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Jüri kodukohvikute päev.
FOTO: ANNELI SEPPEN

Eriolukord on lõpuks läbi! Loe u lk 2
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Hea Rae valla elanik!
Eriolukord on lõpuks läbi! Olen tänulik kõigile Rae valla elanikele, kes selle
keerulise aja jooksul kainet mõistust
suutsid säilitada, eriolukorra reeglitest kinni pidasid ning selle aja meiega koos üle elasid. Tänu meie kõigi
edukale koostööle ja mõistmisele ei
suutnud pahalane koroona meie vallas suurt kahju teha. Sellest hoolimata oleme vallavalitsusega püüdnud
pakkuda omapoolset tuge nendele
peredele, kelle igapäevast majanduslikku seisundit see raske aeg mõjutas.
Vabastasime pered ajutiselt lasteaiakohatasust, tegime soodustusi huvialakooli õppetasude maksmisel, korraldasime ümber perenõustamised.
Samas kõiki teenuseid ei saanud tulenevalt eriolukorrast tavapärasel viisil pakkuda, sest eesmärgiks eelkõige
terve ja hoitud kogukond. Läbi kriiside õpitakse nii peres kui ühiskonnas.
On isegi ütlus, et (head) kriisi ei tohi
raisku lasta! Ka vallavalitsuses arendasime kriisi ajal senisest aktiivsemalt valla e-teenuseid, et meie kõigi
igapäevased toimetused võimalikult
mugavaks teha.
Erikolukord näitas, et võrreldes
teiste Harjumaa valdadega oli Rae vald
selleks tehnoloogilises mõttes valmis,
süsteemid töötasid ning ka vallavalitsuse töötajad said suhteliselt lihtsalt
ümber lülituda kontoritöölt kodukontorile. Eks algus oli keeruline, sest
oluliselt kasvasid ka vallaelanike pöördumised alates sotsiaalvaldkonnast
lõpetades keskkonnateemadega.
Lisaks uue töökorraldusega harjumine ning vajalike programmide
selgeks õppimine. Uue tööstiiliga tuli
kohaneda kõigil ning veendusime, et
kaugtööd saab teha sama tulemuslikult, aega ning keskkonda säästvalt.
Seega olen kindel, et me kõik õppisime
sellest pea kahe kuuseks veninud eriolukorrast midagi uut. Nagu ikka tabab
enamik kriise meid ootamatult, katkestab hetkeks tavarutiini, muutuvad
rõhuasetused; nii ka meiega. Aprillis
ilmunud Rae valla rahulolu-uuringu
(esimene taoline küsitlus korraldati
2018. aastal) tulemused andsid meile aga kindlust, et oleme õigel teel ja

Madis Sarik Aaviku-Patika kergliiklusteel rulluisutamas. FOTO: Erakogu

meid usaldatakse. Rahulolu-uuringu
kõige kõrgema vastamisaktiivsusega
olid Peetri kandi elanikud. 93% vastanutest pidas Rae valda väga heaks
elukohaks. Eelkõige hinnati kõrgelt
linnalähedust, toimunud arenguid ja
kvaliteetse infrastruktuuriga elukeskkonda. Kriitikana toodi välja lasteaiakohtade puudust ja -tasu suurust ning
liigset (ja liiga tihedat) elamu- ja tööstusalade arendamist. Nendest probleemidest on vallavalitsus teadlik ja
tegeleb nendele parimate lahenduste
otsimisega igapäevaselt. Juba sel aastal on valmimas Peetri kanti Kindluse
kool ning samuti saab sügisel laienduse Assaku lasteaed.
Tänan omalt poolt kõiki rahulolu-uuringule vastanuid ja kutsun
üles jätkuvalt valla tegevustes kaasa
rääkima. Juba 15. juunil on kõik valla
elanikud oodatud Rae valla arengukava avalikule arutelule Peetris, et oma
kodukandi arengutes kaasa mõelda ja

panustada. Järgmine arutelu toimub
augustikuus.
Kuid nüüd on aeg astuda vastu suvele, kohtuda oma lähedaste ja sõpradega, sportida meie kergliiklusteedel,
spordiväljakutel. Minge ja vaadake
üle Jüri uus keskväljak, andke panus
kohalikku ettevõtlusesse, tehke jalutuskäik Peetrisse ja uurige, kuidas
töötavad kopad peagi avatava Kindluse kooli ümber, Kurna pargis mängige
discgolfi, teavitage juba varakult oma
neljajalgseid sõpru peagi Jüris avatavast koerte mänguväljakust. Teha on
palju! Kuid ärge unustage puhata ja
ärge kaotage kainet mõistust!
Ka mina plaanin oma rulluisud jalga panna ning katsun nendega mööda
kergliiklusteid valla igasse kanti jõuda. Teel näeme!
Püsime terved ja naudime Eestimaa suve!
MADIS SARIK
VALLAVANEM
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Võidutuli Rae vallas!
Pärgade asetamise ja Harju maakonna
võidutule jagamise tseremoonia toimub Jüri kirikuaias
Jüris 23. juunil 2020 toimuma pidanud traditsiooniline Harju XXV maakaitsepäev on Harjumaa Omavalitsuste Liidu otsusega lükatud täies mahus
2021. aastasse. Toimumiskohaks jääb
siiski Rae vald. Tänavu tähistame Harjumaa võidutuld virtuaalselt. Rae vald
võtab presidendi poolt jagatava võidu-

tule vastu 23. juunil Jüri kiriku juures.
Sealt liigub tuli igasse kohalikku omavalitsusse, et süüdata oma kodused
jaanituled. Lisaks tulede üleandmisele
toimub pärgade asetamine kõikidele
maakonna Vabadussõja võidusammastele kohalike kaitseliitlaste poolt.
Sündmusest on võimalik osa saada
veebi vahendusel Rae valla ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.
Ülekanne algab kell 12.30.

Valla taasasutamise tähistamine
Rae valla taasasutamise 29. aastapäeva
tähistame 10. ja 11. juulil.
10. juulil kell 10.00–12.00 ootame
kõiki vallakodanikke traditsioonilisele hommikukohvile vallavanem Madis
Sarikuga. Kõrvale pakume vallavalitsuse töötajate valmistatud küpsetisi ja
sooje pannkooke.

Ilusa ilmaga kohtume vallamaja
kõrval asuval platsil, vihma korral Rae
Kultuurikeskuse kohvikus.
11. juulil kell 19.00 toimub Jüri kirikus Liisi Koiksoni ja Joel Remmeli
kontsert. Sisspääs tasuta.
NB! Kohtade arv kirikus on piiratud!
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JUUNI
˸29.06–10.07 Rae valla õpilasmaleva
II vahetus (vallasisene)
˸29.06–03.07 Inglise keele ja looduslaager 6–13-aastastele lastele Rae
koolimajas

JUULI
˸01.07 August Künnapu näituse avamine 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Näitus jääb avatuks augusti alguseni.
˸03.07 Laulvad kirjanikud Rae vallas
„Aapo Ilves“ kell 19.00 Rae koolimajas
˸05.07 Jüri suvetäika kell 12.00–
16.00 aadressil Veetorni 5
˸10.07 kell 10–12 Rae valla taasasutamise tähistamine. Kõik vallakodanikud on oodatud hommikukohvile vallavanem Madis Sarikuga. Ilusa ilmaga
vallamaja kõrval asuval platsil, vihma
korral Rae Kultuurikeskuse kohvikus.

RAE VALLA TAASASUTAMISE

˸11.07 kell 19.00 Liisi Koiksoni ja Joel
Remmeli kontsert Jüri kirikus. Sisspääs
tasuta. NB! Kohtade arv on piiratud!

11. JUULIL KELL 19.00
Jüri kirikus

˸19.07 Laulvad kirjanikud Rae vallas
„Kristiina Ehin ja Silver Sepp“ kell 19.00
Kurna mõisapargis

29. aastapäeva tähistamise
KONTSERT

Liisi Koikson ja
Joel Remmel

˸26.07 Jüri suvetäika kell 12.00–
16.00 aadressil Veetorni 5
˸27.07–31.07 Inglise keele ja looduslaager 6–13-aastastele lastele Rae
koolimajas

AUGUST
˸03.–07.08 Noortekeskuse päevalaager „Viie päeva kämp“ (Järveküla,
Peetri, Jüri, Vaida rühm)
˸08.08 Laulvad kirjanikud Rae vallas
„Justin Petrone“ kell 18.00 Lehmja
Tammikus
˸8.08 Lagedi kodukandi kohvikute päev
˸10.–14.08 Noortekeskuse päevalaager „Viie päeva kämp“ (Järveküla,
Peetri, Lagedi rühm)

Sissepääs tasuta

Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/
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Aitäh,
Maria Tiro!

HARIDUSELU
JUUNI 2020

ANDRES KALVIK
Maria Tiro Jüri Gümnaasiumi ees.

Rae Sõnumid kohtus koolijuhiga
inimtühjas majas, et vaadata möödunule tagasi.
Kas Te oma esimest koolipäeva mäletate?
Ei mäleta. Mu ema oli õpetaja ja
pärast tunde tegutses ta pikapäevarühmas. Mäletan, et käisin tihti tema
juures ning juba 5–6-aastasena õpetasin koolilapsi. Matemaatikas olen alati
kibe käsi olnud. Aga enda esimest koolipäeva mäletan ainult pildi järgi.
Olete teist põlve pedagoog?
Jah, kuid suguvõsas on õpetajaid
veel olnud. Tegelikult korrutasin endale terve kooliaja, et ma ei hakka ealeski
õpetajaks. Lõpetasin tänase nimega
Tallinna Tehnikaülikooli keemiateaduskonna ja olin veendunud, et kooli
ma tööle ei lähe. Läks aga nii, et emapoolses tutvusringkonnas oli palju
õpetajaid ja sealt tehti mulle esimene
pakkumine. Asusin tööle tolleaegsesse
kaubandustehnikumi ja nii see ring
käima läks.

Juulikuu kolmandal päeval
lehvitab Jüri Gümnaasiumi
direktor Maria Tiro viimased 16 aastat talle teiseks
koduks olnud majale ja juba
suvepuhkust nautivatele
õpilastele. Suur töö on tehtud ning nüüd on aeg tegeleda soovitust vähem tähelepanu saanud hobidega.

