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„Meie hoiame vahet, kas Sina ka?!” Noortekeskuse
juhataja Helen Siska koos noorsootöötaja Kristi ja
Chäroliniga.
FOTO: RAE NOORTEKESKUS

Rae Noortekeskus võttis riigi eriolukorra
väljakuulutamisel vastu otsuse, et noorsootöö vallas
sellepärast seisma ei jää ning tuleb alustada mobiilse
noorsootööga. Loe u lk 12
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Madis Sarik valiti Rae vallavanemaks mullu sügisel,
ajal, kui keskmine palk püstitas rekordeid ja tööpuudus
oli minimaalne. Stabiilse
maksulaekumise põhjal sai
investeeringute osas teha
kaugeleulatuvaid plaane.
Pool aastat hiljem on aga
olukord koroonaviiruse
levikust tingitud raskuste
tõttu sootuks teine.
ANDRES KALVIK
Rae Sõnumid kohtus Sarikuga enne jüripäeva peaaegu inimtühjas vallamajas, et uurida, kuidas on uutes oludes
hakkama saadud.
Kui palju on Rae vallas koroonaviirusesse nakatunud inimesi?
Terviseamet väljastab infot maakonna täpsusega. Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni koosolekutel
on sellest räägitud ja omavalitsusjuhtide hulgas tehti ka vastav küsitlus.
Arvamusi oli erinevaid, kuid Terviseamet jäi esialgse seisukoha juurde,
sest kohalikul omavalitsusel ei ole nakatunute arvu numbriga suurt midagi
peale hakata. Rae valda sissekirjutatud
inimene võib olla karantiinis näiteks
Läänemaal.
Vallavanem ei salga, et talle on pinnuks silmas riigi vähene abi kooli- ja lasteaiavõrgustiku parendamisel ja loomisel. Tuleb ise teha.
FOTO: ERAKOGU

Vallavanem Madis
Sarik: palusime
allasutustelt
eelarveid, otsuseid
enne fakte ei tee

Eriti terav on probleem hooldekodudes. Milliseid meetmeid on rakendatud Rae hooldekodus?
Kõige tähtsam on range kord. Rae
hooldekodu juhataja on teinud väga
head tööd – ta ei lasknud isegi ministeeriumi kontrolli majja sisse! Uusi
inimesi peale töötajate praegu vastu
ei võeta ja mõneks ajaks koju läinud
kliente eriolukorra ajal tagasi ei lubata. Kogu sissetulev kaup ja materjalid
desinfitseeritakse. Ka hooldekodu juhataja, kel on palju majavälist toimetamist, ei puutu oma maja klientidega
kokku. Isikukaitsevahendite varu on
piisav.
Teid valiti vallavanemaks majandusõitsengu ajal, kuid olukord
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muutus kiiresti kardinaalselt. Kui
kiiresti suutis Rae vallavalitsus
koos allasutustega juhtunule reageerida?
Sügisel olid jah majandusnäitajad laes, kuid tõusunurka enam ei olnud. Arvan, et reageerisime kiiresti ja
oleme paljudes otsustes valitsusest
sammukese ees olnud. Näiteks koolid,
spordikeskuse, kultuurikeskuse, noortekeskused panime enne eriolukorra
komisjoni vastavat korraldust kinni.
Vallavalitsuses otsustasime vabastada
lasteaedades ja eralastehoidudes lapsevanema poolt kaetava kohamaksu
osa 80 eurot. Seda otsust saab vallavalitsus vajadusel pikendada 30. juunini.
Milline on olnud koolijuhtide tagasiside distantsõppele?
Algus oli konarlik ja sõltus palju
konkreetse õpetaja digipädevusest,
aga tänaseks on kõik selle ära õppinud.
Üks 72-aastane õpetaja ütles mulle, et
ta arvas, et läheb enne pensionile, kui
digivärgi selgeks saab. Kuid läks vastupidi ja ta on selle üle õnnelik. Pakun,
et õpetajate koormus on praegu kahekordne, kuid ma näen kogukonna
poolt suurt toetust ja üheskoos saame hakkama. Suurimaks probleemiks
on see, et leidub õpilasi, kes õppetöös
kaasa ei löö. Õnneks ei ole nende laste
hulk suur. Muresid on olnud internetiühendusega, kuid see on tulenenud
teenusepakkuja valikust ja tellitud
andmesidemahust. Oleme andnud
koolidele loa vajadusel õpetajatele või
õpilastele osta andmesidemahtu juurde ning tasuda selle eest kooli eelarvest.
Samuti olen kohanud lasteaedades
palju uutmoodi lähenemist – näiteks
Võsukese lasteaed kasutab e-õpet, andes kodus viibivatele lastele ülesandeid.
Kõik valla lasteaiad on avatud.
Kui palju lapsi eriolukorra ajal lasteaedades käib?
Oleme andnud soovituse lapsi
mitte lasteaedadesse tuua, kuid loomulikult leidub peresid, kus mõlemad
vanemad peavad tööl käima. Valla kõikides lasteaedades käib igapäevaselt
kokku 25–30 last. Vajadusel on meil
valmidus pakkuda lastehoiuteenust
ka 24/7.

Kindlasti
lükkame mõned
investeeringud tulevikku.
Praegu saame tulude
langust prognoosida
kõhutunde põhjal, otsuseid
tahaks aga langetada
faktipõhiselt.

Kuidas on korraldatud koolitoidu jagamine?
Oleme otsustanud, et kriisiolukorras viime koolilõuna karpi pakendatult nendele õpilastele koju, kelle peredel on selleks vajadus ja kes on selleks
soovi avaldanud. Vajaduse väljaselgitamiseks on kaasatud sotsiaaltöötajad
ja koolid. Kontaktivabalt on seni toit
koju viidud sajakonnale lapsele, seda
ka koolivaheajal. Ei ole mõistlik jagada
toitu karbiga pakendatult koolist. Logistika toidu karpi panekust söömiseni oleks nii pikk, et toit ei oleks enam
soe. Pealegi, kuidas laps kooli kohale
tuleks, kui koolibussid ei käi? Lapsevanem, kellel on võimekus autoga toidule järgi tulla, tõenäoliselt lapsele koolitoitu ei vaja.
Õpilasele on riigi poolt koolilõunaks ette nähtud üks euro päevas ja
178 eurot aastas. Lõuna valmistamine,
pakendamine ja kojuvedu üheks korraks läheb vallale maksma viis-kuus
eurot. Haridusministeerium on saatnud juhised koolilõuna korraldamiseks, millest tulenevalt on meie kohus
tagada soe lõuna neile, kes seda vajavad.
Lisaks soojale koolitoidule viime
alates 20. märtsist ka toidukoti, mille
vajaduse selgitab välja sotsiaaltöötaja.
Sooviavaldajal on valik, kas eelistab
karbis toitu koolipäeval või kotti toiduainetega pikemaks ajaks. Toidukoti
maksumus on umbes 45 eurot, mis on
neljandik riigi poolt antavast aastasest rahast kohalikule omavalitsusele
ühe õpilase kohta.
Kuidas on lood isikukaitsevahenditega?
Rae valla asutustel on isikukaitsevahendite varu piisav. Jah, ostsime eri-
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olukorra alguses turult sertifitseeritud
tooted kallimalt, kuid alternatiiv oleks
olnud ilma nendeta läbi ajada. Inimeste tervisega me ei riski.
Mismoodi on korraldatud Rae
vallavalitsuse töö? Kuidas elanikud
ametnikega ühendust saavad?
Majas on igapäevaselt kaks-kolm
inimest, vallamaja uksed on kinni. Töö
käib kodukontorites. Kui alguses arvasime, et töömaht väheneb, siis tegelik
elu on teistsugune.
E-riik võimaldab suhelda igal hetkel ja igal pool. Oleme tihedas suhtluses nii vallavalitsuse siseselt kui ka
elanikega ning langetame otsuseid
operatiivselt. Suhtluseks tuleb aega
teadlikult leida – nii tööalaste teemade
lahendamiseks kui ka meeskonnavaimu hoidmiseks. Leidub elanikke, kes
muretsevad keskmisest rohkem ning
nii tuleb erinevatel ametnikel tihtipeale inimesi telefonitsi kuulata ja
neid rahustada. See kõik võtab aega ja
vallavalitsuse töötaja ei saa kõnet oma
suva järgi lõpetada. Kui lisame siia
veel lastega koos õppimise ja muud argitoimetused, siis mina julgen öelda,
et kodukontor on tugevate inimeste
töökoht.
Vallavanem peab ka objektidel
käima, sest pooleli on Kindluse Kooli ehitus ja teeremondid.
Jah, näiteks Kindluse Kooli osas ei
saa me järeleandmisi teha, sest 1. septembril tuleb seal õppetööga alustada. Oleme graafikus. Mul on võimalus
ehitust reaalajas videopildist jälgida ja
tööpäeva lõpus teeb südame soojaks,
kui näen, et on toimunud areng. Külastame pooleliolevaid objekte regulaarselt.
Ilmselt peab iga omavalitsus arvestama tulude vähenemisega. Kas
oskate prognoosida, kui palju tuleb
püksirihma pingutada?
Arvan, et tegelikult ei ole majanduskriis veel alanud. Hetkel on eriolukord seoses viirusega. Suured majanduslikud raskused jõuavad meieni
suve lõpus või sügisel. Sellegipoolest
saatsime juba märtsi lõpus allasutustele kirjad, kus palusime eelarved üle
vaadata ning leida investeeringutes ja
majandamiskuludes võimalusi kokku w
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v hoida. Kindlasti lükkame mõned investeeringud tulevikku. Praegu saame
tulude langust prognoosida kõhutunde põhjal, otsuseid tahaks aga langetada faktipõhiselt. Jaanuaris ja veebruaris laekusid maksud plaanipäraselt,
märtsikuu numbrid saavad selgeks
mai teiseks pooleks.
Kulude kärpimisel on lihtsustatult öeldes kaks võimalust: kas vähendada investeeringuid või kärpida palku. Millise tee valib Rae vald?
Eelmise majanduskriisi ajal oli langus lauge, praegu on kukkumine järsk.
Kui majandus sama kiiresti taastub,
siis pole hullu. Majanduses langus ja
tõus tihtipeale peegeldavad üksteist.
Kui tulubaas väheneb aasta lõpuks 6-7
protsenti, nagu prognoosid näitavad,
siis tähendab see valla eelarvele miinust üle 3 miljoni euro. Võimalik, et
tekib veel tegureid, mis mõjutavad eelarvet negatiivselt, kuid need on tõesti
oletuslikud, mille vältimise nimel tuleb kõvasti pingutada.
Kärpeid tehes vaatame esmalt üle
investeeringud ja majandamiskulud.
Seisan selle eest, et töötajate palku ei
vähendataks. Samas olen välja öelnud,
et preemiaid ja lisatasusid me sel aastal ei maksa ning arvestades, et valla
palgal on ca 1000 inimest, hoiame seeläbi kokku umbes miljon eurot. Säästmise kõrval peame aga leidma mooduse, kuidas oma inimesi motiveerida.
Ühiskonnas levib arvamus, et riigiasutused peaksid olema solidaarsed
ettevõtjatega ja samuti palku koomale tõmbama. Paljudes ettevõtlussektorites on vähenenud töö hulk,
Rae vallavalitsuse inimesed töötavad
täiskoormusega edasi. Ma ei mäleta,
et ettevõtjad oleksid olnud meiega
solidaarsed siis, kui nad palju raha
teenisid, ja vabatahtlikult õpetajatele
palgalisa pakkunud. Äri tähendabki
riskide võtmist. Statistika põhjal ei ole
Rae vallas vähemalt töötus hüppeliselt suurenenud. 19. aprilli seisuga oli
tööpuudus kõigest 2,4 protsenti.
Ja lõpetuseks – mis saab koolitööst ja suvistest üritustest?
Oleme otsustanud, et Rae valla koolides jääb distantsõpe kehtima kooliaasta lõpuni ja lõpuaktuseid ei toimu.
Kahjuks jäävad ära esimese poolaasta

Viimaste aastate koolide ja lasteaedade ehitamine on olnud abivallavanem Madis
Sariku südameasi, kuid ka vallavanemana hoiab ta teraselt silma peal.
FOTO: ERAKOGU

Seisan selle eest, et
töötajate palku ei
vähendataks. Samas olen
välja öelnud, et preemiaid
ja lisatasusid me sel aastal
ei maksa ning arvestades,
et valla palgal on ca 1000
inimest, hoiame seeläbi
kokku umbes miljon eurot.
ühisüritused, nagu näiteks Jüri Klunker, Rae valla mängude viimased alad,
osaliselt maakaitsepäev ja jaanipäev.
2020. aasta on Eestis nimetatud digikultuuriaastaks ja selles valdkonnas
mõtleme midagi välja.
Ma siiralt loodan, et lähiajal eriolukorda ei lõpetata. Peaksime veel natukene pingutama ja valitsuse antud
soovitustest kinni pidama. Oleks hull
lugu, kui keset suve tuleks uuesti eriolukord kehtestada.

Rae vald saab tulubaasi
stabiliseerimiseks vähem
kui pool miljonit
Valitsus eraldab kohalikele omavalitsustele lisaeelarvest kokku 130
miljonit, millega toetatakse omavalitsuste kohalike teede hoidu,
investeeringuid ja koroonakriisist
otseselt saadavat kahju. Kokku jagab valitsus omavalitsuste vahel
toetuse nii, et 70 miljonit on mõeldud investeeringuteks, 30 miljonit
kohalike teede hoiuks ja teine 30
miljonit on suunatud otseselt tulubaasi stabiliseerimiseks ehk kriisimõjude kompensatsiooniks.
Rahandusministeeriumi andmetel on Rae vallale makstav summa lisaeelarvest veidi üle 1,7 miljoni euro, millest 980 000 eurot on
suunatud investeeringutoetuseks
ja 425 073 eurot tulubaasi stabiliseerimiseks. Ülejäänud summa, ligi
300 000 eurot, jääb kulutusteks kohalike teede hoiul.
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Õppetöö korraldus Rae
valla üldhariduskoolides
peale 15. maid
Koolides algab pärast 15. maid õppetöös üleminekuaeg. Peamiselt toimub
sel perioodil kuni õppeaasta lõpuni
distantsõppe perioodil õpitust kokkuvõtete tegemine ja tagasiside andmine.
Koolid võivad korraldada vabamas vormis iseseisvad ja silmaringi avardavaid
tegevusi, mis toetavad õpieesmärkide
saavutamist ning õppeaasta jooksul
õpitu kinnistamist.
Kontaktõpe on pigem erandlik ning
mõeldud eelkõige lisatuge vajavatele
õpilaste järele aitamiseks individuaalselt, eelneval kokkuleppel ja ohutusnõudeid tagades. Täpsemalt otsustab
õppekorralduse üle kool ja teavitab sellest oma õpilasi ja vanemaid.
Sellel õppeaastal aktuseid ja lõpuekskursioone ei toimu.
Jüri Gümnaasiumi sisseastumise
kohta info kodulehel http://jyri.edu.ee/.

