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Hea Rae elanik!
Oleme taaskord üle elanud kõige pimedama kuu – novembri – ja jõudnud
taas detsembrisse, mis loodetavasti on
palju valgem ja helgem.
Novembrist jäävad eelkõige meelde
head uudised, sest Harjumaa aasta tegijad 2020 on ka Rae vallast! Aasta sädeinimeseks valiti alati entusiastlik ja tegus
Kurna külavanem Aivar Aasamäe ning
parimaks siseturvalisusesse panustavaks organisatsiooniks Rae Noortekeskus, kelleta me esimest koroonalainet
nii edukalt poleks kindlasti üle elanud.
Novembri keskel allkirjastasin Sõnajala tee lasteaia projekteerimis- ja
ehitustööde töövõtulepingu, mis tähendab, et uus lasteaed kerkib Järvekülla aadressile Sõnajala tee 3 ja valmib 2021. aasta sügisel. Seoses sellega

algatasime uue lasteaia nimekonkursi
ja loodetavasti saame tulemused teatavaks teha juba järgmises ajakirjas.
Novembri alguses otsustas Rae
vallavalitsus Terviseameti soovitusel
peatada Rae valla lasteaedades huvitegevuse, et vältida kokkupuuteid erinevate rühmade laste vahel ja anda oma
panus viiruse leviku tõkestamiseks.
See tekitas palju vastakat tagasisidet,
aga siinkohal pean taas vajalikuks
ära märkida, et me ei saa lähtuda üksikisikutest ega huviringide teenusepakkujatest. Vald peab nägema suurt
pilti ja lähtuma sellest, et meie lasteaiad ja koolid oleksid võimalikult
kaua töös. Me näeme, et koroona on
tulnud selleks, et jääda ning meie peame olema võimalikult paindlikud, et

sellega hakkama saada. Soovitan seda
võtta kui võimalust oma lastega koos
midagi teha, siseruumides toimuvate
huviringide asemel käia õhtuti perega
ratastega sõitmas, meie mänguväljakutel mängimas jne. Ka minul on väga
energilised lapselapsed, kes jäävad
aasta lõpuni huviringidest eemale,
aga ma teadvustan, et see kõik on nende tervise nimel ja selleks, et saaksime
jõulude ajal koos laua taga jõulupraadi
süüa ja kuuse all kinke jagada.
Jõulud on perega olemise aeg! Katsume olla positiivsed, sallivad ja näha
alati suuremat pilti kui see, mis ümbritseb vaid meid ja meie perekonda!
Rahulikku jõuluaega!
Teie vallavanem

Madis Sarik

Lagedi Noortekeskuse avamine oktoobris.
FOTO: OTT KATTEL
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Rae Noortekeskus ja Kurna
külavanem on Harjumaa
aasta tegijad 2020
DETSEMBER
˸11.12 „Hingemuusika“ koostöös
PLMF kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Toetab Eesti Kultuurkapital!
˸11.12 Tanker Õlu & Vinüülid kell
19.00 Tankeri Tehasepoes
˸13.12 Jõululaat kell 10.00–14.00
Rae Kultuurikeskuses
Toimub juba traditsiooniks saanud
jõulueelne käsitöö, talukauba ja kodusaaduste laat.
˸13.12 Advendikontsert Jüri kirikus „Tähtede poole“ kell 18.00
Kaire Vilgats ja Paul Neitsov kutsuvad
teid Jüri kirikusse advendikontserdile
„Tähtede poole“.
Kontsertkava läbivaks teemaks on
Silvi Vraidi esitatud looming, kuid
mitte ainult. Lisaks kõlab maailma
rokiklassikat – Queeni, Prince’i ja Tina
Turneri aegumatuid hitte; ei puudu
ka instrumentaalne kitarrimuusika –
Pauli sõrmede alt saab kõlama isegi
Tšaikovski „Pähklipurejast” pärit meloodiaid. Sekka räägivad artistid oma
põnevast elust ja Kaire Vilgats pajatab
kindlasti mõned lood mälestustest
oma õpetajast, Silvi Vraidist. Tasuta

˸19.12 Rae vallarahva aastalõpukontsert kell 21.00 Rae Kultuurikeskuses
Karl-Erik Taukar Band
Pilet 15 €
Pileteid saab osta Rae Kultuurikeskusest piiratud koguses (120 piletit)!

JAANUAR
˸08.01 Tanker Õlu & Vinüülid kell
19.00 Tankeri tehasepoes
˸10.01 Memme-Taadi Klubi kell
14.00 Rae Kultuurikeskuses
˸14.01 Hiirtest ja inimestest kell
19.00 Rae Kultuurikeskuse kohvikus.
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
˸16.01 Peetri Kohviku „muusikakokteil“ kell 20.00 Peetri Kohvikus
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/!

Harjumaa aasta tegija on konkurss,
mille raames Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa Leader tegevusgrupid ja Kodukant Harjumaa
tunnustavad silmapaistvaid tegusid
Harjumaal ning tänavad inimesi, kogukondi, vabaühendusi, ettevõtteid
ja asutusi, kes panustavad maakonna
arengusse.
Harjumaa aasta tegijaid on tunnustatud aastast 2003, erinevates kategooriates on kokku välja antud 116
tunnustust.
2020. aastal laekus tublimate tunnustamiseks üheksas kategoorias 81
ettepanekut.
Aasta sädeinimeseks valiti Kurna
külavanem Aivar Aasamäe.
Parimaks siseturvalisusesse panustavaks organisatsiooniks valiti
Rae Noortekeskus.

Teade Rae valla eakatele!
Anname teada, et sel aastal jääb seoses kriisiolukorraga tore jõulupidu
ära.
Memme-Taadi juhatuse nimel
soovin kõigile vaikseid jõule ja hoidkem tervist.
Tervitustega

Virve Sepp
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„Värviredel“. FOTO: VILLIKO NURMOJA

Rae valla fotokonkurss ootab
kandidaate parimate väljaselgitamiseks
•
•
•
•

batud ei ole elementide lisamine või
eemaldamine.
Fotodele tuleb juurde lisada:
kategooria, kuhu foto esitatakse
foto pealkiri
autori nimi
autori kontaktandmed

•
•
•
•

tamiseks ja Rae valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis.
Fotode kasutamisel viidatakse foto
autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning
parimatele on auhinnad.
Lisainfo fotokonkurss@rae.ee.

Fotosid saab esitada kuni 17. jaanuarini 2021.
Fotod tuleb esitada jpg-formaadis, igas kategoorias võib esitada
kuni 3 fotot. Lubatud on nii mustvalged kui värvifotod ning heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon,
kadreerimine ja teravustamine. Lu-

Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste
kerkimisel. Kõigi konkursile esitatud
fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus tasuta
kasutada konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste avalikus-

Fotod tuleb esitada
jpg-formaadis, igas
kategoorias võib esitada
kuni 3 fotot.

Rae valla fotokonkursil võivad osaleda
võivad kõik Rae valla elanikud ning
fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
Loodus
Inimene
Rae vald – alati sammuke ees
Vaba teema
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Rae valla 154. sünnipäeva pidulik
tähistamine
Vaida koolis toimunud pidulikul
sünnipäeva tähistamisel andis
vallavalitsus üle tänukirja ja Kaunis
Kodu 2020 auhinnad
Kasvava viiruse-epideemia tõttu
oli kaalumisel tänavune pidu Vaida
koolis ära jätta, samas tundus õige
võtta vastu väljakutse ning korraldada
nii, et see toimuks ning kõigil vallaelanikel oleks võimalik veebi vahendusel
sellest osa saada. Näitlejad Elina Reinold ja Margo Teder rääkisid meeleoluka loo Vaida minevikust, olevikust
ja tulevikust ning Hendrik Sal-Salleri,
Raivo Tafenau ja bändi esituses kõlasid jazzivõtmes klassikalised ja rockihitid oma headuses ja kontrastides.
Anti üle Kaunis Kodu 2020 auhinnad ja eripreemiad.

Otseülekandes vaatas programmi 449 inimest.

Kaunis Kodu 2020 võitjad Mai ja Peeter Dobrjanski Järvekülast.
FOTOD: OTT KATTEL

Tänukirja saanud Rae Kultuurikeskuse perenaine
Virve Sepp, kellel tänavu täitus 15 tööaastat.
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Assakule kerkiv jaamahoone.

Tallinna-Jüri
trammiliinile
otsitakse
parimat trassi

Novembri alguses
allkirjastasid Rae vald,
OÜ Tuulekaru, Stratum
ja Sala Terrana OÜ Tallinna-Jüri trammiliini projekteerimise lepingu. Töö
tulemusel peaks maikuuks
valmima eskiisprojekt, kus
on paika pandud kõige optimaalsem trammiteetrass
pealinnast Jürini.

TRANSPORT
DETSEMBER 2020

ANDRES KALVIK
Hiljuti esitleti Ülemistele rajatava
Rail Balticu ühisterminali hoone eelprojekti. See pole mõeldud kaugeltki
ainult Rail Balticu jaoks, tegemist on
ühistranspordi sõlmega, millel saab
loodetavasti olema oluline roll ka
Rae valla elanike jaoks. Kogu terminal koos lähialaga peab olema valmis
2025. aasta lõpuks.
Mitu väljakutset
Rae vallajuhid loodavad, et nimetatud ühisterminali kaudu hakkab toimima ka trammiliiklus Tallinna ja Jüri

vahel. Abivallavanem Priit Põldmäe
sõnul tuleb asjatundjatel üle vaadata
keerulisemad sõlmpunktid ja välja pakkuda võimalikud lahendused, kuidas
liin kõige efektiivsemalt tööle panna.
„Oleme Tallinna linna esindajatega kohtunud ja uurinud, kas neil on
plaanis panustada kitsa (1067 mm) või
laia (1520 mm) rööpmelaiusega trammidele. Samuti oleme arutanud võimalust kasutada nn süstiktramme,
mis võimaldab sõita mõlemas suunas.
Leppisime kokku, et pakume eskiisprojekti raames välja lahendusi,“ ütleb Põldmäe.
Kõige keerulisem on pikendada
praegust trammiliini lennujaamast
Peetrini, sest vaba maad napib. Esmalt
tuleb trass mööda viia maandumisrajast, arvestades seejuures Ülemiste
järve sanitaarkaitsealaga. „Mõigu asumisse trammiteed planeerides tuleb
kaaluda ka tunneli rajamise võimalust
või teele ette jäävate majade ostmist,“
arutleb Põldmäe. „Seejärel tuleb langetada otsus, kas viia trammitee Peetri
Selveri juurest elurajooni või on otstarbekam liikuda paralleelselt Tartu
maanteega Jüri suunas.“
Põldmäe ütleb, et võimalik on panustada ka kaasavale projekteerimisele ehk kahele või enamale positiivsele
lahendusele võivad hinnangu anda
kohalikud elanikud. „Trammiliin on
mõeldud eelkõige Rae valla elanikele
ja igapäevastel kasutajatel võiks olla
suurem otsustusõigus,“ lisab Põldmäe.
„Näiteks praegust liikluskorraldust
säilitades on väga keeruline trammi
Peetri Kooli juurde käima panna. Rahvaküsitlus annaks võimaluse küsida,
kas elanikud on nõus piirama autoga
sõitmise võimalusi. See aitaks vähendada mürataset ja parandaks oluliselt
võimalust kasutada kiiret ühistransporti.“
Peetrist Jüri suunas liikudes on
trammile ette nähtud peatus Rail
Balticu jaamahoones, mis rajatakse
Põrguvälja teel paikneva AS MAAG
Grupp kontori lähistele. „Tegemist
saab olema kahekorruselise hoonega,
kus on lisaks ootepaviljonile kindlasti
ka söögikoht. Kose ja Kiili valla elanikele mõeldes tuleks kaaluda ka pargija-reisi-süsteemi arendamist,“ leiab
Põldmäe, lisades, et praeguste kavade
kohaselt võiks trammiliini lõpp-pea-
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tus olla Jüri keskuses rajatava riigigümnaasiumi läheduses.
Kuna kilomeeter trammiliini rajamist maksab hinnanguliselt miljon
eurot, on rahastuses vaja riigipoolset
tuge. Põldmäe arvab, et kuna energiasäästliku ühistranspordi arendamine haakub Euroopa Liidu prioriteetidega, on lootust ka välisrahastust
saada.
„Efektiivsest ühistranspordiühendusest on huvitatud ka Tallinna linnajuhid, sest mõlemas suunas liigub
igapäevaselt suur hulk inimesi, kes
kasutavad praegu põhiliselt autosid,“
märgib Põldmäe. „Mida vähem on autosid, seda vähem on ka ummikuid
ning sel juhul ei ole vajadust ehitada kalleid kahetasandilisi ristmikke.
Rajatavast Ülemiste ühisterminalist
saaks mugavalt edasi liikuda erinevatesse linnaosadesse.“
Analüüs toetab trammi kasutamist
Eelmise aasta lõpus valminud Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs
näitab, et Harjumaal on sotsiaalmajanduslikult tasuv arendada nii trammiliine kui ka paremini kasutada olemasolevat raudteed, et pealinna ning
naabervaldade vahel saaks tulevikus
kiiremalt, keskkonnasõbralikumalt ja
mugavamalt liigelda.
Trammiliini seisukohalt soovitatakse rajada esmalt trassi esimene
osa Peetri/Assaku piirkonda, kus leiab
eeldatavalt aset kiireim elanikkonna
kasv. Seetõttu on vajalik trassi ehitamine juba küllalt varases etapis, et vältida lisanduva elanikkonna süvenevat
autostumist. Ülemiste piirkonna ja
Tartu maantee juba praegu suhteliselt
keerukat liiklusolukorda arvestades
võimaldab kõnealune suhteliselt lühike trass ühendada piirkonnaga sealse
elanikkonna kaks peamist liikumise
sihtpunkti: Ülemiste ja kesklinna.
Trassi kasutatavus sõltub tulevikus oluliselt planeeritavast arendustegevusest ning selle tihedusest.
Peetri alevikku läbiva lõigu ümbruses on suured võimalused asustuse
tihendamiseks. Trammitee ehitamine Peetri keskusesse toetaks selle
arengut ning aitaks suunata kinnisvaraarendust keskusesse ja selle lähialadele.
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Suur eesmärk – kogu Eesti
ühistranspordi piletimüük ühte kanalisse
Lisaks transpordikorraldusele on oodata suuri muudatusi ka piletisüsteemis.
Nimelt tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium analüüsi, mis
näitab järgmiseks suveks, kuidas panna
Tallinnas ning Harju- ja Põhja-Raplamaal rong, buss, troll ning tramm sama
sammu käima ning muuta erinevad
ühistranspordivahendid üksteise pikendusteks. Laiem eesmärk on soov
luua üle-eestiline transpordisüsteem,
kus inimene ei osta enam eraldi piletit
bussi- ja rongisõiduks, vaid soetab sõiduõiguse sihtkohta jõudmiseks liiklusvahendist olenemata.
Pealinnapiirkonna ühistranspordisüsteemi uurimiseks sõlmiti leping
Soome ettevõttega Flou, kes koos Eesti
partner Inphysicaga loob esmase nägemuse sidusast ühistranspordi liinivõrgust, mis läheb üle omavalitsuste
piiride ja transpordiliikide. Teine lepingupartner on Civitta, kes otsib võimalusi, kuidas Tallinna linn, Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus ja Elron peaksid
koostööd tegema, et pakkuda inimestele mugavat ja sidusat ühistranspordi
kasutust, olgu see rong, buss, tramm
või troll. Järgmiseks suveks jõutakse

