna ja Rae
valla territooriumil algusega Tallinna linnas maaüksuse Suur-Sõjamäe tn 30 põhjanurgast Kiili ja Rae
valdade piirini.
KMH käigus tuvastatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat otsest
ja kaudset olulist keskkonnamõju

keskkonnaelementidele ning nende omavahelistele seostele.
KMH käigus hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat
ehitus- ja kasutusaegset keskkonnamõju.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu
„Ülemiste–Kangru“ ehitusprojekti
KMH programmiga saab tutvuda
avaliku väljapaneku jooksul 25.03–
15.04.2020 elektrooniliselt TTJA
dokumendiregistris www.ttja.ee,
dokumendi viit 16-6/19-3201-017.
Rail Balticu eelprojektiga seotud
dokumendid on kättesaadavad
TTJA kodulehel.
KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Teh-

nilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.
roosimagi@ttja.ee, tel: 667 2004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood 14168654, Harju
maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post
info@railbaltica.org;
kontaktisik Roland Müür, e-posti aadress:
roland.muur@rbe.ee.
Oma ettepanekud, vastuväited
ja küsimused Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH programmi kohta saab esitada kirjalikult
TTJA-le hiljemalt 16. aprilliks 2020
elektrooniliselt e-posti aadressile
info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
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Mugav, kiire ja soodne tehnoülevaatus
Peetris asub ABC Tehno kaasaegne ja
uus ülevaatuspunkt. Ülevaatuspunkt
avati 2018. aasta aprillis ja on sisustatud kõige kaasaegsemate seadmetega,
mis võimaldab tehnoülevaatuse sooritada kiirelt, mugavalt ja saada väga
kvaliteetne ülevaade auto seisukorrast.
Viimase aastaga on paranenud ka
ülevaatuspunktini viivad teed ja oleme mugavamaks muutnud ligipääsu
ülevaatuspunktile.
Kaasaegseim sisustus
Peetri ülevaatuspunkt on sisustatud tehnoülevaatuse teostamiseks
kõige moodsama sisseseadega, nagu
piduristend (ka nelikveoliste sõidukite testimiseks), heitgaasianalüsaator,
esitulede kontrollseade, kiire tõstuk
veermiku kontrollimiseks jne. Uudisena saame kontrollida ka uuemate sõidukite pardadiagnostika (OBD) seadmeid ja veakoodide olemasolu nendes.
Üllatused ootavad veebis
broneerijaid
Kõige mugavam on tehnoülevaatuseks aega broneerida veebis aadressil abctehno.ee. Veebis broneerimine
tagab kohe broneeritud ajal ülevaatusele jõudmise, aidates kokku hoida
aega ning annab ka rahalise säästu.
Veebis broneerijatele kehtivad sõiduautole ja kaubikutele 10 eurot soodsamad hinnad hinnakirjadest.
2020. aasta puhul oleme lisanud
üllatusena ka 20 euro ülevaatusaegu
sõiduautodele. Sellised eriti soodsad
üllatushinnad sobiva väga hästi neile

Head kliendid

Seoses tekkinud eriolukorraga riigis anname teada, et hoolime oma klientidest ja oma
töötajatest. Pakume jätkuvalt võimalust sõidukite tehnokontrolliks. Ettevaatusabinõuna palume kõigil klientidel, kes tulevad meie ülevaatuspunktidesse, püsida oma
sõidukis, kuni ülevaataja on Teiega ühendust võtnud või anda teada oma saabumisest
telefoni teel. Samuti soovitame tehnoülevaatusele tulla üksi. Et saaksite ennast turvaliselt tunda, oleme loonud võimaluse nii käte kui ka sõiduki salongi osade desinfitseerimiseks peale ülevaatusprotsessi läbiviimist.
Et vältida järjekorras ootamist ja juhuslikke võimalikke kontakte, soovitame
kindlasti broneerida endale ülevaatuseks aeg kas veebis või telefoni teel.