Kas Tallinn on kogu aeg Teie kodulinnaks olnud?
Tegelikult olen sündinud Venemaal Kaug-Idas Vaikse ookeani ääres
Magadani linnas. Isa küüditati Siberisse ja töötas seal kullakaevandustes.
Ta oli nutikas mees ning projekteeris
kaevandusse näiteks konveiereid ning
mägedevahelisse orgu rippsilla. 1954.
aastal sai isa amnestia ja ta alustas
õpinguid Moskva Mäeteaduste Instituudis. Õpingute järel kutsuti isa
Magadani tagasi ja ta asus majandusvaldkonnas tööle juhtivale kohale. Vahepeal Eestis käies võttis isa siit naise
ja seepärast ma Magadanis sündisingi.
Elasin seal kolm aastat. Eestisse tulles
asusime isa töö tõttu elama KohtlaJärvel. Isa oli seotud mitmete suurte
projektidega ja tema on praegugi kasutusel oleva põlevkiviõli tehnoloogia
üks väljatöötajatest. Mõne aja pärast
tulime Tallinna elama.
Kuidas elu Teid Jürisse tõi?
Pärast kaubandustehnikumi jõudsin töötada Saue Gümnaasiumis huvijuhina ja Südalinna koolis keemia-
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Minu tööletulekust
alates on kooli
õpilaste ja töötajate arv
pidevalt kasvanud ning
seetõttu olen pidanud
järjepidevalt midagi
muutma.
õpetajana. Üksvahe hakkasin ringi
vaatama ja kandideerisin huvitavatesse kohtadesse.
Kas mäletate, mida toona vestlusel
lubasite? Milline oli Teie visioon
Jüri Gümnaasiumist?
Isegi natukene mäletan. Minu
jaoks oli hästi oluline luua õpilastele
ja õpetajatele arenguks tingimused
nii õpikeskkonna kui ka sisu näol. Olin
enda jaoks selgeks mõelnud, et igale
inimesele tuleb läheneda personaalselt ja süsteemselt.
Kui palju olete saanud lubadusi
teoks teha?
Päris palju, sest olen saanud enamasti oma äranägemise järgi toimetada. Kindlasti on minu tegutsemisele
kaasa aidanud asjaolu,et haridusmaastikul on olnud suurte muutuste periood. Näiteks langesid kooli esimesed
laiendustööd kokku ajaga, kui turule
tuli palju uusi ehitusmaterjale ja tehnoloogiaid. Tööde jaoks pangalaenu ei
võetud, sest vald oli piisavas koguses
maad müünud.
Kui 2004. aastal esimest korda direktorina Jüri Gümnaasiumi uksest sisse astusite, kas põlv värises
ka?
Ei värisenud. Olin lapsena pigem
hulljulge. Mul on kombeks asjad enda
jaoks enne põhjalikult läbi mõelda.
Meeldiv üllatus oli, et kabineti uksel
tervitas mind nimesilt.
Milliste töövõitude üle kõige rohkem uhkust tunnete?
Minu tööletulekust alates on kooli õpilaste ja töötajate arv pidevalt
kasvanud ning seetõttu olen pidanud
järjepidevalt midagi muutma. Seda, et
oleme suutnud pidevas muutumises w
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v olles ka taset tõsta, peangi suurimaks
töövõiduks.
Millega taset mõõdate?
Üheks hinnangu kriteeriumiks on
erinevad numbrid alates tasemetöödest ning lõpetades eksamitulemuste
ja spordisaavutustega. Vähem tähtis ei
ole ka ühtehoidev kollektiiv ja majas
valitsev õhkkond. Samuti pean oluliseks seda, kui palju meie juures õppimas käiakse ja meid eeskujuks tuuakse.
Mille poolest on Jüri Gümnaasium
eriline kool?
Positiivset on väga palju. Suureks
eeliseks on õpikeskkond – ühes majas on raamatukogu, Rae Huvialakool,
ujula ja muud sportimisvõimalused.
Lisaks on ruumid varustatud kaasaegsete õppevahendite ja tehnikaga. On
kiidetud ka väga lihtsaid asju, näiteks
sooje värvitoone. Rahuloluküsitlused
kinnitavad minu veendumust, et õpetajate ja õpilaste vahel on usalduslik
suhe. Eelmisel aastal jõudsime haridus- ja teadusministeeriumi konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“ aasta haridusteo kategoorias finalistide hulka
õpetajate õpikogukondadega. See on
koolisisene programm, kus õpetajad
üksteist õpetavad. Üksteiselt õppimine liidab meeskonda ja arendab
inimesi praktiliselt. Koolis on head ja
töökad inimesed.
Sel õppeaastal on Eesti pälvinud
palju tähelepanu suurepäraste tulemustega PISA testides. Oskate tuua
võrdlusi teiste riikidega, et miks
meie õpilased on niivõrd nutikad?
Eesti lapsed ja pered hindavad haridust ja saavad aru selle tähtsusest.
Olen käinud põhiliselt Euroopas tutvumas ka teiste koolidega ning selle
põhjal kinnitan, et häbeneda ei ole
meil midagi. Näiteks õppekavad on
meil enamikes ainetes palju sisutihedamad. Muutunud õpikäsitluse metoodikad, nagu õpilaselt õpilasele õpetamine, ümberpööratud klassiruumid,
meeskonnatööd ja IT rakendamine, on
Eestis väga heal järjel. Meie õpilased
oskavad küsida ja mõelda.
Sirvisin viimast Õpetajate Lehte ja
seal oli mitu lehekülge töökuulu-

Olen käinud
põhiliselt Euroopas
tutvumas ka teiste
koolidega ning selle põhjal
kinnitan, et häbeneda ei
ole meil midagi.
tusi. Kui Jüri Gümnaasium õpetajat otsib, kas siis on järjekord ukse
taga?
15 aastat tagasi oli kandideerijaid
oluliselt rohkem. Praegu on meie koosseisus suur hulk noori naisi, kellest
paljud teatud perioodiks oma lastega
koju jäävad. Kuna kvalifikatsiooniga
inimesi kandideerib väga vähe, palkame sageli magistrikraadita õpetajaid,
kellest enamik on tudengid. Igal aastal
vahetub kümmekond õpetajat.
Mis Te arvate, kas praegune olukord
toob rohkem tublisid inimesi kooli
tööle?
Aprillis korraldasime uueks õppeaastaks õpetajate otsimise esimese
vooru ja ma salamisi lootsin, et ehk on
kriisi mõju olukorda muutnud, kuid
kõik oli vanaviisi. Riiklikud toetusmeetmed ilmselt toimivad. Vaatame,
mida toob teine voor.
Kui Teie oleksite haridusminister,
siis…
…ma sarnaselt ministriga usaldaksin õpetajaid – see ongi meie hariduse
tulevik. Samas ma ei mõista, miks viidi
klassiõpetajate õpetamine päevasesse
õppesse. See muudab õpingute ühendamise tööga keerulisemaks. Pärast
seda, kui muudatus tehti, langes klassiõpetajateks kandideerijate arv oluliselt ja siiani on sellele kohale raske
töötajaid leida.
Kas õppetöö peaks koolides käima
ainult eesti keeles?
Jah, olen seda meelt. Alguses toovad suured muudatused kaasa kohanemisraskusi, kuid see lähendaks inimesi ja aitaks kaasa keelekümblusele.
Eelkõige võidaksid sellest vene rahvusest inimesed, sest statistika kohaselt
on vene õppekeelega koolides antava
hariduse kvaliteet madalam. Lisaks ei
suuda Eesti-sugune väikeriik õpeta-

jaid kahes keeles võrdselt hästi täiendkoolitada.
Kas Teie käisite omal ajal õppetöö
arvelt koos klassikaaslastega põllutööd tegemas?
Käisin isegi ülikooli ajal kartuleid
võtmas. Kuid tuleb tunnistada, et see
ei olnud väga efektiivne töövorm. Tol
ajal ei olnud kolhoosides ja sohvoosides peremehetunnet. Tänapäeval
rõhutakse rohkem efektiivsusele ja
masinad teevad suurema osa tööst ära.
Aga see, et lapsed teaksid, mismoodi
põllu- ja laudatöö käib, on minu meelest väga oluline. Aga klasside kaupa
põllule minek ei ole praegu lahendus.
Eriolukorra ajal kadus vahetu suhtlemine peaaegu üldse ära. Kuidas
nutimaailmas toimetamine Teile
istub?
Tööd vähem küll ei olnud. Viisin
isegi töövestlusi virtuaalsel teel läbi,
kuid midagi jäi puudu. Silmast silma
on üksteisemõistmine parem, kuid
eriolukorra tõttu midagi tegemata ei
jäänud. Kooli üks ülesanne on suhtluspädevuse arendamine ja loomult
suhtlemisaltid õpetajad tundsid tavatundidest kindlasti puudust.
Kui suur oli eriolukorra ajal nende
laste osakaal, kellel olid koolitööde
tegemisega suured raskused või kes
ei suvatsenudki neid teha?
Gümnaasiumi osas võtavad kaks
õpilast dokumendid välja. Üldistatult
öeldes said õpiharjumusega õpilased
eriolukorras kenasti hakkama.
Teie viimane tööpäev Jüri Gümnaasiumi direktorina on 3. juulil. Milline hakkab Teie elu välja nägema
pärast seda?
See ei ole praegu kõige olulisem
mõtlemisteema. Kindlasti ei hakka ma
kohe uut tööd otsima. Võtan aja maha
ja pühendun rohkem iseendale.
Kui pikk on tegemata asjade nimekiri?
Väga pikk ei ole. Samas meenuvad
ajad, kui lugesin rohkem ning käisin
tihedamini teatris ja kontserdil, mängisin kodus klaveril ning tegelesin
rohkem pere, koera ja aiatöödega. Reisida plaanin ka.

KOGUKOND
JUUNI 2020
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Tatjana Lelov oma
kabinetis.
FOTO: ANDRES KALVIK

Vaida perearst Tatjana Lelov läheb
pensionile
Ligi kaks kümnendit Vaidas perearstina tegutsenud Tatjana Lelov
läheb kuu lõpus väljateenitud pensionile. 68-aastane kolme lapse ema
Lelov võinuks selle otsuse langetada juba kuus aastat tagasi. Miks just
nüüd?
„Olen sedasorti inimene, kes tahab
peolt ära minna siis, kui pidu on täies
hoos. Siis jäävad head mälestused,“
vastab Lelov. „Pärnus oli kunagi minu
kolleegiks eakas arst, kes tihtipeale visiite tehes mütsi maha unustas. Lubasin endale, et nii hajameelsena ei taha
ma tööd teha.“
Teine põhjus, märgib Lelov, peitub
selles, et tal ei ole alates 1993. aastast
olnud võimalus võtta täispikka puhkust. „Igal aastal kaks nädalat on ilmselgelt vähe. Võib-olla olen ka pisut läbipõlenud,“ tunnistab Aruvalla külas
elav Lelov, kes huvitub aiandusest ja
reisimisest.
Kui varem tegi Lelov ka tihedalt
koduvisiite, siis viimastel aastatel jäi
neid vähemaks. Analüüsideta pandud
diagnoosid ei ole lihtsalt väga täpsed.
„Nooremana käisin tihti ka koduvisiitidel. Nüüd on ajad muutunud ning
sellistel puhkudel aitab haigeid kiirabi ja töötab ka infotelefon,“ ütleb
Lelov.

Suuremateks murelasteks on üksikud psüühikahäiretega noorukid, kes
on ise tunnistanud kanepi suitsetamist. „Üldiselt on inimeste teadlikkus
tervislikust toitumisest ja liikumisvajadusest suhteliselt kõrge. Ka suitsetamine ja alkoholi tarbimine on märgatavalt vähenenud, kuid on ka sõltlasi,
keda võõrutusravi ei aita,“ räägib Lelov. „Kõikvõimalikke vitamiine ja tervisetooteid on poodides müügil palju.
Mina olen soovitanud võtta hilissügisest varakevadeni D-vitamiini. Sellega
ei tohi aga liialdada, sest siis võivad
tekkida luustumise häired. Analüüsidele tuginedes olen soovitanud ka B12vitamiine ja punase riisi preparaate,
mis langetavad kolesterooli.“
Vallavalitsus asus läbirääkimistesse, et perearstiteenus Vaidas ja
Lagedil säiliks
Dr Lelovi nimistu võtab üle dr Aivi
Aurik, kes asub tööle Jüri Tervisekeskuses alates 01.07.2020.
Rae vallavalitsus on läbirääkimistes nii erinevate tervishoiuteenuseid
pakkuvate ettevõtetega kui ka Terviseametiga, et leida parim lahendus Vaida ja Lagedi osas ning leia võimalus, et
teenus kohapeal säiliks.
ANDRES KALVIK

Kuidas perearstide
värbamine käib?
Terviseamet viib läbi avaliku konkursi vabanenud nimistule üldarstiabi osutamise korraldamiseks. See
tähendab, et kui perearst loobub
oma nimistust, siis kuulutab välja
konkursi uue perearsti leidmiseks.
Kui piirkonnas vabaneb nimistu,
siis teeb Terviseamet koostööd kohalike perearstide ja omavalitsusega, et tagada nimistu patsientidele
üldarstiabi osutamine. Juhul, kui
vabanenud nimistule ükski arst ei
kandideeri, tuleb Terviseametil leida piirkonda ajutine asendaja, kes
teenust pakub.
„Põhjused, miks väljapoole Tallinna ja Tartut soovitakse vähem
tööle asuda, on erinevad,“ selgitab
Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. „Palju sõltub ka
piirkonnas pakutavatest võimalustest, nagu näiteks elu- ja lasteaiakoht ning kas saab töötada grupipraksises. Tihtipeale soovitakse
töötada nimistu juures abiarstina
ning alles hiljem saada oma nimistu.“
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Rae valla IT-juht Hannes
Raimets testib Jüri Tervisekeskuse eest levivat tasuta
wifit.
FOTO: Andres Kalvik

Jüri Tervisekeskuse ümbruses levib
tasuta kiire internet
Juba selle suve lõpust
alates saavad mitmed
Rae valla suure külastatavusega asutused tasuta
õhu kaudu leviva internetiühenduse wifi. Pilootprojekt hakkas tööle
Jüri Tervisekeskuse ümbruses.