Lagedi ja Vaida inimesed saavad
Õppetöö korraldus Rae
1. juulist perearstiteenust Jüri
Huvialakoolis peale 15. maid
Tervisekeskusest
•ni. Distantsõpe jätkub eriolukorra lõpuAlates 1. juulist läheb Lagedil ja
Vaidas perearstiteenust pakkunud
perearst dr Tatjana Lelov pensionile
ning tema asemel alustab perearstiteenuse pakkumist dr Aivi Aurik,
kes hakkab patsiente vastu võtma
Jüri Tervisekeskuses.
Arstiteenuse liikumine nii Lagedilt kui Vaidast Jürisse võib tekitada
mõnede elanike jaoks ebamugavusi,
kuid kahjuks ei ole vallal õigust perearstiteenust pakkuvatele isikutele
tegevuskohta vallas täpselt ette kirjutada. Igal arstil on õigus tegevuskoht
valla piires ise valida ning koostöö vajadusel lõpetada.
Võimalus leida Lagedile ja Vaita
uus teenusepakkuja on minimaalne,
sest praegune nimistu on eelmise perearsti poolt üle võetud ning uusi arste
turul napib. Ükski uus teenusepakkuja
ei ole nõus alustama ilma sotsiaalsete
garantiideta ja 0-nimistuga tööd.
Konkurss uue perearsti leidmiseks
toimus koostöös terviseametiga ning
dr Tatjana Lelovi nimistu ülevõtmiseks kandideeris vaid dr Aivi Aurik.
Rae vallavalitsus proovib omaltpoolt teha kõik, et üleminek ühest

•
•
•

Laagrid juunis ei toimu.
Sisseastumiskatsed muusikaosakonda toimuvad augustis.
Info õppekorralduse muudatuste
kohta kodulehel http://huvikool.rae.ee/.

Peetri pargi kaevetööd
jõuavad lõpusirgele
tegevuskohast teise oleks võimalikult
sujuv. Vallavalitsus proovib leida parimaid lahendusi, et Lagedi ja Vaida elanikke vajadusel sotsiaaltranspordiga
aidata.
Dr Lelovi senised tööruumid jäävad edaspidi kogukonna tarbeks.
Rae vallavalitsus tänab Tatjana Lelovit hea koostöö eest ning soovib Aivi
Aurikule jõudu uues vastutusrikkas
ametis!
Lisaks annab vallavalitsus teada,
et alates 1. septembrist alustab Lagedi
koolis statsionaarselt tööd tervishoiutöötaja. Vallavalitsus soovib leida tervishoiutöötaja samuti Vaida kooli, aga
tänasel päeval otsitakse selleks veel
paremat lahendust.
RAE VALLAVALITSUSE HARIDUSJA SOTSIAALAMET

Kungla tee ja Niinesaare tee vahelisele alale planeeritud Peetri pargi
ehitustööd jätkuvad vaatamata eriolukorrale ja töödega plaanitakse jätkata
graafikujärgselt.
„Suuremas osas on kaevetööd tehtud. Tegeleme peamiselt tiigi ehitusega ja täitetöödega. Aprillis alustasime
juba ka tänavavalgustuse paigaldusega
ja mänguväljakute konstruktsioonide
rajamisega,“ teatas objektijuht Allan
Nipper.
Peetri pargi esimese etapi ehitustööd ligi 2 hektari suurusel alal peavad
olema lõppenud 31. augustiks. Pargi
ülejäänud alade projekteerimine ja väljaehitamine on Rae valla eelarvestrateegia järgi plaanis aastatel 2022–2023.
Kogu planeeritud pargi pindala on ca 5
hektarit.

RS
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Eriolukord
on teinud
meid palju
targemaks
Rae valla kõige lõunapoolsema kooli,
Vaida Põhikooli direktor Piret Hallik on
kuulnud vanematelt erinevaid arvamusi
distantsõppe kohta. Kokkuvõtlikult saab
öelda, et lapsevanemad mõistavad olukorda, üritavad hakkama saada, kuid ikkagi
oodatakse eriolukorra lõppu, et lapsed
saaksid taas kooli.
PIRET HALLIK
Alles see oli, kui lugesime Hiina koroonaviiruse uudisetest kui millestki, mis
jääb meist kaugele. Kui Vaida Põhikool
korraldas 25. veebraril Rae valla haridustöötajate konverentsi loovuse teemal, ei osanud keegi tol päeval ette aimata, et meid kõiki ootab mõne nädala
pärast ees enneolematu eriolukord.
Jah, veel veebruaris valdas meid
lootus, et koroonaviirus jätab meid
puutumata. Paraku 11. märtsil teatas
Maailma Terviseorganisatsiooni juht,
et COVID-19 saab iseloomustada kui
pandeemiat ning ollakse mures tõve
häiriva leviku, raskuse kui ka häiriva
tegevusetuse taseme pärast. Järgmisel
päeval kuulutati välja eriolukord Eestis, koolimajad sulgesid uksed. Algas
distantsõpe. Kas olime valmis? Julgen
väita, et keegi meist ei olnud 100% selliseks eriolukorraks valmis. Reageerimine ja tegutsemine oli samas väga
kiire ning siin kohal tuleb tõesti kiita
ning tänada kõikide koolide personali, lapsevanemaid, õpilasi, kohalikku
omavalitsust.
Võrreldes suurte koolidega oli meil

Vaida koolis kindlasti lihtsam üle minna distantsõppele. Kiiresti saime info
nende õpetajate ja õpilaste kohta, kellel ei olnud kodus arvuteid. Jagasime
abivajajatele välja kõik koolis olevad
tavalised sülearvutid ja nüüd on mulle
teadaolevalt igas peres vähemalt üks
IT-vahend olemas. Kuid vahend vahendiks, kas on ka piisavalt pädevust
ja oskusi?
Tuhat küsimust
Õpilaste ja ka õpetajate digipädevused on kindlasti väga erinevad
kõikides koolides. Ilmselgelt ei saa
võrrelda ka I kooliastme ja näiteks III
kooliastme õpilaste ning ka osade õpetajate pädevusi ning võrdlusesse ei saa
lisada gümnaasiumi.
Loomulikult kasutavad õpetajad
(kes vähem, kes rohkem) erinevaid
veebiplatvorme, õpikeskkondi ja programme. Digivaldkonnas on kindlasti
veel vaja oma teadmisi parandada.
Oodates õpilastelt arengut, peame
ka ise olema elukestva õppe teel. Tänapäeva õpetaja „tööriistakast“ peab
olema väga rikkalik, kuid valmisolek,

Piret Hallik tööl
tänavu sügisel.
FOTO: ERAKOGU

et õpilastega otsekontakt pikaajaliselt
puudub, oli ja on paljudele veel võõras,
harjumatu. Videosilla vahendusel on
küll võimalik ainetunde teha, kuid siin
hakkab mängima rolli internetiühenduse kvaliteet ning kindlasti ka see, et
kui ühes peres on mitu last ning arvuteid vaid üks või kaks.
Minu hea kolleeg, Vaida kooli õppealajuhataja Nele Toime on veendunud, et distantsõpe on üks suur väljakutse kogu kooliperele. Siiani toimunu
on kinnitanud, et õpetamisele tuleb
läheneda avatumalt ja loovamalt. Kui
vaadata harjumuspärastele võtetele
teistmoodi, saab distantsõpe anda õpetajale ja õpilastele hea võimaluse luua
uuel tasemel usalduslik suhe. Toimub
personaalne juhendamine, milles võib
küll mõlema jaoks sisalduda alguses
pisut ebamugavust, kuna toimub see
mõlema jaoks võõral moel, kuid selgituste andmine tavapärasest erinevas
olukorras loob samas võimaluse üksteist toetada ning abistada.
Üheks miinuseks distantsilt õpetamisel on ajakulu, mis nõuab oluliselt suuremat etteplaneerimist ning
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Aprilli keskel viisime õpilaste ja
vanemate hulgas läbi tagasisideküsitluse. Paraku oli vastajate arv tagasihoidlik, kuid arvamusi ja ettepanekuid
oli erinevaid. Silma jäi kindlasti see,
et lapsed igatsevad koolimaja, sõprade ja ka õpetajate järele. Seda viimast
oli eriti rõõm lugeda. Kuigi vanemate
suhtumine oli üsna mõistev, oodatakse ikkagi tavarutiini naasmist. Võimalik, et see olukord paneb kõiki koolide
õpilasi rohkem mõistma ja hindama
kooli tähtsust.

äkkideede rakendamine on tunduvalt
keerulisem. Niisamuti on õpilastele
personaalse tagasiside andmine ajakulukam ning tihti ka ajalises nihkes.
Samas positiivne on see, et õpilastel
on olnud võimalus arendada enesejuhtimisoskust ning tunda suuremat
vastutust õppimise ees. Vajadus on
olnud õppida oma aega planeerima,
koostama tegevuskava ning ka seda
kohusetundlikult jälgima.
Vanemas kooliastmes õnnestub
see ehk paremini. Tuginedes tagasisideküsimustikule, siis I kooliastmes on
valdavalt lapsevanem see, kes toetab,
abistab ning tuletab lapsele päevakava
ja kohustusi meelde.
Tehnoloogia ei asenda otsekontakti
ruumis
Raskendatud on jällegi omavaheline suhtlemine. Olukorras, kus õpilane ja õpetaja peavad suhtlema vaid
tehnoloogiliste vahendite abil, pole
see sedavõrd tulemuslik, kui see oleks
ühes ruumis viibides. Otsekontakt on
aga äärmiselt oluline, eriti nendele
õpilastele, kellel õppimisega raskused
või muud probleemid, mis pärsivad
õpimotivatsiooni. Tegelikult tahab ka
igati toimetulev ja andekas õpilane
õpetajaga suhelda. Ka neid õpilasi ei
tohi unarusse jätta, aga kuidas leida
see sobivaim viis suhtlemiseks, eriti
veel siis, kui õpetaja ise või ka õpilane
ei soovi oma nägu arvuti vahendusel
näidata, siin on kindlasti kõikide õpetajate jaoks mõtlemisainet.
Usun, et kindlasti saab õpetaja olla
õpilase julgustaja, et kontakteeruda oleks tal lihtsam ja vestlus sujuks,
kuid enne tuleb üle saada enda „hirmudest“ tehnoloogia ees.
Mõistan, et ka lapsevanematel on
keeruline ja osadel väga raske. Eriolukord on üle-eestiliselt toonud kaasa
osade lapsevanemate töökoha kaotuse, töötasu vähendamise ja on peresid,
kes viibivad karantiinis. See tekitab
omakorda kodus pingelise õhkkonna,
mis mõjutab kõiki pereliikmeid. Eriti
mõjutab see lapsi. Me kõik vajame rohkem mõistmist ning hingeabi.
Kõik vanemad saavad mures abi
Meie kooli lapsevanemad ja lapsed
saavad oma muredega pöörduda nõustaja ja tugispetsialistide poole. Aine-
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Lõiming, loodusõpetus ja liikumisõpetus. FOTO: ERAKOGU

Võimalik, et see
olukord paneb kõiki
koolide õpilasi rohkem
mõistma ja hindama kooli
tähtsust.
alaste täiendavate küsimustega saab
võtta ühendust aineõpetajaga, õpiraskuste korral õpiabiõpetaja või eripedagoogiga, vajadusel õppealajuhatajaga,
kes samuti pakub täiendavat individuaalset abi. Julgustan vanemaid ikka
oma lapse klassijuhatajatega ühendust võtma. Kooli kodulehel ja eKoolis
on põhjalik informatsioon olemas.
Ma olen kindel, et see eriolukord
on teinud meid palju targemaks ning
kaardistanud koolide tugevused ja parenduskohad. On parendusi mida saab
ellu viia kohe, kuid kindlasti on ka
neid, millega tuleb tegeleda intensiivselt peale eriolukorra lõppu. Selge on
aga ka see, et digivahendid, erinevad
õpikeskkonnad ja programmid loovad
huvitavaid ja motiveerivaid võimalusi õppimiseks ja õpetamiseks, kuid ei
suuda asendada õpetajat.

