JAANUARINUMBRIS:

• 100 aastat tuletõrjet
• Lemmikloom olgu hoitud
• Vaida kool on valmis
• Tallinna ringteest saab tark tee
• Tervisest, ravimitest ja nende hinnast
• Järveküla pere kogemus vahetusõpilasega
Rae valla ametlik väljaanne
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Head uut aastat!
Eelarve maht ületab rekordid, kasvavad ka investeeringud.
Loe alates u lk 2
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Rae valla seni suurim ühekordne investeering tehakse taas
haridusvaldkonda, et ehitada uus
Kindluse Kool Peetri piirkonda.
Pilt: Sweco Projekt AS

Suurem tulu
toob julgemad
investeeringud
Rae valla 2020. aasta
eelarvemaht on ligikaudu
61 miljonit eurot, plaanis on
mahukaid investeeringuid, mis
moodustavad eelarvest tervelt
kolmandiku. Rae valla seni
suurim ühekordne investeering
tehakse taas haridusvaldkonda:
Peetri piirkonda ehitatakse
uus Kindluse Kool. Seejuures
kanduvad 16,6 miljonit eurot
maksva koolimaja ehituse osad
kulud lisaks järgmise aasta
eelarvele ka ülejärgmisesse
aastasse.

Lisaks uuele koolile on kuluallikaks ka
sellega koos rajatavad teed – Kindluse
Kooli teenindavateks teedeks on ettenähtud 738 000 eurot ja Turu tee ja
Kindluse Kooli teenindavateks kergliiklusteedeks 442 000 eurot.
„Põhiinvesteeringute poolest sarnaneb 2020. aasta eelarve paljuski viimaste aastate omaga,“ selgitas vallavanem
Madis Sarik. „Võrreldes eelnevatega on
vastuvõetud eelarve aga kõige ambitsioonikam ning suured projektid, nagu
Kindluse Kool ja Peetri park, mängivad
olulist rolli eelarve kõrval ka kogu vallavalitsuse töödes, pakkudes nii väljakutset kui võimalust eneseteostuseks. “
Olulised investeeringud haridusse
Hariduse valdkonna investeeringuteks on vald kavandatud 13,6 miljonit
eurot, mis moodustab 65% koguinvesteeringutest.

61 mln

eurot on Rae valla 2020. aasta
eelarvemaht.
Suurim hariduse valdkonna objekt
on Kindluse Kool. Uue põhikooli ehitamiseks plaanitav summa on 2020. aasta
eelarves 13,3 miljonit eurot, mis on 64%
investeeringute kogusummast.
Oluline on ka vabaaja- ja sporditeenuste valdkond, kuhu panustatakse
algaval aastal 2,6 miljonit eurot ning
maanteetransport ja tänavavalgustus,
kuhu investeeritakse 2,5 miljonit eurot
– see omakorda moodustab 13% investeeringute kogumahust.
Võrreldes 2019. aastaga panustatakse rohkem raha ka põhitegevusse,
kus kulud kasvavad 5 miljonit eurot.

EELARVE
EELARVE

JAANUAR
2020
JAANUAR
2020

3

majandamiskulud
35.1

Kulude jagunemine
kululiikide järgi

%

toetused
4.6
muud kulud
0.2

PERSONALIKULUD
60.2
HARIDUS
74,9

kultuur 8.2
sotsiaalne kaitse 4.6

Kulude jagunemine
tegevusalade järgi

valitsussektori
teenused 4.2

%

majandus 3.3
elamu- ja kommunaalmajandus 2.2
keskkonnakaitse 1.9
tervishoid 0.6
avalik kord 0.1

Peamise osa sellest ehk 2,8 miljonit eurot moodustavad suurenevad personalikulud: 2,4 miljonit panustatakse hariduse valdkonda, kus suurenevad pedagoogilise personali palgad. Ka õpetajate arv suureneb igal sügisel, kuna õpilasi on üha rohkem. Lisaks on varasematest aastatest jõudsamalt suurendatud asutuste abipersonali palgakulusid.
Tugev vald saab laenata
Vallavanema sõnul võtab vald kulude katteks ka laenu. Tugeva finantstervisega vallal pole tarvis laenu karta. „Järgmise aasta investeeringute katteks on vaja kasutada kuni
13 miljonit eurot laenu. 2019. aasta lõpu seisuga on laenujääk 11,5 miljonit
eurolt, ent 2020. aasta lõpuks kasvab
laenujääk 21,7 miljoni euroni. Kasvava
vallana pole meil muud võimalust teenuste tagamiseks,“ sõnas Sarik.

Õpetajaid ootab palgatõus
ning valla laenukoormus
suureneb
Teist aastat järjest lisab vald riiklikult
rahastatava kooliõpetaja miinimumpalga tõusuks ette nähtud 65 eurole kuus
omalt poolt 100 eurot kuus ehk kokku
tõuseb kooliõpetaja miinimumpalk 1415
eurole. Samuti jätkatakse lasteaiaõpetajate ja teiste haridustöötajate palgatõusuga, kelle palk tõuseb keskmiselt 70 eurot kuus ehk vastavalt töökorraldusele
on lasteaiaõpetaja miinimumpalk uuest
aastast 1220 eurot või 1330 eurot kuus.
Kvaliteetne haridus, head liikumisvõimalused ja kaasaegne elukeskkond on
see, miks inimesed Rae valda soovivad
kolida. Seega soovitakse ka uue eelarvega just nende väärtustele säilitamisele ja
arendamisele rõhku panna.
Valla laenukoormus kasvab, ent kuna
lähiaastatel on oodata elanike arvu jätkuvat kasvu ja sellest tulenevalt ka stabiilselt maksuraha laekumist, ei pea vallavanema sõnul laenuvõtmist kartma.

Avalik ruum on oluline
Rae valla 2020. aasta eelarvega on
hulk investeeringuid plaanis avaliku
ruumi rikastamiseks. Puhkeparkide tegevusala investeeringute kavas on objekte 2,1 euro jagu, neist olulisemad on
Jüri aleviku keskväljaku rajamine, mänguväljakute atraktsioonide väljavahetamine ja Jüri aleviku kauaoodatud
koerteväljaku rajamine. Suurim on aga
Peetri pargi I etapi ehitus, mida hakkab
teostama Nordecon AS. Pargi esimese
etapi ehitustööde maksumuseks koos
käibemaksuga kujuneb lepingu järgselt
1 495 200 eurot.
Vallavolikogu esimees Tõnis Kõiv kinnitas, et volinikud on valda ees ootavaga kursis, suurtes küsimustes ja investeeringutes erilisi vaidluskohti ei ole:
„Kindlasti on oma osa sujuval eelarveprotsessil, mille kandvaks osaks on vallavalitsuse ettevalmistus ja volikogu komisjonides tutvustamine/kaitsmine.
Märkimist väärib valla finantsjuht Tiit
Keerma, kes detailselt eelarvet selgitas.”
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Eelarve aastal 1917

Ajaloo ilu
Eelarve vastu võtmise eel leidis
Vaida raamatukogu juhataja Reet
Raudkepp arhiivides ringi vaadates põneva dokumendi. Küsisime,
milliseid mõtteid tekitas 1917. aasta
eelarve tänase majandus- ja eelarvekomisjoni esimehe Agu Laiuse
peas 2020. aasta eelarve vastu võtmise järgselt?

AGU LAIUS

VALLAVOLIKOGU ASEESIMEES, MAJANDUS- JA
EELARVEKOMISJONI ESIMEES

Rae vald on kogu oma pika ajaloo kestel
olnud toimekas. Näeme, et maksud ja
eelarve on olnud konservatiivsed läbi
100 aasta. Ikka nii, et vaadatakse üle tulud või kes on „Walla maksumaksjateks
arvatud“. Selleski pole palju muutunud.
Maksu maksavad nii siis kui ka täna valla

ettevõtjad (talukohtade pidajad), elanikud, samuti vallas kauplejad. Maamaks
on samuti läbi aegade püsiv maks olnud.
Kuludki on tuttavad ja nähtavad ka
tänases eelarves: hariduskulud (koolimajade kulud, õpetajate palgad), vallavalitsemise kulud jt. Küll aga saame teada,
et tollal pidi vald üleval pidama ka oma
postimeest,vange.
Selline ehe dokument viib mõtted pikale traditsioonile ühiselu korraldamisel
meie vallas. Selle püsivusele ja muutumisele. Neile, kes läbi aegade on valla arengusse panustanud.
Dokumentide leidja on Reet Raudkepp,
täistekst asub Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu andmebaasis
ETERA.

UUDISED
JAANUAR 2020
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Valla suurima munitsipaalmaja
rekonstrueerimistööd on lõppenud
Ehituse tänaval Jüris neljakorruselises kortermajas on ühtekokku 40
korterit, mis lisaks toimetulekuraskustega inimestele on koduks ka
mitmetele allasutuste, sh koolide
õpetajatele. Tööde käigus tehti
täielikult ümber ligi kümne aasta
vanune IV korruse juurdeehitus,
soojustati ja loodi hüdroisolatsioon
vundamendile ning vahetati välja
torustik ja elektrisüsteemid.
Lisaks uuendati fassaad, paigaldati
korralik ventilatsioon ja uuendati nii
trepikodade kui korterite siseviimistlus.
Kokkuvõttes on tööde tulemusel
märkimisväärselt paranenud üürnike
elutingimused, maja üldine seisukord
ja energiatõhusus, mis annab edaspidi
kokkuhoiu ka ülalpidamiskuludelt.
Ka maja soklikorruse ruumid, mis
on aastaid tühjana seisnud, saavad
juba tuleval aastal endale uue kasutuse. Sedasi teatas vallavanem Madis
Sarik aasta lõpu eel Rae valla väärikate
jõulupeol peetud kõnes.
„Rae vallas on tublid ja toimekad
memmed ja taadid, kes oma klubi tegemistega on meile suureks väärtuseks.
Vallavalitsusele on küll ammu teada,
et nad on enda tegevuse laiendamiseks ka päris oma ruume soovinud,
kuid seni pole selleks võimalust leitud.

Nüüd, kui meie munitsipaalmajas on
remont lõppenud, on meil hea meel
pakkuda neile seda võimalust ja anda
uued ruumid nende käsutusse,“ sõnas
Sarik.
Ehituse tänav 6 munitsipaalmaja
lammutus-, projekteerimis- ja ehitus-

Millal ilmub vallaleht?
Ka uuel aastal teostab vallalehe
postkastidesse kannet AS Eesti Post
ja see toimub üldjuhul kolme tööpäeva jooksul alates lehe laialikande
algusest.
Arvestama peab sellega, et erinevatesse valla piirkondadesse jõuab leht
erineval päeval, vastavalt kirjakandjate töögraafikule.
2020. aastal algab lehe laiali kandmine järgmistel kuupäevadel:
Veebruar – kande algus kolmapäeval, 12. veebruaril
Märts – kande algus kolmapäeval,

•
•

11. märtsil
Aprill – kande algus kolmapäeval, 8.
aprillil
Mai – kande algus esmaspäeval, 11.
mail
Juuni-juuli – kande algus kolmapäeval, 10. juunil
August – kande algus kolmapäeval,
12. augustil
September – kande algus kolmapäeval, 9. septembril
Oktoober – kande algus kolmapäeval, 7. oktoobril
November – kande algus kolmapäeval, 11. novembril

•
•
•
•
•
•
•

tööd teostas AS Remet koos PRO EHITUS OÜ-ga ning tööde üldmaksumuseks kujunes umbkaudu 1,6 miljonit
eurot. KredExi kohaliku omavalitsuse
elamufondi investeeringu toetusel
ette võetud tööde maksumusest on
vallal võimalik tagasi saada 50%.

•

Detsember – kande algus kolmapäeval, 9. detsembril
Kui Rae Sõnumid teile antud kuupäevade vahemikus ei jõua, palume
meid sellest teavitada saates kirja koos
oma koduse aadressiga sonumid@rae.
ee või helistades numbrile 5303 7646.
Seejärel saame anda Omniva vahendusel info edasi piirkonda teenindavale postiljonile.
NB! Uutele ehitistele postkasti
paigutamisest või juba olemas olevatel selle asukoha muutumisest tuleb
Eesti Posti teavitada kirjalikult või läbi
veebilehel oleva vormi.
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Assaku päästekomando auto.

Urvaste päästekomando auto.

100 aastat

tuletõrjet Rae vallas
1920. aasta veebruaris
ilmus ajalehes „MAA
HÄÄL” selline artikkel:

Waida-Arrowalla wastastikkuse abistamise selts tulekahjude kordadel, Rae
wallas, Harjumaal.
Selts on asutatud 1920. aasta 20.
jaanuaril. Eesmärgiks on oma liikmetele tulekahju korral, mis nende majas
juhtub, raha, ehitusmaterjalideega ja
nende juurdeveoga abistamine.
Selts registreeriti 17. veebruaril
1920.a.
Seltsil on omanimeline kinnistu.
(Ehk mõni lugeja teab, mis see oli
ja kus asus?)
Seltsi liikmeteks võivad olla Waida ja Arro (Aruvalla) valdade majade
omanikud. Liikmetel on aastamaks
ja tulekahju kordadel abiandmise osamaks. Seltsil on tule eest hoidmise ja
tulekustutuse abinõud.
Juhatuse asukoht on Waitas, Rae
vallas. Tulekahju vastastikuse abiandmise seltsi asutaja ja esimees alates
1920. a., Aruvalla Miku talu peremees.
Julius Liivak.

