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Jüri Tervisekeskus on avatud!
Järgemööda kolib uude majja senisest laiem hulk
esmatasandi tervishoiuteenuseid – loe u lk 2–3
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Lindi lõikasid läbi maja arhitekt Lauri Eltermaa, vallavolikogu liige
Mart Võrklaev, perearst Alina Terep, vallavanem Madis Sarik ja
ehitajate esindaja Vahur Kets.

Jüri Tervisekeskus on
Jüri alevikus veebruarikuu
lõpus ametlikult avatud uus
tervisekeskus on järjekorras juba 23. Euroopa Regionaalarengu Fondi tervisekeskuste kaasajastamise
meetme toel avatakse uusi
tervisekeskusi Eestis, mille
eesmärk on tõsta esmatasandi tervishoiu kvaliteeti.
Kui paljudes kohtades mindi vanade hoonete renoveerimise või ümberehitamise
teed, siis Jüri alevikus loodab vald uue maja ja sellega
koos loodava keskväljakuga
kaasajastada aleviku nägu
ka laiemalt.

Avamispeol peetud kõnes sõnas
vallavanem, et uue tervisekeskuse
ehitus algas ja lõppeb hoopis lammutamisega.
„Täna avatav hoone paikneb Jüri
aleviku kõige uuemal tänaval, Keskväljak 1 on aadress, mis sai tuletatud
plaanist luua sellest kohast siin Jüri
alevikus uus ja moodne süda. Regionaalarengu fondist saadud raha kõrval
on valla panus, rohkem kui 2 miljonit
eurot, märkimisväärne ja tean, et nii
patsiendid kui ka rentnikud oskavad
seda kõrgelt hinnata,“ sõnas vallavanem avamispeole kogunenud külalistele.
Ühtlasi on uus tervisekeskus üks
esimesi avalikke hooneid Rae vallas,
mida ehitati liginullenergia printsiipi järgides. See tähendab, et lisaks
energiasäästlikule ruumide ja hoone
paigutusele ilmakaarte suunas ning
hea soojapidavusega materjalide ka-

sutamisele on katusele projekteeritud
ka elektrit tootvad päikesepaneelid.
„300 kilovati jagu päikesepaneele selle
hoone katusel ning nende abil toodetav energia peaks aasta lõikes katma
kogu hoone elektrivajaduse. Senised
kõrged kommunaalkulud saavad tänu
kaasaegsetele ja keskkonnasõbralikele
lahendustele edaspidi olema rentnike
jaoks oluliselt madalamad,“ lisas Sarik.
Tervisekeskuse ja suve hakuks valmiva keskväljaku ehituse kogumaksumuseks kujuneb ligi 3,3 miljonit
eurot ja seda ehitavad Pro Ehitus OÜ,
Eventus Ehitus OÜ ja KRTL OÜ. Hoone
enda maksumus on 2,077 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu
Fondi toetus on 853 600 eurot. Ülejäänud rahastusprojektile tuleb Rae valla
eelarvest.
Kuigi maja on uus, siis rentnikena jätkab perearstiteenuse osutamist
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Kutsume kaasa lööma
erivajadusega täisealiste
päevahoiuteenuse arendamisel
Alates augustist on Rae sotsiaalkeskusel plaanis alustada täisealiste
päevahoiuteenuse pakkumist.
Hetkel on aga käimas teenuse
arendamine, mille raames oodatakse teenusest huvitatud osapoolte
tagasisidet ja praktilisi soovitusi, et
koostöös välja töötada kliendisõbralik ja vajadustele vastav teenus.
Teenuse eesmärk on luua hoolduskoormusega inimestele tingimused
tööl käimiseks, töö leidmiseks või töö
säilitamiseks ja pakkuda samal ajal
erivajadusega inimestele päevahoiuteenuse näol võimalusi igapäevaelu
sisustamiseks turvalises keskkonnas.

avatud
Jüri Tervisekeskuse OÜ oma arstide ja
personaliga. Küll on aga neil ruumi senisest rohkem ja lähitulevikus plaanitakse perearst Alina Terepi sõnul oma
teenuste profiili ka laiendada. Hambaravi poolelt jätkavad juba 1992. aastast
püsivalt Jüris hambaraviteenuseid
pakkunud Andla Talpas ja Anneliis
Liim, kes on ravinud Jüri ja Rae valla
elanike hambaid 1995. aastast.
Kolmandana hakkab oma teenuseid pakkuma seni Vaidas tegutsenud
hambaravikliinik, uue nimega Green
Dental.
Samuti on uues tervisekeskuses
omale ruumid leidnud Kristina Kams
Koduõendus, kes osutab koduõendusteenust aastast 2004 ja Põhja-Eesti
Regionaalhaigla kiirabikeskuse Jüri
tugipunkt, mille käsutuses on tuliuus,
kaasaegseima varustusega kiirabiauto. Esimesel korrusel seab end sisse ka
Apotheka apteek.

Avatakse päevane hoid
Selleks luuakse 8 päevahoiuteenuse kohta Rae sotsiaalkeskuses, kus
tagatakse tööpäeviti päevane hoid.
Lisaks pakutakse ka erivajadusi arvestavaid arendavaid tegevusi, tegevusi
füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks ning
igapäevast toimetulekut soodustavaid
tegevusi. Päevased tegevused planeeritakse individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest
ning erivajadusega inimese ja lähedaste soovist.
Hetkel käimasolevas etapis soovib valla sotsiaalamet kaasata erinevaid osapooli, kellega koosloome
meetodil võiks teenuse arendamisel

ja parendusettepanekute tegemisel
lähtuda teenuse sihtrühma vajadustest ja teenusepakkuja võimalustest.
Huvigruppidel on võimalik osaleda
teenuse arenduse koosolekutel (koosloome töötubades), kus saab teha oma
ettepanekuid ja arutada võimalikke
lahendusi.
Plaanis on uuring
Teise osana on kavas läbi viia uuring, kus küsitletakse sihtgrupi – nii
hooldajate kui võimaluse piires erivajadusega inimeste – esindajaid, et saada ülevaadet nende vajadustest, kogemustest ja probleemidest.
Kui soovite osaleda teenuse arendamisel, vajate rohkem infot või teate
kedagi, kellele võiks teenusest abi olla,
siis palun pöörduda Rae vallavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Lemmi Pargi poole (lemmi.park@rae.
ee, tel 5332 3087).

Huvigruppidel on
võimalik osaleda
teenuse arenduse
koosolekutel, kus saab
teha oma ettepanekuid
ja arutada võimalikke
lahendusi.