Nooremate kujunemisjärgus
abstraktne mõtlemine ei tee
olukorrast numbrit
Üldjuhul on tänapäeva lapsed nutikad ning kohanevad uute olukordadega paremini kui täiskasvanud.
Võimalik, et nooremate laste näiliselt
muretu olek ja kiire kohanemine on
seotud alles kujunemisjärgus oleva
abstraktse ja loogilise mõtlemisega.
Nii saabki laps olukorrast teistmoodi
aru ja kurjustamine temaga kindlasti ei aita. Keeruliseks võib kujuneda
kohanemine ja distantsõpe nendele
õpilastele, kes vajavad koolis tugispetsialistide abi, kellele on rakendatud
eritugi. Siin on oluline kooli, kodu
ning tugispetsialistide koostöö, mida
koordineerib hariduslike erivajadustega õppetöö koordineerija.
Öeldakse, et pole halba heata, head
halvata. Osadele lastele ja vanematele andis see eriolukord hea võimaluse
pühenduda rohkem koosolemisele,
perele. Tänu distantsõppele on saanud
kindlasti kõik koolid päris hea ülevaate oma võimekusest infotehnoloogia
valdkonnas ning personali oskustest
kasutada digiseadmeid ning erinevaid
õpikeskkondi. Kus on arenguruum ja
kas on ikka kõik õpetajad avatud muutusteks? Mis juhtub aga siis, kui tegemist ei ole distantsõppega, mil saame
kasutada arvuteid, vaid on vastupidine olukord – kaob elekter?
Peame olema kõigeks valmis – inimeste omavaheline koostöö, mõistev
suhtumine, arukas käitumine, hoolimine ja üksteise aitamine on sellistes
olukordades äärmiselt oluline. Ehk
mõistab inimkond seda just praegu ja
just nüüd….
Meie ühine eesmärk on jääda terveks.
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Esimese klassi õpilane Alina ja tema ema
avaldavad arvamust distantsõppe kohta
Alina: „Mulle meeldib kodus õppida.
Arvan, et olen hästi hakkama saanud,
vahel emme on küll kuri, kui ma aru ei
saa, aga kindlasti koos emme ja issiga
on lõbus teha ülesandeid.
Saan nüüd palju joonistada ning
koos koertega aias mängida. Samuti
oleme ju käinud palju looduses. Loodus on ju vaba, kindlasti aga peab
jälgima reegleid. Emme on nüüd ka
kodus kogu aeg, tal pole kuskile kiire.
Oleme vaadanud ära ka juba päris palju multikaid.
Igatsen seda, et saaks koos sõpradega koos koolis olla ja nendega mängida. Samuti igatsen oma vanaema,
kellel tihti külas käin.“
Alina ema Tiia: „Olles ise täiskohaga ema ja tudeng, ühes spordiklubis

valdkonnajuht ning lisaks MTÜ Elurõõmsad Noored eestvedaja, siis koduõppe alguses oli meil korralik segadus.
Panna kõike seda „jooksma“ kodus
nelja seina vahel on suur katsumus,
kuid mida aeg edasi, seda enam oleme
harjunud. Nüüd, kus on möödas juba
kuu, oleme saanud paika oma päevaplaanid ning on tekkinud rutiin. Suureks toeks on ka abikaasa, kes on osad
tegemised enda kanda võtnud. Kindlasti tuleb ette ka neid päevi, kus asju
on väga palju teha, kuid siis tuleb paus
teha ja võtta rahulikult. Koduõppe
plusside kohapealt saame välja tuua
selle, et nüüd on võimalik olla „oma
aja peremees“. Saame ise panna paika
oma päevaplaani. Kindlasti peaks see
„kindel päevaplaan“ olema. See annab

parema ülevaate ning tegevused on
läbi planeeritud. Samuti toob see aeg
kindlasti ka pere üksteisele lähemale. Miinus poole pealt võib välja tuua
selle, et lapsed võivad tunda ennast
isoleerituna. Samuti võib olla paljudel
kodudes raske kõike seda materjali
selgeks teha oma lastele.
Kindlasti ei saa ka paljud lapsevanemad olla kodus, sest paljudel puudub kodukontori võimalus. Mis sobib
ühele, ei pruugi sobida jälle teisele.
Julgustan kõiki ka pöörduma kooli
poole, kui tõesti peres ongi raske. Ärge
olge oma murega üksi! Üldiselt arvan,
et see on aeg on meile kõigile õppimiseks, et mida saaksime üheskoos tulevikus teha paremini nii koolis kui ka
kodudes.“

Täname
eesliini
töötajaid

Jüri Gümnaasiumi 3. klasside õpilased kujutasid koroonaviiruse levikust
tingitud eriolukorda oma joonistustel,
soovides nii jagada toetust kõikidele
eesliini töötajatele.
Kokku tuli õpilastelt üle 100 töö,
kus kujutati peamiselt arste, politseinikke, müüjaid, toidukullereid ning

proviisoreid. Piltidel oli kujutatud ka
tuletõrjujaid, piirivalvureid ning talumehi.
Oleme kõik mõtteis Teiega!
Aitäh!

JG 3. klasside õpilased ja
õpetajad
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Kindluse Kool.

Jäänud on vaid mõned kuud Peetri
kandi kolmanda kooli avamiseni
Kindluse Kooli hoone ja õueala ehitustegevus on graafikujärgne ehk
1. septembril 2020. aastal avame I etapina algklasside majaosa koos õuealaga. Siin leiduvad õppimiseks ja puhkamiseks vajalikud ruumid sügisel
alustavatele 1.–6. klassidele. Kuni koolisöökla valmimiseni ehituse II etapis
oktoobri lõpus, korraldame õpilastele
sooja koolilõuna kohale toomise koostööpartnerite abil.
Ehitustegevus jätkub ka pärast
1. septembrit ning II etapp toob enda-

ga kooli peasissepääsu, söökla ja aula
avamise ja kasutuselevõtu.
III etappi kuulub hoone ülejäänud
osade valmimine, mille lõpptulemust
saame nautida 2021. aasta kevadel.
Kõik seotud osapooled arvestavad ehitustööde jätkumisel sellega, et samaaegselt käib meie koolis juba töö ning
ühine eesmärk on minimeerida ehitusest tulenevad võimalikud erisused
võrreldes tavaeluga.
Paralleelselt tegeleme ka koolimaja ja -ruumide sisustushangetega. Näi-

teks on loodud hoone sisegraafika ja
töös on viidandus.
Oleme väga tänulikud oma koostööpartneritele ehitusfirmast Nordecon, arhitektidele Sweco Projektist,
sisearhitektidele Stuudiost TEMA, disaineritele loovagentuurist AdAngels.
Kindluse Kool elab juba uue kooliaasta ootuses!
ANNIKA RÄIM
KINDLUSE KOOLI DIREKTOR

Vaata, millised on vabad ametikohad Rae Vallavalitsuses või
www.rae.ee/toopakkumised
selle hallatavates allasutustes
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Muusikaõpetaja: aga raskused
Peetri Lasteaed-Põhikooli
muusikaõpetaja ja Mamma
Mia laulustuudio eestvedaja
Kätlin Värton on juba harjunud uue elustiiliga, sest
inimene ju harjubki kõigega, iseasi, kas ta on valmis sellega leppima. Kuni
paistab lootusekiir naasta
tavaellu, tunduvad raskused
ületatavad, räägib muusikaõpetaja Rae Sõnumitele ja
avab oma argipäeva.

Hetked Kätlini
ja Minna Marie
elust karantiiniajal.
FOTOD: ERAKOGU

Milline on muusikaõpetajast
noore ema keskmine karantiinipäev?
Alustan päeva hommikul kell 7.30
nagu ka siis, kui koolis käisime. Minu
esimene tegevus on arvuti avamine ja
meilide üle vaatamine. Proovin vastata
lapsevanematele võimalikult kiiresti,
et ei kuhjuks enda töid päeva peale. Ja
samuti, et õpilased saaksid tagasisidet,
mis hästi ja mis halvasti. Minu õpetaja
koolipäev algab arvuti taga kell 8.30.
Minu teises klassis õppiva tütre
Minna Marie (8-aastane) päev algab
kell 8.00. Olen püüdnud seda kohe
algusest sisse viia, et jõuaksime koolitööd kenasti enne kella 14.00 tehtud.
Kui hommikused tegevused tehtud, algab tema jaoks igal hommikul kell 9.30
Peetri Lasteaed-Põhikooli veebitund.
Sel ajal on meil kodus täielik vaikus, et
ta saaks keskenduda oma koolitööle.
Õnneks on Minna Marie väga iseseisev
ja saab kenasti koolitöödega iseseisvalt hakkama. Kui on vaja minu abi,
siis teeme seda koos. Siinkohal soovin
väga tunnustada tema klassijuhatajat
Jaana Leemetit, kes on distantsõppe
teinud laste jaoks väga meeldivaks ja
ma ei ole kordagi kuulnud virinat ega
pahameelt oma lapselt. Tempo on rahulik ja tehakse põnevaid tegevusi.
Kui varasemalt tegin korraliku
toeka söögi üks kord päevas, siis nüüd
on see teisiti. Meie mõlemad Minnaga sööme tavaolukorras koolisööki ja

KOGUKOND
MAI 2020
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on selleks, et need ületada

Oletame, et praegune aeg on
peaproov tuleviku distantsõppele, mida tulevikuks peaks kindlasti
muutma?
Nii minule kui ka teistele õpetajatele tuli distantsõpe nagu välk selgest
taevast. Kindlasti oleks olnud vaja pikemat ettevalmistusaega. Materjalide
otsimine ja ainekavast kinnipidamine on kindlasti e-õppel väga oluline.
Kuna Peetri koolis on kujundav hindamine, siis proovin läbida ka teemad
distantsõppel samamoodi. Õpilasele
tagasiside andmine on väga oluline.
Kui praegu on peaproov, siis kindlasti
tulevikus töötaksin välja veebipõhise
muusikaõpetuse programmi, mis toetaks distantsõppel muusikaõpetust.
Hetkel puudub paljudel lastel kodus
distantsõpet toetavad vahendid. Minu
jaoks on muusikatunnis väga olulisel
kohal mängulisus. Lapsed omandavad
paremini teadmisi just läbi mängu,
aga kahjuks muusikatundide läbiviimiseks ei ole veel head veebipõhist
keskkonda olemas. Või kui keegi teab
sellist keskkonda, siis andku mulle
julgelt teada.

matega ja selgus, et distantsõppel on
õppimist piisavalt ja niisama „sanatooriumis“ ei ole keegi. Need, kes soovivad õppida, õpivad nagunii ja need,
kes ei soovi, ei õpi ka koolis olles. Peetri
koolis on minul algklassid ja kindlasti
on algklassidel raskem interneti teel
tööde saatmine ja stuudiumi jälgimine, kui 2. või 3. astme õpilastel.
Lapsevanemad on selleks, et lapsi
aidata. Kahjuks jah, on see lapsevanematele suur koormus, sest see ei ole
ju nende ainuke kohustus. Kõik muud
kohustused tuleb ka ju ära teha, tööl
käimine, poest toidu hankimine ja
valmistamine jne. Olen saanud kirju
lapsevanematelt, kes teatasid kohe
distantsõppe alguses, et neil läheb
õppetöödega kauem aega ja kodune
olukord on raske. See on arusaadav ja
olen enda lapsevanematele teatanud,
et õppige omas rütmis ja küll jõuame
järgi. Mõistma peab iga pere olukorda
ja olen siiralt tänulik nendele vanematele, kes annavad ausat ja vahetud
tagasisidet nii oma murede kui ka rõõmudele. Sellises uudses ja võõras olukorras on kõige olulisem suhtlemine.
Samuti on mul tihe suhtlemine
oma Mamma Mia laulustuudio vanematega. Olen paljudelt vanematelt
kuulnud pahameelt, kuidas nad peavad saatma videoid, tegema treeningpäevikuid ja õpetama lastele kodus
õppevideo järgi tantse selgeks, seda
kõike kodu- ja koolitööde kõrvalt.
Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudios ei ole toimunud tunde alates 16.
märtsist. Hoiame kinni reeglitest ja
püüame hakkama saada. Kahekuuline
paus meie tegemistes mõjutab väga
otseselt laulustuudio majanduslikku
olukorda. Samas ei anna ma kindlasti
alla ja olen kindel, et elame need rasked ajad üle. Kui sel õppeaastal enam
tunde teha ei saa, siis kindlasti alustame uuel hooajal uue hooga.

Kas kõik sinu tutvusringkonna
emad näevad karantiiniaega Sulle
sarnaselt või mille poolest Sina erined?
Olen suhelnud paljude lapsevane-

Kuidas Minna Mariel õppimine
on õnnestunud?
Minna on krips-kraps tüdruk, kellel on õnneks õppimine number üks
tegevus. Olen üliõnnelik ema, sest ko-

alles õhtusöök on meil kodus. Nüüd
on see aga paras peamurdmine, mida
lõunaks ja õhtuks valmistada, et oleks
tervislik ja tasakaalus. Kindlasti olen
saanud karantiini ajal oma kokaoskused taas proovile panna. Karantiini
ajal olen tõesti kodus hakanud ka keerulisemaid roogasid tegema. Inimene
harjub kõigega, nii ka mina.
Mida arvad, kui kaua sa peaksid
sellise elulaadi juures vastu, kui sa
oleksid näiteks viie aasta jagu majanduslikult kindlustatud?
Üks asi on jah majanduslik pool,
aga teine külg on selle asja juures veel.
Vahetu kontakt lähedaste ja õpilasega
on kõige olulisem.

husetunne ja õpihimu on temal õiges
kohas. Tema päevad mööduvad õppides, lauldes, tantsides ja mängides.
E-õppel olles oleme palju tantsu- ja
muusikavideoid teinud.
Tema üks uuemaid laule „Jääb rahulikuks tuul“ hakkas oma elu elama
Facebooki lehel, mille postitasime karantiiniaja alguses. See laul oli kaua
meil üks lemmiklauludest filmist „The
star is born“. Minu hea täditütar Mariana Võrno, kes kirjutab kõik laulusõnad
meie laulustuudiole, sai antud vihje
ja nii sündiski laul. Selle laulu sõnum
läheb väga praeguse aja teemasse.
Sain inimestelt väga head tagasisidet
sellele laulule ja sellepärast usaldan
laste laulueelistusi. Laulustuudio lapsed on minule andnud palju häid laulumõtteid, see kajastub ka meie uutes
tulevastes muusikavideodes. Lapsed
– need ongi minu inspiratsioon. Tänapäeva telefonidega on võimalik teha
väga toredaid videoid, nii askeldab ta
praegu uue laulu „Mu ema“ kallal, sest
varsti on ju emadepäev.
Oled sa enda jaoks märganud midagi sellist, mida sa ilmselt ilma karantiinita poleks märganud?
Kuna kogu see kriisiolukord sattus
kevadisele ajale, siis olen märganud,
et näen kevadet hoopis teise pilguga.
Õigem oleks öelda, et ma näen looduses kevadet, mis varasemalt on minust kuidagi sujuvalt ja märkamatult
mööda läinud. Kevad on tavaliselt väga
kiire aeg nii koolis kui ka laulustuudio
juures. Nüüd aga näen talveunest tärkavat loodust, esimesi krookuseõisi ja
kuulen linnulaulu.
Teisest küljest olen tähele pannud,
et kui haavatavad me oleme. Üks kole
viirus pöörab kogu maailma korralduse pea peale. See, mis tundus alguses
kauge ja võõras, oli ühtäkki meie kõigi
elus ja tegi otsuseid meie eest. Meile
ei antud kuigi palju aega selle kõigega kohaneda, kõik tuli väga kiiresti ja
äkki. Aga raskused on selleks, et need
ületada ja ma olen kindel, et me kõik
väljume sellest kriisist tugevama ja
kogenumatena! Hoidkem üksteist!