Jüri tramm.

tulemuseni, mis näitab võimalusi, kuidas pakkuda parimat ühistransporditeenust kogu Tallinna regioonis.
Alustatakse Tallinnast ja
Harjumaast
Praegu on erinevate ühistranspordiliikide reisiinfo kättesaadav erinevatelt veebilehtedelt, mis ei ole omavahel
ühendatud. „Oleme harjunud olemasoleva süsteemiga, aga tegelikult ei
ole see mugav ega mõistlik. Saaksime
korraldada liikuvust palju paremini ja
seejuures pakkuda inimeste vajadustele vastavat teenust. Toetan mõtet
kaotada ära mitme kaardi ja mitme
erineva veebilehe süsteem. Mõistlik
on tuua reisiplaneerimine ja tasumine ühte kanalisse kokku, et teekond
punktist A punkti B ümberistumistest
olenemata oleks mugav ja kiire,“ selgitab Rae abivallavanem Priit Põldmäe.
Eelmise aasta lõpus loodi majandus- ja taristuminister Taavi Aasa
ning Tallinna linnapea Mihhail
Kõlvarti algatusel Tallinna regiooni liikuvusnõukoda, kelle esimeseks
ülesandeks sai Tallinna ja Harjumaa
ühistranspordisüsteemi ühildamine.

Tallinna
arengustrateegia
2035 liikuvusteenuste
selgrooks on trammidel ja
ekspressbussidel põhinev
kiire ühistranspordiühendus.

Algav analüüs on esimene samm selle
suunas.
„Tallinna arengustrateegia 2035
liikuvusteenuste selgrooks on trammidel ja ekspressbussidel põhinev
kiire ühistranspordiühendus, mida
toetavad bussid, rattaringlus, sõidukite lühirent ja sõidujagamine. Keskmine reisiaeg ühistranspordiga linna
keskuse ja tõmbekeskuste vahel ei
tohiks kesta üle kahekümne minuti.
Hakkame looma koostöös naaberomavalitsuste ja riigiga ühtset regionaalset piletisüsteemi ja liinivõrku, mis
tähendab, et Tallinna regiooni piletikandjad on kasutatavad kõikides lähipiirkonna omavalitsustes ning vastupidi,“ räägib Kõlvart.
Sihtkohta jõudmiseks piisab ühest
piletist
Veel pole teada, kui kiiresti loodav
süsteem on võimalik kasutusele võtta,
kuid esialgne nägemus on, et järgmise
aasta teises pooles saaks ühistranspordisüsteemi uuendamisega alustada, et järgnevate aastate jooksul uuendus ellu viia. Täpsemad tegevused ja
ajakava selguvad pärast analüüsi valmimist.
„Ühise
ühistranspordisüsteemi
loomine võib küll võtta aega, kuid tahame luua põhjaliku ja töötava lahenduse, mida saaksime tulevikus laiendada kogu Eestile. Tulevikus me ei osta
enam üksikut piletit, et sõita rongi või
bussiga, vaid ostame sõiduõiguse, et
jõuda soovitud sihtkohta, kasutades
kõiki ühistranspordi liike, mida täiendavad kommertsteenused,“ selgitab
Aas.

KRIISIABI
DETSEMBER 2020
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Üheskoos
saame hakkama!
Kasuta vajadusel
võlanõustamisteenust
Võlanõustamisteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel
ja nõuete rahuldamisel ning edasiste
võlgnevuste tekkimise ennetamisel.
Teenust osutatakse haridus- ja
sotsiaalameti kaudu leitud pädeva
võlanõustamisteenuse osutaja kaudu.
Teenus on Rae valla kodanikule tasuta.

Võlanõustamisteenust on õigus
taotleda täisealisel isikul, kellele on
esitatud nõue täita võlaõiguslikust
suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma või kellel on võlgnevuse
tekkimise oht.
Võlanõustamisteenusele suunamiseks tuleb vallavalitsusele esitada sotsiaalteenuse taotlus.

Ohvriabi kriisitelefon 116 006
Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist
kõikidele ohvriks langenud inimestele
ja nende lähedastele.
Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile

pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda
anonüümseks.
Info ja nõustamine veebi teel
www.palunabi.ee

Vaimse tervise nõustamine
www.peaasi.ee
Oma murega ei peaks olema üksi. Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistid annavad nõu ja aitavad selgust saada.
Abi on oodatud küsima kõik, kellel
on muresid. Nõustajad on kogenud ja

igapäevaselt sel alal töötavad inimesed.
Nõustamine toimub kolmes keeles
(eesti, vene, inglise) ning on abivajajale 5 korda tasuta.

Abitaja –
telefonipõhine
nõustamis- ja
suhtlemisteenus
eakatele, üksikutele
ja erivajadustega
inimestele
Teenus viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast
üksi tundvatele inimestele võimalust
suhelda ja olla seeläbi paremini ühiskonda kaasatud.
Kuidas teenus toimib? Kes abi annavad ja suhtlevad? Abivajaja ja vabatahtlik registreerib end kodulehel
https://www.abitaja.ee või telefonil
650 0650.
Andmete põhjal tehakse taustakontroll. Abitaja koolitatud nõustaja
teeb esmase vestluse nii abivajajaga
kui ka vabatahtlikuga, et kokku leppida talle sobivaim aeg esimeseks vestluseks ja anda teada, kes on valitud
tema vabatahtlikuks/abisaajaks ehk
vestluspartneriks.
Sobiva paari paneb kokku Abitaja
töötaja oma kogemuse ja saadud info
põhjal (sobivad helistamise ajad, sugu,
huvid, vanus jmt kriteeriumid).
Kokkulepitud päeval ja kellaajal,
mis on mõlemale osapoolele teada, helistab vabatahtlik talle edastatud unikaalsel telefoninumbril. See telefoninumber ühendub abivajaja telefoniga
ning tekib kõne.
Kõned on konfidentsiaalsed ja puudub võimalus muutuda koormavaks
ja kedagi häirima hakata. Isikud on
teineteisele tuvastamatud. Kõned on
salvestatud, et vajaduse korral poolte
huve kaitsta. Sideteenused on kasutajatele tasuta.
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Rae valla meediaring ootab
FOTO: OTT KATTEL

Ott Kattel on Rae valla noor,
kes juhendab foto- ja videokunstile suunatud meediaringi. Ringi õpe toimub Rae
Kultuurikeskuses ja noortekeskustes üle valla ning
kestab mai lõpuni.
TOOMAS TILK

RAE KULTUURIKESKUSE KOGUKONNATÖÖ
SPETSIALIST

Tähelepanelikumad on ehk märganud, et Sinu nime võib näha enamuse Rae valla kultuurisündmuste
pildigaleriide all, aga see uudis, et
oled värskelt alustanud meediaringi juhendaja, pole veel laiemale
üldsusele teada. Millega ringis täpsemalt tegelete?
Meediaring on tegelikult juba kaks
aastat koos käinud ja tegutsesime Rae

koolimajas Vaskjalas. Käesoleva aasta
sügisel otsustasime veidi suuremalt
asja ette võtta ja lisada videoõppe osa.
Peamine tegutsemiskoht on meil Rae
Kultuurikeskuse ruumides ja kord nädalas juhendan ka erinevates Rae valla
noortekeskustes. Õpime kompositsiooni, kaamera kasutamist ja tehnilist poolt ning fototöötluse ABC-d ehk
objektide eemaldamist, värvide keeramist jne. Meil on olemas arvuti koos
video- ja fototöötlusprogrammidega,
hea kui huviline võtaks kaasa oma sülearvuti, kui see on olemas.
Millal ja kuidas jõudsid fotograafiaga tegelemiseni?
Umbes 2015. aastal ostsin esimese
peegelkaamera, alustasin looduse ja
muu sellise pildistamisega. 2016. aasta
kevadel olin ühel kitarrikontserdil ja
pidin seal ise üles astuma, kui lähenes
üks võõras mees, kes uuris, et kas ma
pildistada oskan ja palus teha mõned