ülevaatuse tegijaile, kes planeerivad
ülevaatusele tulemist pikemalt ette.
Kvaliteetne tehnoülevaatus
muudab liikluse ohutumaks
Sõiduki tehniline ülevaatus ja
täiendav testimine aitavad kaasa turvalisemale liiklemisele, sest korras
sõiduk on liikluses ohutum ning ka
keskkonnasäästlikum.
Meil on pikaajaline kogemus omal

alal ja head spetsialistid. Lisaväärtusena anname võimaluse korral nõu oma
klientidele sõiduki tehnilise seisukorra hindamisel.
Turvalist sõitu!
ABC Tehno Peetri
Aadress: Vana-Tartu mnt 74, Peetri
alevik, Rae vald
Avatud: E-R 9–19 ja L 10–15
Telefon: 699 8606
E-post: peetri@abctehno.ee

•
•
•
•
•
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Füsioteraapiast ei pea e-riigis
eriolukorra ajal ilma jääma
Füsioteraapia teenus on oma olemuselt väga kontaktne teraapia. Parimaks
diagnoosimiseks on alati eelistatud
kliendiga kohtumine ehk vastuvõtt
klassikalises vormis. Ambulatoorsed
vastuvõtud on peatatud mõnda aega.
Pikemat taastusravi vajavate seisundite korral on olukord keeruline.
Et eriolukorras raviga jätkata, on
võimalik füsioterapeudilt abi saada
e-konsultatsiooni kaudu taastusravi
jätkamiseks. Kuigi e-konsultatsioon ei
paku 100% sama kvaliteeti, mis klassikaline vastuvõtt, on sellest siiski suur
abi teatud olukordades terviseseisundi parendamiseks ja raviprotsessi jätkamiseks.
E-konsultasioon
E-konsultatsioon võib toimuda telefonitsi, läbi video või korduvpatsiendi puhul ka e-posti teel. Füsioterapeut
saab anda vajalikke suuniseid, kuidas
harjutusvara muuta, intensiivistada
või millised võiksid olla efektiivsemad
kodused ravivõtted valusündroomi
vähendamiseks ja funktsionaalsuse
taastamiseks problemaatilises piirkonnas.
Konsultatsiooni käigus saab instrueerida harjutuste valikul ja sooritusel, treeningu intensiivsuse reguleerimisel, erinevate füüsikaliste
ravide kombineeritud kasutamisel
(sooja-külmaaplikatsioonid,
Tens
elektristimulatsioon), massaaživõtete
valikul (vahurulli/massaažipalli kasutamine).
Millal on tõhus mittekontaktseks
abi saamiseks pöörduda
füsioterapeudi poole?
Äge/tugev selja-, kaelavalu (valu,
mis piirab igapäevaelu toimetusi, liikumist)
Spordivigastus
Ortopeedilise või neuroloogilise
operatsiooni järgselt
Ülekoormusvigastus (tingitud spordialast või sundasendist/korduvast liigutusest)
Sünnitusjärgne füsioteraapia (kõhusirglihase diastaas, vaagnapõhjalihaste nõrkus).

Iseseisev sportimine on väga
oluline
Spordisaalid on esialgu suletud vähemalt mai alguseni. Seda olukorda on
füsioterapeudi vaatevinklist võimalik
pöörata ka positiivseks. Jõutreening
on väga oluline, et saavutada head kehalist seisundit. Selleks on väga palju
võimalusi.
Mitmeid treeningprogramme on
võimalik proovida online-treeningutena füsioterapeutide või (personaal–)
treenerite juhendamisel. Kindlasti
tuleb alustada uue treeninguga väiksemate koormustega, et vältida võimaliku ülekoormussündroomi teket.
Ettevaatusega suhtuda challenge’itesse, mida sotsiaalmeedias levib palju. Kõige tähtsam on tasakaalustatud
treening.
Harjutuste näiteid – treening
keharaskusega
Selle treeningu eeliseks on kehatüve ja vaagnavöötme stabilisatsioon/
kontroll, mis on väga oluline tugeva ja
terve selja tervises.
Kui me teeme jõutreeningut fikseerimata ala-ülakeha jõumasinate
abil, saavutame väga hea kehatüve
kontrolli.
Siinjuures on oluline jälgida õiget
sooritustehnikat. Kui me treenime
läbi kompensatoorsete liigutusmustrite, siis ei aktiveeru nõrgenenud lihasgrupid piisavalt ja me ei saavuta
soovitud treeningefekti.

Lisakoormuse suurendamiseks sobib kasutada treeningkumme, libisemisaluseid, hantleid.

Kindlasti tasub lisada jõutreeningule ka aeroobne treening.
Olge loovad ja kasutage oma keha
heaks antud olukord ära, et õppida
uusi treeninguid ja veeta kvaliteetselt
aega koos oma lähedastega kõikidest
muredest hoolimata. Sportimine on
alati väga hea stressileevendus.

•
•
•
•
•

Treeninguks ebastabiilsetel pindadel kasuta tasakaalupatju, võimlemispalle jms.