12

RAE SÕNUMID
MAI 2020

Rae valla
mobiilne
noorsootöö –
samm
lähemal
noorteni

FOTO: PIXABAY

Rae Noortekeskus võttis riigi eriolukorra väljakuulutamisel vastu otsuse, et noorsootöö vallas töö seisma sellepärast
ei jää ning tuleb teha start mobiilsele noorsootööle.
23. märtsil tegimegi esimese tiiru Rae valla kõikides asulates ning kaardistasime ära noorte liikumised, tegevused
ja harjumused. Oma käikudest hakkasime kirjutama ja
märkamistest pidama online-päevikut.

HELEN SISKA

RAE NOORTEKESKUSE JUHATAJA

Õpetlikud nädalad
Esimesel mobiilse noorsootöö nädalal võtsime eesmärgiks kaardistada
ära noorte liikumine meie viies piirkonnas – Jüris, Lagedil, Vaidas, Järvekülas ja Peetris. Lisaks oli see aeg
katsetamiseks millistel kellaaegadel
noored väljas liiguvad ja millised on
nende harjumused seal juures (kogunemiste kohad, mitmekesi seda tehakse ja kas kaasatud on ka mingeid muid
tegevusi). Esimene nädal oli väga
õpetlik meile just selle ettevõtmise
mastaapsuse ja vajalike protseduuride
osas.

Järgnevad nädalad näitasid, et
meie tegevus ei piirdu vaid pelgalt
vaatluse, noorte kaardistamise ja sekkumisega. Noored ja ka lapsevanemad
märkasid rohkem meid tegutsemas
ka sotsiaalmeedias, võeti meie noorsootöötajatega mure ja rõõmu korral
otse ühendust ning ka kogukond võttis meid veelgi positiivsemalt vastu.
Rakendasime koostöös Rae vallaga tänavatele lisaks noorsootöötajatele ka
Rae Spordikeskuse meeskonna ning
vaheajaks ka lasteaedade kasvatajad.
Koostöö noorsoopolitseinikuga sellel
perioodil on meid veelgi lähendanud
ja tõdesime, et siinkohal ei ole „noortekeskuse noor“ või „politsei noor“,
vaid on „meie noor“, kellele tuleb igas

Helen Siska, Rae Noortekeskuse juhataja.
FOTO: ERAKOGU
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Jüris patrullimise tööd tegemas karantiiniaja 11. päeval.
Online-päevikkuse pani Helen koos teistega kirja:
- Vaskjala veehoidlas kaks autot pealtnäha noortega (3+2).
- Jüri Gümnaasium (staadion) 1 sportlane, üks perekond.
- Kirikumõisa park – imekombel tühi, liikumist vähe; perekonnad kasutavad laste turnimisredeleid (hetkel pole need
veel ära keelatud kasutamiseks).
- Asula sees liikumist vähe (tundub, et ilm mõjutab palju).
FOTO: RAE NOORTEKESKUS
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Hea teada

Mobiilne noorsootöö on eel•kõige
oma olemuselt ennetustöö,
mille eesmärgiks on mobiilne noorsootöö kui sotsiaal-pedagoogiline
kontseptsioon, mis on töötatud
välja 1970ndate alguses Saksamaal
Tübingeni ülikoolis. Algselt sai
mobiilne noorsootöö alguse vastureaktsioonina noorte kuritegevusele ja suurenenud noorte grupikogunemistele, sest klassikaline
noorsootöö noortekeskuste näol ei
suutnud noorteni jõuda ega nendega kontakti luua. Mobiilne noorsootöö olemus keskendub noorte
heaolule, mis toetab noorega usaldusliku kontakti loomist ja hoidmist ning seeläbi noore toetamist,
motiveerimist ja suunamist, et
arendada nende tugevusi ja sotsiaalseid oskusi.

Telia andmetel püsisid
kõige rohkem kodus Rae
elanikud

Rae Noortekeskus
jätkab mobiilse
noorsootöö korraldamisega
vähemalt kuni eriolukorra
lõpuni.

olukorras pakkuda tuge, mõistmist ja
puudu ei tohi jääda ka tunnustusest.
Selgitus neutraalsel pinnal oluline
Vaadates nüüd tagasi sellele ideele
ning ülesehitusele on meil mitmeidki
õppetunde võtta oma igapäevasesse
noorsootöösse. Esiteks, noored ei märka alati, mis on õige ja mis ei ole see
kõige õigem. Nad vajavad täiskasvanute selgitusi neutraalsel pinnal (milleks
mobiilne noorsootöö sobib ideaalselt).
Teiseks, mured ja rõõmud piirkonniti
seoses noortega on sarnased ja häid
praktikaid nendega tegelemiseks on
juba ka olemas. Võtame rohkem õppust ja viime ka häid praktikaid oma
piirkonnas ellu. Kolmandaks, suhtlemine on kõige alus. Noorsootöö ei ole
pelgalt noortekeskuste lahti hoidmine

ja kellast kellani noortele tegevuste
pakkumine. Kriisiolukord on näidanud, et see on midagi palju enamat
ja noorsootöötajate kogemustepagas
pelgalt väärtuslikum kui kõik muu,
mis on nähtav hetkel noorsootöös.
Kokkuvõttes on see kogemus nii
eriolukorra ajal toimimise näol kui ka
mobiilse noorsootöö näol olnud äärmiselt õpetlik. Algusnädalatel me ei
adunud veel selle rolli olulisust kogukonna turvalisuse ja noorsootöö olemuse osas, milliseks on see kujunenud
praeguseks.
Tunnetame, et oleme saavutanud
ka mingisuguse sotsiaalse rolli oma
kogukonnas ja püüame teha omalt
poolt kõik, et meie noored oleksid
märgatud ja toetatud ka väljaspool eriolukorda.
Sooviksin Rae Noortekeskuse
meeskonna poolt teha sügava kummarduse meie koostööpartneritele,
kes on aidanud seni ja teevad seda
ka edaspidi mobiilse noorsootöö elluviimises. Rae Noortekeskus jätkab
mobiilse noorsootöö korraldamisega vähemalt kuni eriolukorra lõpuni
ja usun, et saime siinkohal tõuke ka
edaspidi selle töö jätkamiseks.

•

Telia Eesti teatas aprillis, et kui
võrrelda anonüümsete andmete alusel loodud statistilisi liikumismustreid 5-nädalase vahega
10. aprillil ja 6. märtsil, on kõige
enam kahanenud inimeste liikumine Tallinna ja Rae valla vahel, mis
on ligikaudu 75 protsenti.
Teised sidefirmad ei ole võrgupõhiseid liikuvusmustreid avaldanud.
RS

Noorsootöötajad patrullimas.
FOTO: RAE NOORTEKESKUS
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Valvekaamera läbimõtlemata
elanike pahameele
Kortermajade ja eramute
lahutamatuks osaks on
saanud üha enam valvekaamerad, mis on kinnitatud
trepikodadesse, välisfassaadile, aknalaudadele või
igasuguste postide külge ja
mis ööpäevaringselt salvestavad erinevat ja isikuid
tuvastavat liikumist.

Pidevalt tänavat või ühistu kinnistut filmiv kaamera võib tuua
kohtukutse.
FOTO: ERAKOGU

MARIA MULJAROVA

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI
VANEMINSPEKTOR

Paljud inimesed võivad nõustuda, et
isegi, kui ei ole mingisugust erilist
põhjust oma kodust lahkumisi või sinna saabumisi varjata, on sellisel jälgimisel oma psühholoogiline mõju, sest
vastamata jäävad siiski küsimused,
mida selle materjaliga reaalselt tehakse ja kes sellele ligi pääseb. Sellised küsimused tekivad eriti korterelamutes
ja elamurajoonides. Kui naabrite vahelised läbisaamised ei ole mingil põhjusel head, võib kaamera kasutamine
kaasa tuua ka ebameeldivusi ning asjatut ajakulu mitte ainult asjaosalistele vaid ka korrakaitseasutustele.
Isiklikuks otstarbeks filmimisel on
reeglid
Andmekaitse Inspektsioon saab
päris tihti ka selliste murelike inimeste pöördumisi, kes ei ole otseselt küll
sattunud konflikti, kuid kes tunnevad,
et kaamerasilm riivab nende vajadust
privaatsuse järele. Näiteks ühel juhul
oli üle tee asuva maja kaamera suunatud otse vastasmaja välisukse poole
nii, et kõikvõimalikud liikumised jäid
sellele salvestisele peale. Teise juhtumi puhul olid kortermaja elanikud
häiritud vastasmaja teise korruse aknaplekil asetsevast kaamerast. Selle
puhul selgus, et soliidses eas proua

täiendas oma mehitatud valvet kõrgetehnoloogilise videovalvesüsteemiga
selleks, et hoida silm peal akna alla istutatud lilledel.
Kuigi üldreegel on see, et kui filmimine toimub isiklikul eesmärgil,
siis isikuandmete kaitse seadus ei kohaldu, ei saa ühisalal enda tarbeks filmimist pidada alati korrektseks. Piiri
isiklike ja ühishuvide vahele pole aga
võimalik alati tõmmata selliselt, et see
jääks igavaeseks paika.
Üldiselt on nii, et kui inimene filmib ilma kedagi teavitamata ja nõusolekut küsimata statsionaarse turvakaameraga üksnes tema enda valduses
olevat ala, siis selline turvakaamera
kasutus läheb isikliku otstarbe erandi
alla. Sel juhul ei tohi ta filmida avalikku ega ühiskasutuses olevat ruumi,
milleks on tänav, kortermaja trepikoda, kõrvalmaja. Isiklikuks otstarbeks
filmimine tähendab seda, et videot ta
ei avalikusta. Kui aga inimene soovib
videot avalikustada, ei ole salvestis
enam isikliku otstarbe kasutuseks
ning tekkimas on uus olukord, kus
video valdaja töötleb teis(t)e isikuandmeid, mis nõuab andmekaitsereeglitega arvestamist.
Mida teha aga siis, kui keegi ühistu liikmetest salvestab kaameraga

ühisalal justkui väidetavalt iseenda
tarbeks, aga filmitavasse alasse võivad
jääda teised inimesed? Kuna niisugused olukorrad on tekitanud naabrite
vahelistes suhetes pingeid ja põhjustavad palju paksu pahandust, käsitleme selles artiklis isikute õiguste
kaitsmist korteriühistutes ja eramurajoonides.
ÜHISalad = ÜHISreeglid
Olukorras, kus kas või üks osa kaasomandist jääb kaamera vaatevälja,
tuleb igal korteriühistu (KÜ) liikmel
arvestada valvekaamera kasutamisel
ülejäänud majaelanikega. Kas, kuhu ja
muud kaamera paigaldamisega seotud
üksikasjad tuleb läbi arutada korteriühistu üldkoosolekul, kus võetakse otsus vastu häälteenamusega. Reeglite
kehtestamisel tuleks kindlasti arvestada isikuandmete kaitse üldmääruse
ning isikuandmete kaitse seadusest
tulenevate nõuete ja piirangutega.
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks
on ühisreeglite vastuvõtmisel korteriühistu juhatus.
Ühise korteriühistu otsuse tegemise eel tuleb hinnata turvariskide
tõsidust ja realiseerumise tõenäosust.
Samuti tuleb analüüsida alternatiive turvariskide maandamiseks. Kui
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paigaldamine toob kaasa
pärast hinnangu tegemist selgub, et
kaamerate paigaldamine on siiski
vajalik ja kaameravalvet on võimalik
korraldada nii, et see ei kahjusta ülemääraselt vaatevälja jäävate inimeste
privaatsust, on kaamerate kasutamine
lubatud, kuid siiski tuleb selle kasutamisel lähtuda minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtetest.
Näiteks, kui soovitakse kaitsta ühiselt trepikojas hoiul olevaid jalgrattaid, siis on vaja kaamera paigaldada
selliselt, et vaatevälja jääb vaid rataste
hoiuala, mis tähendab, et kindlasti ei
pea paigaldama kaameraid trepikoja
kõikidele korrustele. Ehk siis kaameravalve ei tohiks ulatuda suuremale alale, kui seda on vaja konkreetse
probleemi ennetamiseks või lahendamiseks.
Teavitussilt oluline
Oluline on arvestada ka nõudega,
et korteriühistu ei tohi salvestisi kasutada muul eesmärgil ja kindlasti tuleb
trepikotta nähtavale kohale paigutada
kaamerate kasutamisest teavitavad
sildid koos kontaktandmetega. Seda
on vaja selleks, et iga inimene teab,
kelle poole saab ta pöörduda, kui soovib tutvuda enda kohta käivate salvestistega. Olukorras, kus kaamerate
paigaldamise idee aga ei saa enamuse poolt korteriühistu üldkoosolekul
heakskiitu, ei ole lubatud kaasomandis
kaamerat üles panna. Kui aga üldkoosolekuga ei ole kaamerate paigaldamise otsust vastu võetud, aga naaber ikkagi paigaldab kaamera kaasomandile
omavoliliselt, siis esimese sammuna
on mõistlik pöörduda korteriühistu
juhatuse poole, kellel on paremad võimalused kaamera paigaldajaga (kes on
ka antud juhul andmetöötleja) läbirääkimiseks. Omandiõiguse rikkumise lõpetamisele suunatud vaidlused lahendab küll tsiviilkohus ja kui kaamerad
on paigaldatud õigusliku aluseta, on
korteriühistul võimalik esitada tsiviilkohtusse nõudeid nende eemaldami-