ülesvõtted. Tegin nagu paluti ja see
tulemus andis päris hea enesekindlusesüsti, peale seda hakkasin käima
erinevatel sündmustel inimesi pildistamas. Siis üsna pea kohtusin Toomas
Aruga, kes julgustas veelgi rohkem
sellega tegelema ja nii on see asi arenenud.
Kas oled video tegemise ja monteerimisega samuti algusest peale
sina peal või on see juurde tulnud?
Kui aus olla, siis Rae koolimajas me
videopoolega väga sügavalt ei jõudnudki tegeleda, eks ringi liikmete suurem huvi oli pigem fotol ja kuna Rael
on ka suurepärane fotoilmutuslabor,
siis jäi see periood pigem fotokeskseks. Katsetasime seal palju vanade
kaameratega ja igasugune fotomanipulatsioon oli ka rohkem seotud ilmutamisega. Mulle meeldib pildistada
sündmusi ja eriti meeldib kaameraga
ringi jalutada hämaras või isegi täiesti
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kõiki meediahuvilisi liituma
pimedas. Pimedas pika säriga pildistamine on korralik väljakutse ja selle
käigus olen õppinud nii mõnegi triki.
Oled sa kunagi filminud filmi
peale?
Jah, tunnistan, et ei ole veel seda
filmi ilmutanud. Kaamera oli 70-ndatest, Canoni filmikaamera ja filmi sinna sisse leidsin ühe inimese kaudu,
kes plaanis mingid seisma jäänud fotoasjad niisama ära anda või minema
visata. Eks ilmutamisel ükskord selgub tõde, kas midagi korralikult peale
ka jäi.
Millega uus meediaringi asukoht
üllatab, kas on lisandunud uusi võimalusi?
Jah, panime kultuurikeskuses
püsti spetsiaalse nurgakese, kus on
ka n-ö green screeni võimalus, lisaks
siis erinevate taustade kasutamisele.
Valgustust on rohkem, saab katsetada
portreefotot ja ka näiteks tootefotode
tegemist, moeseeriate pildistamist ja
kõike muud, mida stuudionurk võimaldab. Lisaks siis muidugi video pool,
green screen ehk roheline taust lubab
hiljem töötluse käigus selle asemele
igasuguseid huvitavaid ja hulle taustu
panna.
Kui suur teie ring on, palju inimesi osalema mahub korraga?
Hea grupi suurus on kuni 7 inimest, rohkem läheb paljuks. Kultuurikeskuses kohtume igal neljapäeval
ja lisaks siis korra nädalas erinevates
noortekeskustes Peetris, Lagedil, Vaidas ja Järvekülas.
Kui vaadata viimase kümnendi
trende selles valdkonnas, siis iga
mobiiltelefoni omanik on fotograaf
ja viimastel aastatel liigub kogu
sotsmeedia videote tegemise poole.
Kas fotograafia sellises klassikalisemas mõttes on kaduv kunst?
Ei, kindlasti mitte. Telefonide kaamerad on küll väga võimsateks ja
võimaluste rohketeks arenenud, aga
päriskaamera on ikkagi hoopis teine
tase ja tunne. Lisaks siis teadmised,

nipäraselt, siis tuleb kevadel töödest
ka väike näitus.

n-ö päris fotograafia eeldab ikkagi
baasteadmisi valgusest ja selle kasutamisest ning fotoaparaatidel on peale automaatseadistuste võimalik ise
kruttida erinevaid seadeid selleks, et
saada parim pilt. See on palju täpsem
ja huvitavam. Kõik, kes tunnevad huvi
foto ja video vastu, on oodatud meiega
liituma.

Täpsemat infot leiab http://kultuur.rae.ee/ringid/meediaring/ või kirjutades ott.kattel@gmail.com.
NB! Koroonast tingituna on kõigil
osalejatel maski kandmine kohustuslik, kuni olukord paraneb.

Kas liigute meediaringi raames
ka majadest väljas ja mis on ringi
väljund?
Plaanime käia ka väljas pildistamas, näiteks tänavafotograafiat
tegemas, mõnikord käime ka Rae
koolimajas filme ilmutamas. Igal kokkusaamisel teeme mingid pildid või
videoid valmis ja kui kõik läheb plaa-

Telefonide kaamerad
on küll väga
võimsateks ja võimaluste
rohketeks arenenud, aga
päriskaamera on ikkagi
hoopis teine tase ja tunne.
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Aivar Aasamäe – Harjumaa
Ela ise ja lase ka teistel
elada! Nii kõlab Harjumaa
aasta sädeinimeseks valitud
Kurna külavanema Aivar
Aasamäe põhimõte, millest
ta lähtub nii töös kui ka
eraelus. Alljärgnevas usutluses teeme juttu sädeme
hoidmisest, Kurna küla kogukonnast, rajatavast IKEA
kauplusest, aga ka kangaäri
viimastest trendidest, isikupärastest lahendustest ning
põhimõtetest, mis aitavad
elus edasi.

ANDRES KALVIK
Teid on Harjumaa aasta tegijate
konkursile neli aastat järjest nomineeritud. Mille poolest käesolev
aasta eriline oli?
Käesolev aasta on väga eriline ja
mittetavaline. Kogukond ja mina käime koos, ilma nendeta ei oleks sellist
märkamist. Harjumaa aasta tegija
nominendid oleme külaga olnud eelmistel aastatel mitmes valdkonnas.
Näiteks aasta küla, aasta kodaniku
ühendus ja aasta tegu. Kahtlustan, et
laureaadi tiitel on tulnud ikka eelneva
töö tulemusena. Õnneks oleme oma
kogukonnaga suutnud ka kõik tänavused plaanid ellu viia. Talgud, jaanipäev, terrasside päev ja pulmad mõisa
pargis. Suurimaks ettevõtmiseks oli
väljasõit Virumaa Kurna külla. Viimse
hetkeni olid pöidlad peos, kas õnnestub või kuis? Kõik läks kui lepase reega
ja koju tagasi jõudes sõnas külamees,
et poleks uskunud, et nii lahe võib olla
üks ööbimisega bussireis.
Kurna on silma paistnud tugeva kogukonnana. Koos käiakse talgutel, ühiselt peetakse pidusid ja
käiakse perekonniti läbi. Kuidas

Aivar Aasamäe.
FOTO: ERKI RIIKOJA

luua head meeskonnavaimu?
Kurnal oli külavanem juba külanõukogude ajal. Tol ajal polnud Reet
Laurbergil nii tugevat mandaati nagu
tänastel Rae valla külavanematel, kuid
mured said lahendatud ja tema poole
pöörduti alati austusega. Külas tunnevad kõik kõiki. Niimoodi tead, kellelt
midagi loota nii heas kui halvas. Meie
kogukonna tugevuseks on põlvkondadevaheline side. Nii mitmeski majapidamises elab kaks või isegi kolm põlvkonda koos.
Kuidas on korraldatud kogukonnasisene suhtlus ja kas peale külavanema on ka teistel elanikel juhtivaid rolle?
Meie võlusõnaks on siin tugev
kogukonna eestseisus oma halli kardinali Leelo, kultuuriministri Kadri,
sidususministri Taneli, supernaise Karini ja supermees Marko näol. Tuumik
keerleb nii kiiresti, et paneb ka kogu
küla pöörlema.
Olete Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsi esimees ning
Harjumaa külaliikumise esindaja
maakonna turvalisuse nõukogus.
Millises seisus on külaliikumine
Rae vallas ja Harjumaal laiemalt?

RVAKS on unikaalne selts kogu
Eesti kontekstis, mis võib olla eeskujuks ja nõuandjaks teistele sarnastele organisatsioonidele. Seltsi tugev
vundament laoti aastal 2002. Tänaste
liikmete ülesanne on hoida ja tugevdada seltsi. Oleme toonud oma valla
alevike ja külade vanemad ühise laua
taha. Külavanema töö on ühiskondlik
ja mitte tasustatav. Mõnigi kord on külavanemal hääd nõu vaja. Katusorganisatsioon ongi selleks ellu kutsutud,
et meie igakuistes infotundides saada
vajalikku teavet elu igast valdkonnast.
Väga sagedasteks külalisteks on valla
erinevad ametnikud. Suurim väärtus
on külavanem, kes on ära teeninud
suure tunnustuse, et on suutnud ja
tahtnud oma isikliku elu kõrvalt toetada ka teisi kogukonna liikmeid.
Kuidas sädet hoiate ehk energiat
ammutate?
Kurna mõisapargis on mõned
„draakoni“ kased, mille tüved on tõsiselt jämedad ja koor mõnusalt krobeline. Tuld nad ei sülita ja sädemeid ei pillu, kuid energiat võib neist ammutada
kuhjaga. Energiat annavad mulle minu
pere, minu sõbrad, minu töö, minu mõnus kodu ja minu väike roosiaed.
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aasta sädeinimene
Millal Kurna küla stabiilselt Rae
valla mängudel osalema hakkab?
Oleme valla mängudest osa võtnud
korduvalt pokkeris ja eelmisel hooajal
discgolfis lausa kahe meeskonnaga.
Peab aga tõdema, et kogu tsüklist osa
võtta on arvatavasti keeruline. Iga
hinna eest väljas olla kõigil etappidel
on kogukonna jaoks päris suur väljakutse. Kardan, et kusagilt võib hakata
kärisema. Mõtteid selles suunas oleme
korduvalt mõlgutanud.
Tean oma kogemusest, et võite Kurna ajaloost rääkida tunde ja
tunde. Kas küla ajalugu on piisavalt
põhjalikult uuritud või tuleb aegajalt ilmsiks uusi ja üllatavaid fakte?
Kurna on muinasasula. Seega on
küla ajalugu pikk ja rikkalik. Särtsu
ajalukku annab kuus dünastiat Kurna
mõisnikke. Suureks eeskujuks võiks
olla Otto Wilhelm von Fersen (1670–
1733), kes keerulisel katkuajal suutis
oma talupojad päästa.
Minu hiljutine suur avastus on
kirjutis mõisaprouast Eleonora von
Fersenist, kes oli oma isale vääriline
pärija. Selle võimsa naise eeskuju on
nii positiivne, et tänavu 14. novembril
meie küla Ardi ja Heleni perre sündinud tüdrukutirts päris nime Eleonora.
Põnev ajajärk on 1833–1898, mil
mõis kuulus Knorringutele.Sel perioodil ehitati historistlikus stiilis härrastemaja ja värskendati kogu mõisakompleks. Helena von Knorringu
huvi idamaade vastu päädis häärberi
sisustamises jaapani kaanoneid silmas pidades ja jaapani nulgude istutamisega mõisa auringile. Samuti
rajas ta häärberi loodeküljele puuviljaaia, milles kasvatati Eestis esmakordselt aprikoose. Sensatsioon oli nii
võimas, et kogu Revali koorekiht käis
seda kaemas. Tänaseks oleme parki
istutanud EV 100 raames uue jaapani
nulgude ringi ja minu aias kasvab aprikoos.
Elasite Kurnas kuni 16. eluaastani, seejärel viis elu Teid Jürisse ja
Kalamajja ning alates 2001. aastast

olete kodukohas tagasi. Kas tegemist oli teadliku otsusega?
Minu suguvõsa elab Kurnas aastast 1924, mil vanaisa Egor tuli mõisa
kingsepaks. Oli hobusetalli meister
ja sepatööna suutis ta hobustele ka
kabjarauad valmistada. Kõik olid vajalikud ametid, et oma seitsmelapselist
peret toita. Noorimaks pojaks oli minu
isa Helmut. 1976. aastal otsustas meie
pere kolida Jürisse kõigi mugavustega kortermajja. Side Kurnaga jäi alles
tänu tädi Metale, kes oli isa vanim
õde. Tema tahte alusel jõudsingi oma
esivanemate juurte juurde tagasi. See
oli suur äratundmisrõõm ja nüüd on
koht, kus tunnen end tõeliselt kodus.
Elu viis ka mõneks ajaks Kalamajja, sest leidsin sealt oma elu armastuse
ning meie perre sündisid peagi poeg
Andry ja tütar Kadry.
Kurna küla on suurte muutuste lävel. Õige varsti lüüakse kopp
maasse IKEA kaupluse ehituseks.
Kui palju see praegust elu muudab?
Meie küla elu muutub totaalselt.
Sellise uhke ja võimsa projekti tulemisega saame veelgi kaasaegsema küla
uute kergliiklusteede ja uue rohealaga. Üle aastakümnete on kindel lootus
bussiliiklusele. Kogu küla on positiivselt meelestatud IKEA tulekust. Praegune vallavanem on hellitavalt nimetanud Kurnat IKEA pealinnaks.
Kurnas asub ka Maxima logistikakeskus – kui lisame siia ka rajatava IKEA, siis vähesed Eesti külad
saavad hoobelda niivõrd suurte tööandjatega. Kas kohalik inimene ka
kodulähedasest töökohast huvitatud on?
Töötada kodu vahetus läheduses
on eelkõige aja kokkuhoid ja suur luksus. Maximas töötab hetkel kolm kurnakat. Arvestades kogukonna suurust
on see protsent väga hea. IKEA tööpakkumiste suhtes on arvatavasti huvi
kordades suurem.
Leiva toob Teile lauale kangamüügi ja rõivaste õmblemisega te-

gelev ettevõte. Kui palju inimesed
tänapäevases kiirmoekeskses maailmas isikupäraseid lahendusi otsivad?
Õnneks on meie ühiskond kasvanud mitmekihiliseks ja inimeste
teadlikkus on palju arenenud. Bangladeshis lapstööna toodetud kiirmoebrändid on paljudele vastukarva ja
jätkusuutlikkus on küsitav. Aasta-aastalt kasvab klientuur, kes hindab kvaliteetset kangast ja head rätsepatööd.
Edu võti on ka tugev koostöö Eesti
tippdisaineritega.
Millised on kangaäri viimased
trendid?
Kõigi looduslike materjalide kõrval, nagu siid, puuvill, lina ja vill, on
jõuliselt tõusnud kangatootmisse
bambus. Tegemist on kiirekasvulise ja
kiiresti taastuva toormega. Materjali
omadusteks on suurepärane hingavus, kanga kestvus ja elastsus. Kangrud teevad tänapäeval imet.
Millistest põhimõtetest töös ja
eraelus lähtute?
Ela ise ja lase teistel elada!
Te olete hea suhtleja, avatud
meele ja laia silmaringiga inimene
ning peale selle ka tugev töötegija.
Lõpetuseks sobib hästi küsimus,
et kas olete mõelnud aktiivsemalt
kogu Rae valla arendamisel kaasa
lüüa?
1993 tegi toonane peaminister mulle ja sõber Ivo Nikkolole tagasihoidliku ettepaneku ajada Eesti asja. Meile
aga tundus, et kui moeministeeriumit
ei looda, siis meid poliitikas pole ka
vaja. Sümpaatseid ettepanekuid on ka
hiljem tulnud. Seni olen jäänud oma
liistude juurde. Ajad on muutunud ja...
Ära iial ütle iial!
*Harjumaa aasta tegija on konkurss,
mille raames Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit,
Harjumaa Leader tegevusgrupid ning
Kodukant Harjumaa tunnustavad silmapaistvaid inimesi ja tegusid maakonnas.
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Helkuri kandmisega tasub meeles pidada, et mida rohkem, seda uhkem! FOTO: OTT KATTEL