KAJA RUHNO

FÜSIOTERAPEUT
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Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

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

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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MEILT KÕIK VAJALIK
KEVADISTEKS AIATÖÖDEKS

AIATÄHT ESINDUSED SAKUS JA PEETRIS
Lai valik tehnikat ERAISIKULE või PROFILE.
Püsikliendile erinevad SOODUSPAKKUMISED!
Hea teenindus KODU LÄHEDAL!
TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS, VARUOSAD JA RENT
VÕTAME SINU TÖÖRIISTAD KEVADHOOLDUSESSE!

AIATÄHT SAKU: Tehnika 7 (Saku keskel E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval)
AIATÄHT TALLINN: Tuleviku tee 10, Peetri (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres)
TALLINN Tel: 5558 5709 SAKU Tel: 5324 4296 E-post: info@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

SOOVID MÜÜA
KINNISVARA?
Anna Danilova
maakler

+372 5308 0742
anna.danilova@pindi.ee

Kogenud maakler müüb
kinnisvara parima
võimaliku hinnaga!
Vahendustasu 1,9%
(minimaalne lepingutasu 500 €).

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

www.pindi.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

Aeg haljastuseks
KORTERMAJADE HALJASTUS
HEKID KORDA
VILJAPUUDE PÜGAMINE
HAUAPLASTSI HOOLDUS,
KUJUNDUS
TAIMEKAITSETÖÖD
(UMBROHU HÄVITAMINE
MURUST)
Oleme Luua metsanduskooli, ja
Räpina aianduskooli lõpetanud
spetsialistid, omame 15 aastat
aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale
konsultatsioon tasuta
Tel 5558 3776 või 5552 3996
e-mail ingekaupo@hot.ee

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

Broneeri juba täna!

MURU NIITMINE

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Ettevõtetele, korteriühistutele
ja eramutele
Mõistlik hind ja korralik kvaliteet!
onnemolekul@gmail.com
5672 0667
Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!

REKLAAM
APRILL 2020

Oleme avatud:
E–R 8.00–17.00
L 9.00–14.00
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• OHTLIKE PUUDE RAIE
• PUUDE JA PÕÕSASTE HOOLDUS
• VÕSARAIE
• HEKKIDE LÕIKUS
• VILJAPUUDE LÕIKUS
• KÄNDUDE FREESIMINE

Mob: 53 78 4619
info.arborgreen@gmail.com

Tule tööle!

Hooajaline (mai-oktoober) töö

NIIDUMEISTRILE

Sobid, kui:
- Oled tehnilise taibuga
- Omad B-kat juhilube
- Oled usaldusväärne ja täpne
- Meeldib saada tulemuspalka ja
organiseerida ise oma graafikut
Kandideeri ja uuri lisaks:
onnemolekul@gmail.com
5672 0667
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BRONEERI KOHE AEG
www.autoülevaatus.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.

BRONEERIDES
SÄÄSTAD
AEGA JA RAHA!

PEETRI

GRIL

Tähnase tee 1 Peetri

L I G U R U G R I L L I K A U B A M A JA

AVATUD

T-R 11.00-18.00

ALLIKA tee 2, PEETRI, 75312, RAE vald

GAASIGRILLID
PELLETGRILLID
SUITSUAHJUD
GRILLIGURU.EE

tel. 5866 5695

E-R 9.00-18.00

REKLAAM
APRILL 2020

ROBOTNIIDUKI
SAEVAHETUSKUU
TÄISLAHENDUSED!
Mootorsaag
Husqvarna 130
+TASUTA
PAIGALDUS*
Mootorsaag
Husqvarna 130
199€

169€
169€

Robotniiduk Husqvarna
305 Automower®

Max niidetav ala
600m²
Keskmine laadimisaeg 60min
Lõikelaius
22cm

Robotniiduk Husqvarna
315X Automower®

+TASUTA
PAIGALDUS*

RAE VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi

JÜRI GÜMNAASIUMI DIREKTORI

1199€

Kubatuur
38cm³
199€
Võimsus 1,5kW
Kubatuur 4,7kg
38cm³
Kaal
Võimsus 1,5kW
Kaal
4,7kg
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2399€
Max niidetav ala
1600m²
Keskmine laadimisaeg 60min
Lõikelaius
22cm