Suurpere, eestkostepere
ja puudega lapse vanema
emadepäeva toetus
Valla sotsiaalamet tuletab meelde:
2019. aastal muutus Rae valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord,
mille tulemusel tuleb lapsevanemal
või eestkostjal esitada suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema
emadepäeva toetuse saamiseks vastavasisuline taotlus.
Taotlust on mugavalt võimalik esi-

tada valla kodulehelt e-teeninduses
ajavahemikul 15. märts kuni 15. aprill.
Alternatiivseks võimaluseks jääb taotluse esitamine paberkandjal Rae vallavalitsuses kohapeal.
Peale 15. aprilli esitatud taotlusi
vastu ei võeta, õigeaegselt taotluse esitanud peredele makstakse toetus välja
maikuus.
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Abivallavanem Jaanus Männik
Ligi viis kuud Rae abivallavanemana töötanud Jaanus
Männik on koostamas valla
järgmise kolme kümnendi
suurt visioonidokumenti.
Toorikut sai siinkirjutaja
juba piiluda ja õige pea esitletakse seda ka kohalikele
elanikele.
ANDRES KALVIK
Kiiresti kasvava omavalitsuse puhul
on tegemist äärmiselt vajaliku ülevaatega, kus on muuhulgas ära näidatud,
kui palju kasvab aastate lõikes elanike
arv ning milline on vajadus lasteaia- ja
koolikohtade järele.
Tööalast karjääri tuletõrjujana
alustanud Männik tahab teha põhjaliku analüüsi ka valla energiamajandusele ega välista päikesepargi rajamist.
Ametlike kohustuste kõrval tahab
40-aastane mees läbida sel aastal kaks
täispikka triatlonit.
Enne Rae vallavalitsusse tulekut
töötasite tosin aastat KOKO arhitektid OÜ-s projekteerimistööde
projektijuhina ja juhatuse liikmena.
Miks otsustasite end siduda Eesti
ühe edukama omavalitsusega?
Pärast seda, kui Madis Sarikust sai
vallavanem, tegi ta mulle ettepaneku
temast vabaks jäänud kohale asuda.
Kaalusin seda võimalust pikalt. Valdkond oli mulle tuttav, sest olin eelnevalt Madis Sarikuga rohkem kui viis
aastat omavalitsuse erinevate kinnisvaraprojektide raames koostööd teinud.
Põhjaliku kaalumise järel otsustasin uue väljakutse vastu võtta. Peetri
aleviku elanikuna on mul võimalus
kogukonna jaoks midagi ära teha. Otsus oli rohkem emotsionaalne, Excel
ei toetanud seda. Omavalitsuses töötades olen Rae vallavalitsuse inimeste
ja majaga tihedalt seotud, varem olin
rohkem oma aja peremees. Kellast kellani tööl käimine on uus kogemus.

FOTO: ARON URB

Kas tõesti saab abivallavanem töötada kellast kellani?
Tuleb oma aega planeerida. Madis
Sarik oli kokku pannud väga hea ja iseseisva meeskonna ning see võimaldab
mul nii-öelda suure pildiga tegeleda.
Erasektoris tuli iga päev „tulekahjusid“ kustutada, Rae vallas on aega
mõelda ja olen pannud paika visiooni,
mis hõlmab järgnevat 30+ aastat. Just
see mind sütitab. Mulle on antud väga
head tööriistad. Ole ainult mees ja tee!

näitab siinkirjutajale tööversiooni).
Tegelikult olid kõik need andmed
vallamaja töötajate peades olemas.
Mina olen need kokku kogunud, pakendanud ja visualiseerinud, et kõik
ühtemoodi asjadest aru saaksid. Kõik
dokumendis olevad ehitised ja rajatised saavad varem või hiljem teoks.
Vallavalitsuse juhtkond – ükskõik mis
erakond parasjagu võimul on – saab
vastavalt võimalustele ja prioriteetidele langetada otsuse.

Nii pikki plaane tehes tundub mulle, et näete ennast aastakümneid
Rae vallas töötamas.
Koostamisel olev Rae valla visioonidokument 2020–2050 ei ole ainult
mulle mõeldud. Seda saavad kasutada
kõik vallamajas töötavad inimesed ja
mõne aja pärast esitlen seda ka elanikele.
(Jaanus Männik haarab tahvelarvuti ja

Palun tooge näide!
Võtame koolikohad. Elanike arvu
prognoosi jälgides teame, et aastaks
2030 kasvab Rae valla elanike arv umbes 26 000-ni. Peetri piirkonnas suureneb elanike arv selle aja jooksul nelja
tuhande võrra 14 000-ni. Selleks ajaks
on vaja juurde lasteaia- ja koolikohti.
Abivallavanem Priit Põldmäe ütleb,
kuhu need rajatakse, mina vastutan
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vaatab 30+ aastat ette
arv 700 võrra. Mida tühjade lasteaedadega ette võtta?
Sellele küsimusele meil veel vastust ei ole, kuid küll me lahenduse
leiame. Erinevad strateegiad ja stsenaariumid on analüüsimisel.
Taskukohaste hooldekodude järele
on suur puudus.
Sellest oleme tõepoolest vallavalitsuses rääkinud. Strateegia on väljatöötamisel.
Hoopis suurem väljakutse on seotud koolikohtadega – aastaks 2030
on vajadus 1250 uue põhikoolikoha
järele.
Pisut pakub leevendust 2023. aastal
Jüris valmiv riigigümnaasium, mille
tulemusel vabanevad Jüri gümnaasiumi kohad, kuid lisaks tänavu sügisel
avatavale Kindluse Koolile tuleb aastaks 2025 veel üks põhikool ehitada.
Aastal 2030 hakkab kooliõpilaste arv
vähenema. Peame mõtlema, kuidas
tühjenevatele koolimajadele rakendust leida.

hangete ja ehituse eest ning abivallavanem Jens Vendel täidab majad sisuga. Madis Sariku ülesanne on kõike
seda koos hoida. Protsessi on loomulikult kaasatud rohkem inimesi kui vallavalitsuse juhtkond.
Poliitikas on kombeks teha plaane
nelja aasta kaupa.
Rae vald on innovatiivse suhtumisega ja tahame olla eeskujuks teistele
omavalitsustele. Ka elanikel, ettevõtjatel ja kinnisvaraarendajatel on lihtsam toimetada, kui neil on pikk plaan
silme ees. Meil on plaan kokku saada
ka ümberkaudsete omavalitsuste juhtidega, et tutvustada Rae valla arengut
ning võimalusel kujundada üheskoos
Harjumaa ja Tallinna 2050 visioon.
Aastaks 2025 tuleb Rae valda juurde
teha 500 lasteaiakohta, kuid aastaks
2035 langeb lasteaias käivate laste

Kuidas on kavas leevendada uuel
õppeaastal koolikohtade nappust
Jüris ja Peetris?
Jüri Gümnaasiumi kõrvale rendime moodulklasse 96 ja Peetri Kooli
juurde 72 õpilasele. Peatselt kuulutatakse välja Jüri riigigümnaasiumi
arhitektuurikonkurss, koolimaja avatakse 2023. aasta sügisel. Valla eelarvest ehitame riigigümnaasiumi kõrvale spordihoone, mille kõrvale rajab
riik 2023. aastaks kohaliku päästekeskuse.
Millised suured objektid veel töös
on?
Käesoleval aastal on üle valla kokku töös 27 objekti: 12 objekti Peetri
piirkonnas, 10 objekti Jüri piirkonnas,
neli objekti Lagedi piirkonnas ja üks
objekt Vaida piirkonnas. Tegemist on
nii hoonete kui ka teede projekteerimise ja ehitamisega. Peetri piirkonna
suurematest objektidest tooksin välja
Peetri pargi ja Kindluse Kooli ehituse.
Projekteerimisel on uus 120-koha-