Tee ennast ja Rae valda
silmapaistvaks!
LIIS SEPP

MAANTEEAMETI ENNETUSTÖÖ OSAKONNA
EKSPERT

Taas on kätte jõudnud aasta kõige
pimedam aeg. Päevavalgust on iga
päevaga vähem ning seetõttu muutub aina olulisemaks enda nähtavaks tegemine liikluses!
Kus ja miks kanda
helkurit?
Rippuv helkur tuleb kinnitada sõiduki tulede kõrgusele, maapinnast 50–
80 cm kõrgusele. See tähendab, et täiskasvanul peab helkur rippuma põlve
ja lastel puusa kõrgusel. Asulavälisel
teel vasakul tee ääres kõndides peab
helkur olema kindlasti paremal pool.
Samas sõidutee ületamisel jääb helkur
tihtipeale sõidukijuhile nähtamatuks,
kuna sõidukid tulevad kõige pealt vasakult ja alles poole tee peal paremalt.
Soovitame kanda paremal pool näiteks rippuvat helkurit ning vasakul
pool rullhelkurit. Lisaks tuleb meeles
pidada, et helkur peab olema igast küljest nähtav teiste liiklejate jaoks ehk
kui kinnitada helkur koti külge ja kanda kotti õla peal, siis helkurit ei pruugi
olla näha.

Helkurita kõndivat
jalakäijat on
lähitulede valguses näha
alles 30 meetri pealt. See
tähendab, et jalakäija
ilmub sõidukijuhi
vaatevälja ootamatult
ning liiklusõnnetuse
ärahoidmiseks ei jõua juht
ennetavalt reageerida.

Maanteel kuivades teeoludes 90
km/h sõitva sõiduki peatumisteekond
on 70 meetrit, asulas samadel tingimustel 50 km/h sõites 28 m. Sügis-talvisel perioodil on teekate enamasti
märg või libe ning seetõttu on peatumisteekond mõlemal juhul palju pikem.
Helkurita kõndivat jalakäijat on lähitulede valguses näha alles 30 meetri
pealt. See tähendab, et jalakäija ilmub
sõidukijuhi vaatevälja ootamatult
ning liiklusõnnetuse ärahoidmiseks ei
jõua juht ennetavalt reageerida.

Helkiv toode või helkur – mis neil
vahet on?
Aina rohkem koguvad populaarsust erinevaid helkivad tooted – olgu
selleks siis näiteks helkurprossid, helkurpaelad, helkurvihmavari, helkurmaterjalist kindad, helkurkleebised ja
helkivad kotid. Need on helkivad tooted, mis teevad meid silmapaistvaks,
kuid need ei asenda sertifitseeritud
helkurit. Sertifitseeritud helkuritel on
CE EN 13356 märgistus, lisaks on seal
ka andmed tootja kohta ja nimetus
„helkur“. Sertifitseeritud helkur on lähitulede valgusvihus nähtav vähemalt
150 meetri ja kaugtulede valgusvihus
vähemalt 300 meetri kauguselt.
Millal peab helkuri välja
vahetama?
Kasutuses olev helkur tuleb välja vahetada iga paari aasta järel ning
kindlasti juhul, kui see on kriibitud või
tuhmunud. Ka ise saab helkurit kontrollida. Selleks tuleb valgusallikas (nt
taskulamp) tõsta silmade kõrgusele ja
teises (väljasirutatud) käes tuleb hoida
helkurit. Kui valgus paistab helkurile
peale, peab töökorras helkurilt valgus
selgelt tagasi peegelduma.
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Eesti esimese koroonaromaani
tegevus toimub Peetris
ta teeb selle otsuse lähtudes peamiselt
praktilistest kaalutlustest, sest siin on
kõige lihtsam toidu- ja muid varusid
täiendada, kuna piirkonnas on palju
kaubanduskeskuseid jms.

RETI MEEMA

Novembri lõpus toimus
Peetri raamatukogus Eesti
esimese koroonaromaani
„Maailmalõpu päevik“ esitlus. Teose autor on Rae valla
elanik Marek Tihhonov,
kes avas pisut uue romaani
saladusloori.
Kas tegemist on Teie esimese romaaniga või olete midagi ka varasemalt avaldanud?
19-aastaselt hakkasin Marek Simpsoni pseudonüümi kasutades kirjutama peamiselt ulmevaldkonda kuuluvaid lühijutte. Aastatel 1994–2004
kogunes trükimeedias avaldatud jutte
ühtekokku 34 ning peamiselt avaldati
neid ajakirjas Mardus, aga ka ajalehes
Liivimaa Kuller ja ajakirjas Vikerkaar.
1999. aastal ilmus mul Varraku F-sarjas kahasse Veiko Belialsiga romaan
„Existerion“. Alates 2004. aastast olen
pidanud proosa kirjutamisega pausi,
küll ilmus mul aastal 2012 pisikene
luulekogu „Lullad on sees“.
Kuidas sündis antud romaan?
Romaani põhiraamistikku nägin
ma unes ja eks see unenägu oli omakorda tingitud koroonaviirusest, mis
meid kõiki enneolematusse olukorda
asetas. Romaani kirjutamine oli üllatavalt lihtne, sest sisuliselt oli kogu
lugu peas olemas. Kõige keerulisem
oli leida vaba aega, ent nii tunni-paari
kaupa arvuti taga istudes sai romaan
viimaks valmis. Esialgu kirjutasin valmis praegusega võrreldes poole lühema teksti, aga mitmete sõprade-tuttavate soovitusel kirjutasin loo kaks
korda pikemaks ja see andis viimaks
lühiromaani mõõdu välja. Hea oli, et
pikemaks kirjutasin, sest see andis
loole palju juurde ja muutis selle kompaktsemaks tervikuks.

Viimati filmiti Rae vallas Lehmja
tammikus apteeker Melchiori filmi.
Kas on lootust, et järgmine film tuleb juba Teie romaani põhjal? Millised oleksid sellisel juhul võttepaigad?
No see oleks muidugi hiiglama
vahva. Ega sellise raamatu põhjal filmi teha kerge ülesanne ei ole, aga kui
kellelgi peaks taoline hull mõte pähe
tulema, siis saaks Rae vallas üles võtta
tublisti üle poole filmimaterjalist.

Marek Tihhonov
raamatu esitlusel.
FOTO: ERAKOGU

Millised kohad ja mille poolest
on Peetris ja Rae vallas inspireerivad?
Tegemist on apokalüptilise romaaniga, mille tegevus leiab aset kolm
aastat pärast koroonapandeemiast
põhjustatud maailmalõppu. Raamatu
minategelane, kes on üks väga vähestest ellujäänutest, jääb pärast pikemat
mööda Eestit ringi rändamist paikseks Tallinna külje alla Peetrisse. Eks

Mis teemal või kas on käsil juba
ka järgmine kirjatükk?
Hetkel on käsil üks lühijutukogu,
mis võiks ilmuda järgmise aasta lõpus,
kui ma endas piisavalt kirjutamisindu
suudan tekitada. Kui „Maailmalõpu
päevik“ kujuneb menukaks, siis on
mul tekkinud ka mõningaid mõtteid
selle järje osas, aga eks aeg näitab.
Mis oli raamatu kirjutamisel
suurim väljakutse?
Kirjutamisel oli väga suureks väljakutseks kujutada usutavalt maailma,
millest on kadunud kõik inimesed, aga
ka linnud ja loomad. Kirjutamise käigus suhtlesin väga paljude spetsialistidega, et raamatus kujutatud maailm
oleks adekvaatne. Mõne paarilauselise lõigu taga on kümneid ja kümneid
e-kirju ja telefonikõnesid, milles me
erinevate valdkondade spetsialistidega arutasime, kuidas mõni asi võiks
aastaid pärast inimkonna kadumist
toimida või välja näha. See osa kirjutamisest oli eriti hariv ja põnev. Kui
tõepoolest peaks tulema maailma
lõpp, siis soovitan ellujäänutel „Maailmalõpu päevik“ välja otsida, sest sealt
leiab hulganisti näpunäiteid ja soovitusi, mis aitavad uues ilmas hakkama
saada.
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Rae valla õpetajate mentorlussüstee
Õpetajate leidmine ja hoidmine on Rae valla hariduse
üks tõsiseimaid väljakutseid. Kiiremini kui kusagil
mujal Eestis kasvab aastaaastalt meie koolides õpilaste arv ning kerkib juurde
uusi koole ja lasteaedu.
MARJU RANDLEPP

HARIDUSE PEASPETSIALIST

Sel sügisel avas uksed Kindluse Kool,
kuhu tuli samaaegselt komplekteerida kogu maja meeskond ja kus praeguseks töötab 17 õpetajat. Novembris
valmisid Assaku lasteaia 4 uut rühma,
mis on ka tänaseks täies mahus töötajatega mehitatud. Valla jaoks tähendab
koolide ja lasteaedade sellise kiirusega
kasv, et iga aastaga vajame üha rohkem õpetajaid, kelle leidmine muutub
aina keerulisemaks.
Kui sel õppeaastal on meie koolides
ja lasteaedades kokku 540 õpetajat, siis
võrdlusena oli viis aasta tagasi meil õpetajaid 355 ja 10 aastat tagasi 217. Viimastel aastatel võetakse Rae valla koolidesse
tööle ca 60–70 uut õpetajat aastas, seda
nii uute klasside avamiseks kui ka töölt
lahkuvate õpetajate ja lastega vahepeal
koju jäävate õpetajate asemele.
Kahjuks lahkuvad paljud uued õpetajad koolist töölt juba esimesel tööaastal – meie koolidesse jääb ka teiseks
õppaastaks ca 80% koolis tööd alustanud
õpetajatest. Ja nagu näitab ka värske
Riigikontrolli aastaaruanne „Esmatähtsate avalike teenuste tulevik“, siis püsib
koolis tööl üle viie tööaasta vaid veidi
üle poole tööle tulnud õpetajatest. Lahkumise põhjuseks tuuakse ühiskonna
poolt esitatud suuri nõudmisi õpetaja
tööle, töö stressirohkust ja et töökeskkond ei paku piisavalt tuge.
Kuna kvalifikatsiooniga õpetajaid
liigub tööjõuturul vähe, õpetaja eriala
ei ole õppima astujate seas piisavalt
populaarne ning noored ülikoolilõpetajad ei kata Eesti koolide vajadusi, eriti
aineõpetajate osas, siis on väga oluline

Marju Randlepp.