seks. Eramajade puhul tuleb mõelda
kaamera vaatevälja ulatusele
Euroopa Kohus tegi 2014. aastal otsuse, kus analüüsiti videovalve kasutamist isiklikul otstarbel. Selles asjas
leidis kohus, et füüsilise isiku poolt
isikliku maja külge vara ja isikute kaitseks paigaldatud kaamerasüsteemi
kasutamine ei toimu üksnes isiklikul
otstarbel, kui selline süsteem jälgib
ka avalikku ruumi (nt üldkasutatavat
tänavat). Euroopa Kohus rõhutas, et
erandit, mis reguleerib isikuandmete töötlemise lubamist isiklikul otstarbel, tuleb tõlgendada kitsendavalt.
Seega, kui kaamera vaatevälja jääb
kinnistu taga olev tänav või naabri
aed, siis seda ei käsitleta enam kohtu
otsuse järgi filmimisena isiklikul otstarbel ning kohalduvad isikuandmete
kaitse reeglid.
Rikkumistest ja sekkumisest
Andmekaitse Inspektsioonil puudub pädevus sekkuda eraõiguslikesse
vaidlustesse (eraisik versus eraisik),
mis kuulub kohtu pädevuse valdkonda. Omavoliliselt paigaldatud kaamera
korteriühistus või eramurajoonides
kuulub näidete hulka, mil inspektsioon korrakaitseorganina ei sekku,
sest inspektsioonil ei ole võimalik tuvastada igal konkreetsel juhtumil isikute vahelisi tegelikke õigussuhteid,
mis eraõiguslikke vaidluste lahendamisel on märkimisväärse tähtsusega.
Kui täitevvõim korrakaitseorganite
näol hakkaks lahendama isikute õigusi ja vabadusi puudutavaid küsimusi,
konkureerides kohtuvõimuga, tooks
see kaasa võimude lahususe põhimõtte rikkumise, tekiks õiguskindlusetus
ja omavoli oht.
Küll aga sekkub inspektsioon juhtudel, kui probleeme tekitab isikuandmete töötlemine korteriühistute
poolt. Olukordades, kus korteriühistud
on vastutavad andmetöötlejad ning
rikkunud andmekaitsereegleid, peab
inspektsioon kaitsma isikute õigusi.

Minu õigused erasuhetes
Näiteks olukorras, kui tänaval esineb vahejuhtum, mil naaber tagurdab oma autoga otsa teise naabri
autole ning keegi eemalt märkab
seda, mida siis teha? Sõltub, kelle
positsioonilt seda vaadata. Kui juhtute ise parasjagu näiteks oma kolmanda korruse korteri aknalaual
olevaid lilli kastma ja jõuate sellest
telefoniga video teha, liigitub selline töötlemine isikliku otstarbe alla.
See tähendab rangelt seda, et salvestatut ei tohi avaldada internetis,
vaid videot võib edastada politseile,
kes tõenäoliselt hakkab juhtumit
menetlema.
Kui te olete tänaval aga jalutamas ja teete parasjagu näiteks selfie-video ja selle video taustaks jääb
kokkupõrke intsident koos järgneva omavahelise suhtlusega nii, et
inimesed on äratuntavad, ei ole teil
samuti õigust selle video avaldamiseks internetis, olgugi, et salvestis
on selfie-video. Kui teisi videol olevaid inimesi, ehk selles juhtumis
osapooli, on võimalik tuvastada,
tähendab see, et töötlete isikuandmeid ja ilma teiste nõusolekuta
avalikustada videot ei tohi. Küll aga
võib eksisteerida olukord, kus teie
käest võivad osapooled küsida salvestatud videot, kui teie filmimist
märgati. Sel juhul saate osapooltele
video anda, kuna mõlemal on õigus
seda saada, et see tõendusmaterjalina esitada kas politseile või kindlustusfirmale.
Eelpool toodud näited ei ole
statsionaarse ja pidevalt salvestava valvekaamera kohta, kuid aitavad mõista, kuidas on õige käituda
videosalvestisega, kui on sellele
jäädvustatud teise inimese isikuandmed.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
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Kultuuri ei tohi lasta mõra
Märtsi keskpaigast alates on toimunud suur ja
kummastav elukorralduse
muutus, mis on sügavalt
puudutanud kõiki eluvaldkondi, tööalasid ja kõige
rohkem – üldist sotsiaalset
suhtlemist. Seoses koroonaviiruse üleilmse plahvatusliku levikuga kehtestatud
eriolukord on toonud välja
meie kõige haavatavamad
valdkonnad ja kahjuks on
kultuur üks nendest.

Kuidas teha koorilaulu või rahvatantsu või hoopiski bändi ajal, mil kõik
rahvakogunemised on keelatud ja
interneti pakutavad võimalused ei
asenda seda inimlikku koosloomise
tunnet? Jah, meil on õnneks võimalik
oma kultuurinälga leevendada arvukate kodukontsertide, veebiloengute,
vana hea raamatulugemise võimalustega või tohutu virtuaalmeelelahutuse
pakutavaga, kuid siiski.
Rahvapidu jääb ära
Rae vallas on alati olnud rikkalik rahvakultuuritegijate ja -vedajate
seltskond, kes palju aastaid saanud
kokku kevadisel suursündmusel Klunker. Kahjuks jääb rahvapidu käesoleval aastal ära, aga loodame, et tegijate
indu see ei pärsi. On ju just folkloor see,
mis on hoidnud läbi igasuguste aegade alles meie omakeelset ja omameel-

set kultuuri. Aga mitte ainult, tänane
päev on tuleviku folkloori tegijate osas
veel laiem ning traditsiooniliste vormide kõrval palju uut, olgu nendeks
loojateks siis Soundcloudi räpparid,
virtuaalkunstnikud või kohaliku looduse pakutavast materjalist tarbeesemeid valmistavad käsitöömeistrid.
Kui vanemad põlvkonnad on tihti
viidanud internetile kui inimliku kontakti suretajale, siis käesoleval hetkel
on just veeb ja sotsiaalmeedia pakkunud kiiret ja turvalist võimalust jääda
kontakti kunsti, filmikunsti ja muusikaga ning toetada kodudesse aheldatud meelelahutajaid. Artist vajab publikut ja vastupidi.
Meie kõigi võimuses on hoida kohaliku kultuuri ja selle tegijaid, sest
seni, kuni meil kirjutatakse emakeelseid raamatuid ja muusikat, tehakse
filme ja teatrietendusi meie elul põ-
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Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal
Eestis 82 500 rahvakultuuri harrastajat,
kellest 59 000 tegeles koorilaulu või rahvatantsuga. Koorilauluga tegeles 37 300
ja rahvatantsuga 21 700 inimest.
FOTO: MAREK SOO

sisse
hinevatest lugudest jne, on eestlased
rahvusena olemas.
On ju kultuur meie vabaduse alustala – vabaduse ise luua. Sestap jätaks
loo lõppu üleskutse – toetagem omamaiseid loojaid kõikvõimalikul moel!
Ainult nii, ühtehoides, jääme me püsima rahvusena, ainult nii säilib meie
kultuur selle kõigis vormides.
RAE KULTUURIKESKUS

Käesoleval hetkel
on just veeb ja
sotsiaalmeedia pakkunud
kiiret ja turvalist
võimalust jääda kontakti
kunsti, filmikunsti ja
muusikaga.

Eriolukorra tõttu ei pea koorimuusika täiesti
seisma jääma
Olen Jüri Perekoori ja Lagedi koori
Heliandiga teinud pea kuu aega ühiseid
virtuaalproove Zoomi keskkonnas. Heli
viivituse tõttu me küll kõik koos laulda
ei saa ning proovid toimuvad häälerühmiti, kuid iga laulja saab oma kodust
ideaalselt minuga koos kaasa laulda,
mikrofon vaikimise peal. Eks koorijuhi
jaoks on see suurejooneline monoetendus, kus publikuks tummad lauljad, kuid
vähemalt hoiame vajaliku repertuaari
viisijupid meeles ning lauluhääle soojas.
Samuti olen jätnud koduseid töid lauljatele, kus nad peavad mulle näiteks teksti

lugema ning helisalvestisena saatma.
See olukord on vägagi väljakutsuv – nii
mulle kui ka lauljatele, kuid kindlasti väga arendav. Peale laulmist toimub
meil alati vestlusring, kus iga laulja peab
oma kodust sooritust analüüsima. Usun,
et laulja õpib läbi selle oma häält rohkem kuulama ja tundma. Ja mis peamine – koorimuusika teeb rinna rõõmsaks
ja koorikaaslaste läbi ekraani nägemine
mõjub ainult positiivselt!

RAGNE RÜÜTELMAA

JÜRI PEREKOORI JA LAGEDI SEGAKOORI
HELIAND DIRIGENT

Tulemas on Jüri Klunkeri
dokumentaalfilmi esitlus
Jüri Klunkeri tähistamiseks on valmimas ülevaatlik dokumentaalfilm,
mis põhineb ürituse 26 aasta jooksul
kogutud arhiivimaterjalidel, lisaks

intervjuud ürituse eestvedajatega. Dokumentaali esitlus toimub Rae valla
veebikanalites 30. mail algusega kell
16.00.
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Söögikohad kannatavad, pingutavad ja
loodavad paremale homsele
ANDRES KALVIK
Eestis ei leidu vist ühtegi toitlustusasutust, mis oleks kriisist puutumata jäänud. Ka Rae valla söögikohad
on surunud hambad kokku, pingutanud püksirihma, kuid säilitanud
raskest ajast hoolimata positiivse
ellusuhtumise. Rae Sõnumitega
rääkinud ettevõtete esindajad usuvad, et eriolukord on ajutine ja lähiajal taastub tavapärane elurütm.
Alates 1995. aastast Jüri keskuses tegutsenud Jaave kohviku töötaja Karl
Maasikas mäletab hästi kümne aasta
tagust majandussurutist ja oskab toonast aega praegusega võrrelda. „Siis
kestis kriis pikemalt, kuid vähemalt
mina ei mäleta, et nii raske oli kui
praegu,“ meenutab Maasikas. „Isiklikult ma eelmist kriisi väga ei tunnetanud, võib-olla raamatupidamises
näpuga järge ajades saaks teada, et oli
raske. Üht mäletan – paljud ümberkaudsed ettevõtted sulgesid uksed,
tekkisid uued firmad ja sellega seoses
vahetus klientuur.“
Tulud langenud kuni 70 protsenti
Maasikas ütleb, et praegune eriolukord tuli niivõrd ootamatult, et
inimesed ehmatasid ära ja tõmbusid
endasse. „Meie põhilise klientuuri
moodustavad tööinimesed. Nüüd on
märgata suuremat liikumist,“ lausub
suurte kogemustega ettevõtja Maasikas aprilli keskel. „Käive on langenud
50 protsenti. Samas oleme viinud riskid miinimumini ja töötajad on terved. Uste sulgemist ei ole kaalunud.“
Kui Jaave kohvik toitu klientidele
koju või kontorisse ei toimeta, siis kaasamüük moodustab märkimisväärse
osa Peetri alevikus tegutseva Armudu
restorani käibest. Administraator Viktoria sõnul on müük langenud umbes
70 protsenti ja seetõttu on vähendatud
ka töötajate arvu. Kui muidu oli ühes
vahetuses kolm ettekandjat, siis nüüd
tuleb üks inimene koormusega toime.
„Kõige rohkem ostetakse kaasa

Jüris tegutseva Itaaliapitsa juht
Indrek Tumm on pildistamise
tarbeks võtnud sülle muidu
õuepuuris elava küüliku.
FOTO: ANDRES KALVIK

erinevaid šašlõkke. Võimalusel viime
ka ise toitu kohale. Loodame, et kõik
muutub varsti,“ avaldab Viktoria.
Jüris tegutseva Itaaliapitsa juht
Indrek Tumm tunnistab, et neilgi
käib kohapeal vähem rahvast ja valdav
osa söögist-joogist ostetakse kaasa.
Tulud on tema sõnul langenud märgatavalt, kuid laua taha maha istudes ei
jää siinkirjutajale muljet, nagu oleks
käes viimase kümnendi raskeim periood. Tumm pakatab energiast ja räägib, mis kõik on pooleli ja mis ootab
ees. Tema loomuses on olla positiivne.
„Tööd on vähem, kuid seni ei ole
pidanud kedagi koondama. Mõned inimesed on palgalisel puhkusel,“ selgitab Tumm. „Mina olin juba eelnevalt
arvestanud, et kolm-neli kuud pean
vastu.“ Tumm märgib, et lõikab praegu kasu kuus aastat tagasi langetatud
otsusest taotleda Itaaliapitsale sarnaselt näiteks tanklapoodidele jaekaubanduse luba. See tähendab, et eriolukorras ei pea ta arvestama nii karmide
piirangutega. Samas hügieeni ja 2+2
reegli osas järeleandmisi ei tehta.
Kuidas paar aastat tagasi Äripäeva
toitlustusasutuste edetabelis 49. koha
hõivanud Itaaliapitsa töötajad tuju
üleval hoiavad? „Mõnikord alustame
tööpäeva greibimahlaga, reedeti avame vahuveini, laseme lõbusat muusi-

kat, üritame olla positiivsed,“ loetleb
Tumm, kes tõi hiljuti meeleolu tõstmiseks õuepuuridesse küülikud.
Tumm kinnitab, et Itaaliapitsa ületab raskused nii Jüris kui ka Pärnus.
„Paljud muretsesid Pärnu söögikoha
pärast, kuid ka seal oleme kenasti hakkama saanud. Tõsi, pangad on praegu
äraootaval seisukohal ja uuteks investeeringuteks on paganama raske laenu saada. Aga pole midagi – hoiame ka
ise hobuseid tagasi ja toimetame tagasihoidlikumalt,“ räägib ta.
Avatakse uus söögikoht
Rohkem kui kakskümmend aastat toitlustusvaldkonnas tegutsenud
Tumm peab praegu isegi pikaaegsetele tarnijatele üle kinnitama, et saab
võetud kohustustega hakkama. „Mõistan neid. Kõik kannatavad ja kaitsevad
oma nahka,“ jääb Tumm rahulikuks.
Aasta alguses laiendas Itaaliapitsa
omanik haaret ning hakkas tegelema
ka artistide ja DJ-de vahendamise,
produktsiooni ning ürituste korraldamiseks vajamineva tehnika rendiga.
Kõrvalasuva veetorni teisel korrusel
on valminud ruum ürituste korraldamiseks ja suuremate seltskondade
toitlustamiseks ning lähiajal avab
Tumm korrus allpool praeguse Tempura ruumides aasiapärase söögikoha.
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Ühel esmaspäeva hommikul saime lugejatele
valmis panna ligi 100 raamatupakki
ÜLLE SISKA