line lasteaed Järvekülla, järgmisel aastal hakkame ehitama. Tänavu on plaanis lõpule jõuda Jüri Gümnaasiumi
täismõõtmetes staadioni ja tuhandele
inimesele mõeldud tribüüni projekteerimisega. Augustis lõppeb Jüri sotsiaalkeskuse rekonstrueerimine.
Lagedile ehitame sel aastal noortekeskuse. Suured plaanid on meil ka
Lagedi Kooli katlamajaga. Seal piirkonnas puudub keskküttesüsteem ja kooli
tuuakse gaasi mahutiga. Katlamaja on
amortiseerunud ja tahame minna üle
maaküttele. Investeering tasub end
ära kolme kuni viie aastaga. Suuremas
plaanis on mul plaan üle vaadata kogu
valla energiamajandus ja analüüsida
roheenergia kasutust.
Rae vallas ehitatakse hirmsa hooga.
Kui kõrgel arhitektuurilisel tasemel
on Teie hinnangul uued kortermajad ja eramud?
Tagasihoidlikul. Ajastukohast arhitektuuri hakkab tekkima, kuid innustan vallavalitsuse töötajaid olema
selles suhtes nõudlikumad.
Aga mis oleks, kui tõmbaks ehitusmahtusid järsult koomale ning panustaks näiteks rohealadele ja linnulaulule?
Täna on juba hilja. Praegu pidurit
tõmmates näeme mõju alles kümne
aasta pärast. Peetri kandi detailplaneeringud on kehtestatud kakskümmendkond aastat tagasi. Ma ei näe
kasvamises probleemi. Meil on niivõrd
hea elukeskkond ja kui inimesed tahavad Rae vallas elada, siis palun väga.
Mida rohkem elab Rae vallas inimesi, seda mitmekülgsemaid teenuseid
saab kohapeal pakkuda.
Te olete olnud seotud Balti jaama
turu ehituse ning Paks Margareeta,
Lennusadama, Maarjamäe lossi ja
Estonia SPA rekonstrueerimisega.
Millise objekti üle ise enim uhkust
tunnete?
Loetelust tõstaksin esile Balti jaama turgu, kuid suurt rahulolu pakkus
ka Tallinna vanalinnas asuva Nukumuuseumi rekonstrueerimine. Plaan w
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v oli katta sisehoov klaaskatusega, kuid
tuleohutuse seisukohalt ei olnud see
lubatud. Töötasime välja lahenduse, et
tulekahju puhkedes tõuseb klaaskatus
hüdrosilindritega poolteist meetrit
katuse tasapinnast kõrgemale, mille
tulemusel tekib avatud sisehoov. See
oli äge!
Teeme vahelepõike Hiina. Seal
pandi hiljuti kümne päevaga püsti
25 000 ruutmeetri suurune haigla.
Kuidas on see võimalik?
Mind see imestama ei pannud.
Hiinlased on ennegi imesid korda
saatnud ja nädalatega näiteks kõrghooneid ehitanud.

Hawaii Ironmani. Kavatsen kohale minna isegi juhul, kui ma ei peaks
sinna kvalifitseeruma. Sel juhul ujun,
sõidan rattaga ja jooksen kasvõi raja
kõrval, aga ära ma selle teen!
Hakkasite triatloniga tegelema paari aasta eest. Kuidas on võimalik
nii kiiresti täispika distantsi vormi
jõuda? See ei ole lapsemäng – ujuda
tuleb 3,8 km, rattaga sõita 180 km ja
joosta 42 km.
Kogudistants tundub tõepoolest
pikk, kuid võistlus tuleb teha enda
jaoks tükkideks. Nii on ka näiteks Rae
valla visiooniga aastaks 2050. Tuleb
hakata tasahaaval sinnapoole liikuma.

TULEVIKUFAKTID

aastal elab Rae vallas
•26 2030.
000, 2050. aastal 30 000 ini-

mest
14 000 elanikku elab Peetri
piirkonnas aastal 2030 ja 17 000
aastal 2050
2030. aastal elab Lagedil 2200,
Jüris 7900 ja Vaidas 1800 inimest
4300 põhikoolikohta on Rae
vallas vaja aastal 2030, aastaks
2045 langeb vajadus 2600-ni
2200 lasteaiakohta on Rae vallas vaja aastal 2025, aastaks 2035
langeb vajadus 1550-ni

•
•
•
•

Millal ehitatakse Rae vallas esimene hoone 3D-printeri abil?
Tehniliselt on see juba praegu võimalik, kuid inimtööjõud on soodsam.
Ainsa abivallavanemana ei ole Te
end erakondlikult määratlenud. Kas
kavatsete apoliitilist joont hoida?
Madis Sarik ütles töövestlusel, et
erakonna liikmeks saamine ei ole eeltingimus, kuid kutsumuse korral olen
erakonda oodatud. Töö tegemise seisukohast ei ole oluline, mis on inimese
nimi või kas ta on erakonnaga seotud.
Mina tahan tööd teha.
Paljud ei tea, et alustasite oma
tööalast karjääri hoopis Raplamaa
päästeteenistuse juhtivinspektorina. Eelnevalt olite lõpetanud Eesti
Ettevõtluskõrgkool Mainori ärijuhtimise erialal. Millest selline valik?
Tegelikult olin pool aastat tuletõrjuja ja seejärel sai minust inspektor.
Sõber jõusaalis kutsus tööle ja andsin
nõusoleku. See oli juhuste kokkulangemine.
Teie suureks kireks on triatlon. Millised on eesmärgid?
Maailmas toimub aastas Ironmani
egiidi all umbes 40 täispikka triatlonit. Minu plaan on startida igal aastal
erinevates kohtades vähemalt kahel
võistlusel ja sellise graafiku kohaselt
peaksin olema 60. sünnipäevaks jõudnud osaleda kõikidel jõuproovidel. Sel
aastal on plaanis osaleda Hamburgi ja Portugali Ironmanil. Viimaseks
võistluseks olen planeerinud kuulsa

FOTO: ERAKOGU
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Kindluse Koolile paigaldati nurgakivi
Veebruarikuu kõige tormisemal
päeval kogunes ligi viiekümne pealine seltskond Kindluse Kooli usku
inimesi rajatava koolimaja tulevase
peasissekäigu ette, et paigaldada
sinna loodetavasti aastasadadeks
püsima jääv nurgakivi.
Tseremoniaalse eeskava kõige olulisema liigutuse sai enda kanda võtta
täna Järveküla 1. F klassis õppiv Hanna Tuur, kes uuel õppeaastal koos
klassijuhataja ja paljude klassikaaslastega asub õppima Kindluse Kooli.
Hanna ema Riinu sõnul kujunes päev
oodatust erilisemaks. „Hanna oli pärast üritust ikka väga elevil. Alguses
ta ei saanud arugi, mida see üldse endast kujutab, küsis, et kas see on matus, kuna kivi paigaldamine. Ütlesin,
et ei, see on ikka pidulik sündmus ja
nüüd on tal mälestus, mida kindlasti meenutame veel aastaidki hiljem,“
kirjeldas tütrega koolimaja kerkimist
tähistanud ema.
„Emana olen mõelnud, et Kindluse Kool saab olema justkui unistuste
kool, mida ainult soovida oskasin oma
lapsele ja nüüd saabki see reaalsuseks.
Hanna õpetaja Maris, direktor Annika
ja õppejuht Jüri pakatavad uskumatust energiast ja soojusest ning nad
päriselt kaasavad kõiki vanemaid ja
kogukonda kooli loomisesse,“ lisas
Riin Tuur.
Nurgakivi asetamise ajaks oli Rae
vallavanem Madis Sariku sõnul sügisel avatavasse kooli koha saamiseks
taotluse esitanud juba ligi 100 perekonda. „Suur huvi annab nii vallavalitsusele kui ka ehitajale lisamotivatsiooni ja varasem kogemus sarnases
graafikus koolimaja planeerida, ehitada ja avada annab omakorda kindlust,
et saame hakkama,“ sõnas vallavanem
meeskonda tunnustades.
„Kindluse Kooli ehitus on nii mõneski mõttes väga sarnane 2016. aastal
avatud Järveküla Kooli rajamisele. Küll
aga oleme nii meie kui Nordecon eelmise ühise kogemuse võrra rikkamad.
Selle objekti valmimisele kaasa elamine on tõeline väärtus, mida ma oma
töös väga naudin,“ sõnas vallavanem.
„Koolimajade
projekteerimine

Nurgakivi silindrisse läks
muu seas ka Kindluse
Kooli laste oma välja
mõeldud kooli supiretsept.