suunab võimsust just sinna suunda,“
täpsustab Raimets, lisades, et wifi-võrgud on kavas sama projekti raames
saadud toetuse eest rajada ka Rae kultuurikeskusesse, augustis avatavasse
Rae sotsiaalkeskusesse, Jüri Gümnaasiumisse ja Vaida raamatukokku. „Kui
korraga on ühes kohas palju inimesi,
siis läheb koormus 4G tugijaamadele
väga suureks ja internetikiirus kannatab.“

ANDRES KALVIK
Rae valla infotehnoloogia juht Hannes
Raimetsa sõnul liigub IT-sektor järjest
rohkem traadita ühenduse suunas: „Ka
Jüri Tervisekeskuses kasutame valdavalt wifi-ühendust. Traadita ühendus
on viimastel aastatel niivõrd palju arenenud, et kaabliga ühendus ei anna
enam märgatavat eelist.“
Tervisekeskuse ette rajatavast väljakust kujuneb Jüri keskusala, kus
veedetakse vaba aega ja korraldatakse erinevaid üritusi. Wifi-ühenduse
rajamisel mõeldi eelkõige Jüri Gümnaasiumi õpilaste peale ja seetõttu
on ruuteri prioriteet seadistatud kooli suunas. Wifi-leviala on mõnisada
meetrit ning üles- ja allalaadimiskiirus 50 Mbit/s.
„Tegemist on targa ruuteriga, mis
tunneb ära, millises piirkonnas parasjagu internetti kasutatakse ja seade

Rae vald sai 15 000 eurot toetust
Tasuta internetiühendus sai teoks
tänu Euroopa Komisjoni WIFI4EU algatusele, mille raames õnnestus Rae
vallal saada toetust 15 000 eurot. Rae
vald peab seadmeid töös hoidma vähemalt kolm aastat ja hoolitsema ise
halduskulude eest. „Võib öelda, et Rae
vallal on oma roll WIFI4EU algatuse
käivitamisel kogu Euroopas,“ märgib
Rae endine vallavanem ja veebruaris
Regioonide Komitee, mis koondab 350
Euroopa Liidu piirkondlikku ja kohalikku esindajat, asepresidendiks valitud Mart Võrklaev.
2017. aastal koostas Võrklaev Euroopa Regioonide Komitees arvamuse Euroopa Komisjoni poolt algatatud
telekommunikatsiooni paketi läbivaatamise osas, mille üheks osaks oli
WIFI4EU algatus.
„Eestis on vähe piirkondi, kuhu
internetilevi üldse ei ulatu. Euroopas

laiemalt on arenguruumi oluliselt
rohkem,“ sõnab Võrklaev. „Kui Euroopa Liidus omab linnades kiiret internetiühendust ca 90% inimestest, siis
maapiirkondades on see jõudnud vaid
40 protsendini elanikest.“
5G-tehnoloogiaga edasi
Võrklaev lisab, et käesolev kriis
on näidanud, kui olulised on kiired ühenduse nii linnades kui maal.
„Oma arvamuses rõhutasime vajadust, et kõikides Euroopa Liidu linnaja maapiirkondade majapidamistes
peaks olema vähemalt 100 Mbit/s allalaadimiskiirusega internetiühendus, mida on võimalik suurendada
kiiruseni 1 Gbit/s. Kõige kindlam ja ka
suurtele andmemahtudele vastupidav viis selleks on lairibavõrgu arendamine,“ toonitab Võrklaev.
„Ka Eestis on viimase miili probleemist palju räägitud, kuid lahendused tekivad kahjuks väga aeglaselt,“
jätkab ta. „Ka Rae vallas ei ole ülikiire
lairibavõrk just paljudele kättesaadav
ning kriisiaegne e-kool ja pikad koosolekud näitasid, et selle probleemiga
tuleb tõsisemalt tegeleda ning kiiresti
reaalseid samme astuda. Oma arvamuses soovitasime, et kindlasti peaks
avalikku raha eest rajatav lairibavõrk
olema operaatori suhtes neutraalne
ega tohi sõltuda telekommunikatsiooniettevõtetest.“
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Kes palju teeb, see palju jõuab!
Aasta 2019–2020 on Järveküla lasteaia personali, Pisikesi Sõpru ja
nende vanemaid proovile pannud
mitmel eri moel. Neist viimane katsumus on olnud uus viirusnakkus
ja sellega kaasnenud eriolukord.
Ei, eriolukorrast me ei kirjuta, vaid
tahaks rõhutada paari head õppetundi, mida antud periood meile on
õpetanud või mida olulist andnud.
Tahes või tahtmata on sel perioodil lasteaia elus tekkinud olukordi,
mis on sundinud meid rööprähklema.
Muidugi oleme kuulnud ja lugenud artikleid, kus teadlased ütlevad, et see on
kahjulik meie keskendumisvõimele ja
aju tegevusele. Arusaadav. Aga kas ikka
alati on asjad nii üksüheselt käsitletavad? Tõenäoliselt jah, kui kogu oma
igapäevaelu üles ehitada kümne asjaga tegelemisele, aga inimene nii ju ei
suudagi.
Lühiajaline rööprähklemine on
meile näidanud positiivseid külgi
ja seda ka eriolukorras. Meile on see
periood õpetanud, et iga uut päeva tuleb tänutundes tervitada ning
päeva(nädala) tegemised eesmärgistatult kavandada ja kindlasti teha
töödes-tegemistes kindel valik – mis
on tänase päeva (või selle nädala)
prioriteet(did). Seejärel keskenduda
eesmärgi elluviimise plaanile. Hea
plaani saab ellu viia vaid läbi rääkides,
st kõik osapooled peavad olema teadlikud, mis ees ootab ja mis on esmatähtis, mis tähtis. Siis on ka rööprähk-

lemisel ümberlülitumine kergem, siis
inimene teab, miks ta seda teeb ning
mis on olnud ja mis tulemas. Järveküla lasteaia põhiline eesmärk eriolukorras oli tagada turvalise lasteaiateenuse kättesaadavus peredele, kellel on
selleks teenuseks vajadust ning kogu
tegevus oli suunatud selle eesmärgi
täitmiseks.
Kindlasti on sel perioodil suurenenud meie kõigi digipädevus ja julgus
„lasta end tehnoloogial toetada“. Erinevad keskkonnad on aidanud meil
suhelda, infoni jõuda ja ka andnud
võimaluse meelelahutuseks. Tehnoloogiast on saanud palju enam meie
teadlik aitaja, mitte segaja. Nii lasime
ka meie ennast digilahendustel toetada ja paljud tavapärased ettevõtmised kolisid üle veebiruumi. Nõnda said
lapsed liikumisõpetaja videote saatel
õppida hundiratast või vahvat haikalatantsu, õpetajad viisid lastevanematega läbi e-arenguvestluseid ning nii
mõnegi õpetaja õppevideod osutusid
suisa nii populaarseks, et lapsevanemad soovitasid avada samateemalise
Youtube’i kanali.
Sellistel keerulistel aegadel pole
ka vähetähtis, et hoida ja saavutada
enda meelerahu, positiivne ja toetav
emotsioon. Anda võimalus iseendale täita igas päevas üks enda isiklik
isekas soov ning anda teadlikult aus
tagasiside hommikul/sel nädalal kavandatud toimetulekule. „Eriolukorra
ajal oli rõõm, kui sai tööle tulla, sest

sellega kaasnes sotsiaalsus ja päriselt
inimestega suhtlemine. Eriti rõõmustas vist see, et sai rääkida tööalastest
asjadest, sest sellist olmejuttu oli niigi
palju sellel perioodil,“ jagab oma mõtteid Järveküla lasteaia õpetaja Margrit
Malva. Kui mõelda, mida ta eriolukorra ajal enim õppis, siis leidis Margrit,
et selle kümne nädala jooksul õppis
ta enesedistsipliini ja töö organiseerimist kodustes tingimustes. „Hea
õppimise koht oli ka see, et sai oma
tegevuste planeerimisel vaadata asja
vanemate „mätta otsast“. Planeerida
ja anda läbi keskkonna Eliis koduseid
ülesandeid, arvestades seejuures sellega, et ka lapsevanem saaks seda kodustes tingimustes hõlpsalt läbi viia.“
Teadlased ütlevad rööprähklemise
kohta sedagi, et mälestused ja kogemused pole ühelt tegevuselt teisele
ümberlülitumisel nii püsivad ja kogemused nii jäävad, kui maksimaalselt
ühele asjale keskendudes. Ja ongi hästi, et me kõike mäletama ei jää. Selles
rööprähklemise kasutegurit näemegi,
et mäletada osaliselt ja seda, mis on
meile isiklikult oluline. Need mälestused ja kogemused saavad oma väärtuse, kui neist saab minevik. Õppimiskogemusena võtame sellest aastast kaasa
märksõnad: kavanda, planeeri, teavita,
tee ise ja lase aidata ning naudi.
Saame uhkusega öelda, et oleme
palju teinud ja palju jõudnud! Olge
vaprad Teiegi!
JÄRVEKÜLA LASTEAED
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Kaks kuud eriolukorda
lõi segi Rae Huvialakooli
plaanid, ent tõi esile ka
arengusuunad, kuhu edasi
liikuda. Aprillis plaanis
Rae Huvialakool võtta
vastu oma arengukava
järgmiseks viieks aastaks.
Olime selle nimel töötanud juba sügisest saadik,
korraldanud küsitlusi
ja töötubasid, kaasanud
huvigruppe, analüüsinud tulevikuperspektiive.
Ent siis tuli eriolukord ja
alustatu jäi pooleli. Vaja oli
hakkama saada homsega,
mitte järgneva viisaastakuga.

Riina Lõhmuse viiuliõpilane Elizabeth Riives veebitunnis.

Tänane kriis on homse
TEA TARUSTE

RAE HUVIALAKOOLI ÕPPE- JA ARENDUSJUHT

Üsna kohe tõi eriolukord ja alguspäevade šokk välja õrnad kohad ja ka
inimloomuse eripalgelisuse. Kes ootas
vaikselt, mis saama hakkab, kes käsku
kuskilt kõrgemalt, kes haaras kinni
olemasolevatest võimalustest ja püüdis tavapäraselt jätkata… Üks oli selge:
nagu lõviosal teistelgi koolidel, osutus
meie nõrkuseks digipädevus ja ka tehnoloogilised vahendid, millest ei piisanud täismahus kvaliteetse distantsõppe läbiviimiseks.
Digielu väljakutsed
Olgu märgitud, et kui üldhariduskoolide õpetajatel on viimastel aastatel olnud võimalus HITSA projektide
kaudu oma digioskusi lihvida, siis huvihariduskoolidele see programm ei
ole laienenud. Olime alles kavandamas

oma õpetajate ja treenerite digihüpet.
Esimene Zoomi-koosolek oli elevusttekitav, 31. enam mitte. Oma armast õpilast koduklaveril mängimas
näha oli südantsoojendav, ent tema
häälest ära pilli nädalaid kuulata
enam mitte. Ja kuidas ikkagi oleks
kõige parem viia kaugõppes läbi võrkpallitreeninguid ja keraamikatunde?
Igapäevastele
kuidas-küsimustele
vastuste leidmine ja seeläbi oma piiride laiendamine, puuduvast, aga ka võimetest ja võimalustest teadasaamine
on vast üks koroonaaja olulisim positiivne külg (korraliku kätepesuharjumuse kõrval muidugi ).
Maikuus viisime läbi küsitluse
oma lapsevanemate hulgas, et saada
tagasisidet distantsõppe kohta. Vastanuid oli 161, nii muusika- kui spordi-,
mõnevõrra vähem kunstiosakonnast.
Distantsõppevorme, mida meie õpetajad kasutasid, oli seinast seina: alates

telefonikõnest ja e-kirjaga ülesannete
saatmisest videotundide ja õppefilmideni. Videotunnid on need, mida nii
mõnigi lapsevanem näeks edaspidigi võimaliku töövormina, kui näiteks
laps kerges nohus, aga pillitunnis
saaks osaleda. Ja tulevikuski on teretulnud põnevad väljakutsed, õppevideod ja äpid virtuaalülesannetega.
Ligi 34% vastanud lapsevanematest
märkis, et nende hõivatus oma tööga
tegi koduse õppe korraldamise keeruliseks. 23% tunnistas, et ei osanud lapsi
juhendada ja 15% puhul oli takistuseks
kehv internetiühendus. Nende kõrval,
kes huvikooli distantstegevuses positiivset ei näinud, oli hulgaliselt neid,
kes tõid välja rõõmustavaid taipamisi.
Näiteks: „Laps planeerib oma aega paremini ja saab valida ülesannete järjekorda“, „Saime teostada tööd endale
sobival ajal“, „Innustamaks last tegin
ise samuti trenni“, „Endal on olnud
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27. veebruaril toimus esmaabikoolitus paarikümnele õpetajale. Veel ei osanud
keegi karta, et õige pea ootab ees paarikuine karantiin.