Rae päästekomando auto.

Seega saab kuu lõpus tähistada meie
valla piires sadat aastat päästeteenuse
olemasolu. Möödunut aitas meelde tuletada Rae valla aukodanik ja MTÜ Rae
Tuletõrje- ja Päästeseltsi eestvedaja
Peeter Böckler.
1934. aastal moodustati eelpool
mainitud seltsist tuletõrjeühing, mis
tegutses kuni Eesti okupeerimiseni
1940. aastal. Peale II maailmasõda tegutses Nõukogude Liidus tänapäeva
mõistes päästetöödega kaks eraldiseisvat asutust – tsiviilkaitse ja siseministeerium.
Tsiviilkaitse alla koondus Eesti

Kui 2000. aastal
sai teatavaks
Assaku päästekomando
likvideerimine, siis
Rae valla turvalisuse
huvides asutasid
grupp valla elanikke
2001. aasta jaanuaris
mittetulundusühingu Rae
Tuletõrje- ja Päästeselts.

KOGUKOND
JAANUAR 2020
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Vaida päästekomando auto.

NSV Ministrite Nõukogu esimehele
alluv tsiviilkaitsesüsteem, mida juhtis tsiviilkaitsestaap. Tuletõrje, mis
oli tollel ajal veel sõjaväestatud, allus
Eesti NSV siseministeeriumi tuletõrjevalitsusele, mis 1990. aastal nimetati
ümber Siseministeeriumi Tuletõrjevalitsuseks, säilitades siiski eelmise
organisatsiooni ülesehituse ja põhimõtted.
Iga teadlik, s.t tsiviilkaitseõppused
läbi teinud Eesti NSV kodanik teadis
elukoha ja töökoha lähimat pommivarjendit, kuigi tal polnud aimugi selle plahvatuskindlusest. Paneelmaja
keldrikorrusel paiknev varjend polnud tegelikult plahvatusvarjend, vaid
toonast ehituskvaliteeti arvestades
kõigest tavaline kiirgusvarjend. Tsiviilkaitsealane väljaõpe oli kõrgel tasemel. Ei olnud nii, et ainult rivisamm
ja gaasitorbiku pähetõmbamine aja
peale.
1980 aastate algses löödi tsiviilkaitse kahte lehte: tsiviilkaitseplaanid sõjaolukorras ning rahuolukorras.
Tsiviilkaitse põhiülesandeks oli siis
elanike ettevalmistamine avariideks
ja looduskatastroofideks ning kahjustuskoldes käitumiseks. Arvuteid ja
mobiiltelefone siis küll veel polnud,
tsiviilkaitsestaapidel oli ainult raadioside.
Muutuste tee nõukogude ajast
tänapäeva
1992. aastal, kui taasasutati Rae
vald, oli meil kaks suurt sovhoosi,
A. Sommerlingi nimeline ja Vaida ning
Jüris asus väga suure ehitusettevõtte
EKE EMV tootmisbaas. Kõikides asutustes tegutses tsiviilkaitse ning mõ-

lemail sovhoosil olid oma tuletõrjeautod ja nendel ka meeskonnad. Koos
sovhooside lagunemisega hävines Jüri
sovhoosi tuletõrjeauto.
Rae valda jäi teenindama ainult
Vaida tuletõrjeauto, mille Vaida sovhoos andis üle Rae vallale. Auto jäi
oma endisesse depoosse Vaida keskusehoone juures, kus ta on ka praegusel momendil. Auto on entusiastide
Peeter Böckleri, Haljand Loiki ja Vello
Misleri eestvedamisel 1993. aasta jaanuarikuust alates kuni tänase päevani
käinud tulekahjusid kustutamas nii
Rae vallas kui ka naabervaldades.
1994. aastal, siis kui Harju Tuletõrje alluvuses olevale Loo komandole
hakati AS Talleggi poolt kitsendusi
tegema, sai selle juht hr Garri Neerer
kaubale Rae vallaga ning kolis Assakul
asuvasse endisesse Harju rajooni kõrgete parteilaste autojuhtide remondija puhkebaasi ruumidesse. Komando
nimetati Assaku komandoks.
Aegade jooksul on Harju Tuletõrjest saanud Harjumaa Päästeteenistus
ja veel hiljem Põhja-Eesti Päästekeskus. Tuletõrjekomandodest said päästekomandod. Assaku päästekomando
likvideeriti 2001. aasta jaanuarist, alles
jäi aga kaks kustutusautot ja üks mees
24-tunnise valvegraafikuga. Komando
nimetati ümber Assaku abikomandoks.
Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi
asutamine
Kui 2000. aastal sai teatavaks Assaku päästekomando likvideerimine,
siis Rae valla turvalisuse huvides asutasid grupp valla elanikke 2001. aasta
jaanuaris mittetulundusühingu Rae

Tuletõrje- ja Päästeselts. Seltsi juhatus
valiti kaheksaliikmeline: Endel Lepik, Peeter Böckler, Aldo Laid, Veikko
Juusu, Roland Juusu, Arvo Meos, Ivar
Puhk ja Ragnar Plees.
Juhatuse esimeheks valiti Peeter
Böckler Vaidast ja mittetulundusühing Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
registreeriti 07. mail 2001. aastal. RAE
TPS-il on praegu kolm tegutsevat tuletõrjekomandot: Rae, Vaida ja Urvaste.
Komandodel on järgmised autod: Raes
SCANIA (8 tonni vett), IZUZU (1 tonn
vett ja suurendatud läbimisvõime)
ja SCANIA (multilift konteinerite teisaldamiseks), Vaidas SCANIA (3 tonni
vett) ja GAZ-53 (4 tonni vett), Urvastes
VOLVO (12 tonni vett) ja ZIL 133 (1 tonn
vett ja suurendatud läbimisvõime, furgoon inimeste evakueerimiseks raskendatud oludes).
Tänapäev – Assakul tegutseb 23
päästjat
2001. aastal alustati Assaku komando taastamist, sest Rae vald arenes – elamuid ja rahvast tekkis juurde
ning kerkisid ka mitmeid uued tehnopargid.
Assaku komando päästepiirkonda kuuluvad Rae vald, Kiili vald, osa
Raasiku vallast ning Tallinna linn. Komandopealikuks sai Veikko Juusu, kes
alustas selles komandos 1996. aastal
päästja-autojuhina.
Komando käsutuses on praegu
päästeauto SCANIA (3 tonni vett) ja
maastikusõiduk ARGO 8X8 (0,8 tonni
vett). 2019. aastal on Assakul tööl 23
päästjat. Tööl on neli vahetust, kuus
meeskonna vanemat, 16 päästjat ja komando ülem Leho Lõiv.
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Vähekindlustatud perede lapsed said
jõulukingid valla ettevõtete töötajatelt
Rae valla vähekindlustatud perede
laste jõulupuude alused täitusid
juba mitmendat aastat kohalike
ettevõtete töötajate poolt tehtud
kingitustega. Laste jõulusoovid
ulatusid uutest soojadest riietest
voodipesuni.
„Tegelikult olid soovide täitjaks pigem ettevõtete töötajad kui ettevõtted
ise, sest individuaalseid jõulusoove
täidavad töötajad isiklikult. Meie ettevõtte enda poolt pakume lisaks kinkide tasuta transporti perekondade
jõulukuuskede alla,“ selgitas algatuse
ellu kutsunud DPD Eesti personalijuht
Annika Oruaas. „Kohalikku kogukonda panustamine on meile alati väga
oluline olnud ning see projekt abistab
otseselt just kohalikke inimesi. Samamoodi toetame näiteks sügisel valla
kooliminevaid lapsi.“
„Möödunud aastad on näidanud,
et selline süsteem töötab päris hästi –
vald edastab meile vähekindlustatud
perede poolt kirja pandud jõulusoovid,

kus nimekirjas, kellele milline kingitus oleks kõige suuremaks sooviks.
Sealt nimekirjast valivad siis meie

inimesed ja meie Lehmjas asuva peakontori naaberettevõtete head töötajad välja, millise kingi nemad teevad.
Toovad kingituse meie juurde ja meie
kullerid toimetavad need siis õige jõulukuuse alla,“ lausus Oruaas.
Seekord edastas oma kingisoovid
kümme perekonda rohkem kui 20
lapsega. Mitmete soovide hulgas olid
näiteks uued soojad riideesemed, kuid
sooviti ka voodipesu, mänguasju, jalatseid või lihtsalt hügieenitarbeid ning
maiustusi. DPD kullerid toimetasid
vahetult enne pühade algust kõik jõulusoovid ka otse perede uste taha.
„See tore algatus toimub juba 6.
aastat ja täname väga kõiki oma heade
naabrite töötajaid, kes on sellega nii
innukalt kaasa tulnud,“ lausus Oruaas.
Lisaks DPD Eesti töötajatele abistasid
sellel aastal lastele jõulukinkide tegemisega head inimesed ettevõtetest
History & Heraldry Europe, Hilding
Anders Baltic, Pipelife Eesti, Horticom
ning Via 3L.

Abivallavanem Priit Põldmäe sai tunnustuse osaliseks
Traditsioonide kohaselt tänati ja
tunnustati Harjumaa aastalõpuballil ka neid inimesi, kes oma igapäevatööga kohalikes omavalitsustes
panustavad meie kodukoha ja
Harjumaa arengusse.
Tänavu pälvis väärika tunnustuse
Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe,
kellele anti üle Aivar Simsoni pronksskulptuur Väike HOLMER. Auhinna
nimi on tuletatud Harjumaa Omavalitsuste Liidu lühendist HOL, millele on lisatud Me Ehitame Riiki ja selle eesmärgiks on Harjumaa omavalitsustegelaste
tunnustamine ja omavalitsuste koostöö
arendamine.
Priit Põldmäe on suunanud ja
edendanud Harjumaa omavalitsuste
arengut juba 20 aastat. Valituna esmakordselt 1999. aastal Rae vallavolikokku, on ta juhtinud esimehena Rae vallavolikogu tööd (aastatel 2003–2004)
ning olnud erinevate volikogu komis-

jonide esimees. Alates 2013. aastast kureerib ta Rae valla abivallavanemana
ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi.
Rae vald on kümmekond viimast
aastat olnud tormilise arenguga, seda
eelkõige planeerimis- ja ehitustegevuses. Nende protsesside juhtimine
nõuab oskust näha valdkonda avara
pilguga, mille toeks on sügavad teadmised ja kogemus protsesside toimimisest.
Priit Põldmäe on abivallavanema
läbi planeerimisprotsessidesse panustamise taganud Rae valla stabiilse ja
täisväärtusliku elukeskkonna arengu.
Ta on kaasaegsete üldplaneeringute
koostamise vedaja ja planeeringuprotsesside koolitaja.
Samuti jagab ta oma teadmisi esinedes koolitajana omavalitsuse ehitustegevuse arendamisest.
Palju õnne!

FOTO: PEETER HÜTT

KOGUKOND
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Teated:
Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande
eelnõu avalikustamine toimus
01.09.–30.09.2019 ja avalik arutelu
toimus 12.11.2019 Peetri kooli saalis.
Avalikustamise käigus laekus 50
kirjaga 76 ettepanekut, arvamust ja
küsimust. Rae vallavalitsus on arvestanud või osaliselt arvestanud 28 ettepanekuga, mille alusel lahendust
korrigeeritakse. Täiendav info Rae
valla põhjapiirkonna üldplaneeringu kohta on leitav valla kodulehel
https://www.rae.ee/pohjapiirkond.

Maa-amet annab teada
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks: Harju maakond Rae
vald Karla küla Kirikuaru kinnisasi:
65301:001:4501;
10 406 m²; kasutusala pindala
0,98 ha; alghind 50.-, tagatisraha 12.-.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on
28.01.2020.
Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
müümiseks: Rae vald, Vaidasoo küla,
Kingu kinnistu: 65301:001:4334, pindala 1,8414 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, alghind 8290.-, tagatis 820.-.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on
30.01.2020.
Täpsemat informatsiooni saab
Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.