*ei sisalda paigaldustarvikuid, tasuta paigaldus Harjumaa piires

Männiku tee 104, Tallinn, Estonia 11216
+372 675 5408 / info@vlt.ee / www.vlt.ee

ametikoha täitmiseks



Jüri Gümnaasium on 1250 õpilasega innovaatiline, õpilasi, lastevanemaid ning töötajaid
toetav kool, mis töötab ühes kompleksis raamatukogu, spordikeskuse, noortekeskuse ja
huvialakooliga, et pakkuda õpilastele mitmekesiseid arenguvõimalusi.
Riigigümnaasiumi töölerakendumisega aastal 2023 jätkab tegevust põhikoolina
SINU TÖÖ PEAMISED VÄLJAKUTSED:
Jüri gümnaasiumi eesmärkide ja tegevuste elluviimine vastavalt kooli ja
hariduskontseptsioonile, arengu- ja õppekavale;
kooli meeskonna juhtimine;
õpilaste arengu toetamine;
koostöö arendamine lapsevanemate ja kogukonnaga.
MEIE OOTUSED:
magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
juhtimiskompetentsid sh organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine,
personalijuhtimine, ressursside juhtimine, enesejuhtimine;
teadmised haridusvalkonnas;
suhtlemis- ja koostööoskus;
loovus- ja algatusvõime;
liidriomadused.
OMALT POOLT PAKUME:
kaasaegset koolikeskkonda;
hästi toimivat meeskonda;
motiveerivat töötasu.

TÖÖLE ASUMINE:
august 2020

Kui tunned, et kirjeldatud töö on Sinu jaoks, siis ootame elulookirjeldust, visiooni Jüri
Gümnaasiumist kui 21. sajandi koolist ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiaid hiljemalt 13. aprilliks 2020 meiliaadressile cv@rae.ee
Täindav info telefonil 605 6753, Marju Randlepp
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Reakuulutused

•

Õunapuude hooldus ja
noorenduslõikus, võra kujundamine
tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide
pügamine. Okste äravedu. Tel 510 6830,
aednik Lembit Lennuk.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Lisainfo toomas@
ideaalkliima.ee või tel 5622 0993. Asume
Rae vallas.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel. 5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muru niitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine. Telefon
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd. Telefon:
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info 5559 7572.
Auto ost. Ostan kasutusena jäänud
sõiduauto, maasturi või kaubiku, võib
vajada remonti. Kiire tehing. Võta
ühendust: skampus@online.ee,
tel 5365 4085.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906
ja 501 1628, Tim.
Torutööd, küte, vesi, kanal,
vannitubade ja korterite renoveerimine.
Tel 5649 1815, egon.vool@mail.ee.
Katuseredelite müük. Tel 503 8628.
Lõikan hekki, saetööd aias,
trimmerdamine. Tel 5554 7291.
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Infotelefon

Juhiseid ja soovitusi
eriolukorras käitumiseks
saab infotelefonilt
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Päästeteenistuse teated

02. märts Abi osutamine Jüris Rae
hooldekodus
Abi osutamine Peetris Läike tee 8
04. märts Abi osutamine Peetris VanaTartu mnt 85
05. märts Abitus seisundis inimene
Peetris Kungla teel
06. märts Likvideeriti autoavarii tagajärjed Sausti külas
08. märts Kustutati kulu Peetris Vägeva
teel
11. märts Likvideeriti reostus Jüris
Grossi poe juures
12. märts Abi osutamine Lagedil Betooni
10
19. märts Kustutati kulu Lagedil Betooni
tänaval
23. märts Kustutati kulu Lehmja külas
Põrguvälja teel
24. märts Likvideeriti oht Tartu mnt 10.
km-l
25. märts Kustutati kulu Lehmja külas
Gaasi teel
28. märts Kustutati kulu Kadaka külas
29. märts Kustutati kulu Ülejõe külas

Tean, midagi maailmas pole kaduv,
kõik naaseb kaudu kummalisi radu,
surm ainult olemisest teise retk.
(A. Alliksaar)
Kallis Kristel!
Oleme armastusega Sinuga
ajal, mil jätad hüvasti oma kalli

EMAGA
Aruheina lasteaia pere

Avaldame sügavat kaastunnet
Nikolai`le, Erika`le ja
Eduard`ile
abikaasa ja ema

LARISSA
POPOVITSH
surma puhul.

Liisa Soots perega

...üks laevuke läks üle vee,
läks üle vee ja lainete..