hoida ja toetada igat õpetajat, kes koolis
tööd alustab. Peame tegema kõik endast
oleneva, et õpetaja meile püsima jääks
ning alustavad õpetajad jääksid valitud
kutsele truuks. Rae vald on omalt poolt
panustanud õpetajate motiveerimisse
juba täiendava töötasu ja kaasaegse töökeskkonna loomisega.
Üks võimalus pakkuda alustavale
õpetajale suuremat tuge on süsteemne
mentorlus, kuna uuringute, sh TALIS
2013 ja 2018, põhjal on teada, et õpetajate professionaalsel arendamisel on väga
oluline toetada just õpetajate üksteiselt
õppimist.
Mentorlussüsteem tugevdab juba
alustavate õpetajate ja nende mentorite puhul üksteiselt õppimist ning selle
kaudu kogu valla õpetajate arengut. Lisaks noortele õpetajaametit alustavatele õpetajatele on oluline toetada ka
töökohta vahetanud õpetajaid, et aidata
neil kohaneda uue organisatsioonikultuuriga ja meeskonda sulanduda.
Rae valla koolid on erineva suurusega ja omanäolised, niisamuti on mentorlus kooliti korraldatud erineval moel
ning mentorite teadmised ja väljaõpe
erineva tasemega. Küll on aga vajadus
õpetajaid leida ja hoida kõigil ühine.
Mistõttu oleme juba koolijuhtide ettepanekul leppinud kokku mentorõpetajate
rahalises motiveerimises. See omakorda
on tekitanud vajaduse ühtse mentorlussüsteemi järele, et tagada kõikidele meie
koolides alustavatele õhutajatele samal
tasemel läbimõeldud ja kvaliteetne tugi
olenemata sellest, kas õpetaja alustab
tööd Vaida, Lagedi, Peetri, Jüri, Järveküla
või Kindluse koolis.
Nüüdseks oleme jõudnud nii kaugele, et aasta lõpuks on valmis „Mentorlu-

se hea tava Rae valla haridusasutustes“
ning koolitatud ja väljaõppe saanud
19 mentorõpetajat kõikidest valla koolidest. Tegevus on toimunud EL-i rahastatud projekti „Rae valla õpetajate
mentorlussüsteemi loomine“ raames
ja partneriks mentorluse hea tava koostamisel ja mentorite koolituse läbiviimisel oli OÜ Arengupartner konsultant
ja koolitaja Mari Nõmm. Kaardistasime
koolide olukorra mentorluse osas, töötasime välja uued ühtsed põhimõtted,
millest inspireerituna lihvisime koos
lasteaedade juhtide ja õpetajatega mentorluse hea tava selliseks, et see oleks
laiendatav ka lasteaedadesse.
Kokkuvõttes oleme kirja saanud
meie haridusasutuste jaoks just need
põhimõtted, mis annavad hea raamistiku mentorluse läbimõeldult rakendamiseks ning millest lähtuvalt uusi mentoreid koolitada.
Projekt on saanud väga positiivse
tagasiside nii juhtrühma liikmete, koolitusel osalejate kui ka haridusjuhtide
poolt. Sellise vallaülese projekti oluline
lisandväärtus on koolidevahelise koostöö arendamine. Kõik meie koolid panustasid projekti koostamisse, mentorluse hea tava väljatöötamisse, koolituse
käigus saadi ülevaade erinevate koolide
kogemustest, mida jagasid kaaskoolitajatena meie oma inimesed.
Mentorluse arendamiseks jätkame
valla poolt koordineeritud tegevusi –
järgmisel aastal on plaanis koolitada
uus grupp mentoreid, oleme käivitanud
mentorluse õpikogukonna, et omavahel
kogemusi, häid praktikaid ja infot jagada.
Projekt: Rae valla õpetajate mentorlussüsteemi väljaarendamine
Meede: Õpetajate, haridusasutuste
juhtide ja noorsootöötajate professionaalse
arengu toetamine
Taotlusvoor: Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava
organisatsioonikultuuri loomiseks
Rakendusüksus: Riigi tugiteenuste
keskus
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emi loomine
KOMMENTAAR
OÜ Arengupartner konsultant ja koolitaja

Mari Nõmm

Mul on hea meel, et Rae vald on
oma kogukonda väärtustades, koole
oluliseks pidades ja õpetajaid toetades otsustanud koordineerida koolide
ühistööd mentorluse hea tava kokkuleppimisel ning leidnud finantseerimisvõimalused alustavate mentorite
koolitamiseks ja mentorite tegevuse
rahastamiseks. See on suurepärane näide, kuidas head haridust, õpetajat ja
koolijuhti hinnatakse mitte ainult sõnades vaid ka tegudes. Olen väga tänulik kõigile haridusjuhtidele, kaaskoolitajatele, õppivatele õpetajatele – ilma
teieta ei oleks mentorluse head tava,
alustavaid õpetajaid toetavaid mentoreid ega ka häid koole! Ja muidugi loodan, et meie tegevusega saavad liituda
lasteaiad, sest tahe ja valmidus selleks
on olemas, nagu ka teadmine, et koolitee algab lasteaias.
Programmis osalenud

Liza Helisma-Volt
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Tütarlaste võrkpalli Eesti
karikavõistlused
Jüris toimunud võrkpalli kuni
16-aastaste tütarlaste Eesti karikavõistluste I finaalturniir pakkus põneva lõpplahenduse, kui esikolmik
kogus võrdse arvu võite. Napi eduga
krooniti Eesti karikavõitjaks koduvõistkond Rae Spordikool/Jüri I.
Rae Spordikool/Jüri I, Rae Spordikool/Peetri ja Viljandi SK/VilVol kogusid
parimatena kuuest mängust viis võitu,
mis tähendas, et medalikolmiku järjestuse pani paika omavaheliste mängude
võrdlus. Kuna kolm võistkonda saavutasid omavahelistes kohtumistes ühe
võidu ja ühe kaotuse, sai määravaks
geimide võrdlus, mis andis eelise Rae
Spordikool/Jüri I võistkonnale – Rae
Spordikool/Jüri I 3:2, Rae Spordikool/

Peetri 3:3 ja Viljandi 2:3. Rae Spordikool/
Peetri tütarlapsed said kaela hõbe- ning
Viljandi tütarlapsed pronksmedali.
Spordiklubi Tats Kiili saavutas kolme võiduga neljanda, Võrkpalliklubi
Täht Tallinn kahe võiduga viienda ja
Selver Tallinn Spordikool I ühe võiduga kuuenda koha. Võiduta jäänud Kohila Võrkpalliklubi leppis seitsmenda
kohaga, turniirist eemale jäänud Narva Spordikool Energiale läks kirja kaheksas koht.
Parimateks mängijateks valiti
Anni Põldma (Rae Spordikool/Jüri I),
Merili Kõrvel (Rae Spordikool/Peetri), Hanna Koks (Viljandi SK/VilVol)
ja Maarja Liisa Polman (Spordiklubi
Tats Kiili).

Rae Spordikool/Jüri: Anni Annus, Merili Heinaru, Kendra Jürgens, Marie Karo, Mirjam
Karoliine Kask, Merii Laar, Annabel Lattik, Laura Naudi, Rebecca Pent, Liisa Põldma, Anni
Põldma, Lisandra Tatrik, treener Margot Saharov.

(Peetri Lasteaed-Põhikool)

Olen selle võimaluse eest väga
tänulik, et mentorkoolitusel osaleda
saan. See on suurepärane, et Rae vald
sellise koolituse oma õpetajatele võimaldab, sest mentorlusel on suur roll
meie koolides uute kolleegide sisseelamisel ja paikseks jäämisel. Väga inspireeriv on koolituse käigus tutvuda
erinevate Rae valla koolide ja õpetajatega, sest igaühelt on midagi õppida ja
kõrva taha panna. Koolitaja on meeldiv
ja oskab meid huvitavate ülesannete
kaudu panna arutlema ja kogemusi jagama. Mentorkoolitusel osalemine annab mulle õpetajana kindlasti juurde
enesekindlust ja teadmisi, millega uut
kolleegi toetada, et tema kohanemine
meie koolis läheks sujuvalt.

Rae Spordikool/Peetri: Merili Kõrvel, Elisabeth Kulla, Annabel Marist, Helena Paas, Iris
Pajumäe, Karolin-Elisabeth Viet, Marleen Viir, Liis-Marii Vilem, treener Ellen Liik.
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Naiste individuaalarvestuses edukaimaks viskajaks osutunud Riina Loost.

Rae veteranid: Kalev Pukk, Siim Pukk, Oleg Pontsosnik, Roomet Libe, Agnes
Pilviste, Anna-Liisa Pilviste.

Rae valla mängude darts ja keegel
pakkusid mitmeid üllatusi
Samal päeval peetud Rae valla
mängude kolmas ja neljas ala ehk
keegel ja darts soosisid algajaid.
Järjekordne tõestus, et auhinnalistele kohtadele võivad tõusta ka
need osalejad, kelle kokkupuude on
konkreetse alaga olnud tagasihoidlik või lausa olematu.
Nii näiteks võitis veenva ülekaaluga dartsi ehk nooleviske viimasena
(kell 20.30) starti asunud Peetri Lasteaed-Põhikool. „Naiste individuaalarvestuses edukaimaks viskajaks osutunud Riina Loost liitus võistkonnaga
viimasel hetkel. Võistluspaika sõites
tutvustasin talle põgusalt nooleviskamise nüansse,“ meenutas Peetri Lasteaed-Põhikoolis töötav Gerli Jahimaa.
„Oleme võistkonda kaasanud lisaks
õpetajatele ka õpilasi ja üllatusvõit
andis meile positiivse süsti ülejäänud
hooajaks.“
Lisaks Jahimaale ja Loostile tegid
võitjate eest kaasa Karin Vee, Aivo
Hommik, Martin Nelis ning Silver
Palu. Meeste individuaalarvestu-

ses saavutas esikoha Andrus Lepp
(Bauest).
Dartsis teiseks tulnud Rae veteranid olid aga edukaimad keeglis. Veenvalt alistati Lagedi SporT ja Rae Spordikeskus. Rae veteranide koosseisu
kuulusid Kalev Pukk, Siim Pukk, Oleg
Pontsosnik, Roomet Libe, Agnes
Pilviste ja Anna-Liisa Pilviste.
Märkimist väärib Rae valla mängude korraldaja ja aasta otsa keeglimängust eemal olnud Indrek Raigi võit individuaalarvestuses. „Aukudega kuuli
kasutuselevõtt ühtlustas tasemed ja
andis algajatele suuremad võimalused
etteotsa jõuda,“ märkis Raig.
„Koroonaviiruse leviku tingimustes lubasime majja korraga ühe võistkonna ja see venitas võistluspäeva
12-tunniseks,“ lisas Raig. „Suur kummardus võistkondadele, kes näitasid
üles valmidust paindlikuks koostööks.
Mul on hea meel, et mängudega on liitunud Rae vallas aktiivselt tegutsev
Coop KST ja taasliitujate hulka lisandus Peetri Sport.“

Rae valla mängude järgmine ala
minireketlon (võisteldakse lauatennises ja sulgpallis) on kavas 17. jaanuaril
Jüri spordihoones. Võistkonda kuulub
viis inimest, kellest maksimaalselt
kolm võivad olla mehed.
ANDRES KALVIK

TULEMUSED

•

Neutral Eesti keegel: 1. Rae veteranid 812, 2. Lagedi SporT 762, 3.
Peetri Sport 747, 4. Rae Spordikeskus
747, 5. Patika 742, 6. Omniva II 736.
Veski-Mati darts: 1. Peetri Lasteaed-Põhikool 899, 2. Rae veteranid
830, 3. Lagedi SporT 826, 4. Omniva
I 821, 6. Bauest 781.
Üldarvestus: 1. Omniva 189,6
punkti, 2. Lagedi SporT 183,6, 3. Rae
veteranid 177,6, 4. Patika 176,4, 5.
Karla küla 154,8, 6. Omniva II 148,8.
Külad: 1. Patika 176,4, 2. Karla
küla 154,8, 3. Tiim Vaida 139,2.
Ettevõtted: 1. Omniva 189,6, 2.
Omniva II 148,8, 3. Willenbrock Baltic 135,6.