Rae küla üldkoosolek
Järveküla kooli
auditooriumis 23.
jaanuaril kell 17.30–19.00
Päevakavas:
1. RVAK-si esindaja sõnavõtt
2. Jooksvad küsimused
Lisainfo: külavanem Margit Kaitsa, tel
503 4991, margit.kaitsa@hotmail.com

Rae valla Kultuurikeskuse saalis

19. jaanuaril 2020
algusega kell 15.00

KONTSERT
„100 aastat
tuletõrjet
Rae valla maadel”
Esinevad:
Meesansambel „KULDNE ÕHTUPÄIKE”
Voldemar Kuslap
Erich Krieger
Boris Lehtlaan
Slaidiprogramm tulekustutusvahenditest
Üllatusesinejad Rae Kultuurikeskusest
Kohvilaud
Sissepääs tasuta

Aruvalla küla
üldkoosolek

ning igaüks saab endale meisterdada
mesilasvahast toreda uueaastakingi.
Lisainfo: Kaia Talvik, tel 522 3180

Lilleoru õppe- ja
külastuskeskuses, 18.
jaanuaril kell 11.00

Patika ja Kautjala
külade arengukava
arutelukoosolek

Päevakord:
1. Aruvalla Külaselts MTÜ 2019. a
majandusaasta aruande kinnitamine
2. Aruvalla uue kodulehe esitlus
3. Tulevikuplaanide arutelu: külaplats
ja ühisüritused
4. Kohapeal tekkinud küsimused
Lisaks teeme väikese ekskursioon
Lilleoru õppe- ja külastuskeskuses

Patika Toidutoas 26.
jaanuaril kell 11.00
Kavas arengukavas planeeritud
teemade arutelu ja täiendavate
ettepanekute kogumine. Arengukava
mustandiga saab tutvuda veebilehel
www.kautjalapatika.ee. Lisainfo:
Eva Jaanson, evajaa@gmail.com
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Jooksu pistnud lemmikloom
maksma minna
Lahtiselt ilma omanikuta
hulkuvad lemmikloomad
on ikka teema, mis aeg-ajalt
kõneainet pakub.
Muret põhjustab nii nende tikkumine võõrale kinnistule kui ka hukkumine õnnetustes, mis lisaks omanikule valmistab kindlasti meelehärmi
ka autojuhile või hukka saanud looma leidjale.
Lisaks aga võib lahti pääsenud lemmikloom põhjustada teiste liiklejate
seas hirmu või neid koguni rünnata,
nagu näitab piirkonna politsei poole
läkitatud pöördumistest saadud info.
Nimelt teavitati 2019. aasta jooksul
Rae vallas politseid kokku kaheksast
loomaga seotud juhtumist, neist kolmel korral on koera ründe tagajärjel
tekkinud varaline kahju või inimesele
tervisekahjustused.
Vallavalitsusse aga jõuab lemmikloomadega seotud kaebuseid
veel rohkemgi. Möödunud aastal oli
teateid 40 ringis, järelevalvemenetlus algatati ligikaudu 10 omaniku
suhtes ja väärteomenetlus 1 korral. Peamised probleemid on seotud
koerte korduva hulkumisega, mis
tähendab, et koeraomanikud ei ole
taganud koerakindlaid piirdeaedasid ja umbes poolte kaebuste puhul
selgub, et koerad on kiipimata ja/või
registreerimata. Lisaks põhjustab
kogukonnas meelehärmi ka koerte
haukumine päevasel või öisel ajal,
see, kui rihmastamata koertega viibitakse avalikus kohas või see, kui
koer, kes on küll oma aias, ehmatab
sööstmise ja haukumisega kõnniteel
möödakäijaid.
Selleks, et edasi anda, milliseks
õuduseks võib kellegi jaoks aga kujuneda kokkupuude end koduhoovist
välja murdnud lemmikloomaga, avaldame Assaku elaniku Anne-Lii kirja
pandud loo ühest saatuslikust jalutuskäigust.

10 päeva enne õnnetust, õnnetusele järgnevad pildid aga enam trükimusta ei kannata.

Missy saatuslik jalutuskäik
Anne-Lii Sild – koerakasvataja nägemus: olen Eestis ainuke austraalia
terjerite kasvataja, Eesti Terjeriühingu
juhatuse liige ja ajakirja „Meie Terjerid“ peatoimetaja – seega olen aastakümneid koertega tegeledes nii mõndagi näinud ja kogenud.
Koerakasvatajana panen rõhku
sellele, et kõik minu kasvandikud
leiaksid endale vastutustundlikud
omanikud, kellel jagub aega ja indu
koeraga tegelemiseks, et kutsikast
sotsiaalne ühiskonnaliige kasvatada.
Kodus on meil 2 austraalia terjerit, üks
kutsikas ja valvuriks lõuna-vene lambakoer. Osad aretuskoerad on paigutatud peredesse, kus nad elavad tavalise
lemmiklooma mõnusat elu.
Teisel novembrikuu neljapäeval

läksin Assakul kahe täiskasvanud
koera ja 5-kuuse kutsikaga tavapärasele ringile jalutama, kui ootamatult
ründas meid Veski tee lõpus oma territooriumilt välja sööstev saksa lambakoera laadne koer. Sündmuse juures
viibinud peremehe käsklusi koer eiras
ja välgukiirusel lähenev elukas haaras
12-aastase Missy tagaosast ning hakkas teda tuuseldama. Selles rüseluses
oli kutsikas Pralle lahti pääsenud ja
järgmisel hetkel oli suur koer kutsikat
jahtimas, mis õnneks lõppes sellega,
et omanik suutis oma kurikaela kinni
võtta ja aedikusse paigutada. Kutsikas
kihutas kabuhirmus kodu suunas ja
mina, õnnetul kombel ilma telefonita,
olin verise Missy ja rihmas kargleva
Booraga abitult tee ääres maas. Võttis
aega, mis see võttis, aga perenaine sai

LEMMIKLOOMAD
JAANUAR 2020

võib kalliks
autole hääled sisse ja toimetas meid
koju. Missy vigastused olid väga suured
– kõht oli lõhki rebitud ja üks tagajalg
tundus elutu. Pidime kiiresti kliinikusse saama ja siin aitas meid ründaja perenaine, sest minu abikaasa pidi jääma
kadunud kutsikat otsima. Enda verisele
käele polnud aega tähelepanu pöörata, kuid loomakliinikust tagasiteel sai
traumapunktist läbi käidud.
Keerulised otsingud
Samal ajal olid minu lähemad sõbrad-koeraomanikud organiseerinud
tõsised otsingud Assakul ja selle ümbruses. Šokis loom võib täiesti ettearvamatult käituda ja põgeneda kuhu iganes ning muret tegi kutsikaga kaasa
lohisev pikk rihm, millega võib kergesti eluohtlikusse lõksu sattuda.
Kui kokku lapitud Missy Vilde
loomakliinikust (mis pidanuks juba
tunde suletud olema) hilisõhtul kätte
sain, siis tundus asi üsna lootusetu.
Väljavaade oli selline, et kui ta hommikuni elab, siis võib järgneda vasaku
tagajala amputatsioon, sest vigastused
olid nii suured ja reieluu puusaliigesest lootusetult väljas. Arstina suutsin
oma koera ise kodus terve öö ravitseda
– vedelikku tilgutada, narkoosirohtusid, valuvaigisteid ja antibiootikume
manustada ning hommikul viisin ta
raskes seisundis loomakliinikusse tagasi.
Pralle otsingutesse oli uskumatult
palju inimesi kaasatud. Öised miinuskraadid ja härmatisega kaetud hommikune muru ei jätnud palju lootust
loomakest elusana leida, kuid kahekümne tunni möödudes tuli lõpuks
rõõmusõnum – Pralle leiti lähedal asuvast taluhoovist oksakuhilasse rihmaga kinni mässitult siiski elusana. Kergendus oli tohutu ja tänutunne kõigi
abiliste suhtes piiritu.
Ka Missy olukorras tekkis positiivne pööre ja kuu aja möödudes võimaldas tema stabiliseerunud seisund
teha ortopeedilise lõikuse, mis küll ei
taasta käpa funktsiooni, kuid säästab
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Lemmikuga
turvaliselt
jalutama
eakat looma valust ja loodetavasti võimaldab hiljem käppa mingil määral
kasutada. Iga lemmikloom on oma peremehele armas ja lisaks armastatud
lemmikule on Missy (esimene selle
tõu aretusemane Eestis) olnud väga
edukas aretus- ja näitusekoer, kelle
arsenali kuulub üle 40 näitusetiitli.
Kümme päeva enne õnnetut juhtumit
oli ta veel rahvusvahelisel näitusel
võitjate hulgas poodiumil.
Kahjuks peab tõdema, et selle pere
koerte poolt polnud see kaugeltki
mitte esimene rünnak. Olen ise palju
aastaid tagasi kogenud kahte kergemat juhtumit, kus veterinaarikulud
said kompenseeritud ja asi omavahel
lahendatud. Nüüd, kui peres uus noor
koer, on kurb näha, et ka selle looma
käitumismuster on samasugune ja
pererahvas peab jätkuvalt maksma
vigastatud loomade ravikulusid, mis
antud juhul pole sugugi väikesed.
Minult on sageli küsitud, et kuidas
käituda suure koera rünnaku puhul
ja olen seda küsimust omakorda kogenud spetsialistidele esitanud. Kahjuks ei ole sellele küsimusele ühest
vastust. Alati tasub olla tähelepanelik
ja võimalikke ohtlikke situatsioone
ennetada. Kasu võib ju olla pipragaasist või muudest peletavatest vahenditest, kuid halvad olukorrad tekivad
reeglina ootamatult ja kulmineeruvad
kiiresti. Võtmeküsimus on ikkagi ründav koer – meil ei tohiks olla vabalt
liikuvaid koeri, kes võivad teiste elu ja
tervise ohtu seada. Siin ei saa kunagi
süüdistada koera, vaid peremeest, kes
on looma eest vastutav.
Omanik katab kahjud
Üsna levinud on mudel, kus ründaja koera omanik katab kahjusaanute
kulud ja asi piirdub omavahelise kokkuleppega. Jah, see on tõesti mõistlik,
kui tegemist on üksiku õnnetu juhtumiga. Kui aga koeraomanik sellest
õppust ei võta ja ohtlikud olukorrad
korduvad, siis tuleb asjale anda ametlik käik.

Selleks, et koeraga turvaliselt vabas
õhus aega oleks võimalik veeta,
sai sügisel alustatud valla esimese
koerteväljaku rajamisega.
Esimene jalutusväljak rajatakse
Jüri alevikku, valla omandis olevale
maale Laste ja Suve põik tänavate ristmikul. Tulevikus on plaanis sarnane
võimalus luua ka Peetrisse.
Ehitustööd, mille maksumuseks
on arvestatud umbes 30 000 eurot on
jaotatud kahe eelarveaasta peale ja
jätkuvad kevadel, kui ilmastikuolud
edasisteks töödeks taas soodsamad
on. Esimeses etapis puhastati puude
vaheline ala sinna kasvanud võsast ja
valmistati ette pinnas. Teise etapina
rajatakse aed ja paigaldatakse varustus.
Kaheks osaks jaotatud, suurtele ja
väikestele koertele mõeldud aladele
tulevad erinevad atraktsioonid, istepingid, prügikastid, koerte ekskremendikastid ja infotahvlid.
Sellest, millal koerteväljak kasutamiseks lõplikult valmis on, anname
kindlasti sotsiaalmeedia ja kodulehe
vahendusel kõikidele loomasõpradele
märku!

12

RAE SÕNUMID
JAANUAR 2020

Vaida kool on valmis ja ootab lahtiste
Vaida kooli ulatuslik rekonstrueerimine on olnud
pikaaegne ja järjekindel töö,
mis sai alguse juba 2016.
aastal. Nüüd saab viimaks
tõdeda, et koolimaja on
valmis.
Uuenduskuuri viimase etapi raames, mis aasta lõpuga ühele poole sai,
sai koolimaja võimla uue välifassaadi
ja soojustuse, korda tehti katus, vahetati ventilatsiooniseadmed ja -torustik
ning kuni selle aluskihini renoveeriti põrand, mille kehv seisukord oli
ka kogu projekti suurim halb üllatus.
Nüüd hoiab võimla põrandat paigal
rohkem kui 120 betooni paigaldatud
toestusvaia ja põrandat katab uudne
materjal, mis on puidust vastupidavam ja kergesti hooldatavam.
Uueks sai ka võimla sisemus –
nüüd on seal kaasaegne helisüsteem
ja valgustus, akendele saab nupuvaju-

Uuenenud koolivõimla sportijate ootel.

tusega kardinad ette tõmmata ja saali
pimedaks teha, et siis uuelt ekraanilt
pilte, filme või esitlusi vaadata. Kokkuvõttes saavad nii õpilased kui ka
kogukond oma kasutusse kaasaegse
spordisaali, mis liikumistundide kõrval on sobilik ka erinevate ürituste ja
kogunemiste läbiviimiseks.
Nagu ka kõikide muude valla spordirajatiste eest hoolitseb ka Vaida kooli võimla eest Rae valla spordikeskus,
läbi kelle käib ka saali rentimine.

Ehitustööde esimese kahe etapi
maksumus oli ümmarguselt 2,5 miljonit eurot, millele lisandus nüüd kolmandas etapis rohkem kui 450 tuhande eurone investeering. Vaida Kooli
uuenduskuuri rahastus on täies ulatuses tulnud valla eelarvest.
Samuti on viimastel aastatel palju
panustatud kooli arendustegevusse ja
valminud on uus arengukava. Algava
registreerimisega järgmiseks õppeaastaks esimestesse klassidesse kut-

SPORT
JAANUAR 2020
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Spordihoone uus välisfassaad.

uste päevale!
sub vana ja väärikas, kuid samas kaasaegne ning hubane Vaida Põhikool
20. veebruaril lahtiste uste päevale
kõiki huvilisi Rae vallast.
Kool on saanud 2017. aastal Harjumaa Turvalise Kooli tiitli, 2019. aastal
Rae valla ja Harjumaa Omavalitsuste
Liidu konkursil „Kaunis kodu“ tiitli
asutuste kategoorias, niisamuti Eesti
Vabariigi Presidendi tunnustuse. Õpijõudlus ja edukus on kõrge, rohkelt
huviringe ning õpetamisel individuaalsem lähenemine.
Lahtiste uste päeval on koolimaja
avatud külalistele 08.15–13.00. Osaleda
saate õppetundides. Juhtkonna liikme saatel toimub koolimajas ringkäik.
Vaida Põhikoolis õpivad valdavalt Vaida ümbruskonna lapsed, kuid on ka
õpilasi Peetrist, Järvekülast ja Jürist.
Tulevaste 1. klassi õpilaste vanemate üldkoosolek toimub 07. mail
2020 kell 18.00.
Kooli kohta täpsemat infot vaata
http://www.vaidakool.ee.