ÜLO NOOR
..näidaku meie süüdatud
mälestusküünal sulle teed
ka taevastel kalavetel..
Jagame omaste leina
KÜ Betooni 10 maja elanikud
Mälestame head koolikaaslast
ja sõpra

ÜLO NOOR’t

ja avaldame kaastunnet
lahkunu omastele.
TPMT 1964. a lõpetajad

Südamlik kaastunne
Riina Noorele ja tema perele
armsa abikaasa

ÜLO NOOR’e
kaotuse puhul

Lagedi Kooli kollektiiv

Kallis Anne.
Meie sügav kaastunne kalli
abikaasa

ALBERT
RENTEL’i
kaotuse puhul.

Sinu I lend Lehmja koolist.
Vaida Põhikooli kollektiivi
sügav kaastunne õpetaja
Monika Lukkonenile kalli

ISA

kaotuse puhul.

MÄRTSIS LAHKUNUD
ALBERT RENTEL
URHO LUKKONEN
ANTS VIIKMANN
ARVI-AUGUST SOOJÄRV
ÜLO NOOR
ERENE ROSVALD
ORISJA POPOVITŠ

KUULUTUSED
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Märtsis
registreeritud
sünnid
LASSE OTSUS
KRISTIAN SILD
THEO-LARS MALININ
ALAR LAISAAR
KARL ANDREAS VENE
EROS ŠPITSMEISTER
VILLIAM JÕGI
JAAGUP PÜTTSEPP
ALBERT VANTSI
SEBASTIAN SAAR
JARKKO SOOME
ALEX-SANDER KULIKOV
STEFAN ERIK IGNATENKO
SUSANNA TAMM
STELLA TAMM
EMMA ADELE TÜRK
EMILY NORA TÜRK
MAGDALENA ROZENBERG
MARLEEN SAAR
SOFIA VESIK
PAULA PAUKKU
MARTA VANTSI
JASMIIN KUUSIK
LOORE VEEBORN
KAROLIN PEEK
SASKIA OTSMA
CEROLY SEPP
ADA NETTAN
ADELIISE SARK
JOHANNA TÜRK
REBEKA RADALA
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Aprillikuu sünnipäevad
KALJU HÕRRAK

98

LEILI SIMMER

81

ALEXEY STASENKO

95

MAIE KRAUS

80

SELMA VIRKOJA

95

JEVGENIJA MICHALIOVA

80

MARIA PALM

91

ENN SOORM

80

MEINHARD SAADI

91

ALLA RAUDVERE

80

HELI VAAKS

88

KÜLLI IIDEL

75

STANISLAV PETROV

88

REET POLTIMÄE

75

LILIA OHTLA

87

EERO HEIMONEN

75

TEREZA PROMAN

87

ENDEL TOMS

75

HELMI TIMUSKA

87

AARE MALSROOS

70

VÄRDI LOKK

87

ASTA NAHKUR

70

VIIVE VIIRA

87

GINA PIIR

70

HANS OJA

86

ALEKSEI KOZÕREV

70

OLGA NIINEPUU

86

ROSALII NIINEPUU

70

MILVI TOOMLA

84

VIIU PENDIN

70

LEMBI KOPPEL

84

VLADIMIR PÄRG

70

LEHTE UDRAS

84

ILME SILLARD

70

HILJA KIKKAS

84

SIIRI KALJUSTE

70

KALJU KAASIK

84

KAI JÄRVE

65

JUTA NAPP

83

ANN KIVILO

65

MAIVE ROOTS

83

REET RUTUS

65

MAI DOBRJANSKI

82

SIRJE KANTS

65

AGO JUSSI

81

HEIDO VILGATS

65

AGE-KAIA VIIL

81

SILVIA VAHTRAMÄE

65

MARJU MARANDI

81

AIVAR JÕE

65

VIIVE SELG

81

ILME VILLIKO

65

TIIU PAVEL

81

TATJANA SAAREMETS

65

GENADI HAIKARA

81

TATJANA AIM

65

SELMA KONDAKCHYAN

81

SIRJE NIGLAS

65

MEELI OOLMANN

81

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 9000
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

Lihtsad poeskäigu reeglid,
mis kaitsevad sind ja teisi
Haigena või haigustunnustega
ei ole poe külastamine lubatud
Hoia vähemalt kahemeetrist
vahemaad teiste külaliste
ja kaupluse töötajatega
Külasta poodi üksi ja
osta toit kogu perele

Mõtle eelnevalt ostud läbi,
et poeskäik kulgeks kiiresti

Desinfitseeri või pese käsi
enne ja pärast poeskäiku

Ära muretse,
kaupa jagub kõigile

kriis.ee