päeva kütus
rohkem aega jälgida lapse õppimist“,
„Videotunnid on oma kesisest kvaliteedist sõltumata ägedad“, „Harjutamiseks oli rohkem aega. Salvestuste
tegemine innustas rohkem pingutama, harjutama“.
Pea 46% vastanutest hindas distantsõppe läbiviimist hindele „5“ ja
ligi 35% hindele „4“. Meile on aga väga
olulised ka nende arvamused ja ettepanekud, kes panid madalama hinde ja olid konstruktiivselt kriitilised.
Saime lapsevanemate vastustest ka
tagasisidet, et paljud pole teadlikud, et
Rae Huvialakoolil on eraldi Stuudium,
mille kaudu toimub suhtlemine ning
saab oma lapse edenemist ja hindeid
jälgida.
Programmiline õpe ja hea lastetuba
Kuigi paarikümneaastase kooli
puhul on ehk selge, mida tehakse, on
siingi hea vahel kooli eesmärgid ja

lapsevanemate ootused üle vaadata.
Sellest lähtuvalt saame oma tegevussuundi ja õppesisu korrigeerida.
Küsisime lapsevanematelt, mis on
nende jaoks lapse õpingutel esmatähtis, valida sai vaid ühe prioriteedi. Kolmandiku jaoks on kõige olulisem hea
lastetuba – see, et laps saaks huvialakoolis õppides eluks vajalikke oskusi,
nagu loovuse kasutamine, eesmärgipärane tegutsemine, enesejuhtimise ja koostöö oskused. Pea samapalju
(31%) hindab eelkõige programmilist
õppetööd kui olulist osa lapse mitmekülgsest haridusest. Viiendiku jaoks
on kõige olulisem süvendatud erialane
ettevalmistus tulevikuks ja edasiõppimiseks. Kõige vähem (16%) on neid,
kelle jaoks huvialakool on eelkõige
koht, mis aitab sisustada lapse vaba
aega.
Rae vald on praegu arendamas
oma haridus- ja noortevaldkonda ning

jätkame meiegi oma kooli arengukava
tegemist.
Sel kevadel olime sunnitud ära
jätma sisseastumiskatsed muusikaosakonda ja juunis toimuma pidanud
suvelaagri.
Sisseastumiskatsed tulevad augustis, jälgige teateid meie koduleheküljel http://huvikool.rae.ee/ ja FB-lehel
https://www.facebook.com/raehuvikool/.
Kaunist ja kosutavat suvepuhkust!

Esimene Zoomikoosolek oli elevusttekitav, 31. enam mitte. Oma
armast õpilast koduklaveril
mängimas näha oli
südantsoojendav, ent tema
häälest ära pilli nädalaid
kuulata enam mitte.
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Uue riigigümnaasiumi asukohakaart.

Rae riigigümnaasiumi õppe- ja spordihoone
rahvusvaheline arhitektuurikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös haridusja teadusministeeriumi ning Eesti
Arhitektide Liiduga kuulutas välja
Rae riigigümnaasiumi õppehoone
(Aruküla tee 22) ning spordihoone
(Talli tn 2) arhitektuurivõistluse.
Rae valda rajatav uus riigigümnaasium alustab õppetegevust septembris 2023.
Riigi Kinnisvara arhitekt Kalle
Komissarov kirjeldas ootusi Rae riigigümnaasiumi õppe- ja spordihoone ideekavandile: „Ootame kunstilist
kvaliteeti, funktsionaalsust ja vastavusust võistlusülesandele. Samuti
arhitektuurselt kõrgetasemelisust ja
sobivust asukohta. Lahendus peaks
olema realistlik ning optimaalsete kuludega rajatav, olema mugav ja
funktsionaalne lõppkasutajale, energiasäästlik ning madalate ekspluatatsioonikuludega. Hoonete teenindamiseks vajalik maa-ala on lahendatud
õppetöö vajadusi silmas pidades ning
loodav õpikeskkond on kaasaegne ja
toetab iga õppija nii individuaalset kui
ka sotsiaalset arengut,“ lisas Komissarov.
Rae riigigümnaasiumi koolihoone
on planeeritud kuni 540 õpilasele ning

36–54 õpetajale ja muule personalile.
Hooned kavandatakse ja ehitatakse
etapiti. Esimeses etapis ehitatakse õppehoone 360 õpilasele, välialad ning
spordihoone. Teises etapis rajatakse
õppehoone juurdeehitus lisaks 180
õpilasele. Planeeritava riigigümnaasiumi õppehoone eeldatav suletud
netopind on ca 4020 m², spordihoone
suletud netopind on ca 2100 m².
Planeeritavast alast põhja ja lõuna
suunas jäävad haljasmaad, lääne suunas äri- ja tootmismaad ning väikeelamud. Võistlusalast jalakäigu kaugusel
asuvad Jüri Gümnaasium, raamatukogu, terviserajad, perspektiivne tervisekeskus, kauplus ning veel mitmed avaliku funktsiooniga hooned. Aruküla
tee ääres kulgeb kergliiklustee, mis on
ühendatud kogu Jürit alevikku ning
Rae valda katva kergteede võrgustikuga. Vahetult planeeringuala kõrval
Aruküla teel asuvad bussipeatused,
mida teenindavad Tallinna ning naaberomavalitsusi läbivad bussiliinid.
Hoone energiatõhusus peab vastama liginullenergiahoonele esitatud
nõuetele. Õppehoone peab olema madala energiakasutusega ja arvestama
säästvate tehnoloogiate kasutamist.

Hoone peab olema võimalikult säästliku ja keskkonnasõbraliku ehitus- ja
viimistlusmaterjalide valiku, ehitustehnoloogiaga ning olema lihtne hooldada. Hoone konstruktiivses lahenduses eelistatakse puitu.
Žüriisse kuuluvad Indrek Riisaar
haridus- ja teadusministeeriumist,
Rae valla arhitekt Kadri Randoja, Eesti Arhitektide Liidust Andro Mänd ja
Hindrek Kesler ning Eesti Maastikuarhitektide Liidust Lidia Zarudnaya.
Žürii koordinaator on Kalle Komissarov Riigi Kinnisvarast.
Ideekonkursi
osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on
17.08.2020 kell 15.00. Ideekonkursi
preemiafond on kokku 21 000 eurot.
Ideekonkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi e-riigihangete keskkonna
peavad osalejad avaldama oma kontaktandmed, registreerudes hangete
keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee „hankes osalejad“ lehel.
Riigihange „Rae riigigümnaasiumi
õppe- ja spordihoone rahvusvaheline
arhitektuurivõistlus” on avaldatud
riiklikus riigihangete registris, hanke
viitenumber on 223302.
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Kool motoga
„Õppimine on Elustiil“
ootab oma kollektiivi
2020/2021. õppeaastaks

KLASSIÕPETAJAT
EESTI KEELE JA
KIRJANDUSE
ÕPETAJAT
Pakume modernset
töökeskkonda, aktiivset
meeskonda ning põnevaid
ja innovaatilisi projekte. Töö
asukoht Reti tee 20, Rae vald.

FOTO: ANDRES KALVIK

Rae vallas ootavad suvitajaid
kaks supluskohta
Algaval suvitushooajal on Rae vallas
avatud kaks ametlikku supluskohta:
Vaskjala veehoidla ja Lagedil olev liivane rannariba Pirita jõe kaldal.
Rae vallavalitsuse heakorrajuht
Meelis Laid ütleb, et varasematel aastatel on mõlemas supluskohas olnud
veekvaliteet hea. Vetelpäästet seal ei
tegutse, kuid vajadusel saab kasutada

päästerõngast. Laid lisab, et Vaskjalas
korrastab vald ka supluskoha ümbrust
ja sinna viiakse suveperioodiks ajutised välikäimlad.
Vaskjala randa pääseb nii, et Aruküla teelt tuleb pöörata Karba teele
ja sealt omakorda Ujula teele. Lagedi
supluskoht asub kohaliku keskusehoone taga.
WWW.KIND LUS EKOOL.EE

Palume esitada motiveeritud
avaldus ja CV koos
kvalifikatsioonile
vastava lõputunnistuse ning
akadeemilise õiendiga 21.
juuniks e-postile
kool@jarvekyla.edu.ee

/kin dlu s e kool

Kindluse Kool on
Rae vallas 1. septembril tööd alustav
uus ja uuenduslik üldhariduskool.
MEIE VISOON ON OLLA

kogukonna süda
MEIE PÕHIVÄÄRTUSED ON:

Valikuvabadus, Vastutus, Ettevõtlikkus, Kestlikkus
TULE MEIEGA!

VÄIKEKLASSIÕPETAJA,
ERIPEDAGOOG,
LOGOPEED,
PSÜHHOLOOG
Töö koolis algab uuel õppeaastal.
Võimalus kooli loomisprotsessis kaasa rääkida on juba täna.
Liitu meiega ning loome koos kooli, kus õpib ja areneb õnnelik õpilane, õpetaja ja lapsevanem!

OOTUSED KANDIDEERIJALE
varasem õpetajatöö kogemus ja erialane
kõrgharidus (võib olla omandamisel)
koostöisus ja lahendusmeelsus
soov edasi areneda, õppida, kogemusi
omandada ja jagada

MIDA ME SULLE PAKUME?
särasilmseid inspireerivaid kolleege
arengule suunatud kogukonda
suurepärast töökeskkonda Eesti moodsaimas koolimajas koos võimalusterohke
õuealaga
võimalust anda oma panus uue ja uuendusliku kooli loomisesse

KUIDAS KANDIDEERIDA?
Palun saada e-posti aadressile annika.raim@kindlusekool.ee hiljemalt 19.06.2020:
oma CV
kirjeldus, miks oled motiveeritud kandideerima (võid valida selleks kirjaliku või videotutvustuse)
haridust ja kvaliﬁkatsiooni tõendavad dokumendid
mõtted valikainete vm õppetegevust toetavate tegemiste kohta, milles oled valmis kaasa lööma
muu info, mida enda poolt veel oluliseks pead välja tuua
Kui Sul on küsimusi või soovid lisainfot, kirjuta annika.raim@kindlusekool.ee või helista 5650 0060
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Rae valla õpilasmalev tuleb ka
sel aastal
Hea uudis kõikidele, kes sel
aastal malevasse kandideerisid,
sest õpilasmalev ei jää tulemata.
Sel aastal oli malevasse rekordarv kandideerijaid, üle 200 noore.
Kahjuks on sel aastal malevasse
kohti 160 ning kõik registreerunud
noored malevatöös osaleda ei saa.
Vastavalt eriolukorras kehtestatud
reeglitele toimub sel aastal malevasse valimine registreerimise aja alusel.
See aga ei garanteeri veel täielikult
kohta malevasse, vaid lisaks tuleb
osaleda rühmavestlusel ning tööohutuskoolitusel. Noored, kes sel aastal
kahjuks malevasse ei pääsenud, jäävad ootenimekirja ning koha vabanemisel on võimalus malevategevustest
osa võtta.
Kahjuks eriolukorrast lähtuvalt
ei toimu sel aastal ka välisrühma
tööd Roostal ning sellesse rühma
kandideerinud noortest moodustatakse üks vallasisene rühm.
Töid tehakse sel aastal Rae valla
allasutustes ning ka mõningates
Rae valla ettevõtetes, kes vaatamata praegusele olukorrale on
valmis malevlasi tööle võtma.
Põhilisteks töödeks on heakorratööd.
Lisaks neljatunnisele tööpäevale toimuvad rühmadesiseselt ka
töövälised tegevused, mille eesmärgiks on kasvatada meeskonnavaimu
ning veeta mõnusalt üheskoos suvevaheaega. Erinevalt eelmistest aastatest
ning seoses äsja lõppenud eriolukorraga ei toimu sel aastal õpilasmaleva rühmadevahelisi kogunemisi ega
võistlused, vaid tegevusi viiakse läbi
maksimaalselt 20-liikmelistes gruppides ning järgitakse terviseameti poolt
kehtestatud desinfitseerimisnõudeid.
Rae valla õpilasmaleva vahetuste
ajad
29.06–10.07 II vahetus (rühmade tegevused Jüris, Peetris-Järvekülas, Lagedil ja Vaidas)
17.–28.08 III vahetus (rühmade tegevused Jüris ja Peetris-Järvekülas)
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Lastelaagri korraldamise ABC
Mida tasub silmas pidada
laste- ja noortelaagri kuluhüvitise taotluse esitamisel?
Sel aastal saabub küll suvi teisiti võrreldes eelmiste aastatega, kuid siiski
mõningaste piirangutega toimuvad
ka sel aastal mitmed laagrid. Vastavalt
eriolukorrast väljumise strateegiale
on laagrite toimumine lubatud alates
12. juunist 2020. Sarnaselt eelmistele
aastatele toetatakse ka sel aastal Rae
valla noori laagrite osalemistasu osalisel hüvitamisel.
Laste- ja noortelaagris osalemistasu kuluhüvitis on ettenähtud laagris osaleva 5–19-aastase lapse ja noore osalemistasu osaliseks katmiseks.
Hüvitist makstakse kuni 50%, nelja
ja enama alaealise lapsega pere puhul kuni 75% tasutud osalemistasust.
Maksimaalseks toetussummaks on