JÜRI RAAMATUKOGU JUHATAJA

Eriolukord on muutnud Rae valla
raamatukogude töökorraldust, kuid
nagu enamus rahvaraamatukogusid, teenindatakse ka Jüris, Peetris,
Vaidas ja Lagedil inimkontaktivabalt. Lugejatega suhtlemine käib
telefoni, e-posti ja raamatukoguprogrammi kaudu. Tellitud pakid
ootavad raamatukogude ukse taga,
halva ilma korral esikus.
Rae valla neljal raamatukogul oli
laenutusi aprilli esimese kolme nädala
jooksul kokku 4318. Kahjuks loeb raamatukoguprogramm ka laenutustähtaja pikendamised laenutuste hulka ja
ei saa täpselt öelda, mitu raamatut pakiti ning lugejatele edastati. Küll aga
näeme, et koolimajades asuvate raamatukogude laenutuste arv vähenes
tunduvalt rohkem kui Vaida ja Lagedi
raamatukogudes. Eelmise aasta sama
perioodiga (1.–21. aprill) võrreldes laenutati Lagedil ja Vaidas 10–12% vähem,
Peetris 28% ja Jüris lausa 40% vähem,
kusjuures lastele laenutatud raamatute arv on seal koguni poole väiksem.
E-raamatud tasuta saadaval
Tuleb tõdeda, et kui õpilased veedavad vahetundide ajal ja pärast tunde aega raamatukogus, siis võtavad
nad ka rohkem raamatuid koju lugemiseks. Lisaks puudub meil ülevaade,
kuidas on õpetajad korraldanud koduõppe ajal õppetööga seotud kirjanduse
lugemise ning kui palju loetakse eraamatuid. Mitmete varasemate klassikute teosed on e-raamatuna saadaval. Hea võimaluse pakub ka Tallinna
Keskraamatukogu, kes seoses üleriigilise eriolukorraga avas oma e-raamatukogud kõigile Eesti elanikele, nende
e-raamatukogus ELLU saab igaüks ise
end veebis lugejaks registreerida.
Täiskasvanute puhul mängib suurt
rolli otsekontakt inimestega, soovitused ja riiulist valimise võimalus. „Palun soovitage paar head kriminulli“
kirjale on raske vastata, sest peab vaa-

Kontaktivaba laenutus Jüri raamatukogus.
FOTO: TERJE JAAMUL

tama, mida varem on loetud ja teadma, milline on kirjutaja lugemiseelistus, vajadusel tuleb helistada. Usun, et
meie raamatukoguhoidjad on kenasti
hakkama saanud. Kuna raamatuvahetus toimub nüüd aeglasemalt kui tavaliselt, siis ei saa selle lühikese perioodi
kohta koostada laenutuste pingerida.
Jüris ja Peetris on vaieldamatult esimesed 20 kohta vallutanud koolitööks
soovitatavad raamatud.
Kõige suurema lugejate arvuga
Jüri raamatukogule kuulub ka päeva
rekord – 98 pakki ühel toredal esmaspäeval laudadel ootamas. Inimestel on
hea meel, et selline laenutusvorm toimib – saadetakse tänukirju ja tehakse
üllatusi. Tore näide on Lagedilt, kus
raamatukoguhoidjaid ootas tagastuskastis koos raamatutega ka vahvlitort.
Hoolimata keerulisest ajast ootame, et
lugejad meilt järjest rohkem raamatuid telliks, aga veel enam soovime tavapärases rütmis tööle hakata.
Loodame, et info raamatute laenutamise kohta on kõigi soovijateni
jõudnud.

Soovin
raamatukogusse jälle
inimesi ja saginat
Harjumatu on käia tööl suuresti
tühjas majas, sest õpetajaid ja lapsi
pole, spordikeskuses sporti tegemas ei
käida. Kolleegidega suhtlemisel peab
kogu aeg silmas pidama, et tuleb hoida
distantsi, kanda kindaid, desinfitseerida tööpindu. Ka tööprotseduure tuleb
teostada hoopis teistmoodi. Tagastuskasti tagastatud raamatuid ei saa kohe
lugejakontodelt maha võtta, vaid tuleb
hoida vähemalt 72 tundi karantiinis ja
alles seejärel saab need desinfitseerida,
kontodelt tagastused teha ja järgmise
lugeja jaoks kättesaadavaks teha. Kontaktivaba laenutuse tõttu võtavad kõik
toimingud kauem aega. Mina ootan
juba seda, et saaks lugejatega vahetult
suhelda ja raamatukogus oleks jälle
inimesi ja saginat. Varem arvasin, et
päris palju toiminguid tuleb arvutis
teha, kuid seda on nüüd palju rohkem,
sest enamus lugejatega suhtlemisest
käib e-posti teel.

ANNELI ERIK

JÜRI RAAMATUKOGU TÖÖTAJA
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Proovi navigeerida Rae
kergliiklusteedel nüüd äpiga
Viimastel aastatel jõudsalt edenenud kergliiklusteede ehitus on
jõudnud sinnamaani, kus Rae, Viimsi ja Jõelähtme valla liikumisteed
on omavahel juba peaaegu ühendatud. Enamgi veel – mööda turvalisi
kergliiklusteid võib vabalt sõita ka
Tallinnasse.
Alates sellest kevadest on aga kolme valla kergliiklusteede võrgustik
koos erinevate sportimisvõimaluste,
tervise- ja spordiradadega ühel kaardil
ja liikumishuvilisele kättesaadavad
uue äpirakenduse abil.
Populaarsust kogunud Navicup
mobiilirakendusse ilmub järjest uusi
ja põnevaid teemakaarte üle Eesti –
üks uus nende seas on „Jõelähtme, Rae
ja Viimsi sportlik vabaaeg“. Praeguseks oleme kaardistanud asfalteeritud
kergliiklusteed ning koostöös kolme
valla entusiastlike spordiinimestega
täieneb pidevalt matka- ja terviseradade võrgustik, soovituslikud rattasõidu
teekonnad ning parkimisvõimalused.
Infot leiab ka sündmuste kohta
Eraldi kaardikiht sisaldab muid
sportimisvõimalusi ja seal pakutavaid lisateenuseid – külade tennise- ja
võrkpalliväljakud, mänguplatsid, rulapargid, jõupingid jpm. Need objektid
FOTO: PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU

on automaatselt seotud spordirajatiste statistika andmebaasiga, mida
uuendatakse iga aasta sügisel. Kaart
on pidevas uuenemises ja selle arendus annab võimaluse väga lihtsalt lisada sinna mistahes uudiseid, näiteks
külades toimuvate spordivõistluste ja
turniiride, ratta- ja paadilaenutuste,
matkade toimumise, varustuste laenutamise jpm, kohta.
Kaart ootab igal ajal kaastööd, et
saada paremaks! Selleks tuleb saata
projekti koordinaatorile e-kirja teel
sooviavaldus koos sündmuse või teenuse infoga, me saadame teile lingi,
mille kaudu saate väga lihtsalt määrata kaardil sündmuse asukoha ja lisada
vajaliku info. Saame olla abiks ja üheks
infokanaliks sündmuste korraldajatele, et uudised leviksid meie piirkonna
inimesteni!
„Jõelähtme, Rae ja Viimsi sportlik

Otsige välja rattad,
rulluisud ja -suusad
või kõnnikepid ning
hakake liikuma uute
avastuste suunas.

vabaaeg“ kaardirakenduse ellukutsujaks ja haldajaks on Põhja-Harju Koostöökogu. See on tehtud 2018. aastal
alustatud ühisprojekti „Leader liigub
läbi Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla“
raames oma piirkonna sportlike tegevuste toetamise eesmärgil. Selle projekti raames on juba toetatud valdade
spordiüritusi, nagu Jüriloppeti orienteerumise ja suusa/jooksu perespordipäevasid (eestvedaja Margery Lilienthal), Viimsi sügisrulli, trepijooksu ja
murdmaasuusa mäesprindi võistlust
(eestvedaja Siiri Visnapuu), Jõelähtme rattamaratoni (eestvedaja Meelis
Välk).
Otsige välja rattad, rulluisud ja
-suusad või kõnnikepid ning hakake
liikuma uute avastuste suunas – kui
kodused rajad ära tüütavad või sootuks
kriisiajal suletud, siis naabervallad pakuvad kindlasti avastusrõõmu! Kutsu
sõbrad kaasa ja ütle neile ka kindlasti,
et NaviCup töötab!
„Jõelähtme, Rae ja Viimsi sportlik
vaba aeg” kaardi leiad veebis www.navicup.com või laadides alla mobiilirakenduse Navicup.

MARGIT PÄRTEL

PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
TEGEVJUHT JA PROJEKTI KOORDINAATOR
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Kodukokkade
retseptikonkurss – uued
ja põnevad kevadised
Põhja-Eesti maitsed

Kas tunned GIS-i?
Kuna 2020. aasta on kuulutatud digikultuuri teema-aastaks, on hea võimalus ka digimaailma veel paremini
tundma õppida. Rae vallavalitsuse planeerimisosakond teeb ettepaneku võtta aega ja õppida maikuus selgeks Rae
valla kohta kõige enam infot koondav
kaardirakendus Rae GIS, mille pikk nimetus on Rae geoinfosüsteem.

GIS-i leiad www.rae.ee

Rae GIS-i viib link Rae valla kodulehelt. GIS võimaldab uurida kehtivaid,
aga ka algatatud detailplaneeringuid.
Sealt on kättesaadavad nii mürauuring, teehoolduse kaardirakendused
kui info koolide, mänguväljakute ja
vaba aja veetmise kohta!
PRIIT PÕLDMÄE
ABIVALLAVANEM

Leiuta ja valmista Põhja-Eestis
kasvanud või valmistatud
toorainest toit, jäädvusta protsess,
pane retsept ja lugu kirja ning
saada konkursile – osalejaid
ootab võimalus näha oma retsepti
valmivas kokaraamatus ja võtta osa
kokakunsti töötubadest!
Sel kevadel on meil kõigil
tulnud palju aega kodus veeta.
Toiduvalmistamine on tore
võimalus midagi koos perega ette
võtta. Võib-olla oleme avastanud
metsaradu, kus korjata kevadel
ka midagi head ja tervislikku oma
toidulauale. Põhja-Eesti kohaliku
toidu võrgustiku meeskond
kutsub kõiki toiduhuvilisi osalema
kodukokkade retseptikonkursil ja
avastama põnevaid Põhja-Eesti
maitseid.
Kandideerima sobivad kõik suure
armastuse ja pühendumusega
valmistatud toidud, milles on:
• Kasutatud Põhja-Eestis
kasvatatud toorainet
• Puhtast loodusest varutud
värsket söödavat – kase- ja
pärnalehed, pungad, põdrakanep,
nõges, nurmenukk, kuuse- ja
männikasvud, naat, võilill, karulauk
jms
• Põhja-Eesti toidukultuuri pärandit
• Tervislikkust
• Fantaasialendu ja loomingut
Tingimused: http://kohaliktoit.
arenduskoda.ee/meie-margis/
retseptikonkurss-2020
Tööde esitamise tähtaeg on
20. mai.
Kõik, kes saadavad tingimustele
vastava konkursitöö, saavad
osaleda 2021. aastal talvistes
kokakunsti töötubades, parimad
retseptid avaldatakse Põhja-Eesti
toidu kokaraamatus.
Lisainfo: Maren Rits,
maren.rits@rmk.ee, tel: 503 8848
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Kaks Rae vallas elavat andekat korvpallurit on uue
eluetapi lävel. Kui reisipiirangud leevenevad, saavad
Leemet Böckler (19 a, 200
cm) ja Mark-Andreas Jaakson (20 a, 200 cm) lennata
Ameerika Ühendriikidesse,
et alustada ettevalmistust
järgmiseks hooajaks. Mõlemal noormehel on avanenud võimalus õppida ja
tegeleda oma lemmikalaga
USA ülikoolis nii, et kõik
kulud makstakse kinni. Ole
ainult mees ja vii oma unistus ellu!