•
•
•
•
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Rae valla esindusvõistkonnale
toetuse andmise kord
Vastu võetud 17.11.2020 nr 64
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
punkti 5 ja spordiseaduse § 3 p 2 alusel.
§ 1. Toetuse eesmärk
(1) Esindusvõistkonnale toetuse andmise korras (edaspidi: „Kord“)
sätestatakse Rae valla eelarvest eraõiguslikule spordiorganisatsioonile
toetuse andmise tingimused, sh toetuse taotluse esitamise ja taotluse
menetlemise kord, toetuse taotluse
rahuldamise ja rahuldamata jätmise
tingimused, toetuse väljamaksmise
tingimused ja kord ning toetuse saaja
õigused ja kohustused.
(2) Eraõiguslikule spordiorganisatsioonile toetuse andmise eesmärgiks
on soodustada spordiorganisatsiooni esindusvõistkonna osalemist Eesti
meistrivõistlustel, võimaldada saavutusspordisündmustel osalemist, et
pakkuda esindusvõistkonna saavutussportlastele võimalusi võistlemiseks
kõrgeimal riiklikul tasemel ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu.
§ 2. Mõisted
(1) Eraõiguslik spordiorganisatsioon Korra tähenduses on Rae vallas
tegutsev mittetulundusühing, mille
põhitegevuseks on olümpiamängude kavva kuuluva täiskasvanute Rae
Spordikoolis harrastatava pallimänguala arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas, vähemalt 2 korda nädalas ning
mille esindusvõistkond osaleb Eesti
meistrivõistlustel kõige kõrgemal tasemel (edaspidi: „Spordiklubi“).
(2) Treener Korra tähenduses on
sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel
on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses kuni 26 aastat, peab
olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste.
(3) Treeningrühm – spordiorganisatsioonis tegutsev isikute ühendus,
millel on ühine tegevusala, tegutse-

misaeg ja -koht.
(4) Projekt Korra tähenduses on
sportmängu liiga hooaeg, mis koosneb hooaja ettevalmistusest ning liiga
hooajast (liiga võistlusmängudest).
§ 3. Toetuse määramise üldised
kriteeriumid
(1) Toetus eraldatakse pallimänguala esindusvõistkonda pidavale
Spordiklubile, mille esindusvõistkond
saavutas Rae vallas tegutsevatest klubidest kõrgeima koha eelneval üleriigilisel meistrivõistlustel ning mis
järgneval hooajal osaleb Eesti meistrivõistlustel.
Esindusvõistkonnaks
loetakse võistkonda, mis osaleb üleriigilistel meistrivõistlustel võrreldes
teiste spordiklubide võistkondadega
kõrgemal tasemel. Võrdse tasemega
meistrivõistlustel osalemise korral
loetakse esindusvõistkonnaks seda
võistkonda, kes eelmisel kalendriaastal või hooajal on saavutanud kõrgema
koha.
(2) Esindusvõistkondi võib olla rohkem kui ühel spordialal. Ühel spordiklubil võib esindusvõistkond olla nii
meeste kui naiste arvestuses.
(3) Esindusvõistkonna nimetab
käesolevas korras sätestatu alusel Rae
Vallavalitsus (edaspidi “vallavalitsus“).
(4) Toetus määratakse Spordiklubile, kui täidetud on järgmised eeldused:
1) Spordiklubi asukohana mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on märgitud Rae vald ja see on
tegutsenud vähemalt 24 kuud Rae valla haldusterritooriumil;
2) Spordiklubi tegeleb Rae vallas
harrastus- ja võistlusspordi arendamisega ning osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel;
3) Spordiklubi on Eesti Olümpiakomitee liikmeks oleva spordialaliidu
või -föderatsiooni liige;
4) Spordiklubi on tähtaegselt esitanud Eesti Spordiregistrile nõuetekohaselt täidetud küsitlusankeedi;
5) esindusvõistkonna treeningrühm harjutab juhendatult ja regu-

laarselt (vähemalt kaks korda nädalas
9 kuul kalendriaastal) ja peab oma
kodumängud Eesti Meistrivõistlustel
Rae vallas;
6) esindusvõistkonna nimes peab
olema kasutatud sõna „Rae“ või Rae
vallas asuva aleviku nimi;
7) Spordiklubil puuduvad võlgnevused Rae valla ees;
8) Spordiklubil puuduvad ajatamata maksuvõlad vallavalitsuse poolt
taotluse vastavaks tunnistamise otsuse ning volikogu poolt taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed
olema tasutud ajakava kohaselt;
9) Spordiklubi suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
10) toetuse taotlemisel peab
omaosalus olema 50% projekti kogumaksumusest.
§ 4. Toetuse suurus Spordiklubi
kohta
(1) Käesoleva määruse kohaselt antava toetuste suurus esindusvõistkonna kohta määratakse järgmiselt:
1) meeste ja naiste esindusvõistkonnale pallimängu Eesti meistriliigas on 60 000 eurot;
2) meeste ja naiste esindusvõistkonnale pallimängu esimeses liigas
on 30 000 eurot.
(2) Toetus esindusvõistkonnale
määratakse üheks aastaks. Kui võistkond ei kvalifitseeru järgmiseks hooajaks esindusvõistkonnaks, toetuse
maksmine lõpetatakse.
§ 5. Taotluse esitamine ja
menetlemine
(1) Esindusvõistkonna toetuse taotleja esitab vallavalitsusele hiljemalt
1. detsembriks vormikohase taotluse,
mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) andmed taotleja kohta (nimi, registrikood, kontaktandmed);
2) taotleja tegevusvaldkond;
3) andmed Treenerite kohta;
4) Esindusvõistkonna eelarve;
5) kinnitus, et taotleja vastab käes- w
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v olevas korras sätestatud nõuetele ja
esitatud andmete õigsuse kohta.
(2) Esindusvõistkonnaks nimetamise otsustab vallavalitsus hiljemalt
10. detsembriks. Kui uut esindusvõistkonna toetuse taotlust ei ole saabunud või see
ei vasta käesoleva määruse tingimustele,
ei nimetata uut esindusvõistkonda.
(3) Toetus makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks.
§ 6. Toetuse kasutamine
Toetuse saaja on kohustatud:
1) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse, Korra ja taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse kasutamise
lepingu tingimustele;
2) teavitama vallavalitsust koheselt projektiga seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses
esitatud andmed ei ole enam täielikud
või õiged;
3) viivitamatult informeerima vallavalitsust projekti teostamise käigus
ilmnenud projekti negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest
ning esindusvõistkonna edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
4) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle
järelevalvet;
5) esitama vallavalitsusele informatsiooni ja kirjaliku aruande pärast
projekti lõppu;
6) andma vallavalitsuse või tema
poolt volitatud isiku käsutusse esindusvõistkonnaga seotud täiendavad andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul
arvates vastava nõude esitamisest;
7) osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
8) saadud toetusraha mittesihipä-

rase kasutamise korral või muus korras ettenähtud juhul toetusraha vallavalitsuse nõudmisel viieteist päeva
jooksul tagasi maksma.
§ 7. Aruandlus
(1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele hooaja lõppedes 30 kalendripäeva jooksul vormikohase aruande
eraldatud raha kasutamise kohta.
(2) Aruandes esitatakse vähemalt:
1) toetuse saaja nimi, registrikood,
aadress;
2) toetuse saaja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
3) tegevuse nimetus;
4) tegevuse elluviimise ülevaade;
5) hinnang toetuse mõjust tulemustele ning Spordiklubi jätkusuutlikkusele;
6) projekti kogueelarve ning kuludokumendid toetussumma ulatuses.
§ 8. Järelevalve
(1) Järelevalvet toetuse kasutamise
üle teostab vallavalitsus.
(2) Järelevalve käigus kontrollitakse
eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja lepingus taotleja poolt võetud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.
(3) Vallavalitsusel või tema poolt
volitatud isikul on õigus:
1) teostada järelevalvet ja kohapealset kontrolli toetuse kasutamise
osas;
2) nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju või
muid taotluses toodud tegevusega
seotud täiendavaid andmeid või dokumente.
(4) Vallavalitsusel on õigus leping
lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna
nõuda toetus tagasi juhul kui:

1) ilmneb asjaolu, mille esinemise
korral ei oleks taotlust rahuldatud;
2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
3) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
4) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
5) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
6) toetuse saaja omafinantseering
väheneb alla projekti eelarves ja toetuse kasutamise lepingus toodud määra
(omaosalus vähemalt 50%) või kui projekti maht tervikuna elluviimise käigus väheneb;
7) toetuse saaja ei esita tähtajaks
aruannet;
8) toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.
(5) Taotlemisel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid kuuluvad vallavalitsuses
säilitamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
§ 9. Avalikkuse teavitamine
Vallavalitsus avalikustab eraldatud
toetused valla veebilehel ja ajalehes
Rae Sõnumid.
§ 10. Vormide kinnitamine
Vallavalitsusel kinnitada järgmised vormid:
1) taotluse vorm;
2) toetuse kasutamise leping;
3) aruande vorm.
§ 11. Rakendussätted
(1) Avaldada käesolev määrus valla
veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Meie parimad spordis
Eesti kõige sportlikum vald 2020. aastal on Rae vald! Märkamaks meie parimaid sportlasi, võistkondi, treenereid
ja eestvedajaid, on alanud taotluste
vastuvõtt Rae valla 2020. aasta tublimate sportlaste tunnustamiseks.
Taotlusi ootame kuni 15. jaanuarini
2021 (k. a) e-keskkonna kaudu
https://iseteenindus.rae.ee/.

Parimad sportlased ja võistkonnad
saavad kutse tänuüritusele ning heade tulemuste eest on ette nähtud ka
rahalised kingitused:
Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängude I–III koht (Rae valda esindanud sportlane ja võistkond)
Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste I koht

•
•

•

TV 10 olümpiastarti vabariiklikus
finaalis Rae valla kooli esindanud õpilane I–III koht
silmapaistvad tulemused rahvusvahelisel võistlusel
Täpsem info Rae valla kodulehel
alajaotuses Kultuur ja sport – Sport –
Sportlaste tunnustamine.

•
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Kehtima hakkas uus Rae valla
heakorraeeskiri
Rae Vallavolikogu võttis 17. novembril vastu uue Rae valla heakorraeeskirja, mis jõustus 28. novembril 2020.
Eeskirja terviktekstiga saab tutvuda
Riigi Teatajas, samuti leiab eeskirja
ka Rae valla kodulehel.
Tutvustame olulisemaid muudatusi:
• Looma järel koristamise kohustus avalikus kohas. Kui seni on koerte ja kasside järel väljaheidete avalikus kohas koristamise kohustust
reguleerinud vaid Rae valla koerte
ja kasside pidamise eeskiri, siis uue
heakorraeeskirja kohaselt tuleb igat
liiki loomaga avalikus kohas viibides
looma väljaheited koristada koheselt
(vt § 3 lõige 4).
• Hobusega avalikus kohas ratsutamine. Kuivõrd hobustega avalikus kohas ratsutamine ja sõnniku
koristamata jätmine on tõstatanud
(eelkõige Lagedi kogukonnas) mitmeid arutelusid, kuid seni ei ole tulemusliku lahenduseni jõutud, seati
eeskirja täiendava kohustusena avalikus kohas hobusega ratsutamisel
nõue paigaldada hobusele sõnnikukott. Sõnnikott peab olema paigaldatud selliselt, et oleks välistatud sõnniku sattumine avalikku kohta (vt §
3 lõige 4).
• Rangemad nõuded teepuhtuse tagamise osas nii tiheasustusalal
põllumajandustööde tegijale kui ehitajale. Teele sattunud pori, jäätmed
jmt tuleb edaspidi koristada 1 tunni
jooksul. Seejuures tuleb märkida, et

kehtima jääb nõue, kus ehitaja mitte ainult ei pea tegelema tagajärgedega, vaid ka ennetama reostamist,
ehk tagama ehitusobjektilt väljuvate
sõidukite rehvide puhtuse. Puhastusmetoodika tuleb juba enne ehitustegevuse algust kooskõlastada
vallavalitsusega (vt § 3 lõige 5 ja § 7
lõige 1 punktid 4-6).
• Heakorratöid takistava sõiduki
omaniku kohustused. Heakorratöid
takistava mootorsõiduki omanik või
vastutav kasutaja on kohustatud ise
heakorratöid teostama sõidukist 1 m
raadiuses (vt § 3 lõige 7).
• Kütte-, ehitus- ja muu materjali
hoiustamistingimuste täpsustamine. Eesmärk on vältida kinnistutele nn jäätmehunnikute tekkimist.
Lubatud on vaid nõuetekohane,
korrektne, virnades materjali ladustamine. Täpsustatud on puude ja
põõsaste ja nende juurekaitsevööndis materjali hoiustamise keeld, kuivõrd selline hoiustamine võib kahjustada puid (vt § 4 punkt 14).
• Romusõidukite parkimistingimuste täpsustamine. Keelatud on
parkida romusõidukit avalikus kohas ja kinnistu tänavapoolses osas
või muu avaliku kohaga külgeval
alal, kus see risustab avalikku kohta
visuaalselt (vt § 5 punkt 16).
• Loomaga viibimine avalikel
mänguväljakutel,
spordirajatistel,
ujumiskohtades. Loomaga viibimine
on uue eeskirjaga reguleeritud mitte
ainult suusaradadel, vaid üleüldise-

malt muudel avalikuks kasutamiseks
mõeldud rajatiste kasutamisel. Sellistes kohtades loomaga viibimiseks on
edaspidi vajalik rajatise või ujumiskoha omaniku luba (vt § 5 p 19).
• Taimekaitsevahendite kasutamine teehoolduses. Edaspidi tohib
teede hoolduses umbrohutõrjeks kasutada taimekaitsevahendeid vaid
vallavalitsuse kirjaliku loa alusel (vt
§ 5 p 21).
• Haljastusnõuded projekteerimisel ja ehitamisel. Eraldi määrusega täpsustatakse edaspidi haljastusnõuded projekteerimisel ja
ehitamisel. Määruse eesmärk on tagada olemasoleva haljastuse kaitsmine ja säilimine ning uue haljastuse nõuetekohane rajamine.
Lisaks sellele märgime, et palju
arutelu tekitanud niitmiskohustus
otsustati jätta muutmata. Ehk siis ka
edaspidi:
• tuleb tiheasustuses niita hoonestatud kinnistutel rohtu selliselt,
et rohu kõrgus ei ületaks 15 cm (v.a
allolevatel juhtudel).
• tuleb tiheasustuses hoonestamata kinnistutel ja hoonestatud
elamu- või maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute osadel, mis on
suuremad kui 1 hektar, niita rohtu
kaks korda aastas hiljemalt 15. juuniks ja 1. augustiks.
• Niitmiskohustus ei laiene PRIA
põllumassiivide registris olevatele ja
põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatele maadele.