100 eurot. Taotluse võib esitada, kui
võrdset hooldusõigust omavad lapsevanemad või lapse ainuhooldusõigust
vanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel valla elanik eelmise
aasta 31. detsembri seisuga. Selleks, et
olla veelgi kindlam toetuse saamises,
oleme kokku pannud enamlevinumad
vead, milletõttu on jäänud toetus saamata ning mida iga lapsevanem saab
ise jälgida.
Laagri tegevusluba
Enne laagrisse registreerumist
tuleks kindlasti uurida laagri tausta.
Eestis tegutseb nii riigi ja omavalitsuse hallatavaid laagreid kui ka mitmeid
teisi teenusepakkujaid, kes viivad läbi
laste- ja noortelaagreid. Laste ja noorte
ohutus on seaduse poolt tagatud vaid
nendes laagrites, mis omavad ametlikku tegevusluba. Teenusepakkujatel,
kel luba puudub, võib ohutus samamoodi olla tagatud, kuid selles peavad

vanemad ise veenduma. Noortelaagritele väljastab ametliku tegevusloa
haridus- ja teadusministeerium ning
projektlaagritele kohalik omavalitsus.
Tegevusloa väljastamisel kontrollitakse nii laagrikasvatajate ja juhatajate osakutsetunnistuse olemasolu
kui ka teisi laagri korralduse ja ohutusega seotud detaile. Laagri territoorium peab vastama kehtivatele pääste-, ohutus- ja tervisekaitsenõuetele.
Vastavalt Rae valla perede toetamise
määrusele toetatakse laste ja noorte
osalemist laagrites, mis kestavad vähemalt 6 ööpäeva ning kellel on olemas ametlik tegevusluba. Tegevusloa
olemasolu saab lapsevanem uurida
laagrikorraldajalt kui ka Eesti Hariduse Infosüsteemist veebiaadressil
http://www.ehis.ee/.
Laagri maksmist tõendava
dokumendi olemasolu
Laagritasu maksmisel peaksite
olema veendunud, et maksate otse
laagrikorraldajale ning teile väljastatakse vastav arve. Kui arvet teile aga ei
edastata, siis tasub olla ise tähelepanelik ning seda laagrikorraldajalt küsida.
Kindlasti tasub tähelepanu pöörata,
kellele makse teostatakse, sest hüvitatakse ainult laagrikorraldajale taotleja
poolt tehtud kulud.
Taotluse esitamise tähtaeg
Laste- ja noortelaagri osalemistasu kuluhüvitise taotlus tuleb esitada
kolme kuu jooksul peale laagri toimumist. Kui taotlus esitatakse enne laagri toimumist, siis hakatakse taotlust
menetlema pärast seda, kui laager on
toimunud. Kindlasti tasub jälgida ka
kuupäevi, millal taotlus esitatakse.
Taotluste esitamine on iga kuu kümnes kuupäev ning kõik taotlused, mis
saabuvad pärast kümnendat kuupäeva, võetakse menetlusse sellele järgneval kuul.
Rohkem infot toetuskorra kohta leiab Rae valla kodulehelt ning
laagrite kohta leiab Eesti Noorsootöö
keskuse kodulehelt https://entk.ee/
noorsootoo/noorsootoo/laagrid/lapsevanemale-ja-noorele/.
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Järveküla viie päeva kämp.

Vaida viie päeva kämp.

KOGUKOND
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Ole
kursis
oma
lemmiku
tegemistega
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Viimasel ajal on sagenenud
kaebused seoses kodukasside vabapidamisega ja sellest
põhjustatud probleemidega.
JANA SUURTHAL

KESKKONNA JÄRELEVALVESPETSIALIST.

Tahaksime kassiomanikele südamele panna, et nende lemmik peab
püsima oma territooriumil – olgu selleks korter, maja või isiklik hoov. Kui
kass kipub aiast väljas käima, tuleb leida lahendus, et seda enam ei juhtuks.
Kuigi levinud on arusaam, et kass
on vaba loom, kes kõnnib omapäi, tuleb paratamatult ikkagi arvestada, et
me ei ela enam ajal, kus talude vahel
laiusid sajad meetrid või lausa kilomeetrid ja meie loomad ei häirinud
teiste igapäevaelu.
Meie kodud on üldjuhul ümbritsetud naabritest ja me elame teineteisele üsna lähedal.
Paljudel naabritel on kodus koer
või kass. Kui koju võetakse kass ja
lastakse tal vabalt mööda ilma ringi
luusida, peavad paraku sellise otsuse
negatiivsete tagajärgedega tegelema
mitmed teised naabrid, kes pole teps
mitte omale seda kassi soovinud.
Mida tegelikult üks kass võib kellegi hoovis korda saata, millele kassiomanik tihtilugu ei mõtle?
Ta märgistab territooriumi – olgu
selleks taimed, lillepotid, terrassil olevad esemed, lapsevankrid jne. Ja ei pea

•

mainimagi, et see hais on tugev ja ebameeldiv.
Ta tuuseldab peenardes – kui kassiomanik ise ehk pole suurem rohenäpp või oma lemmiku pättusi pahaks
ei pane, siis vaevalt, et keegi teine oma
hoole ja armastusega rajatud peenramaal segipaisatud maasikataimi nähes kuigi õnnelik on.
Ta kasutab ka teiste hoove oma hädade tegemiseks – jah, nii on, ja oma
aiast võõra kassi „jälgi“ leida pole
meeldiv.
Ta kraabib aias olevaid esemeid.
Kas kassiomanik ise oleks õnnelik, kui
leiab eest rikutud aiamööbli?
Ta ronib võõrasse lapsevankrisse.
Isegi kui olete kassiomanik, kas oleksite meeldivalt üllatunud, kui mõni
võõras kass teie lapsevankrisse roniks
või seda märgistama asuks? Vaevalt.
Kuigi näiteid saaks tuua veel, on
ehk eeltoodu põhjal saanud selgeks, et
teile kallis koduloom ei pruugi teistele samapalju rõõmu tuua. Te vastutate oma kassi tegude eest samamoodi
nagu koeraomanik vastutab oma koera tegude eest.
Kui valda laekub kaebus, oleme
sunnitud tellima kassi püüdmise. Mitte et meile kassid ei meeldiks, vaid

•
•
•
•

seda nõuab seadus. Samuti on kehtestatud ka koerte ja kasside pidamise
eeskiri, mis ütleb selgelt, et nii kass
kui ka koer peavad püsima loomaomanikule kuuluval territooriumil. Loomaomanik vastutab selle eest, et tema
loom ei ohustaks inimesi ega tekitaks
neile kahju (sh varalist).
Kinnipüütud kass võib sattuda varjupaika. Kui kassil puudub mikrokiip
või selle andmed ei ole lemmikloomaregistrisse LLR (www.llr.ee) kantud,
võib kassi tagastamine osutuda keeruliseks ja tõenäoliselt veedab lemmik
pikema aja varjupaigas kui seda kiibitud ja registreeritud kass. Siit tulenevalt on ka väga soovitav oma kassile
paigaldada mikrokiip ja registreerida
lemmikloomaregistris LLR. Registreerimine on tasuta ja seda saab teha
omanik ise või vallavalitsuse abiga.
Rohkem infot www.rae.ee/lemmikloomad. Kasside kiipimine ja registreerimine on soovituslik, koerte puhul
on see kohustuslik.
Kokkuvõttes tahaksimegi südamele panna – hoidke oma lemmikud oma
kodus, oma aias ja arvestage naabritega. Kui lemmik paneb plehku, siis kiibitud ja registreeritud loom saab oma
koju tõenäoliselt kiiremini tagasi.
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Kuidas
elad,
Klunker?

Rae valla laulu- ja
tantsupeo Klunker
27. pidu jääb küll
kahjuks tänavu toimumata, aga aasta
tähtsaimat rahvakultuurisündmust saab
tähistada ka veidi
teistmoodi.

TOOMAS TILK

RAE VALLA KOGUKONNATÖÖ SPETSIALIST

Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Vaskjala loomeresidentuuri
juures tegutseva fotoringi juhendaja
Ott Kattel on hoolega kogunud arhiivimaterjale ning teinud intervjuusid
ning plaanivad mai lõpuks valmis saada dokumentaalfilmi Klunkerist läbi
aastate.
Tere Toomas ja Ott, kuidas selle
mõtte peale tulite ja kas Klunker on
hästi dokumenteeritud sündmus?
Ott: Idee tuli Toomaselt, kuna olen
lisaks fotoga tegelemisele ka oman-

danud vajalike oskusi videomonteerimise osas, siis arvas ta, et võiksin
selle kokku panna. Väga lahe on, et
meil õnnestus saada esimesest kahest
Klunkerist umbes poole tunni jagu videomaterjali, filmitud on see siis 1990.
ja 1991. aasta Kiigepeost Jüri lasteaias.
Hilisematest Klunkeritest on korralik
ports fotomaterjali ja siis 2018. ja 2019.
aasta pidudest ka korralikku videopilti. Mida aeg edasi, seda mitmekülgsemalt on Klunkerit jäädvustatud.
Toomas: Tänasel päeval ei ole kahjuks muud varianti, kui teha videot
ja veebiülekandeid ja nagu ütleb Immanuel Kant, et intelligentsus on ko-

KULTUUR
JUUNI 2020

tuurikeskuses kolm aastat. Kui
suure osa moodustab rahvatantsu
ja -lauluseltskond vallas toimuvast
kultuuriloomest?
Hea point, ma pean kahjuks nentima, et see seltskond jääb pigem aina
väiksemaks. Kümmekond aastat tagasi oli seda rahvast palju rohkem,
kui vaadata meie vastavates ringides
kokku käivate inimeste arvu, siis rahvakultuuri osa sellest on hetkel umbes
30 protsenti kõigist kokku. Samas toimub mingi aktiviseerumine, kui tulemas on suured üldlaulu- või tantsupeod. Võimalik, et oma osa mängivad
ka teatud piirangud, näiteks, et ühes
rühmas saab maksimaalselt tantsida
12 paari. Ülejäänud on esinemise mõttes siis n-ö varupaarid.