Vaade valmivale
koolimajale vabariigi
aastapäeval.

ja ehitus on meie meeskonna jaoks
alati erilise tähtsusega olnud, sest
kaasaaegse õpikeskkonna tagamine
on meie kõigi kohus, see ju arengu
ja edu alustala. Hea meel ja suur au
on olla tagasi Rae vallas ja Järvekülas, 01.09.2018 avasime uksed Järveküla Koolis ja nüüd samas läheduses
oleme võtnud eesmärgiks 01.09.2020
avada uue Kindluse Koolis uksed. Siinkohal tahan kindlasti esile tõsta, et
01.09.2019 avasime kuulsa Kohtla-Järve Gümnaasiumi uksed. Lisaks ehitas
Nordeconi meeskond vahepeal valmis
Sisekaitseakadeemia Pirital ja täna
käib töö Sisekaitseakadeemia ehitusel
Narvas,“ rääkis Nordeconi insenerehituse divisjoni direktor Reedik Raudla.
„Kindluse Kooli projekteerimis-ehitustöövõtt on meie senises praktikas
kindlasti üks suuremaid väljakutseid,

aga teades ja panustades kõigi osapoolte koostöötahtele ja üllale eesmärgile, siis just sellised väljakutsed meie
meeskonnale meeldivadki,“ täiendas
Raudla.

Vastuvõtt Kindluse Kooli
kestab
Märtsi lõpuni on Rae valla e-teenuste keskkonnas iseteenindus.rae.ee
võimalik esitada avaldusi nii esimesse
klassi vastuvõtuks kui ka Kindluse Kooli puhul 2.–5. klassi õppima asumiseks.
Ruumi kõikides klassides veel
jagub, olenevalt taotluste arvust otsustatakse avatavate klassikomplektide arv. Tagasiside määratud koolikohast saab vanem 30. aprilliks ja
õpilane arvatakse kooli nimekirja
30. maiks.
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Kooliruum muutuvas maailmas
Euroopa Regionaalarengu
Fondi taotlusvooru „Väikelahendused HEV õpilaste
integreerimiseks tavakoolidesse” toel on kõikides Rae
valla koolides taas astutud
suur samm lähemale kaasava hariduse idee ellu rakendamisse.
Suurima summa eest vahendeid soetas 1250 õpilasega Jüri Gümnaasium,
kus käimasoleval õppeaastal on erinevat tuge õppimiseks vaja umbes
15% kõikidest õpilastest. Nende ja ka
kõikide teiste õpilaste rõõmuks on
koolimajas nüüd palju uut ja põnevat,
millega sisustada põnevalt, nutikalt
aga ka loovalt nii vaba aega kui ka õppetööd.
Jüri Gümnaasiumi tugikeskuse
juhataja Nele Pilmani sõnul ongi mitmed selle projekti raames soetatud
HEV-vahendid tegelikult niisugused,
millest saavad kasu lõigata kõik õpilased.
„Mitmed uued sisustuselemendid
erinevates maja osades leiavad agarat kasutamist kõikide õpilaste poolt.
Tekkinud vaiksed nurgad on sobilikud
ka vahetunnis rahu otsivatele noortele või peale tunde koolimajas tööde

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti
tuleviku heaks

lõpetamiseks. Seega saab öelda, et nn
HEV-vahendid aitavad tegelikult meil
kõigil leida enda jaoks mugav viis või
vahend õppetööga tegelemiseks,“ selgitas Pilman.
„Õpilaste ootused neid ümbritseva ruumi osas käivad kaasas ootustega õppetöö kaasajastumise osas.
Sirgete lauaridade asemel oodatakse
mobiilsust ja mugavust. Mõni vajab
privaatsust, mõni avaneb keset meeskonnatööd üheskoos ringis istudes.
Väikeklasside puhul peab olema võimalus teha seda kõike jooksvalt, kiiresti, et muutuvatele vajadustele operatiivselt vastu tulla,“ lisas ta.
„Kõige kulukamad muidugi on aga
igasugused ümberehitused, näiteks
rajasime uue kaldtee ligipääsetavuse
lahendamiseks ja ehitasime ümber
kasutust ootava trepinurga, kuhu peagi loome mõnusa rekreatsiooniala,“
tõi Nele Pilman näiteid suurematest
töödest.
Vahendite soetamine aga eeldas
suurt eeltööd ja kõiki soove tuli oskus-

Moodne väikeklass Jüri Gümnaasiumis – toolide asemel jonnipunnid ja
puu, mille abil kaitsta keskendumiseks
üliolulist isiklikku ruumi.

likult põhjendada. „Väikeklassidesse
soovisime näiteks ka printereid ja
dokumendikaameraid. See võimaldab
õpetajal vajadusel tunnis õpilasest
lähtuvalt õppematerjale muuta, täiendada ilma vajaduseta õpilasi selleks
kuluvaks ajaks klassiruumi üksi ja järelevalveta jätta,“ selgitas Pilman.
Lisaks Jüri Gümnaasiumile said
projekti meetmest tuge kõik valla koolid, mis suures osas tegelesid nii kooli

Aruküla Vaba Waldorfkool kutsub avatud uste
Meie naabervallas Raasikul asuv kool
tegutseb Waldorfi pedagoogika alusel,
mille õppe ja kasvatuse eesmärk on
vaba, tervikliku, isikupärase, vastutus- ning tegutsemisvõimelise isiksuse kujundamine. Õppekava on loodud
lapse harmoonilise arengu toetamiseks. Sellest tulenevalt jälgitakse väga
täpselt mida, millal ja kuidas õpetada.
Õppekava on üles ehitatud nii, et erinevad õppeained ja kunstilis-praktilised tegevused lapses toimuvaid muudatusi toetaksid ja tasakaalustavalt
mõjuksid. Igati püütakse soodustada
ja säilitada lapse õpitahet, uurivat käitumist, valmidust loovaks tegevuseks

ja sotsiaalseks suhtlemiseks. Waldorfi
pedagoogika on tervendav pedagoogika. Igat last vaadeldakse individuaalselt lähtudes tema isiku omapäradest,
vajadustest ning temperamendist vastavalt käes olevale arengufaasile.
1. klass on lapsel kooliellu sisseelamise ning sotsiaalsete suhete loomise
aasta. Algklassides ei kasutata traditsioonilisi õpikuid, selle asemel töötavad lapsed A3 valgete vihikutega,
kuhu õpetaja juhendamisel läbivõetud materjalide põhjal mesilasvahast
kriitidega kirjutatakse ja joonistatakse. Selline ise tegemine töövihikute
lünkade täitmise asemel on oluline