Leemet Böckler.
FOTO: ERAKOGU

Rae kossupoisid lähevad
ANDRES KALVIK
See on suur tunnustus nii sportlastele kui ka korvpalliklubile Rae Koss
– Jaakson on selle klubi kasvandik –,
sest näitab, et kõvasti pingutades ja
suuri eesmärke seades on võimalik
ka väikesest kohast rahvusvahelisele
areenile jõuda.
Rae Sõnumid kutsus põlise vaidalase Böckleri ja Rae külas elava Jaaksoni ühise laua taha, et uurida suure
elumuutuse tagamaid.
Leemet, Sina lähed Saint Mary’s
kolledžisse ja Mark-Andrease uueks
klubiks saab Southern Miss Golden
Eagles. Palun rääkige, mismoodi
need võimalused avanesid!
Leemet: Mu sõber Matthias Tass
mängib juba seal ja tema kaudu see
variant tekkis. Mul oli ka teisi pakkumisi, kuid neid ma tõsiselt ei kaalunud. Saint Mary’s kolledži tingimused
jätsid mulle väga hea mulje ja võtsin
Mattiase soovitust kuulda. Tegemist
on USA üliõpilasliigas 30 parema sekka kuuluva võistkonnaga, kus mul on

võimalus liidriks kerkida ja silma paista. Ma ei olnud huvitatud tiimist, kus
pidanuksin leppima vahetusmängija
rolliga. Käisin eelmise aasta novembris kohal ja mulle meeldis, et tegemist
on väikeses Moraga linnas asuva väikese ülikooliga – seal on 3000 õpilast.
Kõik tingimused olid väga head ja
treenerid on samuti kõrge tasemega.
Mark-Andreas: Mul oli ka Southern Miss Golden Eaglesis sõber Artur
Konontšuk üks hooaeg seal juba mänginud. Käisime eelnevalt koos Tšehhimaal korvpalliakadeemias ning seal
valmistati meid USA ülikoolide jaoks
ette ja treenerid soovitasid meid. Huvi
tunti mitmest ülikoolist, kuid Southern Miss Golden Eagles jättis kõige
parema mulje. Ülikool asub LõunaMississippis Hattiesburgi linnas ja
seal on umbes 15 000 tudengit. Kõik
eluks vajalik on ülikoolilinnakus olemas ja otsest vajadust sealt välja minna ei ole.
Mis eriala õppima hakkate?
Mark-Andreas: Mind huvitab ärivaldkonnaga seonduv, kuid üksikas-

jalikku plaani ei ole teinud. Kahe esimese aasta jooksul on võimalus eriala
vahetada.
Leemet: Esimesel aastal õpime üldaineid ja valik tuleb langetada teiseks
kursuseks. Arvan, et otsustan majanduse kasuks.
Kas fookus saab olema korvpallil
või õppimisel?
Mark-Andreas: Kuna sain tasuta
koha just korvpalli pärast, siis keskendun põhiliselt spordile, aga see on ka
hea võimalus saada hea haridus.
Leemet: Sama jutt. Tuleviku mõttes on kasulik ka diplomit omada.
Mark-Andreas, Sina oled elanud
13 aastat Jüris ja alustasid korvpallitreeningutega Rae Kossus ning
siirdusid mõne aja pärast BC Kalev/
Cramo noortesüsteemi. 2017. aastal
ehk 11. klassi alguses otsustasid aga
minna korvpalliharidust omandama Tšehhimaale, Praha linnas tegutsevasse Get Better Academysse.
Mark-Andreas: Prahas keskendusin korvpallile, õpingutega jätkasin
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Mark-Andreas Jaakson.
FOTO: ERAKOGU

end USA-sse tõestama
Audentese erakooli e-gümnaasiumis.
Alguses oli päris keeruline. Treeningkoormus oli suur ja raske oli seda
õppimisega ühendada. Tähtsamaid
kontrolltöid käisin Eestis õpetajate
juuresolekul tegemas.
Tšehhimaad ei peeta korvpalliriigiks. Miks otsustasid just sinna
akadeemiasse minna?
Mark-Andreas: Tegemist ei ole tavapärase klubiga. Akadeemia eesmärk
on valmistada noori korvpallureid ette
USA ülikoolide jaoks. Get Better Academys on mängijaid ja treenereid erinevatest riikidest ning seda loetakse Euroopa kahe parema akadeemia hulka.
See oli väga hea valik.
Leemet, Sina oled elanud senimaani Vaidas ja treenisid noorteklassis Audenteses. Kahel viimasel
hooajal oled esindanud Eesti meistriliiga klubisid Tallinna Kalev/TLÜ ja
TalTech. Kuidas viimase, poolikuks
jäänud hooajaga rahule jäid?
Leemet: Meeskondlikult võinuks
paremini minna, kuid isiklikus plaa-

Tuleviku mõttes on
kasulik ka diplomit
omada.

nis jäin oma panuse ja arenguga rahule. Keskmiselt 23 minutiga viskasin
13,5 punkti ja võtsin 3,4 lauapalli.
Mark-Andreas, Sina said Rapla
meeskonnas ainult üheksa mängu
kaasa teha.
Mark-Andreas: Minu hooaeg lõppes juba detsembris, sest vigastasin
hüppeliigest. Käisin operatsioonil ja
nüüd olen peaaegu sajaprotsendiliselt
taastunud.
Millal USA-sse lendate?
Leemet: Mind oodatakse juba mai
lõpus. Ettevalmistusperioodil teeme
trenni ja õpime teatud asju ette, et põhihooajal lihtsam oleks.
Mark-Andreas: Mina peaksin juuni alguses kohale minema. Vaatame,
kas lennukid hakkavad lendama.

Ilmselgelt peate Ameerikasse
minnes olema heas vormis. Kuidas
praeguses eriolukorras toonust
hoiate?
Leemet: Loodetavasti suhtuvad
treenerid mõistvalt ja annavad kohanemiseks aega, sest palli- ja jõusaalis
treenida on praktiliselt võimatu. Muud
võimalust praegu ei ole, kui õues joosta ning hüppeid ja jõuharjutusi teha.
Mark-Andreas: Mina harjutan ka
eratreeneri näpunäidete järgi välitingimustes.
Millised on esimese hooaja eesmärgid USA-s?
Leemet: Tahan kohe jalaga ukse
maha lüüa. Palju sõltub muidugi ka
sellest, missugust stiili meeskond
viljeleb ja millist rolli treener minus
näeb.
Mark-Andreas: Üritan esimesel
hooajal võimalikult palju mänguminuteid teenida, pingil istuda ma ei
taha. Annan endale aru, et selleks tuleb kõvasti tööd teha.
Tuleb armutu võitlus, kõik tahavad
silma paista.
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Kulu põletamine on keelatud,
lõket tee ohutult!
Mida soojemaks lähevad ilmad,
seda rohkem tahame veeta aega
väljas aiatöid tehes või grillides.
Tihtilugu aga ei mõtle me sellele,
et õues tule tegemine võib päädida hoopis suurema kahjuga kui
kasuga.

REILI KULL

PÕHJA PÄÄSTEKESKUSE ENNETUSBÜROO
JUHATAJA

Päästjate jaoks on maikuu see aeg, kui
sagenevad põlengud metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad
pea igapäevaseks. Kui kevad on väga
kuiv, toob see kaasa palju ohtlikke
olukordi, kus põlema võivad minna
eluhoonedki. Esimestel kulupõlengutel tuleb päästjatel käia kohe esimeste päikesekiirtega. Loomulikult
on nädalavahetus koos sooja ja päikeselise ilmaga mõistlik veeta õues
koduseid aiatöid tehes või grillides.
Küll aga palume inimestel olla väga
ettevaatlikud lõkete tegemisel, sest
kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse.
Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimeste hooletust käitumisest.
Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust
või põllule visatud klaaspudelist.
Kulupõletamine ja süütamine on
keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.
Kulupõlengutes on hukkunud inimesi ning tules hävinud kodusid. Lisaks
tule leviku ohule metsa või hoonetele,
hukkuvad madalas heinas elutsevad
pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.
Samuti on väga ohtlikud mittenõuetekohaselt tehtud või hooletusse
jäetud lõkked. Et vältida lõkkest alguse
saavaid tulekahjusid on oluline meeles pidada järgmisi lihtsaid reegleid:
lõkkekoht peab olema hoonetest
ohutus kauguses, sest sädemed võivad
tuulega lennata hoone peale;
alla meetrise läbimõõduga lõke
peab olema hoonest vähemalt 8 m
kaugusel;

•
•

läbimõõduga üle 1 m peab ole•malõkehoonest
15 m kaugusel;
lõkkekoha
ümbrus tuleb puhasta•
da kuivanud taimedest, okstest ning

muust põlevast materjalist;
lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
lõket tohib teha vaid siis, kui tuule
kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul);
koduaia lõkkes tohib põletada vaid
puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti;
lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all
lasta täielikult ära põleda või tuleb see
kustuta veega.

•
•
•
•
•

Neid lihtsaid ohutusreegleid
järgides on võimalik ära hoida
suurte kahjudega põlenguid ning
säästa elusid ja loodust.
Kodus grillimisel on oluline jälgi-

da, et tagatud oleksid esmased tuleohutusnõuded, sest suure tuulega lendu minev säde võib osutuda moel või
teisel saatuslikuks. Siinjuures oleme
koostanud lihtsa meelespea, mida hea
külmkapile panna ja vajadusel lugeda:
Aseta grill tasasele pinnasele, et vältida selle ümberminemist.
Söega grill aseta hoonest vähemalt
2 meetri kaugusele.
Lahtise tulega grill aseta hoonest
vähemalt 5 meetri kaugusele.
Jälgi grilli regulaarselt ning hoia läheduses esmased kustutusvahendid,
näiteks ämber veega, aiavoolik või tulekustuti.
Tegemist on lihtsate reeglitega,
mida jälgides anname me kõik suure
panuse Eesti tuleohutumaks muutmisele ning elude, vara ja keskkonna
päästmisele!
Tuleohu kaarti saab vaadata siit:
http://kodutuleohutuks.ee/tuleohtmetsades/.

•
•
•
•
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AS ELVESO langetab alates 01.06.2020
vee- ja reoveeteenuse hindu
30.04.2020 otsusega nr 9-3/2020-005
kooskõlastas Konkurentsiamet AS
ELVESO poolt esitatud taotluse alusel uued veeteenuste hinnad. Vee- ja
reoveeteenuse hind Pirita jõe, Vaida
ja Peetri tegevuspiirkonnas langeb
kodukliendile 25% ja ärikliendile 19%.
Patika tegevuspiirkonnas langeb hind
30%.
Alates 01.06.2020 kehtivad AS ELVESO
klientidele järgnevad veeteenuste hinnad.
Lisaks veeteenuse hinnale kooskõlastas Konkurentsiamet AS ELVESO
põhiteenusega seotud lisateenuste
hinnad järgnevalt (hindadele lisandub
käibemaks):
Tarbimiskoha sulgemine ja taasavamine peale võla tasumist või omavoliliselt teenust tarbinud klientide korral
– 61,08 €/tk.
Veearvesti erakorraline vahetus, lisandub arvesti taatluse hind vastavalt
tegelikule kulule – 27,80 €/tk.
Arvesti plommimine – 27,80 €/tk.

•

Pirita jõe, Vaida ja Peetri tegevuspiirkond
Hind km-ta Hind km-ga
KODUKLIENDID
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele (€/m3)

1,01

1,21

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele (€/m3)

1,64

1,97

1 m3 hind kokku

2,65

3,18

Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele (€/m3)

1,62

1,94

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele (€/m3)

2,47

2,96

1 m3 hind kokku

4,09

4,91

ÄRIKLIENDID

Patika tegevuspiirkond
Hind km-ta Hind km-ga

•

KÕIK KLIENDID
Tasu võetud vee eest (€/m3)

1,21

1,45

•

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (€/m3)

1,90

2,28

1 m3 hind kokku

3,11

3,73

Välijõusaalides
võib
treenida
Välijõusaalides tuleb kinni pidada 2+2 reeglist, mille järgi võib
jõusaalis viibida üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb
hoida vähemalt kahemeetrist
vahemaad. Liikumispiirang ei
kehti koos treenivate perekondade kohta.
Välijõusaalide all peetakse
silmas vabas õhus asuvaid treeningseadmeid ja -vahendeid.
RS
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 25.05-07.06.2020 Rae
valla geoportaalis map.rae.ee
ja Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 07.06.2020:

•

Patika küla Ammuta kinnistu detailplaneeringu
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 05.10.2018 korraldusega nr 1323 ning vastu võetud
21.04.2020 korraldusega nr 593. Planeeritav ala asub Patika külas avalikult kasutatavate Tallinn-Tartu
maantee ja Jüri-Vaida tee ääres ning
Jüri-Vaida teelt on ette nähtud juurdepääs moodustatavatele elamumaa
kruntidele. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja neli elamumaa sihtotstarbelist kinnistut ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa
sihtotstarve, seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud osaliselt perspektiivne
elamumaa, olemasolev elamumaa
hajaasustuses ning juhtotstarbeta
maa. Kinnistu jääb vähesel määral
rohevõrgustikku.

•

Jüri aleviku Sarapiku tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 780 ning vastu võetud
28.04.2020 korraldusega nr 620. Planeeritav ala asub Jüri alevikus Tuule
tänava ja Sarapiku tänava vahelisel
olemasolevate põllumaade ja elamu-

te piiril. Juurdepääs planeeringualale nähakse ette nii avalikult kasutatavalt Tuule tänavalt kui ka Sarapiku
tänavalt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 10,3 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on muuta 26.08.2014 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1137
kehtestatud Jüri alevik Sarapiku I
ja Tuule tn 7 kinnistute ja lähiala
detailplaneeringut pos 6 osas ning
jagada olemasolevast maatulundusmaa maaüksusest välja elamumaa
sihtotstarbeline kinnistu, 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
lõuna poolses osas on maakasutuse
juhtotstarbeks määratud väikeelamute maa-ala ja katastriüksuse põhjakaarde jääv ala, kuhu tegevusi ei
kavandata, on määratud rohevõrgustiku tuumalaks, kaitsehaljastuse ja
parkmetsa maa-alaks, ja alal säilitatakse maatulundusmaa juhtotstarve.

•

Suuresta küla Kevade kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 10.04.2018 korraldusega nr 482, detailplaneeringu lähteseisukohad on kinnitatud
Rae Vallavalitsuse 25.06.2019 korraldusega nr 797 ning vastu võetud 28.04.2020 korraldusega nr 619.
Planeeritav ala asub Suuresta külas
Golfi tee ääres, 11201 Vaida-Pajupea
tee ja Golfi tee ristmiku läheduses,
olemasolevate põllumaade piirkonnas. Juurdepääs planeeritavatele
elamumaa kruntidele nähakse Golfi
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on jagada maatulundusmaast välja üks elamumaa sihtotstarbega kinnistu ning ülejäänud

osas säilitada katastriüksuse senine maatulundusmaa sihtotstarve,
määrata elamumaale ehitusõigus
ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud perspektiivne elamumaa,
maatulundusmaa koosseisu kuuluval alal suures osas perspektiivne
elamumaa, vähemal määral aga haljasala ja parkmetsamaa.