FOTO: OTT KATTEL

hanemisvõime. Eriolukord pani meid
mõtlema, kuidas tähistada Klunkerit
ja sealt see dokumentaali idee koorus.
Dokumenteeritud? Ega just ülearu
palju ka seda materjali pole, aga eks
oma rolli mängib ka see, et tehnilised
salvestusvahendid algusaastatel olid
võrreldes tänasega minimaalsed. Ma
pakun, et peoga otseselt või kaudselt
seotud inimestel on enda jaoks tehtud
salvestisi foto ja videona, aga üleskutsele materjali jagada vastati väga tagasihoidlikult. Viimased paar aastat on
selles suhtes õnneks erandid.
Toomas, oled toimetanud Rae Kul-

Mis on teie arvates see magnet, mis
tõmbab inimesi jätkuvalt rahvakultuuriga tegelema?
Ott: Mulle tundub, et selline pärimuslik laul ja tants läheb inimestele
korda, kuna see on meie kultuuri üks
pikaajalisim traditsioon. See on meie
kultuuri loomulik ja samas väga eriline osa. Samas on inimesed, eriti noored, jagunenud kaheks. Osale ei lähe
see üldse korda ja ei huvita, nad tahavad siit Eestist minema saada. Ja siis
on need, kelle jaoks on see tähtis, kes
peavad seda meie oma kultuuri elus
hoidmise võtmeks.
Toomas: Üks tõmbefaktor on ehk
see, et inimesed mõtisklevad meie
üldisel globaliseerumise ajastul rohkem oma identiteedi üle – kes ma olen,
mis on need erilised asjad, mis teevad
meist eestlased. Kui neid erinevusi
muu maailmaga lahti mõtestada, siis
folkloor ja pärimus on ehk ühed olulisimad eestlaseks olemise tugisambad.
Ja parim mootor sellise pärimuse jätkumisel on meie laulu- ja tantsupidu,
see sündmus väestab ja jõustab vähemalt mingi aja tagant kogu asja oluliseks pidavat seltskonda.
Ott, mis on sinu jaoks meeldejäävaim mälestus seoses Klunkeriga
ja mida põnevat oled dokumentaali
jaoks materjali kogudes leidnud?
Ott: Klunkeril olen osalenud lasteaia ja algklasside ajal tantsides paar
korda, see oli meile kohustuslik. Lahe
mälestus on 2018. aasta peost, mis toi-
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mus kooli platsil, rahvast oli hästi palju, selline suur, võimas, liigutav pidu.
Üks tähelepanek on see, et praktiliselt kõigil Klunkeritel on olnud väga
hea ilmaga päev. Huvitav avastus oli
näha, kuidas Jüri on muutunud läbi
nende aastate, milline oli Tammik aastaid tagasi ja kultuurimaja ümbruses
polnud maju, kooli ümbruses polnud
maju, suht lage plats võrreldes tänase
päevaga. Leidsin ennastki ühelt arhiivipildilt ja mitmeid tuttavaid nägusid.
Toomas: No ärevaim kogemus vahest oli see kui 2018 Klunkeri batuudimehed sättisid batuudi kõrgepingeliinile liiga lähedale, enne sündmust olid
toimunud pikad arutelud turvalisuse
osas, aga kuidagi läks paigaldajal ohutusinfo n-ö tõlkes kaduma.
Laias laastus on tegemist alati väga
kindla formaadiga, konservatiivse
programmiga sündmus ehk siis pigem
pabistavad tantsijad, et sammud sassi
ei läheks või lauljad, et vale noot sisse ei libiseks. Klunkeril on positiivne
loovrutiin, ehk siis ühest küljest lauldakse-tantsitakse väga kindla kava
järgi ja teine pool, et osalised jagavad
samu väärtusi ning identiteeti.
Mida toob tulevik?
Toomas: Klunker on kestnud juba
terve põlvkonna ja saab kesta nii kaua,
kuniks jagub rahvakultuuri ja pärandi
mälu kandjaid, nii kaua, kuni kestab
Eesti, kuni kestab Rae vald. Peale on
kasvanud uued laulu- ja tantsujuhid,
uued lauljad ja tantsijad. Kui olla väga
futuristlik, siis võimalik, et kauges tulevikus on rahvariides robotitel vastavad pärimus-algoritmid ja kõik jätkub
juba tehisintellekti ning robootika
abil.

Selline pärimuslik
laul ja tants läheb
inimestele korda, kuna
see on meie kultuuri üks
pikaajalisim traditsioon.
See on meie kultuuri
loomulik ja samas väga
eriline osa.
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ACE Logistics kolis uude
logistikakeskusesse Rae valda
Rae vald paelub oma logistiliselt hea
asukohaga jätkuvalt uusi ettevõtteid.
Sellest annab tunnistust äsja Rae valda Tartu maantee äärde kerkinud ACE
Logistics Estonia logistikakeskus.
Uues keskuses on üle 6000 ruutmeetri
kontori-, lao- ja terminalipinda. Keskuse ehitajaks oli Mapri Ehitus.
Rae vald valiti uueks asukohaks,
sest siit on logistiliselt head ja kiired
ühendused sadamatega ning ka kogu
ülejäänud Eestiga. Asukoha sobivust
kinnitab seegi, et piirkonnas asuvad
veel mitmed logistikaettevõtted ja logistikateenuseid vajavad ettevõtted.
Uus hoone on ehitatud ettevõtte
vajadusi ja eripärasid arvesse võttes.
Terminali läbilaskevõime on võrreldes
eelmise terminaliga suurenenud. See
annab võimaluse kaupade hilisemaks
korjeks ja kiiremaks jaotuseks. Uut
hoonet iseloomustavad sellised märksõnad nagu läbimõeldud planeering,
kaasaegne kabinettidega kontor, sisekujundaja hea käekiri ja energiasäästlikkus.
Töötingimused on endistest paremad. Uus hoone on varustatud kvaliteetse laadimistehnikaga ja ruumid
on nõuetekohaselt valgustatud. Kontoritöötajatele on reguleeritava kõrgusega lauad, palju suletud kabinette ja
avatud kontori osa on veidi väiksem.
Hoones on 2300 ruutmeetrit terminalipinda ja 2600 ruutmeetri suurune
kõrgladu. Kontor võtab enda alla 1000
Maailmakoristus Aavikul 2018.
FOTO: Erakogu

Uus logistikakeskus.

ruutmeetrit. Krundil on veel ruumi, et
ehitada 4000 ruutmeetri ulatuses. Kolmekorruselise hoone ehitust finantseeris SEB Pank, kogu investeeringu
suurus on 5 miljonit eurot.
ACE Logistics Groupi tegevjuht
Andres Matkur ütleb logistikaettevõtte hetkeseisu kommenteerides, et
ACE Logistics on töötanud kogu kriisi
ajal täie valmidusega. „Meie kliente
on ärimahtude muutus väga erinevalt mõjutanud, mõned on küll kaotanud käivet, teistel on see aga kasvanud. Klientidega suheldes oleme
täheldanud oluliselt suuremat huvi
laoteenuste vastu, et viia ettevõtte püsikulud muutuvkuludeks. Uues logistikakeskuses saame selleks tingimusi
pakkuda. Üldiselt oleme aga äraootaval seisukohal – märtsis olid tegevusmahud veel täiesti korralikud ja isegi

väikeses kasvus võrreldes eelmise aastaga. Aprillis nägime aga selgesti kahanemise märke ja tõenäoliselt meie
sektorile, nagu ka suurele osale tööstusettevõtetest, jõuab suurem mahtude vähenemine kohale alles suvekuudel,” räägib ta.
Alates 4. maist on ACE Logistics Estonia terminali uus aadress Rukki tee
12, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harju
maakond. Ettevõtte juriidiline aadress
jääb veel mõneks ajaks Sepise 1, 11415
Tallinn.
ACE Logistics Estonia panustab
oma töötajatega ka Rae valla arengusse ning kogukonnaelusse. Näiteks osaleti 2018. aastal Rae vallas Aaviku külas maailmakoristuspäeval, mille eest
tunnustati ettevõtet ka vallavanema
tänukirjaga.
Mitmed ACE Logisticsi töötajad
elavad juba praegu Rae vallas ja mahtude kasvades soovib ettevõte kaasata
kindlasti kohalikke töötajaid juurde.
1992. aastal loodud ACE Logistics
Group koosneb kümnest Eestis, Lätis,
Leedus, Valgevenes, Ukrainas ja Soomes tegutsevast ettevõttest. Grupi
ettevõtted pakuvad erinevaid transpordi- ja logistikateenuseid, sh lennu-,
mere-, maantee- ja raudteetransporditeenuseid, samuti lao- ning tolliteenuseid. ACE Logistics Group annab tööd
170 inimesele, ettevõtte 2019. aasta
konsolideeritud käive oli 34 miljonit
eurot.
ACE Logistics
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Jüri Pizzakioskil on juubel!
10 toredat aastat!
Sel kevadel sai Jüri Pizzakiosk juba
kümne aastaseks. Seda hubast toidukohta peavad Katlyn Sõber ja tema
elukaaslane Marek Norit. Sel puhul
tegime kioski ühe looja Katlyniga pisut juttu. Kuigi epideemia tõttu ei saanud tähtsat tähtpäeva kevadel tähistada, siis tehakse seda pisut hiljem.
Kuidas tuli idee luua Jürisse pitsakiosk?
Jüri Pizzakiosk sündis julge pealehakkamise ja juhuste hea kokkulangevuse tulemusena. Tegemist on frantsiisiettevõttega, mis sai alguse Eestimaa
südamest, Paidest. Paide Pizzakioski
omanik on peretuttav ja see kontseptsioon hakkas meile sedavõrd meeldima, et uurisime, kas saaksime Jürisse
samuti sellise müügipunkti teha. Nii
sündiski Pizzakioski frantsiis. Nüüdseks on Pizzakiosk suur frantsiisikett,
milles on juba 28 kioskit üle Eesti.

Kui lihtne on toitlustussektoris
tööjõudu leida?
Hea meeskond on iga ettevõtte edu
alus, meil on sellega õnneks vedanud.
Aja jooksul on meeskonna koosseis
küll muutunud, aga see on asjade loomulik käik. Oleme olnud mitmetele
noortele ka hea kasvulava. Näiteks on
nii mõnigi tulnud meile tööle abiliseks, siis saanud pitsameistriks ning
seejärel läinud edasi näiteks kokaks
õppima. Pizzakioski kõige pikaaegsem
töötaja on hetkel pitsameister Annaliisa Kärner, kes on meiega olnud juba

Omanik Katlyn ja tema
kõrval pitsameister
Annaliisa.

neli aastat. Lisaks oleme tööandjaks
kahele tublile kooliõpilasele Emil Helderile ja Gädi Laurimaale.
Kuidas sünnipäeva tähistate?
Selles, et saame tänasel päeval juba
kümnendat sünnipäeva tähistada, on
„süü“ nii headel kolleegidel kui klientidel. Oleme siiralt tänulikud oma
vahva tiimi üle, kellega koos liigume
ühtsete eesmärkide suunas. Täname
väga oma kliente, kes meid on seni külastanud ja teevad seda loodetavasti ka
edaspidi! Aitäh teile!
Sünnipäeva tähistame koos klientidega. Sel puhul soovib Jüri Pizzakiosk oma sõpru sünnipäeva puhul
tänada ja pakub soodustust -15%! Soodustuse saamiseks tuleb ette näidata
soodustuskupong, mis kehtib kuni
30.06.2020.

Jüri Pizzakiosk ootab kõiki Jüri
Konsumisse aadressil Aruküla tee 29.
Pizzakioskitega üle Eesti saab tutvuda lehel http://www.pizzakiosk.ee/
et/Contacts

"

Kuidas Jüri Pizzakioski algusaastad kulgesid? Kas oli raske äri alustada?
Alustasin äri esialgu koos oma vanematega. Tegime äriplaani ja saime
EAS-ist ettevõtluse alustamise toetust.
Pitsade müümist alustasime esialgu
punasest ehitussoojakust. Olime tol
ajal veel ainsad, kes Jüris pitsat pakkusid ja kogusime kiiresti populaarsust.
2013. aasta detsembris kolis Pizzakiosk
Jüri Konsumisse, kus pakume maitsvaid pitsasid tänaseni.