Mida teha jõulukuuskedega?
Traditsiooniliselt viiakse jõulupuud
välja kolmekuningapäeval ehk kuuendal jaanuaril. Mida puuga ette võtta,
kui endal haljastusjäätmete käitlemisvõimalus puudub?
Jõulukuused saab viia Järveküla
jäätmepunkti (Turu tee 25, Järveküla),
mis on avatud E, N, R kell 12.00–20.00
ja L, P 09.00–18.00 ning Jüri jäätme-

jaama (Traavi tn 5, Jüri alevik) E, L, P
09.00–15.00, N, R 14.00–20.00.
Lisaks paigaldab Eesti Keskkonnateenused AS 08.-10.01.2020 Peetri lasteaia ette parklasse kuuskede kogumiseks kaks 30 m3 multilift-konteinerit.
Antud konteinerid on mõeldud
ainult kuuskede jaoks ja muid jäätmeid sinna panna ei tohi. Samuti ei

tohi
kuuskedel
olla küljes lisandeid (küünlad,
võrgud, ehted
jne).
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest:

•

Peetri alevik Allika tee 4 ja Remmelga kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.11.2020 korraldusega nr 1541. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus Allika tee ja Tallinna-TartuVõru-Luhamaa maantee vahel. Allika
teest põhja ja lääne suunal asuvad
olemasolevad äri- ja tootmishooned,
kinnistust ida suunal paikneb Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja
lõuna suunal paiknevad tootmismaa
sihtotstarbelised kinnistud. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse
ette Allika teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha.
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on kinnistute liitmine üheks ärimaa
krundiks ning ehitus- ja hoonestustingimuste määramine. Muuta Rae
Vallavalitsuse 14.10.2008 korraldusega
nr 1257 kehtestatud Peetri küla Kasemetsa kinnistu detailplaneeringu positsiooni nr 12. Remmelga kinnistul
varasem detailplaneering puudub.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on olemasolev tootmismaa.

•

Järveküla Laasi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 24.11.2020 korraldusega
nr 1581. Planeeritav ala asub Rae vallas Järvekülas, Kindluse tee, Maidu
tee, Rohuvälja tee ja Vibu tee vahelisel
alal, olemasolevas ning perspektiivses
väikeelamute piirkonnas. Juurdepääs
planeeritavale alale on planeeritud
avalikult kasutatavalt Maidu teelt
ning perspektiivis läbi Kindlusepealse
detailplaneeringu ala. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 4,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine

sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks
üldkasutatavaks maaks ja transpordimaa kinnistuteks. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 14.12.2020–31.12.2020
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 31.12.2020:

•

Karla küla Pärna tee 18 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 21.01.2020 korraldusega nr 91 ning vastu võetud 17.11.2020
korraldusega nr 1538. Planeeritav ala
asub Karla külas Assaku-Jüri tee vahetus läheduses, Pärna tee ja Kurve
tee ristumiskohas, elamute piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale hoonestusele jääb toimima Kurve teelt,
planeeritavatele elamumaa krundile
nähakse juurdepääs ette Pärna teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,3 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Suure-Tõnikse ning
Kurve pereelamute kvartali I etapp
detailplaneeringu positsioon 22: moodustada kaks elamumaa sihtotstarbelist katastriüksust, määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute
maa-ala.

Detailplaneeringute avaliku
arutelu tulemustest:

•

Järveküla Leerimäe tee 12a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 30.04.2019 korraldusega nr 578 ning vastu võetud 16.06.2020
korraldusega nr 819. Planeeritav ala
asub Järveküla põhjaosas, Leerimäe
tee ääres, olemasolevate ja varem planeeritud väikeelamute piirkonnas.
Juurdepääsud planeeritavale alale on
planeeritud Leerimäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 24.08.2005 Rae vallavolikogu otsusega nr 457 kehtestatud
Leerimäe tee 10 kinnistu teise osa detailplaneeringut pos 28 osas, moodustada kaks elamumaa sihtotstarbega
kinnistut, millest ühel paikneb olemasolev hoonestus, määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on
määratud elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 19. november 2020. Avalikust arutelust võtsid osa vastuväiteid esitanud
isikud. Vastuväiteid esitanud isikud ja
huvitatud isik leppisid kokku, et planeeringu lahendusele püütakse leida
2 nädala jooksul peale avaliku arutelu
mõlemaid pooli sobiv lahendus ning
kui selleni ei jõuta, siis vastuväiteid
esitanud isikud ei loobu oma arvamusest ja üles jäänud vastuväiteid suunatakse Rahandusministeeriumisse
heakskiitmiseks.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

•

Patika küla Kivita kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
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Rae Vallavalitsuse 24.11.2020 korraldusega nr 1582. Planeeritav ala asub Patika külas Tallinna-Tartu mnt ääres, kus
on olemasolev pääs kinnistule. Planeeringuala suurus on ligikaudu 35,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut – üks olemasoleva majapidamise tarbeks, üks uue
majapidamise tarbeks ning ülejäänud
osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa kruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi
planeeritavale alale on määratud olemasoleva elamu ümbrusesse osaliselt
elamumaa juhtotstarve hajaasustuses, ning valdavalt juhtotstarbeta maa.

•

Assaku aleviku Ööbiku tee 11a
kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 03.11.2020 korraldusega nr 1461. Planeeritav ala asub
Assaku aleviku keskosas, Ööbiku tee
ja Maria tee ristumise vahetus läheduses, olemasolevate ja varem planeeritud väike- ja ridaelamute piirkonnas.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistul sihtotstarve muuta
elamumaaks ning määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on
määratud perspektiivne elamumaa
juhtotstarve.

• Veneküla Veneküla tee 3 kinnistu

ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 03.11.2020 korraldusega nr 1462. Planeeritav ala asub Venekülas avalikult kasutatava Veneküla
tee ja Pirita jõe vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
seada kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud osaliselt perspektiivne elamumaa ja osaliselt perspektiivne haljasala ja parkmetsamaa.
Planeeringuga kavandatav ehitustegevus jääb üldplaneeringu järgi määratud perspektiivse elamumaa alale.

•

Järveküla Männimetsa tee 45 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 17.11.2020 korraldusega nr 1539. Planeeritav ala asub
Järvekülas, Männimetsa tee ääres, olemasolevate elamu kruntide ja metsamaa vahelisel alal. Juurdepääs planeeringu alale nähakse ette Männimetsa
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 10.03.2009 Rae
Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM Lao kinnistu
ja lähiala detailplaneeringut positsiooni 22 ehitusõiguse osas, suurendada ehitisealust pindala ning anda
ehitusõigus teisele abihoonele. Määrata hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
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Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.

•

Patika küla Kasesalu kinnistu
kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 17.11.2020 korraldusega nr 1540. Planeeritav ala asub Patika külas Kautjala tee ja Jüri-Vaida tee
vahelisel alal. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu ja üks
maatulundusmaa
sihtotstarbeline
kinnistu, seada elamumaa krundile
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne
elamumaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://map.rae.ee/.

Avalik elektrooniline
enampakkumine „Riigivara
võõrandamine 04.01.2021“
Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 04.01.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.
ee või oksjonikeskkonnas aadressil
https://riigimaaoksjon.ee.
Rae valla kinnisasjad:
Urvaste küla, Mäeotsa
Vaidasoo küla, Presti
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Rae Vallavalitsus teatab, et on
algatanud 24. novembri 2020
korraldusega nr 1581 Järveküla Laasi
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamise ja jätnud algatamata
sama korraldusega kõnealuse
dokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu senine
sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ning seda teenindavateks üldkasutatavaks maaks ja transpordimaa
kinnistuteks. Määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 4,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud perspektiivne elamumaa.
KSH jäeti algatamata seetõttu, et
detailplaneeringu kontekstis ei ole ette
näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt
olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-,
pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke,
müra, vibratsioon või valgus-, soojus-,
kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei sea ohtu
inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
Otsuses ja otsuse lisas 1 „Järveküla Laasi
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang“ toodu osas on Keskkonnaamet andnud oma seisukoha, milles
vastuväiteid ei esitanud. Päästeamet
oma seisukoha ei esitanud.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja
on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla
tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa). Detailplaneeringu koostaja on
Loov Arhitektid OÜ (aadress Rüütli tn 4,
Tallinn, 10130, Harjumaa).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee ja tööpäevadel
Rae vallavalitsuses aadressil Aruküla tee
9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.

Ilutulestiku ABC
Kohe on käes aasta lõpp ning on hea
aeg meelde tuletada, millised on nõuded ilutulestiku korraldamisele. Ilutulestiku laskmisel peab kindlasti
arvestama, et mistahes suuruses ja
kõrguses ilutulestiku korraldamisel
tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus.
Jõulude ja aastavahetuse eel poodides käsimüügis olevaid ilutulestikke võivad kasutada ilma eriloa ja -oskusteta isikud, kui järgitakse tootel
märgitud vanusepiirangut ja ohutusnõudeid. Kui aga korraldada avalikul
üritusel 3. ja 4. kategooria (F3 ja F4)
pürotehnilise tootega ilutulestikku
või tiheasustusega asulas 4. kategooria ilutulestikku, tuleb selleks taotleda vallavalitsuselt luba. Taotlus tuleb
vallavalitsusele esitada hiljemalt kaks
nädalat enne ilutulestiku korraldamist. Tuleb arvestada, et kategooria F4
ja T2 ilutulestikku võib kasutada vaid
kutsetunnistusega pürotehnik.
Lisaks tuleb ilutulestiku tegemisel
arvestada:
kui tegemist on 3. kategooria pürotehnilise tootega ja plaan teha ilutulestikku avalikel üritustel või ti-

•

heasustusega asulates, tuleb lisaks
vallavalitsuselt loa taotlemisele teavitada ka politsei- ja piirivalveametit
ning päästeametit;
kui tegemist on 4. kategooria pürotehnilise tootega ja plaan teha seda
väljaspool tiheasustusala, siis tuleb
teavitada politsei- ja piirivalveametit
ning päästeametit;
lennuvälja lähiümbruses lennukõrgusega üle 45 meetri ilutulestiku
korraldamisel tuleb teavitada lennuametit;
kategooria T2 pürotehnilise tootega
ilutulestiku korraldamisel tuleb teavitada päästeametit.
Ajavahemikul kella 22.00 kuni 6.00
ning puhkepäevale eelneval ööl kella
00.00 kuni 7.00 on avalikus kohas keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid,
millega kaasnev heli- või valgusefekt
häiriks teist isikut oluliselt. Keeld ei
kehti vaid ööl vastu 1. jaanuari, 25.
veebruari ja 24. juunit või kui kohalik
omavalitsus on andnud ilutulestiku
korraldamise loa.
Kõiki selle valdkonnaga seotud isikuid ja tegevusi reguleerib lõhkematerjaliseadus.