•

Assaku aleviku Ööbiku tee 11a
kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega nr 1623, ning vastu võetud 28.04.2020 korraldusega nr 618.
Planeeritav ala asub Assaku aleviku
keskosas, Ööbiku tee ja Maria tee
ristumise vahetus läheduses, olemasolevate ja varem planeeritud
väike- ja ridaelamute piirkonnas.
Juurdepääsud planeeritavale alale
on planeeritud Ööbiku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistul sihtotstarve muuta elamumaaks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused,
juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Veskitaguse küla Metsaääre tee,
Metsaääre tee 2, 2a, 3, 3a, Kikka ja
Kikkaputke kinnistute ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 28.04.2020 kor-
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Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise teade
raldusega nr 621. asub Veskitaguse
küla põhja osas, avalikult kasutatava Veskitaguse tee ääres. Juurdepääs
planeeritavatele kruntidele nähakse
ette Veskitaguse teelt ja servituutidega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 10,6 ha.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on Kikka kinnistule
juurdepääsu tagamine, Rae Vallavolikogu poolt 14.09.2010 otsusega nr
153 kehtestatud detailplaneeringu
Unismäe, Jõeääre ja Metsaääre kinnistute muutmine positsioonidel 3,
3a, 4, 4a ja 10. Metsaääre tee 2a ja 3a
kinnistutest eraldatakse elamumaa
krundid kehtestatud planeeringust
elamu ehituseks sobivamasse asukohta ning varasema planeeringuga
kavandatud elamumaa ja transpordimaa kinnistud liidetakse maatulundusmaa kinnistutega. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja
hoonestustingimused,
lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on tegemist rohevõrgustiku alaga, kuhu
on lubatud elamuehitus vastavalt
hajaasustuse põhimõttele. Vastavalt
planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud
maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.
Planeeritaval alal rohevõrgustik 90%
ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse ning sinna ehitusõigust ei
määrata. Ühe lisanduva elamumaa
krundi moodustamist ei saa lugeda
üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
map.rae.ee

Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel. Rae
Vallavalitsus teatab, et on algatanud
31.03.2020 korraldusega nr 484 Aaviku
küla Tamme tee 1, 1a, 2 ja Põllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu
koostamise ja jätnud algatamata sama
korraldusega kõnealuse dokumendi
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta kinnistute senine sihtotstarve elamumaast ning
maatulundusmaast ärimaaks, elamumaaks ning seda teenindavateks
üldkasutatava maa ja transpordimaa
kinnistuteks. Määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 14,0 ha. KSH jäeti algatamata, sest detailplaneeringu
kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid KeHJS § 22 mõistes. Detailplaneeringu koostamise käigus ei ole
ette näha planeeringuga kaasnevaid
negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi
nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus,
jäätmeteke, müra, vibratsioon või val-

gus-, 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. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12
kohaselt ja käesoleva korralduse lisas
1 peatükis 5 toodud nõuete kohaselt
detailplaneeringu koostamise käigus.
Korralduses ning korralduse lisades
1 ja 2 toodu osas on oma seisukohad
andnud Keskkonnaamet ja Maanteeamet, kelle seisukohtadest tulenevalt
on korraldust ning korralduse lisasid
vastavalt täiendatud.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus. Koostaja
on koostaja on BlueSky OÜ (aadress
Tartu mnt 84a-107, Tallinn, 10112, 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.

Perearst Tatjana Lelovi
patsiendid!

Mõisa Apteek
kolib
Jüri
Tervisekeskusesse
alates maikuust
avatud

E-R 8:00-20:00
L-P suletud

Alates 1. juulist on teie perearstiks
dr A. Aurik, kes hakkab teid vastu
võtma uues Jüri Tervisekeskuses,
kus on paremad tingimused teie
terviseprobleemide lahendamiseks.
Perearsti vastuvõtule
registreerimiseks palun helistage
Jüri Tervisekeskuse
telefonil 604 8233.
Tänan teid enamasti laabunud
koostöö eest ja olge terved!
Lugupidamisega Tatjana Lelov
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SOOVID MÜÜA
KINNISVARA?
Aeg haljastuseks
KORTERMAJADE HALJASTUS
HEKID KORDA
VILJAPUUDE PÜGAMINE
HAUAPLASTSI HOOLDUS,
KUJUNDUS
TAIMEKAITSETÖÖD
(UMBROHU HÄVITAMINE
MURUST)
Oleme Luua metsanduskooli, ja
Räpina aianduskooli lõpetanud
spetsialistid, omame 15 aastat
aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale
konsultatsioon tasuta

Anna Danilova
maakler

+372 5308 0742
anna.danilova@pindi.ee

www.pindi.ee

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

korsten@raetps.eu

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

Tel 5558 3776 või 5552 3996
e-mail ingekaupo@hot.ee

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

Kogenud maakler müüb
kinnisvara parima
võimaliku hinnaga!

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

REKLAAM
MAI 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

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
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Oleme avatud:
E–R 8.00–17.00
L 9.00–14.00

REKLAAM
MAI 2020

*

*RMI 632 ja RMI 632P

0%

0%

sissemaks

lepingutasu

0%
intress

Võimalus makse jagada 6-12 kuuks lisatasuta osadeks!
800m2 1500m2

1700m2

3000m3 3200m2 4000m2

5000m2

ROBOTNIIDUKITE MÜÜK, GARANTII, HOOLDUS JA PAIGALDUS

AIATÄHT SAKU – Tehnika 7, Tel. 5324 4296,
AIATÄHT TALLINN – Tuleviku tee 10, Peetri Tel. 5558 5709

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht
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TELLI PITSA
ette või kaasa!

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

Tel 5 255 655

REKLAAM
MAI 2020
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Koduaiad kauniks!
 Muru õhutamine ja sambla
eemaldamine, umbrohutõrje
 Taimekaitse
 Aednikuteenus
 Kalmukujundus ja –hooldus
 Haljastusplaanide koostamine
 Lilleamplite ja anumate
taimestamine
Kurereha OÜ
Tel 56 917 275
kurereha@gmail.com
www.facebook.com/kurereha

Ohtlike puude raie
Puude hoolduslõikused
Viljapuude lõikus
Erinevad raieteenused
Hakkimine
Kändude freesimine
Võsa ja heina multsimine
Puudealane nõustamine

Priit Saaremäel
+372 510 9331
info@arborist24.ee

HINNAVÕIT

900 €

MURUTRAKTOR
SINU HOOVI!
LAI VALIK CUB CADET
JA HUSQVARNA
MURUTRAKTOREID

GRIL
0-pöörderaadiusega traktor
Cub Cadet XZ1 127

4,000 € 4,900 €

HINNAVÕIT

Murutraktor
Husqvarna TS 138

1,999 € 2,299 €

170 €

HINNAVÕIT

300 €

1,625 € 1,795 €

Vaata rohkem e-poest vlt.ee

AVATUD

T-R 11.00-18.00

ALLIKA tee 2, PEETRI, 75312, RAE vald
Murutraktor Cub Cadet LT1 NS96

Tasuta transport üle Eesti!

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

Männiku tee 104, Tallinn
Tel 675 5408, info@vlt.ee
www.vlt.ee

GAASIGRILLID
PELLETGRILLID
SUITSUAHJUD
GRILLIGURU.EE
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Reakuulutused

•
•
•

Müüa Lagedil kurgi-ja tomatitaimi,
ampleid, amplitaimi, suvelilli.
Tel 5656 6472.
Müüa toored küttepuud: lepp 42 €
ruum, kask 52 €/ruum. Alates 10 rm
transport tasuta. Tel 5813 5116.
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.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476, e-post
mehitus@gmail.com.
Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Lisainfo
toomas@ideaalkliima.ee või tel 5622 0993.
Asume Rae vallas.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel 5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 5221 151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine
(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.
Majade ehitus, korterite remont ja
pööningute väljaehitamine. Telefon
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd. Telefon
5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Auto ost. Ostan kasutusena jäänud
sõiduauto, maasturi või kaubiku, võib
vajada remonti. Kiire tehing. Võta
ühendust: skampus@online.ee,
tel 5365 4085.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906
ja 501 1628, Tim.
Torutööd, küte, vesi, kanal,
vannitubade ja korterite renoveerimine.
Tel 5649 1815, egon.vool@mail.ee.
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa – 5399 3595.
Lõikan hekki. Trimmeriga pika rohu ja
heina niitmine, saetööd aias.Tel.5554 7291
Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus
ja vanade remont. Töötan kuni 30 km
Tallinna piirist. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327
Tomatitaimed, kurgitaimed ja
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mõningad maitsetaimed Lagedil Vahtra
tn. Rein tel 5907 2716

•

Müüa maitsev Eesti toidukartul
Laura, 30 kg võrkkotis. Hind 12 € kott,
ostes korraga 3 kotti või rohkem 10 €
kott. Rae vallas transport tasuta. Tel
5343 0025.
Müüa kuivad küttepuud võrgus.
Sortimendis lepp ja kask, 40 l ja 60 l
võrkudes. Rae vallas transport tasuta.
Tel 5343 0025.
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Päästeteenistuse teated

1.04 Likvideeriti avarii tagajärjed Peetri
alevikus Allika teel
Likvideeriti gaasireostus Kurna külas,
Õlleköögi tee 24
03. 04 Likvideeriti oht Jüri-Vaida mnt
7. km-l
05.04 Kustutati maastikupõleng Vaidasoo külas
06.04 Põles kulu Vaida poldril
09.04 Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu
mnt 6. km-l
Abitus seisundis loom Tuulevälja külas
10.04 Likvideeriti avarii tagajärjed Aruvalla külas Saula teel
13.04 Kustutati maastikupõleng Järvekülas Karusambla teel
Osutati abi Limu külas Kesa tee 15
17.04 Likvideeriti oht ringteel Soodevahe
külas
24.04 Kustutati põleng Vaskjala külas
Näkinurga teel
26.04 Likvideeriti oht Aaviku külas
Luure teel
28.04 Tulekahju Lagedil Jaama tänaval
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Südamlik kaastunne
Rutt Ridbeckile
kalli ema

LIIDIA
BAUMANI
kaotuse puhul

Kolleegid Rae Huvialakoolist
Armas Rutt
Südamlik kaastunne kalli

EMA

kaotuse puhul.
Laulukaaslased Jüri
perekoorist
Avaldame sügavat kaastunnet
Rutt Ridbeckile armsa ema

LIIDIA BAUMAN
surma puhul.

Jüri Gümnaasium

Avaldame kaastunnet Rutt
Ridbeckile perega

EMA,
VANAEMA ja
VANAVANAEMA
surma puhul.

KÜ Tammiku 25
Avaldame sügavat kaastunnet
Esta Hiole armsa abikaasa

AGO HIO
surma puhul.

Jüri Gümnaasium
Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild
Meie sügav kaastunne Estale
lähedastega kalli

AGO

kaotuse puhul
Marje, Anneli, Kaja ja Jüri
Avaldame kaastunnet
Esta Hio’le lastega

AGO HIO
kaotuse puhul.

Varje, Aare, Eha ja Marika

Südamlik kaastunne Antonina
Vaherile
kalli isa

VASSILI
SMIRNOVI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Vaida Lasteaiast
Pillerpall

APRILLIS LAHKUNUD
VASSILI SMIRNOV
IVAN SLOBODYANYUK
AGO HIO
ENDEL KUZNETSOV
LIIDIA BAUMAN
LILIJA LEŠKINA

KUULUTUSED
MAI 2020

Aprillis
registreeritud
sünnid
EGOR MAKAROV
CHRISTIAN ALLOJA
DANIEL ŠATALIN
MARTON MIKKO
HENDRIK TEINO
THEO RÖÖPSON
FREDI VÄLJAK
SEBASTIAN KÕOLEHT
ROMET VEISBERG
TIMUR MATIUKHIN
ADAM SEBASTIAN HASSAN
MEISON TIIDELEPP
OSKAR SISASK
HUGO KURRO
PAUL OSKAR MÜÜRSEPP
ROMET KOLOMAINEN
MIRELL TÕNSON
KREETE KAEN
JETE ARU
AMELIA VOLT
MILLA HRISTOFOROV
KLAARA KANGUR
INDI VAHI
LUNA VAHI
GABRIELLA RÜÜTEL
HELORE SALTSEN
HARRIET HEINTARE
LISANNE NAGEL
MAIAN VAHTRA
Märtsis registreeritud sünd
IIDA ILVES

35

Maikuu sünnipäevad
BENITA ALLIKSOO

95

ARVI LEUKMANN

80

LEMBIT RAUAMÄE

91

SAIDE HIIO

75

HELMA ALLMÄE

89

RIINA KIIGEMÄE

75

SELMA VEINLA

88

VIIVE LIIV

75

HETEL ÕLLE

88

ANTS AIM

75

VALDE TAMLAK

86

MAI JALG

75

REIN TIISEL

86

KALLE LOTT

70

EHA JUNOLAINEN

86

HARRI MÄEVÄLI

70

LAINE PIIR

85

SIRJE HAINAS

70

MEELI KIHO

85

ILMAR ROOS

70

ALJA KATKOVA

85

MAIMU SAUN

70

VAIKE KUMARI

85

REIN ENOK

70

IRMA MAIER

84

TOOMAS NAELAPÄÄ

70

ÕIE SAKSNIIT

84

HELVE MARIPUU

70

MAI LISTRA

83

ANNE KOKKUTA

70

JÜRI KÄMARA

83

ANN LAURITS

70

ELLI VIIRA

82

SIRJE NURK

70

ELGI PAJUSALU

82

REIN TALVISTE

65

ALEKSANDRA LÕIV

82

VAMBOLA MÄNNIMÄGI

65

JEVGENIA TAFINOVA

82

TIINA TOMINGAS

65

NIINA SEMTŠENKO

82

HELDUR LOOR

65

ALDUR KULL

82

ARMILDA KRUTS

65

MAIE ALLMÄE

81

TIINA ARU

65

KULDAR KOEL

81

MATI JÄNES

65

MALLE LIIVAMÄGI

81

URVE ARIK

65

HILLE LESSOSAAR

81

LJUDMILA GRINTŠUK

65

ANTONINA ALLIKSOO

80

HEIDI MARTIN

65

HIIVI SÕBER

80

URMAS ALLES

65

MAIA VEHRMANN

80

AINO KIVILA

65

ELDUR SAAR

80

LJUDMILA MEDJANKINA

65

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

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

Jüri raamatukogu eriolukorras.
FOTOD: ANNELI ERIK ja TERJE JAAMUL

Raamatukogud olid aprillis populaarsemad kui tavaliselt.
Loe u lk 19