J Ü R I

Aruküla tee 29, tel 5 255 655
Avatud E–P 11–20

SÜNNIPÄEVASOODUSTUS

15%

See sooduskupong kehtib kohapeal kogu
ostusummalt kuni 30. juunini 2020.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest:

•

Kurna küla Saire kinnistu osa ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 683. Planeeritav ala asub Kurna
küla lääneosas, riigitee nr 11115 KurnaTuhala tee ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee vahelisel alal, perspektiivses
äri- ja kaubandushoonete piirkonnas.
Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Kurna-Tuhala nr 11507 teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 24
ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Saire kinnistust välja
jagada ärimaa ja üldkasutatava maa
sihtotstarbega krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused
ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
Planeeritavatele ärimaa kruntidele
on välistatud transpordi-, tööstus- ja
laohoonete ning hoidlate kavandamine ja rajamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
ärimaa.

•

Jüri aleviku Talli tn 4 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega
nr 706. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Talli tänava ääres, Tallinna ringtee
ning Jüri–Aruküla riigimaanteede vahetus läheduses. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Talli tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,8 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale ehitusõiguse ning
hoonestustingimuste
määramine
Päästeameti hoonetekompleksi rajamiseks ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja haljastuse põhimõtteline
lahendamine.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri

aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud
riigikaitsemaa.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
08.06.2020–21.06.2020 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 21.06.2020:
Järveküla Ülemiste järve liiku•misradade
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud ja
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on jäetud algatamata Rae
Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega
nr 1548 ning vastu võetud 12.05.2020
korraldusega nr 684.
Järveküla Ülemiste järve liikumisradade ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse (trassikoridor)
tutvustamine toimus 03.01.2019 Jüri
alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja
istungite saalis.
Planeeritav ala asub Harjumaal
Rae vallas Järvekülas Ülemiste järve
äärsel alal.
Detailplaneeringu koostamise käigus on selgunud, et projekteeritava
Tallinna väikese ringtee teekoridor
lõikab läbi detailplaneeringuga algselt
kavandatud liikumisradade trassikoridori. Seetõttu ei ole enam võimalik ligikaudu 75 ha suurusele alale planeerida ega rajada jätkusuutlikku ühtset ja
terviklikku liikumisradade süsteemi.
Tulenevalt asjaolust, et Tallinna väikese ringtee ehitamine on planeeritud
aastasse 2030, on nii majanduslikust
kui kasutusotstarbelisest aspektist
otstarbekam planeerida mahult väiksem ühtne ja terviklik liikumisradade süsteem projekteeritavast Tallinna
väikesest ringteest põhjapoole jäävale
ligikaudu 14 ha suurusele alale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Järvekülas Ülemiste järve
piirkonnas määrata liikumisradade
trassikoridorid, näha ette liikumisra-

dade avalik kasutus, määrata liikumisradade, puhkekohtade ja vaatlustorni
ehitustingimused ning lahendada
juurdepääsud ja parkimine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud
haljasala ja parkmetsa maa.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
22.06.2020–08.07.2020 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 08.07.2020:

•

Pajupea küla Kareotsa kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega
nr 309 ning vastu võetud 19.05.2020
korraldusega nr 707. Planeeritav ala
asub Pajupea külas avalikult kasutatavalt Kaare teelt. Kaare teelt on olemasolev juurdepääs planeeritavale
kinnistule.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning ülejäänud
osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa krundile
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale
alale on määratud osaliselt elamumaa
juhtotstarve hajaasustuses, osaliselt
perspektiivne kalmistumaa ning osaliselt juhtotstarbeta maa. Vastavalt
planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud
maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine, üldplaneeringuga määra-
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tud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Planeeritav
ala asub osaliselt rohevõrgustiku äärealal. Planeeringu käigus rohevõrgustikust 90% säilitatakse ning sinna
ehitusõigust ei määrata. Ühe uue elamumaa krundi moodustamist ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.

•

Vaidasoo küla Metsoja kinnistu ja
lähiala planeering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 310 ning vastu võetud 19.05.2020
korraldusega nr 708. Planeeritav ala
asub Vaidasoo külas avalikult kasutatava Kuusiku tee ääres ning Kuusiku
teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavatele elamumaa kruntidele.
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 valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
elamumaa.

•

Järveküla Talutaguse kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega
nr 1278 ning vastu võetud 26.05.2020
korraldusega nr 729. Planeeritav ala
asub Järveküla põhjaosas, perspektiivse Väljaotsa tee ääres, olemasolevate
ja varem planeeritud väikeelamute
piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 22.11.2016 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1678
kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud Väljaotsa tee
pikenduselt.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 22.11.2016 Rae

Vallavalitsuse korraldusega nr 1678
kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneering lahendust pos nr 36 osas
ning jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa
ja transpordimaa kinnistud, määrata
ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

•

Järveküla Väljaotsa tee 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega
nr 1279 ning vastu võetud 26.05.2020
korraldusega nr 728. Planeeritav ala
asub Järveküla põhjaosas, perspektiivse Väljaotsa tee ääres, olemasolevate
ja varem planeeritud väikeelamute
piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud 22.11.2016 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1678
kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna ja lähiala detailplaneeringuga kavandatud Väljaotsa tee
pikenduselt. Täiendav juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud olemasolevalt Väljaotsa tee T4 kinnistult.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 22.11.2016 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1678 kehtestatud Järveküla Hiiemäe kinnistute
piirkonna ja lähiala detailplaneering
lahendust pos nr 34 osas ning jagada
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa kinnistud,
määrata ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
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•

Urvaste küla Uus-Varbamäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega
nr 1673 ning vastu võetud 26.05.2020
korraldusega nr 730. Planeeritav ala
asub Urvaste külas avalikult kasutatava Varbamäe tee ääres ning Varbamäe
teelt on ette nähtud juurdepääs olemasolevale elamumaa krundile.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on olemasolevale elamumaale ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas 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. Uus-Varbamäe on olemasolev elamumaa kinnistu, mis asub
avalikult kasutatava tee ääres ning
vahetus läheduses asub olemasolev
elamu ning elektrivarustus.
Detailplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste avaliku
arutelu:

•

Rae küla Loode kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 18.06.2009 korraldusega
nr 703. Rae Vallavalitsuse 05.03.2020
korraldusega nr 312 on detailplaneering vastu võetud. Planeeritav ala asub
Rae külas Tallinna ringtee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale planeerida avalikult kasutatavalt Taevavärava
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 20.10.1998 Rae
Vallavolikogu otsusega nr 168 kehtestatud Loode maaüksuse detailplaneeringut krundi nr 12 osas, jagada
kinnistu üheks elamumaa ja üheks

w
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v transpordimaa krundiks, määrata elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala paikneb perspektiivse kaitsehaljastuse maa ja elamumaa juhtotstarbega ala piiril.
Avaliku
väljapaneku
ajal
(23.03.2020–05.04.2020) laekus vastuväiteid detailplaneeringu lahenduse
osas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16.06.2020 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamajas.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Peetri aleviku Kungla tee 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 709. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Niinesaare tee (Niinesaare
tee L3 kinnistu, registriosa 14310802) ja
perspektiivse Kungla tee (Kungla tee
T3 kinnistu, registriosa 14313002) ääres. Juurdepääs planeeritavale krundile nähakse ette Niinesaare teelt ja/või
perspektiivselt Kungla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,4 ha.
Peetri aleviku Kungla tee 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Harjumaal
Rae vallas Peetri alevikus asuva Kungla tee 36 kinnistu varasemalt Rae Vallavalitsuse 27.03.2012 korraldusega nr
298 kehtestatud Peetri aleviku Peetri
külaplatsi ja lähiala detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigust, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus,
tehnovõrkudega varustamine ja haljastus, et rajada kinnistule piirkonda
teenindav tervisekeskus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud
ühiskondlike ehitiste maa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
map.rae.ee

Rae valla Lagedi kandi üldplaneeringu koostamise
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine
Rae valla Lagedi kandi üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on
kinnitatud Rae Vallavolikogu 19. mai
2020 otsusega nr 117.
Rae valla Lagedi kandi üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on
muuta Rae Vallavolikogu 21.05.2013
otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringut ligikaudu 2500 ha
suurusel alal Lagedi alevikus ja selle
ümbruses asuvates külades. Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja Tallinna linna
vaheline administratiivpiir, idapiiriks
Rae valla ja Raasiku valla vaheline
administratiivpiir ning lõunapiiriks
Tuulevälja küla administratiivpiir, Rae
peakraav ja Kalmari tee. Planeeringusse on haaratud Lagedi alevik ning selle
ümbruses asuvad Kopli küla, Kadaka
küla, Tuulevälja küla, Soodevahe küla,
Ülejõe küla ja Veneküla nende administratiivpiirides ning osaliselt Karla
küla ja Vaskjala küla.
Kuivõrd Rae valla üldplaneerin-

gus ei ole määratud tiheasustusaladel
asuvate elamumaa juhtfunktsiooniga
maa-alasid teenindava sotsiaalse taristu ning rohe- ja virgestusalade mahtusid ja asukohti ning hoonestatavate
alade jaoks täpseid hoonestustüüpe ja
tihedusi ning piirkondi ühendavate
sõidu- ja kergliiklusteede võrgustik on
lahendatud puudulikult, ja arvestades
asjaolu, et Tallinna lähedusest tulenevalt on Lagedi kant kiiresti arenev
piirkond, kus elamualasid teenindava taristu planeerimise surve on väga
suur, siis vajab see piirkond täpsemat
ruumilist planeerimist. Lagedi alevik
on raudtee ja Pirita jõe tõttu erinevateks osadeks killustunud, mistõttu on
vajalik leida lahendusi nende osade
paremaks sidumiseks. Lagedi aleviku
ja sellega külgnevate külade omavahelisi piire on vajalik täpsustada, et oleks
võimalik tagada alevikule omane tiheasustatud ala areng.
Täiendavalt on üldplaneeringuga
seotud materjalidega võimalik tutvuda https://www.rae.ee/lagedi
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Keskkonnamõju
strateegilise hindamise
algatamata jätmise teade

Rae vallavalitsus kuulutab heakorrataseme tõstmiseks
ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja
heakorrakonkursi Kaunis Kodu.

Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel. Rae
Vallavalitsus teatab, et on algatanud
12.05.2020 korraldusega nr 683 Kurna
küla Saire kinnistu osa ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud
algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas Kurna
külas asuvast Saire kinnistust (registriosa
15946350; katastritunnus 65301:001:3122;
suurus 54,18 ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) välja jagada ärimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega krundid,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 24 ha.
Detailplaneeringu kontekstis ei ole
ette näha planeeringuga kaasnevaid
olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne
eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi
nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus,
jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega
vara.Seega keskkonnamõju strateegilise
hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik. Keskkonnakaitse tingimustega arvestamine on
võimalik planeerimisseaduse § 126 lõige
1 punktide 8 ja 12 kohaselt planeerimismenetluse käigus.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja, koostaja ja
kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301,
Harjumaa).
Strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise ja KSH algatamata jätmise
otsusega on võimalik tutvuda Rae valla
kodulehel www.rae.ee ja tööpäevadel
Rae Vallavalitsuses. Rae Vallavalitsus,
Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa, telefon 605 6750, e-post info@rae.ee.

Kandidaate võib konkursile esitada iga
vallakodanik, teatades sellest kirjalikult e-postile: ege.kibuspuu@rae.ee
või suuliselt (tel 605 6781, 5551 1750)
Rae vallavalitsusse. Eelnevalt on siiski
sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust
eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise
viimane tähtaeg on 17. august 2020.
Hindamine toimub kategooriatena:
individuaalelamud
ettevõtted, asutused
kortermajad
Hindamiskriteeriumid on:
objekti välishooldus, sobivus maastikku
haljastus (lilled, hekid, puud jne)
dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne)
üldmulje

•
•
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Esimest korda antakse käesoleval
aastal välja eriauhind ka majapidamisele, kus kasutatakse keskkonnasäästlikke ja omanäolisi kastmisveelahendusi.
Konkursi tulemused teeb kindlaks
vallavalitsuse moodustatud komisjon,
kes teeb osalevate objektide ülevaatuse augustikuus ning seejärel esitab
võitjad Rae vallavalitsusele kinnitamiseks. Kandidaate esitades tuleb arvestada, et eelneval viiel aastal valla
konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias
autasustatakse tänukirja, mälestuseseme ja kinkekaartidega. I koha saajatele on välja pandud 400-eurone auhind, 200-eurone auhind ootab II koha
omanikke ning 100-eurone auhind on
ootamas III koha omanikke.
Ootame rohket osavõttu!