18. VEEBRUARIL 2020 ALGUS KELL 18.00 JÜRI UJULAS

UJUMISTEATEVÕISTLUS
KOOL VS. VILISTLASED
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri Gümnaasiumi praegused õpilased ja töötajad. Auhinnaks medal
ja rändkarikas!

Ujumisvõistluse juhend:
Kuna võistlus toimub vabariigi aastapäeva tähistamise raames, siis võistkonna suurus on 24 inimest.
Vanus, sugu või amet ei ole oluline. Ühe etapi pikkus on 50 meetrit.
• Kooli võistkonna komplekteerib spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end 10. veebruariks aadressile: http://vilistlane.ee/ujumine
Kohtumiseni 18. veebruaril 2020 kell 18.00! Soojendusujumised algavad kell 17.00
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Kindluse Koolil on oma veebikodu
Lisaks aasta lõpus alanud ehitustöödele valmis sügisel avataval Kindluse
Koolil hiljuti ka oma veebileht.
Kui koolimaja näol on tegemist
valla seni suurima investeeringuga,
siis veebilehe valmimise lugu on näide teisest äärmusest – see ei maksnud
esiti sootuks midagi. Uurisime, miks
ometi võttis üle 20 aasta turunduskommunikatsiooni alal erasektoris
töötav Kadi Roovik ette ühele koolile
vabatahtliku panuse korras kodulehe
meisterdamise.
Kuidas sattusid Kindluse Kooli
algatusmeeskonda?
Siin on väga lihtne põhjus – tunnen Annika Räime 20 aastat! Ja kui
ma kuulsin, et ta on võtnud vastutuse
asuda uut kooli juhtima, siis juubeldas mu süda rinnus. Sest see kõik on
lihtsalt nii õige. Tema nägemus, soov,
agarus ning oskus viia ellu unistuste
kooli, millisest me nii mõnedki aastad
oleme lapsevanematena koos fantaseerinud. Ja olles tutvunud nende lahedate inimestega, kes Kindluse Koolis juba täna õpetavad ja töötavad, ei
jäänud mul muud üle, kui ka ise punti
hüpata. Sest nii paganama uhke tunne on olla ühe unistuste kooli loomise juures. Selline võimalus tuleb vaid
harva sinu ellu ja see on nii hea tunne!
Kuidas jõudis teie koostöö sinnani, et sellise märkimisväärse panuse olid nõus andma?
Kõik asjad juhtuvad õigel ajal ja
õiges järjekorras. Sügisel avanes mul
võimalus minna väga põhjalikule ning

intensiivsele koolitusele, mida korraldab ääretult professionaalne koolitusfirma Collective Koolitused. Selle
koolituse õpetajate eesmärk ei ole vaid
teoreetilisi teadmisi edasi anda, vaid
pakkuda lisaks väga praktiline võimalus reaalselt üks koduleht valmis teha.
Samal ajal oli algatusmeeskonnas
teemaks, et Kindluse Kool vajab kodulehte ning ma lubasin olla abiks selles
protsessis. Järgmisel hetkel sain aru,
et nüüd tuleb reaalselt ise kodulehte
looma hakata. Tegemist oli nn win-win
olukorraga kõigile. Minul hea projekt
koolitööks, Kindluse Koolil võimalus
saada koduleht.
Kui pikk protsess see oli, oskad hinnata ka mitu töötundi sellele kulus?
Koolitus oli pea 1,5 kuud pikk,
koosnedes 15 pikast teooriapäevast
ning ülejäänud aja pidid õpitud teadmisi kodus kodulehe peal praktiseerima. Ma päris tunde kokku ei lugenud,
aga pole enam ammu ennast nii palju
arvuti tagant avastanud kell 3 öösel.
Ütleme nii, et päris korralik üliõpilase
tunne tuli taas peale – unetud ööd ja
pikad koolipingipäevad.
Mis see projekt sulle andis?
Oi, see andis mulle väga palju. Esiteks oli väga arendav ning väljakutseid esitav projekt – tean täna rohkem,
kuidas ja milline on kodulehe loomise
köögipool. Varasemalt olen oma töös
väga paljude kodulehtede nn tellija olnud. Ehk siis agentuur loob lehe minu
tellimuse peale. Ning tänu sellele oskan tulevikus veelgi paremini kodu-

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

•
•

lehte tellida või miks mitte, väiksemat
ise ka luua. Paralleeli võib tuua restoranis väga hea file mignon’i nautimisega. Õieti küpsetatuna ja maitsestatult
on see lihtsalt suurepärane roog. Aga
kui sa nüüd tead, kuidas seda reaalselt
valmistatakse ja mis vaeva selle tegemine nõuab, siis hindad sa kogu tulemust veelgi rohkem.
Vähem oluline pole minu jaoks esmakordne kogemus vabatahtlikuna
kaasa lüüa. Kindluse Kooli algatusmeeskond on lihtsalt niivõrd inspireeriv kogukond ja ma poleks kunagi
uskunud, et selline enda panuse andmine võib niivõrd hea tunde tekitada
ja soovi veelgi rohkem endast anda.

HARIDUS
JAANUAR 2020
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Sloveenia õpetaja: eestlased on
õnnelikumad ja oma riigi üle uhkemad
Kolm kuud Jüri Gümnaasiumis praktikal olnud
Sloveenia õpetaja
Manja Primožic võtab Eestist kaasa soojad mälestused, kuid päriselt ta siia tööle tulla ei kavatse hoolimata
sellest, et pedagoogiamet on
meil rohkem au sees ja palk
kõrgem. Eestis ei ole paraku
mägesid…
ANDRES KALVIK
Manja jõudis Eestisse Erasmuse programmi kaudu. Avaldust tehes märkis
ta üheks võimalikuks asukohariigiks
ka Eesti. „Kuulsin tuttavate kaudu, et
Eesti võib praktika tegemise kohaks
olla hea koht, sest siin on hästitoimivad IT-lahendused. Olin eelnevalt
ühes Sloveenia koolis praktikal ja nad
olid teinud Erasmuse programmi käigus koostööd Jüri Gümnaasiumiga
ning seetõttu otsustasingi siia proovida,“ meenutab 24-aastane Manja.
Pärast seda, kui saabus kinnitus, et
Manja saab Rae valla ainsas gümnaasiumis end teostada, hakkas ta otsima
elamisvõimalusi. Alguses ta pabistas,
kuidas hakkab välja nägema logistika
Tallinna ja Jüri vahel, kuid õnneks leidis ta kooli lähedalt toreda pere, kes oli
nõus teda võõrustama.
Eestis rohkem kontrolltöid
Manja õpib Ljubljana Pedagoogilise Ülikooli haridusteaduskonna
magistrantuuris klassiõpetajaks koos
inglise keele valikkursusega. Kevadel
tuleb tal kaitsta lõputöö. „Sloveenias
on suur vajadus algklasside inglise
keele õpetajate järele, sest ainult inglise keelele spetsialiseerinud õpetajad
ei oska väikeseid lapsi nii hästi õpetada,“ selgitab Manja oma erialavalikut.
Manja andis Jüri Gümnaasiumis
inglise keele tunde viiendale klassile.
„See oli õpilastele uus kogemus, sest

ma ei saanud eesti keeles neid aidata.
Seetõttu panin paremini inglise keelt
oskavad lapsed kõrvuti istuma nendega, kes vajasid tõlkimisel tuge. Mind
võeti kiiresti omaks,“ räägib Manja.
Üldjoontes on Eesti ja Sloveenia
koolielu üpris sarnane, kuid kontrolltöid tehakse Manja hinnangul vähemalt Jüri Gümnaasiumis rohkem.
„Sloveenias ei ole inglise keele õpetajatel oma klassiruumi ja keeleõppes ei
jagata klassi pooleks. Õppetööväliseid
tegevusi ja koolisiseseid esinemisi on
Eestis rohkem. Samuti pannakse Eestis e-kooli tegevusi üksikasjalikumalt
kirja,“ lisab ta.
„Suurim erinevus on õpetajate töökorralduses,“ jätkab Manja. „Eestis on
õpetajatel rohkem vabadust. Sloveenias on väga täpselt ette kirjutatud,
mida ja kui palju õpetaja tegema peab.
Inspektorid käivad tunde vaatlemas.“
Sloveenias on suureks probleemiks
lapsevanemad, kellel on oma nägemus
sellest, kuidas õppetöö peaks välja nägema. Harvad ei ole olukorrad, kui tullakse kooli õpetajaid süüdistama, ning
pöördutud on isegi kohtusse. „Õpetajad ja lapsevanemad ei ole rahul jäikade riiklike suunistega ning arvan, et
õppetöö korralduses tulevad õige pea
muudatused,“ pakub Manja.
Nutitelefonide sõltuvus on probleemiks ka Sloveenias ja seetõttu on
paljudes koolides nende kasutamine

keelatud. Alustava õpetaja kuupalk on
Sloveenias umbes 900 eurot, kogemuste ja koormuse lisandudes tõuseb töötasu umbes 1200 euroni.
Õpetajana on raske tööd leida
Madalast palgast hoolimata ei ole
Sloveenias õpetajatest puudus ja ülikooli lõpetajatel on keeruline tööd
leida. Seetõttu ollakse sunnitud alustama koduõpetajana. „Arvan, et Sloveenia inimesed otsivad turvalist tööd
ja õpetajaamet seda ka pakub. Samas
on riiklikul tasandil tehtud muudatusi
ja ülikoolides on vähendatud oluliselt
põhikooli õpetajate kohtade arvu. Õpetajatöö maine ei ole Sloveenias kõige
parem,“ nendib Manja, kelle ema on
ka õpetaja.
PISA testide tulemustele, mille
arvestuses Eesti Euroopas parim on,
Sloveenias, mis mahtus nii lugemises,
matemaatikas kui loodusteadustes
esikümnesse, nii palju tähelepanu ei
pöörata. „Tulemused näitavad, et oleme õigel teel, kuid edetabelit ei tasu
minu hinnangul ületähtsustada,“ sõnab Manja, kel õnnestus Eestis oldud
aja jooksul külastada ka suuremaid
linnu.
Eesti kohta, tunnistab Manja, tal
eelnevalt palju infot ei olnud. „Olin
kursis, et Eesti kuulub Balti riikide
hulka ja riigi nimi ei alga L-tähega,“
muigab Manja.
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Tallinna ringteest saab
Tallinna ringtee, mille üks
sõlmpunkte jääb Jüri alevikku, muudetakse 2023.
aastaks nutikate lahendustega targaks teeks. Seeläbi
muutub sõitjatele tee läbimine ohutumaks ja kiiremaks ning Maanteeametile
liikluse juhtimine, seire ja
teavitamine lihtsamaks.

ANDRES KALVIK
Eesti ühe kõrgema liiklussagedusega
Tallinna ringteele paigaldatakse Narva maanteest kuni Pärnu maanteeni
muutteabega liiklusmärgid ja tablood,
kuhu saab kuvada infot liikluskorralduse ning teeolude kohta.
Tallinna ringtee kuulub TEN-T
võrgustikku – see on Muuga, Paldiski
ja Tallinna vanasadama peamine ligipääsutee. Maanteeameti poolt tellitud
2017. aasta uuringu kohaselt kasvas
ringteel liiklussagedus aastatel 2006–
2016 koguni 36 protsenti, kusjuures
autorongide arv on samas ajavahemikus suurenenud keskmiselt kaks
korda. Võib aimata, et seoses Rae valla
elanikkonna kasvu ja eelkõige logistikaettevõtete arenguga näitab liiklus-

koormus järgnevatel aastatel märkimisväärset kasvu.
Tallinna ringteel liiklus järjest
intensiivsem
„Viimaste andmete kohaselt jääb
ringtee aasta keskmine ööpäevane
liiklussagedus vahemikku 10–20 tuhat
autot ööpäevas,“ ütleb Maanteeameti
Tallinna ringtee projektijuht MariLiis Sepp. „Juba praegu on Tallinna
ringteel suur liiklussagedus, kuid võib
eeldada, et ringtee lähipiirkonna arenemine, näiteks IKEA lao ja kaupluse
avamine, ning tee 2+2 täies ulatuses
koos Väo liiklussõlmega välja ehitamine suurendab liiklussagedust veelgi.“
Ehitatav Tallinna ringtee ei vasta otseselt kiirtee nõuetele, samas on

TARK TEE
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HUVITAVAID FAKTE

•

Sesoonselt väga suuri erinevusi
Tallinna ringtee liiklussageduse osas
ei esine. Talvisel perioodil on liiklussagedus madalam ning suvisel perioodil on päevane ja õhtune liiklus
mõnevõrra suurem kui teistel aastaaegadel. Samas on õhtune tipptund
ka suvel samas suurusjärgus nagu
kevadel ja sügisel.
Peamine liiklusmaht on Tallinna
ringteel tööpäeviti, mil sõidukeid liigub ca 28% rohkem kui nädalavahetusel. Maksimaalne õhtune tipptund
on tööpäeviti kl 17–18 ning sel perioodil liigub 1268 autot/tunnis.Tööpäeviti on tipptunni osakaal kogu ööpäeva
liiklussagedusest 10 protsenti.
Kui vaadata liiklussageduse jaotust sõidukiklasside lõikes, siis sõiduautosid liigub suhteliselt ühtlaselt
esmaspäevast neljapäevani, reede
on kõige suurema liiklussagedusega
päev ning nädalavahetusel liiklussagedus mõnevõrra langeb. Raskeliikluse osas on liiklussagedus ühtlane
kõigi tööpäevade lõikes, kuid nädalavahetusel liigub neid ca 70 protsenti
vähem kui tööpäeviti.