koordinatsiooni, tasakaalu, mälu ja liikuvuse arendamiseks ning tahte kasvatamiseks. 1. klassist alates toimub
kahe võõrkeele ja flöödiõpetus.
Waldorfkoolis on epohhiõpe. Põhiaineid õpitakse igal hommikul kahe
koolitunni pikkuses peatunnis kolmenelja nädala vältel. Nädalatundidena
on tunniplaanis võõrkeele-, käsitöö-,
kunsti-, liikumis-, muusika- ja harjutustunnid. Kui algklassides on epohhidena eesti keel, matemaatika ja vormijoonistamine, siis kesk- ja vanemas
astmes ülejäänud õppeained: ajalugu,
geograafia, bioloogia jne. Epohhiõpe
võimaldab süveneda ühte ainesse kui
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Teie ees on Rae valla
fotokonkursi parimad tööd
Traditsiooniline Rae valla fotokonkurss
on läbi aastate olnud rohke osavõtuga,
tänavu esitati konkursile ligi 200 tööd,
mida hindas žürii koosseisus:
Indrek Kraus (fotograaf)
Ardo Säks (fotograaf)
Gunnar Lilles (fotograaf ja disainer)
Janno Bergmann (kunstnik ja fotograaf, Vaskjala loomeresidentuuri
juht)
Auhinnalisele kohale neist tulid
järgmised:
Rae vald
I koht Jaanus Veldre „Sild“
II koht Harry Auväärt
„Liivajärve idüll“
III koht Laura Petolai
„Peetri park kelgumäelt“
Inimene
I koht Nele Nikopensius
„Järveküla poiss“
II koht Nele Nikopensius
„Järveküla tüdruk“
III koht Nele Nikopensius

•
•
•
•
•
•

välialade kui ka õppevahendite ja ruumiprogrammi rikastamisega. Vaida ja
Lagedi koolid said õuealale tasukaaluraja ja treeningvahendid, Järveküla ja
Peetri koolid kohandasid ja sisustasid
ruume ning soetasid õppevahendeid.
Projekti raames soetati vahendeid või
teostati töid kokku 224 023 euro ulatuses, millest Euroopa Regionaalarengu
Fond kattis 190 419 eurot ja 33 603 eurot Rae vald.

„Parimad sõbrad õde ja vend“
Kategooriasse esitati üle kolmekümne foto, kuid vaieldamatult oli
žürii lemmikuks Nele Nikopensiuse
portreefotod lastest.
Loodus
I koht Liis Lukas
„Kakerdades loojangusse“
II koht Villiko Nurmoja
„Roosa äratus“
III koht Aarne Vesi
„Väiketüll tibudega“
Vaba teema
I koht Riina Kranich
„Silmad on hinge peegel“
II koht Elina Poll-Riives
„November...Rae valla vanas kõrtsihoones“
III koht Hanna Kass
„Peegelpilt“

•
•

Näitus fotokonkursi parimatest
töödest jääb kultuurikeskuses avatuks
märtsi lõpuni.

Jaanus Veldre „Sild”.

päevale
tervikusse ning lubab õppeainete integreerimist.
Waldorfi õpetus toimub paljuski läbi kunstilise tegevuse. Õppetöös
püütakse arvestada laste erinevate
võimetega, õpilasi ei grupeerita andekuse järgi ega peeta otstarbekaks
istuma jätmist. Waldorfkoolis õpilasi ei hinnata. Õppeaasta lõpus annab
klassiõpetaja kirjaliku ülevaate lapse
arengust. Kõik huvilised on oodatud
avatud uste päevale 28. märtsil ja avatud on esimesse klassi vastuvõtt järgmiseks kooliaastaks. Täpsem info kooli kodulehel www.avw.ee või telefonil
512 2603.

Nele Nikopensius „Järveküla poiss”.

Liis Lukas „Kakerdades loojangusse”.

Riina Kranich „Silmad on hinge peegel”.

Näitus fotokonkursi
parimatest töödest
jääb kultuurikeskuses
avatuks märtsi lõpuni.
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Kui te tahate, et teie lapsed
lugege neile muinasjutte!
Pealkirjas esitatud väide
võib esmapilgul tunduda
naiivsena, kuid kui lisada,
et niimoodi rääkis maailmakuulus füüsik Albert
Einstein, siis tasub väljaütlemist tõsiselt võtta ja arutleda, kas see põhimõte peab
paika ka tänapäeval. Tõe
huvides olgu ära toodud, et
Einstein, keda paljud peavad 20. sajandi suurimaks
teadlaseks, vastas küsimusele, kuidas kasvatada lapsi,
et nad oleksid intelligentsed, täispikkuses nii: „Kui te
tahate, et teie lapsed oleksid
intelligentsed, lugege neile
muinasjutte. Kui te tahate,
et nad oleksid veel intelligentsemad, lugege neile
veel rohkem muinasjutte.“
ANDRES KALVIK
Eelpool kirjeldatu oli vaid üks näide
muinasjuttude ja lugemise kasulikkusest, mida rõhutas kirjandusteadlane
Maarja Vaino veebruari lõpus Vaidas
peetud Rae valla 7. hariduskonverentsil „Loovuse säilitamine või välja harimine“. Tema ettekanne kandis pealkirja „Kuidas muinasjutud päästavad
maailma“.
Muinasjutud annavad moraalse
kompassi
Ajal, kui kogu maailm räägib kliimaneutraalsusest ja koroonaviirusest,
kipuvad lihtsad algtõed ning talupojatarkus ununema. „Vahel näib, et oleme
lasknud oma laste elul liiga keeruli-

seks muutuda,“ mõtiskleb Vaino.
„Kui me tahame, et lastel elus hästi
läheks, et nad saaksid iseenda ja ümbritsevaga hakkama, tuleb lasta välja
areneda nende tundeelul ning soodustada nende keskendumisvõimet,
vaimset arengut, väärtushinnangute
kujunemist ja loovust,“ märgib Vaino.
„Seda on kokkuvõttes päris lihtne teha,
kui võtate igal õhtul aega umbes 15 minutit ja loete oma lastele muinasjutte
või mõnd muud head lasteraamatut.“
Vaino sõnul on Ameerika psühholoog Bruno Bettelheim publitseerinud
terve uurimuse muinasjuttude teraapilisest mõjust lastele. Ta toob ära neli
põhilist kasutegurit.
Esiteks. Muinasjutud on lood, kus
maailm on üldiselt mustvalge – head

Mida rohkem
aega veedame
virtuaalreaalsuses ja
„masinates“, seda rohkem
hakkame ka iseendast
mõtlema kui masinast.
on head ja pahad on pahad. Jah, elus
õpitakse aru saama, et kõik ei ole alati
mustvalge, aga sellest aru saamiseks
peab lapsel tekkima mingi hingeline
korrastatus. Muinasjutud on õpetlikud lood, mis annavad väikesele inimesele omamoodi moraalse kompassi,
millega suurt ja hõlmamatut maailma
enda jaoks korrastada.
Teiseks. Muinasjutud panevad
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oleksid intelligentsed,
Mida teeb muinasjuttude
ja ilukirjanduse lugemine
väikelastega?