Rae vald vabastab lapsevanema poolt kaetava osa
maksmise koolieelses lasteasutuses
Rae vallavalitsus vabastab Rae valla
koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest sel-

leks kohustatud isikud vahemikus 01.–
30.06.2020, juhul kui laps sel perioodil
lasteaias ei käi.

I klassi õpilase ranitsatoetus (170 eurot)
I klassi õpilase ranitsatoetust saab taotleda 1. august – 30. september 2020. Laps
ja mõlemad vanemad peavad olema
rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne
toetuse taotluse esitamise tähtaega.

Taotluse rahuldamise korral kantakse toetus pangakontole hiljemalt
30. oktoobriks.
Ranitsatoetuse taotlust saab esitada https://iseteenindus.rae.ee/.

Rae valla innovatsioonikomisjon unistab Peetri-Tallinna
vesiniktrammist
19. mail toimunud Rae vallavolikogu
istungil anti roheline tuli innovatsioonikomisjoni loomiseks. Komisjoni algatajad on Rae vallavolikogu esimees
Tõnis Kõiv ja endine Rae vallavanem
ning praegune riigikogu liige Mart
Võrklaev.
Innovatsioonikomisjoni esimehe, aseesimehe valimine ning liikmete kinnitamine toimub juunikuisel volikogu istungil. Komisjon
osaleb Rae valla arengukava koostamisel ja töötab välja Rae valla tege-

vussuunad Euroopa Komisjoni roheleppe poliitikavaldkondade kaupa.
Samuti kuuluvad tulevase komisjoni töö-plaani sellised teemad, nagu
säästlik planeerimine ning ehitus
ja renoveerimine, säästev liikuvus,
puhas energia, kestlik tööstus, elurikkus, toidu jõudmine talust toidulauani, saaste vähendamine jm.
Komisjoni oodatakse kaasa lööma
inimesi, kes leiavad, et see teema kõnetab ja kes soovivad panustada Rae
valla tulevikku.
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peetrikohvik

peetri_lilled

peetricoopkonsum

Küti tee 4
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Metsakeskus.ee

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD
+372 5810 0431
alekter@alekter.ee
www.alekter.ee
ALEKTER OÜ

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Heakorrateenused
oma ala asjatundjatelt:

Kaevetööd
Niitmistööd
Heakorratööd
Aednikuteenused

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
Küsi pakkumist juba täna
Tel: +372 555 83 483
info@rkmteam.ee
www.rkmteam.ee
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ROBOTNIIDUK
SINU AEDA!

MEHITAMATA NIIDUMASIN

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

Hind: 849.WORX LANDROID
M1000, WiFi

500m2

Hind: 1199.-

1000m2

WORX LANDROID
L1500, WIFi

Hind: 1355.-

1500m2

WORX LANDROID
L2000, WIFi

Hind: 1745.-

2000m2

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

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

www.aiataht.ee

SAKU - Tehnika 7
PEETRI - Tuleviku tee 10

www.facebook.com/aiataht

Aastast 2002

Info ja tellimine

51 36 999

info@ky�eladu.ee
www.kü�eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

RUF
PUITBRIKETT
ÜMAR
PUITBRIKETT
PELLET
• OHTLIKE PUUDE RAIE
• PUUDE JA PÕÕSASTE HOOLDUS
• VÕSARAIE
• HEKKIDE LÕIKUS
• VILJAPUUDE LÕIKUS
• KÄNDUDE FREESIMINE

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

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

140€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK
KÜTTEMATERJALE!

Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi
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SOOVID MÜÜA
KINNISVARA?
Kogenud maakler müüb
kinnisvara parima
võimaliku hinnaga!

Anna Danilova
maakler

+372 5308 0742
anna.danilova@pindi.ee

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

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

www.pindi.ee

TELLI PITSA
ette või kaasa!

J Ü R I

Tel 5 255 655

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

MURU NIITMINE

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

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
JUUNI 2020

TULE UJUMA!
Väikelaste ujumine, ujumiskursused,
võistlussport ja täiskasvanute
ujumiskursused.
JÄRVEKÜLA UJULA Reti tee 20, Peetri, Harjumaa
+372 509 0330 | info@orca.ee | www.orca.ee
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Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

REKLAAM
JUUNI 2020

KVALITEETSED KERE- JA VÄRVITÖÖD. KÕIGILE
AUTOMARKIDELE. UNITED MOTORSI PEETRI KESKUSES.
Milleks minna mujale, kui valla kõrgeima kvaliteediga kere- ja värvitööd on lausa käeulatuses.
Õppinud mehed ja maailmatasemel tipptehnoloogia on Sinu käsutuses – tule ja veendu ise!
Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega.
Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee
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Reakuulutused

•

Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus
ja vanade remont. Töötan kuni 30 km
Tallinna piirist. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Aare Luup.
Telefon 5690 3327.
Auto ost. Ostan kasutusena jäänud
sõiduauto, maasturi või kaubiku, võib
vajada remonti. Kiire tehing. Võta
ühendust: skampus@online.ee,
tel 5365 4085.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
e-post mehitus@gmail.com.
Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Lisainfo toomas@
ideaalkliima.ee või tel 5622 0993. Asume
Rae vallas.
Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine. Telefon
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd. Telefon
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906
ja 501 1628, Tim.
Korstnapühkija- ja pottsepateenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Paigaldame tänavakive, äärekive
ja teostame haljatust Tallinnas ja
Harjumaal. Info: tel 5660 7775, 5661 5766,
marko@ecolimit.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Müüa! Kandiline puitbrikett 130 € /
1000 kg, ümmargune puitbrikett auguga
150 € / 1000 kg, premium pellet 6 mm ja
8 mm 190 € / 960 kg. Transpordivõimalus.
Tel 504 0304.
Hauaplatside korrastamine ja hooldus
kalmistutel üle Eesti. Tel 5592 3491,
muhkel@muhkel.ee.
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa – 5399 3595.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel 5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Pellet al. 190.-/alus, kase RUF brikett
125.- alus, küttepuud al. 45.-/ruum. Alusel
kaubad toome tõstukiga hoovi! 600 0136,
520 0093 Puu24.ee
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Südamlik kaastunne Reet
Raudkepp´ile
ema

LEIDA PÕDER
ja abikaasa

GEORG
RAUDKEPP
kaotuse puhul.

Rae vallavolikogu
Rae vallavalitsus

Avaldame kaastunnet
Kristiina Laul´ile

ISA

kaotuse puhul.
Lasteaed Taaramäe kollektiiv

Armas Reet Raudkepp perega,
sügav kaastunne

kalli EMA
surma puhul.

Üks eluraamat on sulgunud…

LEMBIT SALL

Kolleegid Rae valla
raamatukogudest

27.08.1937-06.05.2020

Mälestame Rae valla
aukodanikku ning avaldame
kaastunnet lähedastele.
Rae vallavolikogu
Rae vallavalitsus
Üks eluraamat on sulgunud ...
Armas Virve Kõrve
Sügav kaastunne sulle ema

Vaida Põhikool avaldab
kaastunnet perekond
Raudkepp`ile
abikaasa, isa ning vanaisa

GEORG
RAUDKEPP
surma puhul.

KAI LEHTMA

Vaida Põhikool avaldab sügavat
kaastunnet Vaida Raamatukogu
direktorile Reet Raudkepp`ile

Töökaaslased
Uuesalu lasteaiast

abikaasa

surma puhul.

Südamlik kaastunne
Reet Raudkepp` ile
abikaasa

GEORG`i
ja ema

LEIDA

surma puhul.
Kolleegid Rae Valla
raamatukogudest

GEORG
RAUDKEPP
ning ema

LEIDA PÕDER
surma puhul.

Südamlik kaastunne
Nadežda Dubinale

kalli EMA
kaotuse puhul

Töökaaslased
Lasteaiast Tõruke
Kallis Reet
Südamlik kaastunne sulle
kalli ema

LEIDA PÕDER
ja kalli abikaasa

GEORG
RAUDKEPP
kaotuse puhul.
Vaida lasteaia pere

Miski ei kao päriselt,
me mäletame ja oleme tänulikud.
Mälestame naabrit

LEMBIT SALL’i

ja avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele peredega.
Priit perega
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Mais
registreeritud
sünnid
PANK ARON
PIIRSALU SEBASTIAN
BELOV DOMINIC
BĒRZIŅŠ RŪBENS
VIIKOJA ROBIN
TSURKAN LEON
OJALILL RAGNAR
ARVISTE OSKAR
IKLA KRIS
ŠULMAN ARON
SEIN VALTER
METS MIINA MARI
GATTI BELLA
NIKOLAJENKO MARTA
SILVET MARTA
SUSI JOANNA
PIKK LOORE
SAAR LILII
SAAR LOORE
ANT SANDRA
HAAMER MIA
MÄGI MARTA
VESPER MARII
MEREMAA KAROLA
VILLAK HANNA LIISE
RAADIK KIRSI
EINMA SIMONA
ORG VANESSA
ALTDORF GLORIA

MAIS LAHKUNUD
TIISEL REIN
SALL LEMBIT
LAAJOLA HANNU TAPANI
RAUDKEPP GEORG
KÄEN AIVAR
HEINSOO EMILIE
ASTAŠOVA ALEKSANDRA
RAIDMA URVE
PROOSO IVI
SAARMA ANNE
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Juunikuu sünnipäevad
SALME KUUS
LUISA PLUKŠ
VIKTOR MOSSOV
HUBERT UUDAM
AINO MERILA
HELDUR TAMMEORU
IRJA LUTSBERG
LARISSA VAKSMANN
AINO VÄLJAK
ALEKSANDER TURSKI
MAIMU TANING
REIN VIINA
ENNO SÄREKANNO
VÄINO KASK
VAINO NAPP
HANNES MEIER
HILMA POHLAK
ZOYA VOLYNKO
LIA SEPP
MALLE LISSMANN
MILJA ARON

•
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Päästeteenistuse teated

02. mai Maastikupõleng Vaidas Hoidla
tee 27
Oht teel Assaku alevikus
Osutati abi Vaidas Vana-Vaida teel
03. mai Tulekahju Karla külas Sarapuu
teel
04. mai Osutati abi Vaidasoo külas
05. mai Osutati abi Peetri alevikus Kuldala teel
06. mai Koristati reostus ringteelt Kurnas
Tulekahju Jüris Kesk teel
07. mai Maastikupõleng Vaidas Saare teel
08. mai Kustutati põlev sõiduk Jüris
Likvideeriti liiklusõnnetuse jäljed ringteel
Kurnas
09. mai Likvideeriti oht Jüris Aruküla teel
Tulekahju Järvekülas Maidu teel

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

REET MALSROOS
UNO KRIISA
LJUDMILA GOLUBEVA
IRINA SEEBLUM
ANNE JÄRVAMÄGI
SILVA LAIUS
REIN KIVISTIK
SVETLANA STRELETSKAJA
GENNADY EREMEEV
RAISSA ROSIMANNUS
VLADIMIR PLUKŠ
TUOMO VILHO JUHANI STILL
ELLE VERNIK
LUNDE LUMILA
VELLO TAMM
AIVAR PEKRI
JÜRI RAJALO
SIRJE PALETZKY
MARJU KERA
AIRE LEPPIK
ARVI MARTINSOO

•
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13. mai Likvideeriti liiklusõnnetuse jäljed
Kurna-Tuhala teel
16. mai Likvideeriti liiklusõnnetuse jäljed
Peetri alevikus Mõigu teel
Osutati abi Vaidas Piibelehe tänaval
21. mai Tulekahju Vaskjala külas
22. mai Sõiduki põleng Lehmja külas
23. mai Tulekahju Peetris Raudkivi teel
25. mai Kustutati põleng Jüris Tiigi
tänaval
29. mai Tulekahju Lehmja külas Põrguvälja teel
Tulekahju Vaskjala külas Vesiroosi teel
30. mai Likvideeriti liiklusõnnetuse jäljed
Aruvallas
Likvideeriti oht teelt Suuresta külas
Maastikupõleng Lagedil Killustiku teel

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.

Kauneid sõnajalaõisi
ja värvilist suve!

FOTO: MARIE