•

•

FOTO: TREV-2 GRUPP AS

tark tee
see oma väljaehitamise tasemelt selgelt kõrgema tasemega kui tavaline
2+2 maantee. Juba praegu võib väita,
et ringteed kasutatakse aktiivselt nii
lähivaldade elanike kui ka Tallinna
elanike poolt. Teatud marsruutidel
pole see tingimata teekonnapikkuselt
lühem, kuid on oluliselt kiirem alternatiiv võrreldes linna läbiva marsruudiga. Kõige olulisema muudatuse ringteel toob kindlasti Tallinna väikese
ringtee rajamine, kuid selle valmimisaeg on teadmata.
Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS) võimaldavad koguda asjakohast infot ning läbi selle liiklust
dünaamiliselt juhtida. Näiteks kiiruse
muutmine vastavalt liiklussagedusele
ja ilmastikuoludele, liiklejate teavi-

tamine kehvadest teeoludest või tee
sulgemise korral alternatiivsete marsruutide pakkumine.
„Lisaks aitab ITS-lahenduste kasutamine teehoolet efektiivsemalt korraldada, sest teeilmajaamad annavad
just sellel teelõigul kõige värskemat
teavet. Kokkuvõttes aitavad kaasaegsed lahendused kaasa liiklusohutusprogrammi elluviimisele,“ lausus
Sepp.
Projekti kogumaksumus on 5 miljonit eurot, millest Euroopa Liit toetab
1,9 miljoni euro ulatuses. Eelpool viidatud Maanteeameti uuringus analüüsiti muutuva teabega liiklusmärkide paigaldamise tasuvust kogu ringtee
ehk 38,16 km ulatuses ehk Väo liiklussõlmest kuni Kanama viaduktini.
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„Uuringus leiti, et ITS-lahenduste
paigaldamine on majanduslikult tasuv. Saame vähendada liiklusõnnetuste arvu ja nendest tulenevat kulu ühiskonnale. Soodsate olude korral saame
tõsta piirkiirust ja vähendada koos
sellega ajakulu. Kindlasti on veoautode liikluse parandamine meie prioriteet,“ märgib Sepp.
2018. aastal juhtus ringteel 16 kannatanuga liiklusõnnetust, mis on viimaste aastate suurim näitaja. Surma
sai üks inimene. Samasse suurusjärku jäid numbrid esialgsete andmete
põhjal ka mullu. Peamised õnnetuste
põhjused on kokkupõrked ja teelt väljasõidud.
Veoautodele rajatakse kaasaegne
parkimisala
Veneküla liiklussõlme juurde Lagedi tee 15, 17 ja 19 kinnistutele rajatakse ka sajakohaline veoautode parkimisala. Antud koht osutus valituks,
kuna ringtee ääres paiknevad mitmed
logistikaettevõtted ning ringtee on
ka peamine ühendustee Tallinna vanasadama, Muuga ja Paldiski sadama
ühendamiseks.
Tegemist on osaga rahvusvahelisest projektist. Nimelt on Euroopa Liidu üks eesmärk luua tihedam turvaliste veoautode parkimisalade võrgustik.
„Sellest saavad kasu veoautojuhid,
transpordiettevõtted, ekspediitorid,
logistikud ning kogu ühiskond läbi
juhtide, kauba ja transpordivahendite turvalisuse tõstmise,“ loetleb Sepp.
„Lisaks võivad sellised rajatised avaldada märkimisväärselt positiivset
mõju liiklusohutusele hästi puhanud
ja stressivabade juhtide läbi.“
Parkla vastab Euroopa Liidu parkimisala pronksitaseme nõuetele. Ainult veokitele mõeldud parklasse rajatakse lumetelling, tualett, infokiosk,
kaasaegne valgustus ja kaamerad ning
kasutada saab tasuta wifi-ühendust.
Parkimiskohtade täituvuse infot kogutakse anduritega ja jagatakse nii Maanteeameti portaalis „Tark Tee“ kui ka lähimatel infotabloodel Tallinna ringteel.
„Parkla planeeritakse perspektiiviga, et sinna saaks hiljem erasektor
rajada miniteenuseid pakkuva teenindusjaama. Kõik ITS-lahendused ühendatakse Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusesse,“ täiendab Sepp.
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Ravimite pealt on tarku valikuid
tehes võimalik kokku hoida
Ravimid on kallid. Õnneks
on ravimite ostmisel inimestele abiks haigekassa,
võimaldades suure osa
ravimitest osta oluliselt
soodsamalt.
ERKI LAIDMÄE

HAIGEKASSA RAVIMITE JA
MEDITSIINISEADMETE OSAKONNA JUHATAJA

2019. aastal kulub haigekassal soodusravimite hüvitamisele 145 miljonit
eurot ja haiglaravimitele 73 miljonit
eurot. Selle raha eest saavad apteegist
soodusravimeid 860 000 inimest ning
haiglaravimeid ligi 25 000 patsienti.
Nelja aasta jooksul on ravimite rahastus kasvanud enam kui 64 miljoni euro võrra. Eelkõige tuleb see uute
innovaatiliste ravimite lisandumisest
haigekassa loeteludesse, aga ka kasvavast nõudlusest. See summa katab
ka uued lisanduvad valdkonnad, mida
alates 2019. aastast rahastab haigekassa (vaktsiinid, HIV infektsiooni ravimid jms).
Kuigi ravimite rahastus on aastaaastalt kasvanud, kulub ka inimestel
üha rohkem raha ravimite peale. Paljuski on see tingitud inimeste valikust
ravimi ostmisel. Tulenevalt valikust
on inimestel võimalik ainuüksi ühe
ravimi pealt säästa kümneid eurosid

aastas. Eesti inimeste ravimiarved väheneksid kolmandiku jagu, kui nad ostaksid odavamaid sama toimeainega
ravimeid.
Statistikat vaadates näeme, et piirhinnast kallimate ravimite ostmine
on jätkuvalt liiga suur ja kasvab koos
ravimikasutuse tõusuga. Eelmisel aastal maksid inimesed 14,6 miljoni euro
eest kinni ravimite piirhindu ületavaid summasid. Selle aasta esimese
kolme kvartaliga on üle makstud 11,2
miljonit eurot. Sellele rahale võiks inimesed oluliselt parema kasutuse leida,
näiteks koguda lastelaste haridusfondi või annetada heategevusele. Igatahes tervist kallimad originaalravimid
paremini ei ravi.
Geneeriliste ravimite tootjad peavad enne turule tulekut uuringutega
tõestama, et nende toimeaine on täpselt sama nagu originaalravimil. Originaalravimi ainus eelis geneerilise ravimi ees ongi see, et tema kaubamärk
on ostjatele juba tuttav ning seetõttu
usaldab tarbija seda rohkem. Nõuded
ravimite toimele on täpselt samad.
Kindlasti tahaksin apteekritele
meelde tuletada, et neil on kohustus
pakkuda inimesele toimeainepõhise
retsepti korral soodsaimat ravimit.
Haigekassa tegi eelmise aasta põhjal
arstiabiuuringu, millest selgus, et lausa kümnest inimesest neljale ei pakuta toimeainepõhist retsepti. Inimesed

S

oodusravimeid saab osta apteegist retsepti alusel. Soodusravimid, mille eest aitab haigekassa maksta kas täielikult
või osalise soodustusega, on kirjas soodusravimite loetelus. Seda nimekirja
uuendatakse neli korda aastas.

ei ole alati oma võimalustest teadlikud, seega on apteekritel meie ühise
raviraha kokkuhoidmisel jätkuvalt
väga suur roll.
Inimestele tuletan veel kord meelde, et haigust ravib ravimi toimeaine,
mitte kaubamärk. Kõik sama toimeainega ravimid toimivad ühtemoodi
ning on võrdselt kvaliteetsed ja ohutud.

Mis on piirhind?
Kui turul on palju sama toimeainega erinevate tootjate ravimeid, kehtestatakse kogu samale toimeaine grupile
piirhind, millest arvutatakse haigekassa soodustus. Näiteks kui apteegis on
valikus sama toimeainega ravimeid
hinnaga 5, 8 ja 10 eurot, siis määratakse piirhinnaks reeglina hinnalt teise
soodsaima ravimi hind (selle näite puhul 8) ja haigekassa soodusprotsent arvutatakse sellest summast. Juhul, kui
ravimi ostja eelistab kallimat ravimit,
siis tuleb lisaks määratud omaosalusele tasuda apteegis ka piirhinda ületav
osa.
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Talvised nõuanded tervise heaks
Talvel on oht külmetuda suur ning
lisaks varitsevad meid igasugused
viirushaigused. Selleks, et talv
võimalikult tervena vastu pidada,
toome teieni mõned proviisori
näpunäited immuunsuse turgutamiseks ja esimeste haigusnähtude
leevendamiseks.
Peetri Keskuse vastavatud Südameapteegi juhataja-proviisor Jana
Tjossova nendib, et ohtlikumad külmetushaigused ja gripi kõrghooaeg
jäävad tavaliselt talvekuudesse. Kuigi
gripi korral saab arst retseptiravi määrata, siis kergekäeliselt proviisor seda
kasutada ei soovita, vaid pigem tegeleda haiguste ennetamisega. „Grippi
saab ära hoida vaktsiini või varase
immuunsüsteemi tugevdamisega.” Ta
lisab, et kuna kergemate ja enamlevinud ülemiste hingamisteede haiguste
korral otsene ravi puudub, saame tegeleda vaid sümptomite, nagu peavalu,
kurguvalu, nohu, köha või palavik, leevendamisega ning ennetada raskema
haiguse, näiteks kopsu- või keskkõrvapõletiku, teket.
Vanaema meetodid
Algava viirushaiguse korral tuleks
esimesena kasutusele võtta „vanaema
meetodid”. Külmetushaiguste raviks
sobib hästi kuum tee moosi, sidruni
ja/või meega. Headeks turgutajateks
on veel ravimtaimedest külmetusteed
– metsvaarika-, pärnaõie- ja kummelitee. Suur kasu on ka C-vitamiini sisaldavatest jookidest. Proviisor soovitab
palju juua, sest rohke vedelike tarbimine aitab haigustekitajad organismist väljutada ja haigusel kiiremini
mööduda.
Eriti kosutav ja verevarustust parandav on sinepipulbriga jalavann.
Küll aga ei soovita proviisor seda palavikus haigele, sest kuum vann võib
kehatemperatuuri veelgi tõsta.

Külmetushaiguste
raviks sobib hästi
kuum tee moosi, sidruni ja/
või meega.

„Hea on lasta kuumal veel joosta
ning sellest tekkivat auru sisse hingata,” soovitab Tjossova ning lisab,
et suureks abiks on ka spetsiaalsed
auruaparaadid.
Muidugi võib külmetuse korral
kasu olla ka vanast heast hanerasva
määrimisest rinnale.
Higistamine ei aita
Vastupidiselt üldlevinud uskumusele ei kiirenda tervenemist paksudes
riietes teki all higistamine. Kõrge palaviku korral tuleb riideid hoopis vähemaks võtta ja peale tõmmata õhem
tekk. Paksult riides ja liiga paksu teki
all ei saa keha liigset sooja ära anda
ning palavik ei saa alaneda. Eriti tähtis
on see imiku ja väikelapse puhul. Siin
puhul soovitab Tjossova eeskätt füüsilist jahutamist, näiteks jaheda kompressi asetamist laubale.
Palavikku, mis jääb alla 38,5 kraadi,
ei ole soovitatav ravimitega alandama hakata, kuid sellest enama korral
tasuks kasutada palaviku langetajaid
– paratsetamooli, ibuprofeeni või aspiriini. Neist viimane ei sobi aga lastele.
Abi apteegist
Nohu, eeskätt kinnise nina korral
on väga kasulik meresoolalahus, mis
aitab taastada nina normaalse talitluse ja kergendab nina kaudu hingamist,
sobides nina loputamiseks ka imikutele ja väikelastele. Proviisor mainib
aga, et imikutele tuleks eelistada aerosoolile tilku. Ninakinnisuse kiired
leevendajad on ninapritsid. „Kindlasti
ei tohiks neid kasutada kauem kui nädal. Kui spreid kauem kasutada, harjub
nina sellega ära ja tekib sõltuvus. Lisaks tuleb pritsidel jälgida ka vanusepiiranguid.”
Nohu ravis loetakse väga tõhusaks
tableti-siirupi kujul pseudoefedriini.
Heaks valikuks võivad olla ka taimsed
ninasekreedi vedeldajad.
Kurguvalu leevendamiseks sobivad antiseptilised kurguaerosoolid
ja köhapastillid, mis pehmendavad
ja niisutavad limaskesta, vaigistavad
valu ja alandavad põletikku. Taaskord
on kasu ka rohkest lonks haaval ve-