•
•

Kasvatab sõnavara
Kasvatab lapse aju. Mida rohkem lapsele ette lugeda ja mida
rohkem ta ise loeb, seda rohkem
arenevad ja ühilduvad neuronid
tema ajus
Lugemine on peaaegu alati samaaegset õppeprotsess/arenguprotsess
Kirjanduse ja kirjandusklassika lugemine loob kultuurilise järjepidevuse ning tugevdab
põlvkondade, põlvkonnakaaslaste
ja perekondade omavahelisi sidemeid
Lugemine annab lapsele empaatiamuskli
Lugemine aitab areneda keskendumisvõimel ja parandab lapse käitumist
Ühine lugemine tugevdab sidet
lapsega ning annab ühiselt veedetud aega ja mälestusi

•
•
•
•
•
ILLUSTRATSIOON: PIXABAY

lapsed fantaseerima ja seoseid looma
ning see on tänapäeva maailmas üks
edukuse võtmetegur. Masinad ei ole
vähemalt siiani võimelised loovalt
mõtlema. Loova sisendi annab inimene. Seetõttu väärtustavad globaalsed
trendid tööturul üha enam loovust.
Tipptööstuses oodatakse teaduselt
rohkem loovust ja ideid kui praktilisi
lahendusi. Ja loovuse avaldumiseks on
määrav roll keelel. Näiteks lapse vaimse arengu taset mõõdetakse just tema
keelevõimekuse kaudu.
Kolmandaks. Just humanitaarial,
eriti kirjandusel, on erakordselt oluline roll empaatia kasvatamisel, seoste
loomise oskusel ja keskendumisvõime arendamisel. Ikka ja jälle tuleks
meenutada (Inglise ulmekirjaniku ja

Allikas: väljavõtted Maarja Vaino
ettekandest

koomiksiautori) Neil Gaimani poolt
öeldut: „Ma olin kord New Yorgis ja
kuulasin jutuajamist uute vanglate
ehitamisest, mis on tohutult kasvav
tööstus Ameerikas. Vanglatööstus
vajab plaani – kui palju vangikonge
tulevikus vaja läheb? Kui palju vange on umbes 15 aasta pärast? Ja nad
leidsid, et saavad seda väga kergesti
ennustada, kasutades lihtsat algoritmi, mis põhineb küsitlusel, kui paljud
10–11-aastatest lastest ei oska lugeda.
Ja kohe kindlasti ei oska lugeda oma
rõõmuks.”
Neljandaks. Abstraktne mõtlemine aitab inimesel luua seoseid ja teha
järeldusi. See on mõttetegevus, mida
inimene vajab igapäevaselt, alates
päevaplaani logistikast ja lõpetades

otsusest, millise partei poolt hääletada või milline elukutse valida. Mida
vähem on selliseid inimesi, kes ise
suudavad otsuste, protsesside ja tegude tagajärgi ette kujutada, seda suurem on lihtsalt manipuleeritav mass.
Mida lihtsamini manipuleeritavam
on mass, seda vähem vajab ühiskond
uusi ideid ja aatelist mõtlemist. Seda
enam toimub ühiskonna primitiivsemaks muutumine, taandarenemine,
lagunemine.
Depressioon kimbutab
heaoluühiskondi
„Eestile meeldib end võrrelda
Skandinaavia ja Kesk-Euroopa riikidega, kuid kas heaoluühiskond tähendab automaatselt ka head elu,“ küsib
Vaino. „On ehk üllatav aduda, et heaoluühiskondadest kostab aina enam
mõtteid, mis seavad kahtluse alla
heaolu kui nii-öelda ülima eesmärgi.
Paradoksaalsel kombel on just heaoluühiskondades aina rohkem probleeme
depressiooni ja elustiilihaigustega.
Depressioon on näiteks Soomes suurim töövõimetuse põhjustaja,“ toob
Vaino mõneti üllatava näite.
„Heaolu on tähtis, kuid ei võrdu
inimese õnnelikkuse ja sisemise rahuloluga,“ jätkab ta. „Me plaanime
saata inimesi Marsile, aga ei oska ravida sisemist tühjusetunnet. Välisele
suunatud maailmas on jäänud tähelepanuta asjaolu, et inimene on ennekõike vaimne olend. Vaimne tervis on
nähtamatu kvaliteet ja tundub seetõttu vähem tähtis. Aga määrab tegelikult inimese elu mõtte ja õnnetunde.“
Ka Eesti lastel on uuringute kohaselt suurenenud vaimse tervise probleemid. Laste vaimset tervist mõjutab
üha enam ka internet ja ekraaniaeg.
Ligikaudu pooled 11-15-aastased noored veedavad koolipäevadel ekraani
taga viis või enam tundi, probleemiks
on liigne internetikasutus kui internetisõltuvus.
w
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„Mida rohkem aega veedame virtuaalreaalsuses ja „masinates“, seda
rohkem hakkame ka iseendast mõtlema kui masinast,“ võrdleb Vaino. „Aga
inimene ei ole lihtsalt funktsioneeriv
süsteem, inimene vajab võimalust
vaimselt areneda. Masinal puudub
teadvus, psühholoogia ja vaimse arengu vajadus. Inimene vajab aga mõtestatust, arenemist ja uusi väljakutseid.
Inimene vajab erinevalt masinast ka
turvatunnet, tähenduslikkust ja väärtussüsteeme.“

Eelmise aasta lemmikmuinasjuturaamatud
Jüri raamatukogus

Asjade omamine annab elule
mõtte?
Vaino nõustub nendega, kelle hinnangul iseloomustavad meie ühiskonda edukultus ja materiaalsete väärtuste ülimaks pidamine. Just asjade
omamine peaks justkui andma elule
mõtte ja sisemise rahulolu. Just säärase mõtteviisi murdmiseks tuleks
Vaino ütlust mööda koolisüsteemi reformimisel olla väga konservatiivne
just kirjandustundide ja teiste humanitaaralade osas.
„Võime keskenduda, lugeda sisukaid tekste, neid analüüsida ja tõlgendada, luua seoseid – see on parim alus
kõrgkooli astumiseks, elus edukaks
olemisel ning võimekusel osaleda elukestvas õppimises. Ja kultuuri järjepidevuse säilivuses. Kultuurikatkestus
on tõsine teema. Kui paljusid muinasjutte tänapäeva lapsed üldse veel teavad?“ küsib Vaino.
C.S. Lewis (Iiri kirjanik ja õpetlane)
on öelnud: „Ühel ilusal päeval oled jälle piisavalt vana, et hakata muinasjutte lugema.“

Võime keskenduda,
lugeda sisukaid
tekste, neid analüüsida ja
tõlgendada, luua seoseid –
see on parim alus kõrgkooli
astumiseks, elus edukaks
olemisel ning võimekusel
osaleda elukestvas
õppimises. Ja kultuuri
järjepidevuse säilivuses.

Laste ja vanemate seas on
jätkuvalt väga populaarsed
ka Pöial-Liisi, Lumivalgeke,
Lumeeit, Okasroosike jt.
Nendes raamatutes olevad
imeilusad illustratsioonid pakuvad huvi ka neile lastele,
kes iseseisvalt veel lugeda
ei oska.
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Pingutagem ühiselt laste
loovuse säilitamiseks
Talvisel koolivaheajal kogunesid 250 õpetajat ja
haridustöötajat kõikidest
Rae valla koolidest, lasteaedadest ja huvikoolist Vaida
Põhikooli, et saada osa järjekorras juba seitsmendast
hariduskonverentsist „Loovuse säilitamine või välja
harimine“.
MARJU RANDLEPP

RAE VALLA HARIDUSE PEASPETSIALIST

Vallavanem Madis Sarik jagas loomingulistest koerustest rääkides põnevat seika,
kuidas ta pidi lahendama Jüri Gümnaasiumi raamatukogu küljest rändama läinud
silti.