•
•
•

Muutub raske ja sügava puudega
laste teenuste korraldus
Alates 2015. aasta 1. novembrist on
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel pakutud raske ja sügava puudega lastele
Sotsiaalkindlustusameti kaudu lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja toetava teenusena transporditeenust.
Teenused on mõeldud raske ja sügava puudega lastele vanuses 0–17 (k. a),
kes on vanema (sh hoolduspere vanem
ja eestkoste vanem) hooldamisel ja võivad vajada ööpäevaringset hooldust
ning järelevalvet või tuge päevasel ajal.
Jaanuarist 2021 võetakse kasutusele uus korraldusmudel, mille järgi
hakkavad nimetatud teenuseid korraldama vaid kohalikud omavalitsused. Taotlemise protsessis kaob vahelt
ära sotsiaalkindlustusameti poolne
hindamine. Teenuste saamiseks peab
lapsevanem pöörduma kohaliku oma-

valitsuse poole, kes hindab lapse teenusevajadust ning korraldab teenustele suunamise. Finantseerimisel on
veel võimalik kasutada ESF rahastust
kusjuures kogu arveldamine ja aruandlus hakkab toimuma samuti kohaliku omavalitsuse kaudu.
Teenuste osutamise paremaks planeerimiseks kaasatakse enam lapsevanemaid ning kohustusi ja vastutust
jaotatakse ka sümboolselt – uuest aastast hakatakse rakendama lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse puhul
omaosalust, mis on 10 senti tunnis.
Sotsiaaltransporditeenuse omaosalus
on jätkuvalt 20 senti tunnis.
Teenuste taotlemiseks tuleb võtta
ühendust Rae valla erivajadustega inimeste spetsialistiga: Rita Tubarik, tel
5596 4361, e-post rita.tubarik@rae.ee.

REKLAAM
DETSEMBER 2020

25

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

Keemiline puhastus hävitab viirused
COVID-19 viirus levib Eestis taas üha laiemalt.
SOL keemilistes puhastuses puhastatakse riideid
perklooretüleeniga, mis sisaldab eetrit, kloroformi
ja lahustit. Koroonaviiruse puhul on tõestatud, et
see on tundlik antud ainete suhtes. Puhastades
oma tekstiile ja riideid keemilises puhastuses,
purustatakse keemilise töötluse käigus viirust
ümbritsev lipiidikiht ja viirus muutub inaktiivseks.
Sellest tulenevalt soovitame kõiki oma riideid
regulaarselt SOL keemilises puhastuses puhastada lasta. Sellega aitame üheskoos kaasa viiruse
leviku peatamisele ja püsime terved.
SOL Baltics pesumajade gruppi kuulub viis
pesumaja üle Eesti – Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
SOL Pesumajad pakuvad riiete ja tekstiilide
keemilise puhastuse, triikimise ja pesumaja
teenuseid.
Juulis avati kõige uuem SOL Pesumaja Ülemiste
Citys vastvalminud Lurichi majas, kus on nüüd
sarnaselt Maakri pesumajale ka iseteeninduslik
pesumaja. Oleme avatud E-R 9-18.
Vaata lähemalt: www.pesumaja.ee.

Pesumajad
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ROBOTNIIDUK
SINU AEDA!

MEHITAMATA NIIDUMASIN

0¤ sissemakse 0% intress 0¤ lepingutasu
Väärt masin – Korralik töö – Mõistlik hind
WORX LANDROID
M500, WiFi

Hind: 849.WORX LANDROID
M1000, WiFi

500m2

Hind: 1199.-

1000m2

WORX LANDROID
L1500, WIFi

Hind: 1355.-

1500m2

WORX LANDROID
L2000, WIFi

Hind: 1745.-

2000m2

Eelprogrammeeritud, kuni 35% kaldel, vihmaandur, turvakood,
harjavaba DC mootor. TÄIUSLIKUD LISAD: OFF LIMITS virtuaalne piire,
ACS ultrahelisensor, 4G andmeside ja GPS jälgimine, äärelõikus.

0 KAMPAANIA AIATÄHES
6-12 kuud perioodiga,
kuni kaupa jätkub/30.06.2020!

www.aiataht.ee

SAKU - Tehnika 7
PEETRI - Tuleviku tee 10

www.facebook.com/aiataht

REKLAAM
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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

TELLI PITSA
ette või kaasa!

J Ü R I

Tel 5 255 655

Aruküla tee 29, Jüri alevik
Avatud iga päev kell 11–21
www.pizzakiosk.ee

TEHNOÜLEVAATUSKESKUS.EE

Aastast 2002

Info ja tellimine

51 36 999

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
PUITBRIKETT
ÜMAR
PUITBRIKETT
PELLET

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

E-R 8-18 L 9-15

EESTI SUURIM VALIK
KÜTTEMATERJALE!

Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi
E-R 8-18 L 8-15

Egesten OÜ
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

SOOVIME KÕIGILE KAUNEID
JÕULE !
OOTAME 2021 VALIMISTEKS
RAE VALLA MEESKONDA
AKTIIVSEID JA TEGUSAID INIMESI !
Võtke ühendust : 5178387

REKLAAM
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Ootame Sind
terve perega hambaarsti
juurde kontrolli
Avasime vastuvõtud ka hiljuti valminud
Ülemiste Tervisemajas.
Leiame aja vajadusel juba samaks nädalaks.

Ülemiste linnak
Haigekassa lepingupartner | Tegevusluba: L03878

Lisainfo ja broneerimine: 619 9150 või www.unimed.ee
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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

REKLAAM
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Kasutusluba
tagab kindlustunde
Võta meie spetsialistidega
ühendust ja ajame dokumendid
seadusega kooskõlla

projektibüroo.ee

nr 1

kasutuslubade
taotleja Eestis*

* 2019. aastal väljastati
Projektibüroo abil rohkem
kui 250 kasutusluba

REKLAAM
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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

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059
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RAE VALLAVALITSUS OTSIB
TUGIISIKUT ERIVAJADUSTEGA
LAPSELE
Lagedi lasteaias vajab TUGIISIKUT
imearmas 6-aastane poiss Ranar.
Ranari lihastoonus on väga
madal ning seetõttu vajab ta
kõigis oma tegevustes abistajat
ja julgustajat.
Töötasu 6,30 eurot tunnis.
Kui tunned, et töö võiks Sulle
sobida, siis võta ühendust lapse
vanemaga:
e-post liis.aavik1@gmail.com,
tel 5564 4168.

Reakuulutused

•

Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid.Toimivaid,
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt
kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine
ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.
com või 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun
sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise.
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.

•

Müüa Eesti kartul Laura, 25 kg koti hind 12 €.
Ostes 3 või enam – 10 € kott. Müüa ka porgandit.
Lisaks müüa 40 L võrgus küttepuud lepp/kask,
hind al 2,80 €/võrk. Rae vallas transport tasuta.
Info tel 5343 0025.

•

Soovin osta elamumaad Rae vallas 1000–3500
m . Soovitavalt kehtiva detailiga. Pakkumise
tegemiseks palun helista 5678 8009 või saada
e-kiri kikaste1@online.ee. Vaatan läbi kõik
pakkumised.
2

•
•

Muld, multš, turbamuld, liiv, kild, freesasfalt
jne, 1–20 tonni, info@kallur.ee, kallur.ee,
tel 501 2123 võta julgelt ühendust!
Müüme Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti (130 € / 960 kg) ja pelletit (190 € /
975 kg).Tasuta transport. Võimalik tellida ka
väikeseid koguseid. Info 5559 7572.

•
•

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd.Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
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 pottsepateenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude
lõikamine. Muruniitmine (trimmeriga). Lisainfo:
tel 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee.

•
•

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.

Jätkas arutelu sealt, kust see eelmisel õhtul
pooleli oli jäänud, täiendades seda öö
jooksul tekkinud mõtete ja arvamustega.

IN MEMORIAM

PEETER LORENTS
06.03.1944–17.11.2020

Meie hulgast on lahkunud Rae valla
Spordikeskuse nõukogu kauaaegne liige
Peeter Lorents.
Mees, kellele läks korda Rae valla
sporditegevus. Mees, kes mõtles kaasa ja
kellel oli oma arvamus.
Peeter armastas ka ise sporti teha.
Tihtilugu võis teda kohata Jüri ujulas,
kus basseiniringidele järgnes alati ka
lõõgastav saun.
Peeter oli väga toetav. Ta käsitles
kõiki tõstatunud teemasid põhjalikult
ja hingestatult. Teinekord helistas ta
nõukogu koosoleku järgsel päeval tagasi.

Mõnikord helistas ta lihtsalt niisama,
tundes huvi, kuidas läheb ja millised on
hetkel spordikeskuses aktuaalsed teemad,
ise samal ajal oma truu neljajalgse sõbra
turja patsutades.
Spordikeskus
ja
spordikeskuse
nõukogu jäävad Peetrit mälestama kui
aktiivset, osavõtlikku ja kaasamõtlevat
partnerit; huumorimeelset ja üdini
heatahtlikku kaaslast.
Puhka rahus.
Kaastunne omastele.
Rae valla Spordikeskus
Rae valla Spordikeskuse nõukogu

PEETER
LORENTS

Avaldame kaastunnet

PEETER
LORENTS´i

Mälestame kunagist
külavanemat ning avaldame
kaastunnet lähedastele
Veskitaguse külarahvas

lähedastele

Rae Isamaa

Mälestame seltsi kauaaegset
liiget ja head sõpra

Avaldame kaastunnet Ingridile
vanaema

PEETER LORENTSit

TIINA SOLMANI

Rae Valla Alevike- ja
Külavanemate Selts

Majarahvas (KÜ Kasemäe7)

lahkumise puhul.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud.
Meie kaastunne Mati Ennole abikaasa

LILIA ENNO
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne laste peredele ja teistele lähedastele.
Tuulevälja Aiandusühistu pere

Sulgunud on eluraamat, algab
mälestuste tee.
Südamlik kaastunne Joosepile ja
tema perele kalli abikaasa, ema
ja vanaema

TIIU LUIK
Kaotuse puhul.

Perekonnad Kärner, Golubkov,
Tammerand ja Tee

NOVEMBRIS LAHKUNUD
Peeter Lorents
Nikolai Orlov
Salme Kuus
Sofija Lang
Taali Toom
Saima Roots
Tiiu Luik
Lilia Enno
Liia Jakovenko
Kaileen Mägi
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Novembris
registreeritud
sünnid
FREYR KALBUS
GREGOR KULLISAAR
HARALD MÄGI
HUGO KUKK
JAKOB OAD
RAFAEL RAUS
ADAM RAUD
REMI PICHEN
ALEXANDER NIKOLAJEVSKI
HANS ALBRE
ROMEK LOO
KREN ANDERS RAIDPERE
VJATŠESLAV AAS
HUGO BLOND
ADRIAN KÕIV
ALEKSANDR BOITSOV
HANNES KESKÜLA
TOM MUGAMÄE
ROBIN PÕLENDIK
GREGOR ANDRESSON
REVON TUISK
ELIISE MAI KUUSK
AMELIA POST
ADEELE TAMMER
KAIRIIN OTS
ANNI LOIK
MIA-NORA KUPP
MIRTEL VÄHESOO
AMI STELLA AARELO
LISANNA LOMP
ELIS RAHU
KAIRIIN RUSSKI
ELEONORA KADANIK
HANNA POLL
LIIS ŽDANOVITŠ
KÄDI SEPA
RAHEL KIRIN
MABEL MÜÜRSEPP
LOOLA LIHULINN
MILANA DOTSENKO
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Detsembrikuu sünnipäevad
Peedu Sarapik

65

Viive Taal

81

Lembit Uibo

65

Rita Portunova

81

Vladimir Baranin

65

Viivi Kurvits

81

Dmitri Mälson

65

Reino Malts

82

Elve Heinamägi

65

Ilme-Õie Paas

82

Loore Viidemann

65

Lidia Sõeroja

82

Natalja Krasnodubskaja

65

Maria Tarassenko

82

Vaiki Marley

65

Valentina Saks

83

Ats Kangur

70

Aili Hirve

83

Lidia Kurusoo

70

Lembit Pajusalu

84

Marika Rohtla

70

Maret Kirves

84

Anna Basarab

70

Aino Selart

84

Tiina Potter

70

Valentina Malts

84

Anne Lipping

70

Eevi Tamm

84

Irina Kozlova

70

Maimu Kruuk

85

Sirje Taal

70

Valentina Furmanjuk

86

Karl Rei

75

Nelly Lagle

87

Maaja-Triinu Peerna

75

Lehte Hõbeväli

88

Malle Kangur

75

Vaike Everst

89

Yury Peskov

80

Elvi Nigula

89

Eduard Malõševski

81

Irene Kuktal

89

Vilma Pless

81

Nikolai Lepmets

90

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Peatoimetaja: Reti Meema, 5650 3357
Teostus: Meediapilt OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 9250
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