Parim viis
immuunsus tugeva
ja tervena hoida on
omavahel kombineerida
mitu head asja: olla
positiivne, puhata
piisavalt, viibida palju
värskes õhus ning teha
iga päev vähemalt
30-minutiline jalutuskäik,
lisaks hoolitseda korraliku
unerežiimi ja mitmekülgse
toitumise eest.
deliku tarbimisest. Köha jaoks on apteekides aga mitmeid rögalahtisteid.
Proviisor hoiatab, et imikule, kes veel
röga välja köhida ei oska, rögalahtistit
anda ei tohi.
Parim on ennetustöö
Kuigi erinevate nippidega saab
haigusega edukalt võidelda, on siiski
kõige parem ennetustöö. „Parim viis
immuunsus tugeva ja tervena hoida
on omavahel kombineerida mitu head
asja: olla positiivne, puhata piisavalt,
viibida palju värskes õhus ning teha
iga päev vähemalt 30-minutiline jalutuskäik, lisaks hoolitseda korraliku
unerežiimi ja mitmekülgse toitumise
eest.”
Proviisor Jana Tjossova sõnul peab
igapäevane toidulaud sisaldama erinevaid vitamiine ja mineraale ning
aeg-ajalt tasuks preparaate toidulisanditena juurdegi võtta.
„Oluliseks loetakse praegu D-vitamiini, mis hoiab meid tervena, kuid
mida me eriti toidust ega lühenevate
päevade tõttu päikesest piisavalt ei
saa,” räägib Tjossova ja lisab, et talvel
on kindlasti esikohal ka C-vitamiin.
Lõpetuseks soovitab Tjossova kõigil oma tervise eest hoolt kanda ning
julgustab alati immuunsuse turgutamise ja tervisemurede leevendamisel
konsulteerida apteekritega. „Apteeker
on väljaõppinud meditsiinispetsialist
ja oskab Sulle nõu anda!”
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Vahetusõpilasele kodu pakkudes
leiab sõpru kogu eluks
YFU Eesti pakub juba 27
aastat noortele vanuses
14–17 aastat võimalust turvaliselt välismaale õppima
minna. Lisaks sellele võtab
sama rahvusvaheline kultuurivahetusprogramm ka
välismaa vahetusõpilasi
Eestis vastu.
Möödunud aastal pakkus perekond
Okas Järvekülast kodu Mehhikost pärit vahetusõpilasele Emilianole. Pereema Margiti sõnul on nende kogemus
vahetusperena tõeliselt positiivne ja
nad leidsid endale seeläbi sõbrad kogu
eluks.
Kuidas kuulsite võimalusest selles programmis osaleda?
YFU vahetusprogrammist olime
ammu teadlikud. Meie laps oli samal ajal vahetusaastal USAs, otsus
ise vahetusperena osaleda tuli üsna
spontaanselt ja viimasel hetkel. YFU
Facebooki lehel oli teade augusti lõpus,
et kaks last Saksamaalt on saabunud
juba Eestisse, aga neil ei ole veel vahetusperet. Kuni meie siin otsustasime,
olid nemad juba pere leidnud. Nädal
aega hiljem võeti meiega ühendust, et
nüüd otsib peret üks Mehhiko poiss.
Millised olid hirmud, mis kaasnesid täiesti võõrale inimesele oma
koduukse avamisega?
Kindlasti oli mõningaid hirme, et
kuidas võõras laps meie eluga harjub.
Hirm oli, kuidas me teineteisest aru
hakkame saama jne. Samas oli ka teadmine, et vahetusõpilaseprogrammiga
liituvad ikkagi lapsed, kes on avatud
ja teadmishimulised. YFU poolt on
olemas ka tugiisikud, kellelt saab alati
erinevates olukordades nõu küsida.
Milline on kõige eredam mälestus, mis sellest perioodist teile jääb?

Pereema Margit Okas ütleb, et kogemus oli väga positiivne ning praegu suheldakse
terve Emiliano perega.

Perekond Okased käisid ka Mehhikos Emiliano perel külas.
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YFU vahetusõpilased elavad
Eesti peredes nagu omad lapsed
Eredaid mälestusi on väga palju,
raske on midagi esile tuua. Meie kogemus oli väga positiivne ja saime endale tõesti sõbrad terveks eluks. Suhtleme terve Emiliano perega. Oleme neil
Mehhikos külas käinud ja selle aasta
jõulud veetsime koos Emiliano perega
Eestis. Kokkuvõttes oli meie jaoks tegemist ülimalt positiivse kogemusega
ja kindlasti plaanime tulevikus veel
endale vahetuslapsi võtta. YFU-l on
tore hüüdlause: „Muuda maailm oma
koduks” ja täpselt nii ongi! Meie saimegi endale uue lapse, põneva aasta ja
palju vahvaid kogemusi.
Miks hakata vahetuspereks?
Igal aastal tuleb Eestisse 30–40
vahetusõpilast maailma eri paigust:
Mehhikost, Austraaliast, Jaapanist,
Ameerikast, Euroopast ja mujalt. Nad
kõik leiavad endale üheks õppeaastaks
kodu Eestimaa peredes.
Vahetusõpilase võtmise põhjuseks
võib olla huvi teiste kultuuride vastu,
soov avardada enda ja oma laste maailmapilti või lisada vürtsi oma pere argipäeva. Kindlasti annab vahetusõpilase
võtmine võimaluse praktiseerida ka
võõrkeelt. Vahetusperena muutuvad
pere traditsioonid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha nii oma pere kui kogu
Eestimaad läbi kellegi teise silmade.
Iga pere saab ise valida omale sobiva vahetuslapse.
Kes sobib vahetuspereks?
Vahetuspereks hakkamise tingimuseks on teie pere motivatsioon –
sisuliselt on see teisest kultuuriruumist pärit teismelise kasvatamine, kes
alguses ei oska keelt ega tunne Eesti
kombeid. Siiski muudab see kooskasvamise kogemus terve pere ühtsemaks ja avatumaks ning need toredad
mälestused ja argipäeva naljakad juhtumised jäävad meelde kogu eluks.
Vahetuspere ei koosne vaid emastisast-pojast-tütrest, vaid vahetusõpi-

Vahetuspereks
hakkamise
tingimuseks on teie pere
motivatsioon.
lasele võib kodu pakkuda ka üksikvanem või näiteks vanemad, kel omad
lapsed on juba suureks kasvanud ja
välja kolinud. Saabuvale õpilasele on
vaja tagada soe toit ja head tingimused koolitööde tegemiseks. Keeleoskus
ei ole oluline, sest vahetusõpilased
hakkavad eesti keeles vabalt suhtlema
tavaliselt umbes poole aastaga, mõned
ka varem. Nii vahetusperel kui vahetusõpilasel on YFU poolt ka oma tugiisik, kes on alati nõu ja jõuga toeks.
Mida vahetuspereks olemine
annab?
Enamikule peredest annab vahetuslapse kasvatamine täiesti uue hingamise, laiendab silmaringi ja avardab
maailmavaadet. Tihti kasvavad pered
oma vahetuslastega väga kokku ja lä-

hedaseks jäädakse ka vahetusaasta
lõppedes. Iga aasta otsustab paar õpilast peale vahetusaastat Eestisse tagasi tulla, et siin edasi õppida.
Kindlasti annab vahetuspereks
olemine julgust juurde neile peredele, kelle endagi laps soovib välismaale
õppima minna. Aasta vältel nähakse
kogu YFU süsteemi toimimist nii lähedalt kui võimalik, mis annab suurepärase ülevaate, mida üks vahetusaasta
endaga kaasa toob.
Võta programmijuhiga julgelt
ühendust
Kui tunned, et soovid olla noorele
inimesele just see, kes annab talle kodust kaugel olles turvatunde, kes avab
talle oma kodu ja südame, kes aitab tal
hakkama saada täiesti uues kultuuris
ja keeles ning kes võtab ta oma pere
liikmeks, siis võta ühendust YFU sissetulevate õpilaste programmijuhiga
diina@yfu.ee. Rohkem infot vahetuspereks hakkamise ja vahetusõpilaseks
minemise kohta loe YFU Eesti MTÜ
kodulehelt www.yfu.ee.

22

RAE SÕNUMID
JAANUAR 2020

JAANUAR
˸17.01 90`s music 22.00
Rae Kultuurikeskuses
Sissepääs alates 28+
Plaate keerutab DJ Police!
Kogu tulu läheb Rae noorte ürituste
toetuseks!
Pilet 4,99 €
˸22.01 Hiirtest ja inimestest 19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!
˸27.01 Doonoripäev 11.00–14.00
Rae Kultuurikeskuses
˸29.01 Rae valla kunsti ülevaatenäituse avamine Rae Kunsti Platsis
19.00
Näitus jääb avatuks veebruari lõpuni!

VEEBRUAR
˸02.02 Memme-taadi klubi 14.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸03.02 Viljandi laste- ja noorteteater REKY „Hunt Kriimsilma talvetembud“ 11.00
Rae Kultuurikeskuses
Eesti muinasjuttude ainetel
Hei, mina olen hallivatimees, võsavillem, susi, metsakutsu või Hunt Kriimsilm. Eesti metsade põlisasukas. Kõik
mind natuke pelgavad, ikkagi hunt,
kuid mind ei ole vaja karta, sest ma
olen mõnus ja lihtsalt muhe vend.
Elan paksus põlislaanes, kus suvel lilled
lõhnavad mesimagusalt ja linnud siristavad lakkamatult pikki trillereid, aga
talvel tormab metsa käre pakane ning
kaanetab kõik jõed ja järved kinni.
Nii ma siis seal mõnusas metsas elan,
toimetan ringi ja vembutan, aga vot
sellel aastal on mul uus väljakutse.
Nimelt ühel päeval hulkus metsa vahel
ringi teatrirahvas, otsisid hunti, nalja
kah.
No ja siis nägid mind ja kutsusid oma
lavastusse hunti mängima. Kuidas see

mul välja tuleb, eks tulge ise kohale ja
vaadake. Võib-olla viskan teile mõne
tembugi. Aa, oleks äärepealt unustanud, seal etenduses mängivad mu
metsaasukatest sõbrad ka kaasa.
Näeme siis teatris ja võta sina ka oma
sõbrad kaasa!
Pilet 8 €
˸05.02 Rakvere Teater „Lendas üle
käopesa“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Hullumeelselt aus draama
Maailm kuulub tugevatele. Jänes teab
hundi jõudu ja poeb põõsasse. Elu
koosneb lihtsatest valikutest – olla jänes või hunt. Kõik ei ole siiski nii nagu
meile tundub. Sageli on julge hundi
rinnus arglik jänku ja arglik jänku võib
kasvada suureks hundiks.
Tegevus leiab aset 60ndate Ameerika hullumajas. Peategelane Randle
McMurphy pole lihtsalt huligaan, kes
satub vangla asemel hullumajja. Ta
on elumees, kes kukub alati jalgadele.
Ootamatult leiab ta enda vastast kindlakäelise õde Ratchedi, kes valitseb
jäigalt suletud psühhiaatriaosakonda.
Eili Neuhaus: „Inimese hing ihkab
vabadust ja lendutõusmist. Kuid vabadus tähendab ka vastutust. Rohkem
kui kunagi varem tuleb meil otsida
kurjuse tagant headust, pimeduse
tagant valgust, hukkamõistu asemel
armastust.”
Dale Wassermani dramatiseeringu
aluseks on Ken Kesey samanimeline
romaan.
Pilet 15/17 €
˸06.02 Hiina uusaasta 2020 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸10.02 Rae valla koolidevaheline
moeshow „Maapõuest” 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Eesti must muld või kuldsed liivad
Sahara kõrbes. Maagilised vääriskivid,
mis peituvad meie jalge all või läikivad
metallimaagid. Need kõik on tulnud
läbi maapõue kallistuse.
˸Rae valla koolidevaheline 18.
moeshow toimub taaskord 10.
veebruaril 2020. Oodatud on osalema kõik 6.–12. klasside kollektsioonid.

Uksed avatakse 17.30
˸17.02 Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld kontserttuur „Risti-rästi“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld suunduvad veebruaris koos tuurile. Ühiselt
antakse 11 kaunist kontserti erinevais
Eesti paigus ja esitatakse nii omaloomingut kui ka teiste artistide tuntud
palasid. Kontsertkava on eestikeelne.
„Oleme Mikuga juba kaks aastat järjest
veebruaris mööda Eestit tuuritanud,
kolmanda korraga saab kodumaa sõna
otseses mõttes risti-rästi läbi käidud.
Kontserdid väiksemates kohtades
on alati väga südantsoojendavad ja
vastuvõtt on olnud ääretult sõbralik,”
sõnab Kalle.
„Seekord jõuame eriti põnevatesse
paikadesse, nagu näiteks Tohisoo
mõis, Navi Seltsimaja, Viimsi Rannarahva Muuseum... Võrreldes eelmiste
tuuridega oleme oma kontsertkava
värskendanud ning oodata on muhedaid kontsertõhtuid nii rõõmsameelsete kui ka mõtlemapanevate palade
saatel,” lubab Mikk.
Pileti hind eelmüügist on 12 €, kontserdi päeval ning kohapeal 15 €.
˸19.02 Hiirtest ja inimestest 19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!
˸24.02 Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Rae vallas
Jälgi reklaami!
˸26.02 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Jälgi reklaami!
Näitus jääb avatuks veebruari lõpuni!
Tulemas veel erinevaid filme ja muud
head ja paremat!
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/
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Üleskutse!
JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

18. jaanuar
12.00 Muinasjututund
Külas lasteteater Rõõmulill etendusega „Nõiatüdruk Mirell läheb kooli“
20. jaanuar
18.00 Etendus
Jüri Gümnaasiumi kooliteater Vaba
Valik esitab Ave Alavainu tekstidele
seatud etenduse „Suurt saladust varjab
su süda…“

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

18. jaanuar
12.00 Muinasjututund-piraadihommik
Külla tuleb piraat koos suure rääkiva
papagoiga. Lapsed saavad teadmisi
piraatidest ja aaradest!