Loovuse teema hariduses on sellel
aastal igati päevakajaline, kuna 2021.
aasta kevadel läbiviidavasse PISA testi
lisandub uuenduslik hindamisvaldkond – loovmõtlemine. See tähendab,
et lisaks suurepärastele teadmistele
peame valmistama lapsed ette innovaatiliseks mõtlemiseks ja probleemide lahendamiseks. Psühholoog ja
õpetaja Toivo Niiberg kirjeldas konverentsil loovust kui kaasasündinud
ja isiksuslike omaduste kogumit, mis
võimaldavad probleemi lahendada
omanäoliselt, teistelegi positiivselt
mõistetavalt ja julgedes olla erinev.
Üldiselt ongi ju väikesed lapsed
uudishimulikud, loovad ja piiritu fantaasiaga. Neile meeldib avastada ja
katsetada, nad ei häbene, nad ei tea õigeid vastuseid ega karda eksida.
Kahjuks kipub olema nii, et teiseks
kooliastmeks õpilased oma väljendustes enam nii julged ja loovad ei ole kui
lasteaias.
Oma osa on siin kindlasti üha süveneval nutisõltuvusel ja laste elu ülekorraldamisel, mille tulemusel lastel
pole võimalust igavust tunda ja selle
peletamiseks omale tegevusi välja
mõelda. Samuti on selleks ajaks õpilased võtnud omaks kokkulepitud normid õigest ja valest käitumisest ning
hirm ebaõnnestuda, eksida ja naeru-

aluseks saada võib uue algatuse või
väljenduse sootuks nullida.
Mida aga saame teha selleks kodus,
lasteaias ja koolis, et lapse loomupärane loovus ei kaoks? Et õpilased ei
kardaks anda valesid vastuseid ega
muutuks kriitikale vastuvõtlikuks ja
liiga ratsionaalseks? Meie haridusasutused peaksid suutma tagada lastele
turvalise keskkonna, kus laste anded
ja erisused on märgatud ja toetatud
ning kõigil on võimalus areneda oma
tempos. Eelkõige saavad õpetajad olla
ise eeskujuks loovate ja mitmekesiste tegevuste läbiviimisel. See eeldab
õpetajalt ehk rohkem ettevalmistust
ja pingutust, sest sageli on lihtsam
ette anda kitsad raamid ja nende järgi
ka hinnata. Tulemuseks 20 ühesugust
kunstitööd lasteaia seinal või koolis
õpitud etteantud vastused, mille lahenduseks pole oma teid katsetatud
või probleemi olemust mõistetud.
Konverentsil jagasid oma mõtteid
loovusest ja selle arendamisest Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja
Vaino, füüsik ja Rakett 69 saatejuht Aigar Vaigu, ettevõtja Jaanis Tammela,
psühholoog Toivo Niiberg ning psühholoog-nõustaja ja tsirkusedirektor
Helena Ehrenbusch. Päeva lõpetas
paneeldiskussioon, kus arutleti selle
üle, kuivõrd üldse tänases koolis on

võimalik õpilastel midagi originaalset
luua või on koolikeskkond selleks liiga
piiritletud.
Selles osas olid esinejad üksmeelel,
et need kõige aktiivsemad ja ettevõtlikumad jõuavad esindada kooli, tegeleda oma ettevõttega ja teha muudki põnevat ning paljuski sõltub see õpetaja
hoiakust, kuidas õpilasi suunatakse ja
õppetööd korraldatakse. Teisalt meenutati seda, et aastaid tagasi, esinejate
kooliajal, olid õpilased koeruste väljamõtlemisel leidlikumad ja originaalsemad – ka see on ju omamoodi loominguline tegevus. Oma panuse päeva
meeleolu loomiselt oli päevajuht Reigo Ahvenal ja kokkuvõtlikult oli osalejate arvates päev hariv, inspireeriv ja
meeleolukas.

Meie
haridusasutused
peaksid suutma
tagada lastele turvalise
keskkonna, kus laste anded
ja erisused on märgatud
ja toetatud ning kõigil on
võimalus areneda oma
tempos.
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Meenutades möödunud
aegu – Lagedi Kool 235
1785. aastal kirjutas Jüri kirikuõpetaja
J. J. Höppener oma aruandes Tallinna
Keiserlikule Kõrgeaususele Provintsiaalkonsistooriumile: „Kihelkonnas
on üksainuke talurahvakool ja nimelt
Lagedi kroonumõisa all, milles ametis
tubli koolmeister.“ Just selle daatumi
järgi tähistame tänavu Rae valla kooli,
Lagedi kooli 235. juubeliaastat.
Moodsaim koolimaja terves riigis
Sünnipäeva kuupäev, 26. veebruar
märgib aga tänaseni säilinud koolimaja sissepühitsemist, mis leidis aset
1939. aastal. Tolle aja kohta üks Eesti
moodsamaid koolimaju keskkütte, vesivarustuse ja elektrivalgustusega Lagedi kool kujunes hiljem ka oluliseks
seltsitegevuse keskuseks ning on kogukonna süda tänaseni.
Kahjuks ei saanud uues koolimajas
toona õppetöö kaua segamatult kesta,
sest juba 1941. aasta augustis anti käsk
koolimaja evakueerimiseks. Alanud
oli teine maailmasõda, mis ei jätnud
puututumata ka hariduselu. Näiteks
on vähetuntud fakt, et 1944. aastal tegutses pool aastat koolimajas hoopiski
Tallinna Keskhaigla sünnitusosakond.
Keerulised ajad
Teises maailmasõjas oma kodu
kaotanud ja perega Tallinnast Lagedi
lähistele elama kolima sunnitud Linda Toomesso, kes oli tol ajal 13-aastane, mäletab neid keerulisi aegu hästi.
„Vaja oli minna kooli, aga polnud riideidki. Need, mis seljas olid, need olid,
ja sama oli Saksa ajal söögiga. Tänuvõlglased olimegi talude inimestele,
kes siis meid söötsid,“ meenutab Linda. „Kooli käisime jala, aga ega meil ju
jalga panna suurt midagi ei olnud, rääkimata korralikest teedest. Nii saigi,
et talvel polnud harv, kui külm varbad
lastel ära võttis nagu mul. Kujutage
ette, kui pikk ja raske oli see tee lastel
käia!“ Raskustest hoolimata aga meenutab Linda koolis käimist helgelt.
„Ühes klassis õppis koos kolm vanust.