Soovime kokku panna teist Rae
valla ülevaatenäitust, mis kajastaks
meie vallas elavate ja tegutsevate
kunstnike loomingut. Kutsume
üles kõiki Rae vallas tegutsevaid
kunstnikke oma töid ja tegemisi kohalikega jagama ning oma teoseid
ülevaatenäitusele tooma!
Näitusel osalemiseks palume
kõigepealt võtta ühendust Rae Kultuurikeskusega, kirjutades aadressil
kultuur@rae.ee või helistades numbril 5551 2898. Võimalusel palume saata

ka foto oma teos(t)est.
Oodatud on kõik tööd, mis on
mõõtmete poolest sobivad Rae Kultuurikeskuses asuvas Rae Kunsti Platsi galeriis eksponeerimiseks.
Lõpliku valiku sellest, missugused
tööd Rae valla ülevaatenäitusel üles
pandud saavad, teeb Rae Kultuurikeskus.
Rae valla kunstnike ülevaatenäitus avatakse 29. jaanuaril 2020, tööd
peavad kultuurikeskusesse jõudma
hiljemalt 20. jaanuariks.

20. jaanuaril kell 18.00
Jüri raamatukogus
Kooliteatri Vaba Valik
Ave Alavainu tekstidele seatud
etendus

21. jaanuar
18.00 Lugemiskohvik
Seekord on teemaks „Erilised pealkirjad“. Räägime meid kõnetanud kummaliste pealkirjadega raamatutest.

PEETRI
RAAMATUKOGU
LUGEMISKOHVIK
TOIMUB
TEISIPÄEVAL,
21. JAANUARIL KELL 18:00

JA TEEMAKS ON

„ERILISED
PEALKIRJAD”

Suurt saladust
varjab su
süda...
Etendus on tasuta!
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Vallakirjutajad
Eesti vist tuntuim ja aktiivseim kultuurimaja juhataja,
luuletajataustaga Toomas
Aru on kokku pannud oma
valla kirjutamishuviliste
kodanike tekstide antoloogia. Nende „vallakirjutajate“ hulgas on ka üks igati
professionaalne, kirjatööga
endale elatist teeniv isik.
Õhuke vihikuke (55 lk) on
rafineeritud lõpptulemuseni viidud Janno Bergmanni
maitseka ning minimalistliku kujunduse ning Ott
Katteli stiilsete ja mänguliste mustvalgete fotodega.
SANDRA JÕGEVA
Aga tegelikult peaks muidugi keskenduma sisule. Minu jaoks on kogumikus
kaks tähelepanuväärset teksti. Esiteks
Anneli Eriku feministlikult ambivalentne pealkirjaga luuletus, mis algab
sõnadega: „Ma saan aru küll miks/
naised vihkavad feministe“ ja lõppeb
tõdemusega: „mehi on liiga palju“.

Andsin teksti analüüsida isegi salajasse feministlikku gruppi ning sain
sealt muuhulgas järgmised kommentaarid: „Postimehe sõbranna portaali
luule“, „Tundub siiski, et süüdistab
naisi selles, et elu ei lähe edasi“ ning
„Vihkab naisi ja alavääristab mehi –
klassikaline nõukogude mentaliteet“.
Tuntud kuraator, kunstiteadlane,
kunstnik ja ühtlasi metsandustöötaja Mari Kartau alustab oma manifesti
meenutavat teksti „50/50*“ terava kriitikaga nii kuuekümne karu tapmiskvoodi kui inimeste suhtes, kes vajavad oma elus linnu väljameelitamise
äppe ning avaldab lootust varem maa-

ilmast „maha minna“, kui lähituleviku ainuvõimalik reaalsus ongi selline.
Kokkuvõttes antiutopism, mis on tapva loogikaga üles ehitatud.
Ja mida on halba kauplusse sattunud linnu väljameelitamises vastava
äpiga, kust eeldatavalt tuleb siis vastava liigi loomuomane häälitsus?
Mida muud kogumikust esile
tuua? Äkki Eneli Niinepuu luuletust
„Digituhkatriinu“, kust võib leida uudissõna „virtuaelema“, võib-olla sama
autori kujundit „kruusakuhjad nagu
hiigelrinnad“ sama nimega luuletust
ehk Häniläse võrukeelset luulet (viimaselt autorilt on ka üks samuti võru
keeles proosalisem). Või siis Markus
Nahkuri religioosset-filosoofilist allegooriat „Timukas ja märter“. Noorele
autorile teadmiseks: giljotiini alt veereb ikka märtri, mitte „märteri“ pea...
Luulerohke see kogumik ju ongi,
jättes vähesed lühivormis proosatekstid põgusateks kildudeks. Üldmulje on
siiski lootustandev.
Aga kui palju talente ühes väikeses
Tallinna külje all asuvas vallas pesitseda saabki?
Sandra Jõgeva on kunstnik, kuraator,
filmitegija ja 2009. aasta Betti Alveri kirjandusauhinna laureaat.
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Sära tee 11 ärihoone Peetris kandideerib
aasta betoonehitise tiitlile
Eesti Betooniühingu poolt juba
20. korda läbiviidavale konkursile
esitatud nominentide sest leiab taas
ka ühe Rae vallas paikneva ehitise.
Viimati kandideeris sellele auhinnale Järveküla Kool. Konkursi eesmärgiks on leida ja esile tõsta ehitisi
(hooneid ja rajatisi), mille nägusus
ning efektiivne ja ökonoomne teostus tabavalt demonstreerivad betooni kui struktuurmaterjali eeliseid.
Sära tee 11 hoone omanik on Kruuson Kaubandus OÜ, mis tegeleb ärikinnisvara arendamisega ja omaniku sõnul on oma ärile selles majas leidnud
hetkel kodu peamiselt kaubandusega
tegelevad ettevõtted. Ka maja nägus
ilme valmis arhitekt Raivo Tabri käe

järgi selline just tellija soovil. „Alustasin
paarkümmend aastat tagasi kaubandusega ja sealt ka kogemus, milline võiks
olla hästi toimiv ladu-kontorhoone. Sära
tee 11 on minu soovide ja nägemuse järgi
projekteeritud, disain ja ruumide paigu-

tus on minu ja arhitekti koostöö. Betoonhoone kasuks rääkis selle pikaajalisus
ning piirkonna eripära – krundid on piisavalt kallid, sinna ei kõlba enam lihtsaid
ja odavaid hooneid ehitada,“ sõnas ettevõtte esindaja Kristjan Kruus.

Rae valla kinnisvarahinnad jätkavad tõusutrendis
EVELIN TEAS

KUTSELINE KINNISVARAMAAKLER
EESTI KINNISVARAMAAKLERITE KOJA LIIGE

Rae vallas tehti 2019. aastal 601
korteriomandi müügitehingut ning
keskmine korteri m2 hind oli 1593
eurot.
Kinnistuid müüdi sel aastal kokku 393, millest hoonestatud kinnistud
moodustasid 32% ning hoonestamata
68%. Võrreldes eelmise, 2018. aastaga
on keskmine ruutmeetri hind Rae vallas tõusnud. Kui 2018. aastal oli keskmine korteriomandite ruutmeetri
hind Rae vallas 1460 eurot, siis 2019.
aastal oli see number 1592 eurot. Teisalt on kinnisvaratehingute aktiivsus
kergelt langustrendis. Mullu tehti 686
korteriomandi müügitehingut ja 400
kinnistu müügitehingut, mis on veidi
rohkem kui tänavu.
Protsentuaalselt Rae valla alevikest ja küladest tehti kõige enim korteri müügitehinguid Peetri alevikus,
mille korteriomandite müügitehingute arv moodustas 37% Rae valla korteri
aasta müügitehingutest. Sellele järgnes Järveküla 25%-ga ning kolmandale kohale platseerus Jüri alevik, mille
müüdud korteriomandite osakaal

moodustas 20% kogu Rae valla korterite müügitehingutest.
Ka aastal 2018 oli Rae valla asulatest kõige populaarsem korteri müügitehingute põhjal just Peetri alevik, kus
sõlmiti 224 müügitehingut, mis moodustab 49% kõikidest Rae valla korteri
müügitehingutest. Sellele järgnes Järveküla 20%-ga ning seejärel Jüri alevik
16%-ga.
Korteriomandite statistikat jälgides võib väita, et Peetri aleviku osakaal
Rae valla korteriomandite müügitehingutest on hakanud kahanema ning
Järveküla aktiivsus suurenema, mida
aitab kõvasti suurendada Käokella
elurajooni, Andrese tee uusarenduse
ja YIT Marjamaa arenduste aktiivne
müük Järvekülas.
Rae valla korteriturg oli enim aktiivne just aasta I ja II kvartalis, mis
oli nii ka möödunud aastal.
Peetri aleviku keskmine korteriomandite (eluruumide) hind oli sel
aastal 1716 eurot/m2 kohta, mis 2018.
aastal oli 1515 eurot/m2. Tänavu mõjutasid oluliselt müüdud arendusprojektid Kodu teel ja Vana-Peetri uusarendus, mis keskmist ruutmeetri hinda
oluliselt tõstsid.

Rae vald on endiselt populaarne
paik noorte perede seas, kes hindavad linnalähedust ning tugevat infrastruktuuri. Enim on Rae vallas aastal 2019 silma paistnud Peetri alevik,
kuhu rajati suur spordi- ja vabaajakeskus koos vajalike teenustega, nagu
hambaravi, perearstikeskus, toidupood, apteek jne.
„Kui linnalähedases asulas elab
juba nii palju inimesi nagu siin, siis
peab piirkond lisaks ilusatele elukohtadele pakkuma ka võimalusi
kogukonnal koos käia nii vaba aja
veetmiseks kui ka vajalike kaupade ja
teenuste soetamiseks,” on öelnud keskuse ehitaja, firma Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller.
*andmed on toodud ja võrreldud 01.01–30.11.
seisuga

Kui 2018. aastal
oli keskmine
korteriomandite
ruutmeetri hind Rae vallas
1460 eurot, siis 2019. aastal
oli see number 1592 eurot.

26

RAE SÕNUMID
JAANUAR 2020

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Peetri aleviku Vägeva tee 3a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega
nr 1677. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Tallinn-Tartu mnt ja Vägeva tee
nurgal, väljakujunevas äride piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette olemasolevalt Vägeva ja
Allika teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavalitsuse
19.05.2015 korraldusega nr 742 kehtestatud Peetri aleviku Vägeva tee 3a kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos
1 korruselisuse osas, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja parkimine ning haljastus. Moodustada Tallinna väikese ringtee tarbeks
transpordimaa krunt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud ühiskondlike ehitiste maa ja perspektiivne
ärimaa juhtotstarve.
Järveküla Vana-Tartu mnt 22a kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega
nr 1678. Planeeritav ala asub Järvekülas, avalikult kasutatava Vana-Tartu
maantee ääres, olemasolevate ja kavandavate elamumaa kinnistute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette olemasolevalt VanaTartu maantee mahasõidult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu
24.08.2005 otsusega nr 458 kehtestatud Järveküla Aasa- I kinnistu detailplaneeringut pos 19 osas. Eesmärk on
olemasolevast 70% elamumaa ja 30%
ärimaa sihtotstarbelisest kinnistust
jagada välja elamumaa kinnistud, ärimaa kinnistu ning neid teenindavad
transpordimaa kinnistud, määrata
ehitusõigus, hoonestustingimused, la-

•

hendada juurdepääs, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.
Veneküla Veneküla tee 3 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega
nr 1674. Planeeritav ala asub Venekülas avalikult kasutatava Veneküla tee
ja Pirita jõe vahelisel alal. Juurdepääs
moodustatavatele elamumaa kruntidele on ettenähtud Veneküla teelt.
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.
Urvaste küla Uus-Varbamäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega
nr 1673. Planeeritav ala asub Urvaste
külas avalikult kasutatava Varbamäe
tee ääres ning Varbamäe teelt on ette
nähtud juurdepääs olemasolevale elamumaa krundile. Planeeringuala suurus on 1,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on olemasolevale elamumaale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendada
juurdepääsud liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning hal-

•

•

jastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, mille
järgi asub maaüksus rohevõrgustikus.
Rohevõrgustiku alal toimub elamuehituse planeerimine vastavalt hajaasustuse põhimõttele. Vastavalt üldplaneeringule tuleb rohevõrgustikus
ehitustegevuse planeerimisel lähtuda
olemasolevast infrastruktuurist. UusVarbamäe on olemasolev elamumaa
kinnistu, mis asub avalikult kasutatava tee ääres ning vahetus läheduses
asub olemasolev elamu ning elektrivarustus.
Soodevahe küla Uus-Kristjani kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega
nr 1671. Planeeritav ala asub Soodevahe
külas Linnaaru tee ääres, olemasolevate tootmishoonete vahetus läheduses.
Kinnistut ümbritsevad peamiselt ärija tootmismaa sihtotstarbega kinnistud. Juurdepääs planeeritavale äri- ja
tootmismaa krundile nähakse ette
Linnaaru teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 3,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada üks äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega katastriüksus, üks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus,
määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on osaliselt määratud perspektiivne tootmis- ja ärimaa ning olemasolev põllu- ja looduslik rohumaa.
Rae küla Piki kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega
nr 1668. Planeeritav ala asub Rae külas,
Rae tee ääres, olemasolevate elamu

•

•
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kruntide ja metsamaa vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Rae teelt
(11113 Assaku-Jüri teelt). Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Rae küla Piki kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa
krundiks, määrata ehitusõigus ning
hoonestustingimused,
lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuga tehakse ettepanek vähendada Rae
tee (riigimaantee nr 11113 Assaku-Jüri teelt) tee kaitsevööndit 10 meetrile
kinnistu piirist (vastavalt Ehitusseaduse § 71 lõikele 2 võib maantee omanik kaitsevööndi laiust põhjendatud
juhul vähendada). Olemasolev ehitusjoon on 10 m kinnistu piirist.
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.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
20.01.2020–02.02.2020 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringute osas esitada hiljemalt 02.02.2020:
Peetri aleviku Kuldala tee 4a, 4b
ja 4c kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldusega nr 1237 ning vastu võetud 17.12.2019
korraldusega nr 1676. Planeeritav ala
asub Peetri alevikus Kuldala tee ääres,
olemasolevate väikeelamute ja korterelamute piirkonnas. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele
nähakse ette Kuldala teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa kinnistu väiksemateks elamumaa ja transpordimaa kinnistuteks
ning maatulundusmaa kinnistutest
moodustada
elamumaa, transpor-

•

dimaa ning piirkonda teenindava
survetõstepumpla rajamise tarbeks
tootmismaa sihtotstarbega kinnistud,
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.
Aaviku küla Ühistu tee 8 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 172 ning vastu võetud 19.11.2019
korraldusega nr 1509.
Planeeritav ala asub Aaviku küla
keskosas, metsaga ümbritsetud alal,
olemasolevate ja planeeritavate eramute piirkonnas. Juurdepääsud planeeritavale alale on planeeritud Ühistu teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega
kinnistu jagada kaheks elamumaa
sihtotstarbega katastriüksuseks ja
üheks transpordimaa sihtotstarbega
katastriüksuseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud 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 juhtotstarbeks on
väikeelamute maa-ala.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:
Soodevahe küla Laanemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega nr 1675. Planeeritav ala asub Soodevahe külas, Suur-Sõjamäe tänava

•

•
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(riigitee nr 11290 Tallinn-Lagedi tee)
ääres, Tallinna Lennujaama vahetus
naabruses. Planeeritav ala on hetkel
endine aiamaade maa. Juurdepääs
planeeritavale alale nähakse ette avalikult kasutatavalt Suur-Sõjamäe tänavalt läbi Suur-Sõjamäe tn 60 kinnistu.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
8,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on kinnistust jagada välja kümme äri- ja tootmismaa ja kolm
transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, seada planeeritavatele kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne äri- ja tootmismaa.
Jüri aleviku Suve tn 2 kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega nr 1672. Planeeritav ala asub Jüri
alevikus Suve ja Võsa tänava vahel
elamute piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale elamumaale jääb toimima
Suve tänavalt, planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse juurdepääs
ette Võsa tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestatud elamumaa kinnistu kolmeks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute
maa-ala.

•

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda http://
gis.rae.ee/.
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TULE TÖÖLE!
Otsime oma meeskonda

RAAMATUPIDAJA ABI
Ebex Eesti raamatupidaja abi
olulisemaks tööülesandeks
on olla pakatavalt
rõõmsameelne ja lõpmatult
positiivse ellusuhtumisega.
Lisaks sellele teeb tööpäeva
vaheldusrikkaks uute
kliendisuhete loomine,
erinevate projektide- ning
ettevõtte raamatupidaja
abistamine.

TAHAD MÜÜA KINNISVARA?
Sina puhka, meie
teeme tööd!

Kogemus aastast 1995

Vahendustasu 1,9%
(minimaalne
lepingutasu
500 €).

Anna Danilova
maakler

+372 5308 0742
anna.danilova@pindi.ee

Pakkumine kehtib
kuni 31.03.2020.

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

LISAINFO TELEFONI VÕI E-KIRJA TEEL:

EBREX EESTI OÜ
RETI TEE 4, PEETRI ALELVIK
PERSONAL@EBREX.EE, 5077 227

Võta aega enesele
ja tule meiega
Saaremaale!
REIS SAAREMAALE
25.-26. JAANUAR 2020
Meid ootab ees:
Kohtumine Muhumaal
Eestimaa tuntuima
mesiniku Aimar Laugega
Tutvumine Saaremaal asuva
kloostri tegevusega
Kohtumine ettevõtjatega,
kes pakuvad omapäraseid
toidutooteid
Puhkus Rüütli SPA hotellis
(vee- ja saunamõnud,
jõusaal)

Lastele erihind.
Buss väljub Jürist.
TÄPSEM INFO
WWW.ROSENREISID.EE
VÕI TELEFONIL 502 9006.

www.pindi.ee
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Green Room
FIRMAPEOD JA TOITLUSTUS
SÜNNIPÄEVAD
POISSMEESTE- JA TÜDRUKUTE ÕHTUD
PEIED

Võta meiega ühendust ja teeme sulle
personaalse pakkumise!

INFO@ITAALIAPITSA.EE, 5699 3366, VEETORNI 9, JÜRI ALEVIK

PAGARIÄRI JA KOHVIK

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

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

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

Aruküla tee 55, Jüri, tel. 516 3968, e-mail info@maheleib.ee
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BRONEERI KOHE AEG
www.a-ülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

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

Selle reklaami esitamisel sõiduauto korralise tehnoülevaatuse soodushind kehtib kuni 31.12.2019

SOOdUSHINd!

32€

(tavahind 42€)

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

tel. 5866 5695

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

E-R 9.00-19.00

L 9.00-15.00

REKLAAM
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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

MOOTORSÕIDUKITE
HOOLDUS
REMONT
REHVITÖÖD
Robertauto OÜ
Kanali tee 12 a, Tallinn

www.robertauto.ee
info@robertauto.ee
+372 5787 9298

AVATUD: E-R 09:00-17:00
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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

REKLAAM
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UUESALUS AVATUD
UUS SUSHIKOHVIK!

Telli kaasa või tule naudi
kohapeal!
+372 504 4645
www.sushivein.ee
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Reakuulutused

•

Ostan garaažiboksi Jüris või selle
lähiümbruses. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel 5451 1053.

•

Torutööd, küte, vesi, kanal,
vannitubade ja korterite renoveerimine.
Tel 5649 1815, egon.vool@mail.ee.

•

Ostan 1–2-toalise korteri Jüris. Võib olla
remonti vajav. Korteri vabastamisega pole
kiire. Tel 528 3855. Merko.

•

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150
€. Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.

•

Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.

•

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 5221 151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.

•

Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta. Tel.
5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.

•

Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud
sõiduauto, maasturi või kaubiku, võib
vajada remonti. Kiire tehing. Võta
ühendust skampus@online.ee,
tel 5365 4085.

•

Soe ja värske õhk päikese abil tuppa.
Eesti tootja poolt:
www.solnavitas.ee.

•

Ohtlike puude langetamine, kändude
freesimine, materjali äravedu, hea hind
ja korralik töö. Belcorp.ou@gmail.com,
5822 5223.

•

Otsime Peetri Spordiklubisse
puhastusteenindajat. Kontakt
5671 2225, Svetlana Bulavinova.

•

Müüa maitsev Eesti toidukartul Laura,
30 kg kotis. Hind 15 € kott, ostes korraga 3
või rohkem, 10 € kott. Rae vallas transport
tasuta. Lisaks müüa 40 L ja 60 L võrgus
küttepuud lepp/kask. Tel 5343 0025.

•

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info 5559 7572.

•

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906
ja 501 1628, Tim.

•

Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine. Telefon
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.

•

Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd. Telefon
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.

•
•
•
••
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•

Päästeteenistuse teated

02. detsember liiklusõnnetus Rae külas
Rae tee 40
04. detsember tulekahju Rae külas
Undiaugul
05. detsember abi osutamine Jüris Tammiku tee 21
Tulekahju Peetris Krati tee 1
09. detsember abi osutamine Patika
külas Härmal
14. detsember liiklusõnnetus Tartu mnt
12. km-l
18. detsember abi osutamine Assaku
alevikus Veski tee 8
Ohu likvideerimine Pildikülas Viadukti
põik 6
Ohu likvideerimine Aaviku külas Ühistu
tee 44
Ohu likvideerimine Veskitaguse külas
Ohu likvideerimine Assaku alevikus
Heina tn 5
Ohu likvideerimine Järvekülas Mõõga
tee 12
19. detsember ohu likvideerimine Vaskjala külas Vilja
20. detsember ohu likvideerimine Järvekülas Loopealse tee 4
21. detsember tulekahju Lagedi alevikus
Tööstuse põik 3
23. detsember liiklusõnnetus Rae külas
Künnapuu tee 7
30. detsember ohu likvideerimine Peetri
alevikus Koidu tee 1
Tulekahju Peetris Raudkivi tee 4A

Avaldame sügavat kaastunnet
Andresele perega
isa, vanaisa ja vanavanaisa

HARRI LAMPE

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb
Avaldame sügavat kaastunnet
Rait Kirjanenile armsa

ISA
kaotuse puhul.
Töökaaslased Tallvrie
Transpordist
Südamlik kaastunne
Jaana Murumägile
kalli ema

ÄRMILDE ERINI
kaotuse puhul
Töökaaslased Lasteaiast
Tõruke
Südamlik kaastunne
õpetaja Jaanale

EMA
kaotuse puhul.
Tõrukese lasteaia Mardikate
rühma lapsed vanematega.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne
Jaana Murumägi’le kalli

Töökaaslased Kaarlaid OÜ-st

EMA

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus…
(J.Tätte)

surma puhul.
Endised kolleegid
Vekmari OÜ’st

Avaldame Gerdile
sügavat kaastunnet
armsa ema

DETSEMBRIS LAHKUNUD

LEILI VAIK

ENNO LINDMA

surma puhul.
Oleme mõtetes Sinuga.
Kose Kammerkoor

Mälestame
kauaaegset naabrit

ENNO LINDMAD
Lagedi
Betooni 17 elanikud

IVAN LAVREŠIN
OLEG KIJAŠTŠENKO
ENDLA-HELENE NIGULAS
MEERI VOOREMÄE
AINO RÄNNE
HELGI PALM
LEIDA KINSIVEER
LEILI VAIK
VALENTINA PAVLENKO
ÄRMILDE ERIN

KUULUTUSED
JAANUAR 2020

Detsembris
registreeritud
sünnid
ALBERT SOANS
MATTIAS PALM
KARL JÕGI
MARCUS ALESTE
KENNETH KALAUS
ROGER KÄRBLANE
JAAK KÕUTS
BRUNO ADEL
OSCAR REINJÄRV
KARL ELIAS
KRISTOFER METSJÕE
ROBIN VESKI
FRANZ PALM
RONAN SAMMELSELG
MATTIAS MÄE
KEVIN PIIL
MARTEN LAURIUS
SILVER NAARITS
ISABEL LUTTER
FRIDA STRÖÖM
LUISE LAANEMÄE
LAURETE ARTEL
MIA KRUUSE
JOANNA JUURSALU
LENNE JÄNTS
ELOORA SALUS
KEIRA KOLSAR
LOORA KOLSAR
REELIKA VAREM
EMMA NESTOR
ANNI PASCUAL KUURME

35

Jaanuarikuu sünnipäevad
SILVA KUUS
LIIDIA BAUMAN
ESTER RUVEN
JAAN PÕLDMA
ANNA RÄTTEL
EVI VALK
TATIANA KOVALEVA
ERNA TÕLK
SENTA SIKK
ERLANDA VELEMZON
EVALD TOOMLA
ERIKA-RENATE JEA
LEELO VILLANDBERG
ELVI KIVI
HANS UNT
VALDEKO LIIVA
RAJA PIHL
ANTS SUUREKIVI
IVAN SLOBODYANYUK
LAINE LIIVA
UNO KÖSTER
ARNOLD VIIGIMÄE
PILVI-RENATE TAHK
HILDA TAMM
ALEKSANDRA SAVOLAINEN
SAIMA ROOTS
HELJU PIIRIMETS
LINDA RÄNNE
VALENTINA PETRAŠOVA
EHA RANNIK
ASTA PROMANN
LONNI JUHKAM
RUDOLF SAKS
MEINHARD TENDER

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Toimetus: sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Teostus: Meediapilt OÜ
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VIIVE-ELLE SEPPAR
RAISA IVANOVA
MAIMU SÄINAST
SIRJE KUURBERG
JAAN MIITER
ÜLLE MEINER
ALEKSANDER VELLO
ANTS KASTEHEIN
REIN INDLO
URVE SOE
VAIKE LUTTER
ALEKSANDRA KOLESNIKOVA
ENDEL JAAMUL
HELGI KROON
VELLO KALDMÄE
EINAR KATMANN
MARIA PEIKER
VALENTINA TSEFELS
VEERA FRIEDRICHSON
TOIVO KESKÜLA
VALENTINA GOROHHOVA
MALLE KAIKÜLL
ARVO VIIDERFELD
AAVO ARIK
GALINA KUTSENOK
REIN POOLAK
IVAN TERTSUS
SIRJE KASESTE
PEEP VAINOMÄE
URMAS VIHUL
TALVI MEIER
TOIVO AALJA
ÕIE VÄLJAMÄE
RIHO RANDMER
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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.