Direktor oli August Kristal ja
õpetaja oli Linda Sagris,
kes elas koolimajas,
teisel korrusel. Kahekesi said nad meie
kõigiga hakkama,“
kiitis Linda. „Selliseid õpetajaid
enam ei ole –
nad andsid meile laulutunnid,
tantsutunnid,
näiteringitunnid,
rahvatantsu ringid
– kogu aeg tegelesid
meiega.“
Veel on eredalt meelest suhkrupeedist keedetud siirup ja ühine piparkookide küpsetamine koolimaja teisel
korrusel asunud õpetaja eluruumides
– pliit, kus koogid valmis küpsetati, on
tänaseni alles – nüüd on seal inglise
keele klass. „Tulid jõulupühad – õigemini sel ajal näärid. Pühade ajal sooviti ikka maiustada ja kuna poest midagi saada ei olnud, kasvatati tol ajal
kõvasti suhkrupeete. See tuli koorida
ja viiludeks lõigata ning pajas mitu
tundi keeta, et valmis saaks siirup. Hiljem viisime meie, agaramad lapsed,
kooli seda, mida kellel parasjagu oli
ja nii me enne pühasid Linda Sagrise
eluruumides piparkoogid valmis küpsetasime,“ räägib Linda.
Kuldaeg
Kuigi elutee viis Linda pere tagasi
Tallinna, jäi nende elu Lagediga seotuks. Ka hilisema noorusaja mälestused on Lindal sestap seotud Lagedi
kooli ja seal käinud seltsieluga, ka
abikaasa Eevaldi leidis Linda Lagedilt,
kus ta elab tänaseni. „Koolimajas käis
iga nädal kino, toimusid kohviku- ja
tantsuõhtud, käis igasuguseid esinejaid – isegi Artur Rinne. Üks kord tuli
mul Raimond Valgre naisega tantsu
vihtuda – sest minu toonane rahvatantsupartner oli peo õhtuks parajasti

Linda
koos omaaegse
pinginaabriga.

haigeks jäänud, aga Valgre võttis kätte
ja pani oma proua mulle partneriks,“
meenutab ta.
Kool kui kogukonna osa
Linda, kes märtsis tähistab oma
89. sünnipäeva, hoiab tänavu suurt
juubelit tähistanud koolimaja ikka
meeles. Kui tal muidu sinna asja ei ole,
siis kord paari aasta jooksul – olgu see
siis valimiste tarbeks või vilistlaste
kokkutulekule – leiab ta vana tuttava
koolitee ikka üles. Nii ongi see Lagedil kombeks, koolimaja, mis aastate
jooksul on saanud nii laienduse kui
ka värske ilme, on ja jääb kogukonnategemiste keskuseks. Soovime Lagedi
koolile palju õnne ja pikka iga!
KERTU LAADOGA ja KAI LASN

Kool numbrites 2019/2020

•
•
•
•
•
•
•

193 õpilast
39 õpetajat
18 töötajat
11 klassikomplekti
20 kooli huviringi
5 tugipersonali liiget
23 klassiruumi
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Lemmiklooma kiibistamine
on vastutustundlik tegu
Loomade kiibistamine on
valutu ja ohutu protseduur,
mis tulenevalt Rae valla
koerte ja kasside pidamise
eeskirjast on kohustuslik. See tähendab, et kõik
Rae vallas peetavad koerad
peavad olema kiibitud ja registreeritud lemmikloomaregistrisse LLR (www.llr.ee)
ning seda olenemata sellest,
kas elatakse nö linnas või
maal.
Kuigi näiteks kasside kiipimine ei ole
veel kehtiva eeskirja alusel kohustuslik, siis tegelikult on see väga vajalik
– mikrokiibi abil jõuab kaduma läinud
lemmik omaniku juurde kõige kiiremini tagasi, seda muidugi eeldusel,
et kiip on ka korrektselt registreeritud. On olnud juhtumeid, kus kodust
plehku pannud kassi sai omanikule

tundide jooksul tagastada, ilma kassi
varjupaika saatmata. Seda just nimelt
tänu kiibi olemasolule ja korrektsetele
andmetele registris. Koerte puhul on
selliseid juhtumeid kümneid. Ka varjupaika saabunud loomad saab kiibi ja
andmete olemasolul kiiresti omanikele tagastada ning muret ja südamevalu on sellevõrra vähem kogu perel!
Kohustusliku mikrokiibi paigaldab
koerale/kassile veterinaararst ja osa
neist kannavad vajalikud andmed ise
registrisse LLR. Küll aga tasub olla tähelepanelik, kuna registreid on Eestis
mitu. Seega tuleb veenduda, et Rae vallas peetav koer saaks kantud just LLR
registrisse – meie kontrollime andmeid sealt. Selleks on mitu võimalust:
1) Koeraomanik saab koera/kassi ise
registreerida veebilehel www.llr.ee või
ka www.eesti.ee kaudu, valides Teemad
> Perekond > Lemmikloom.
2) Koeraomanik saab koera/kassi registrisse kandmiseks pöörduda vallavalitsuse poole vastava avaldusega e-posti teel,
täites ära www.rae.ee/lemmikloomad lõpus oleva taotluse.

3) Koeraomanik saab koera/kassi
registrisse kanda Rae vallavalitsuse
iseteeninduses > iseteenindus.rae.ee
> Keskkond > Lemmiklooma registreerimise avaldus > Sisene (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID) > Täida avaldus.
4) Koeraomanik saab koera/kassi
registrisse kanda, kui tuleb kas eeltäidetud avaldusega vallavalitsusse või
täidab selle kohapeal (kaasa võtta sellisel juhul koera pass, kus kiibinumber
kirjas).
Kõikides lemmikloomade registreerimist puudutavates küsimustes
ootavad teie pöördumisi Rae vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu ja keskkonna järelevalvespetsialist Jana Suurthal.

Seega tuleb
veenduda, et Rae
vallas peetav koer saaks
kantud just LLR registrisse
– meie kontrollime
andmeid sealt.

Kas teadsid?
Mikrokiip ei kao
kunagi ära!
Kaelarihm või kaelarihma külge
riputatud ripats omaniku kontaktidega võib ära kukkuda või katki
minna, sildil märgitud teave võib
aga sootuks ära kuluda. Mikrokiip
paigaldatakse looma naha alla, tavaliselt kaela vasakule küljele. See
ei tekita loomal ebamugavustunnet
ega ole ohtlik lemmiku tervisele.
Kiibi paigaldamise protsess sarnaneb vaktsineerimisele. Ainus informatsioon, mida kiip endas kannab,
on 11-kohaline unikaalne numbrikombinatsioon.
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Konnatalgulistel on
võimalus kahepaiksetega paremini tuttavaks
saada, enne kui nad
oma teed inimese abiga
jätkata saavad.
FOTO: KRISTI RAE

Varsti jälle konnad teel.
Just sina saad neid aidata!
Kas teate, et meie valla käes
on üks kummaline rekord?
Täpsemalt püstitati see
aastal 2018 Rae teel. Nimelt
päästeti seal tookord 3529
konna elu, mis oli suurim
arv Eestis ülemöödunud kevadel. Kas lööme sel aastal
uue rekordi?
Tegelikult muidugi ei korraldata kevadisi konnatalguid rekordite purustamiseks, vaid selleks, et päästa
talvitumispaigast sigimisveekogusse
rändavaid kahepaikseid autorataste
alt. Konnade ja vesilike rändeteid lõikavad läbi inimeste rajatud maanteed,
seetõttu oleks inimestest kena kasvõi
natuke loomakeste elu kergendada.
Eks leidub ka neid, kes pimedas tee

ääres ämbritesse konni korjavaid talgulisi väheke totakateks peavad. Satub
ju suur jagu kahepaikseid nii ehk naa
kellegi toidulauale, kas on neid mõtet
sedaviisi ühekaupa päästa? Mõte on
selles, et nad jõuaks enne kure lõunasöögiks saamist järglasi saada, et ei
lõppeks konnasugu ja et ka selsamal
kurel oleks midagi põske pista järgmiselgi aastal.
Ämbriga konnajahil käia ongi väheke totakas tegevus, seda ei eita keegi. Samas, miks mitte võttagi konnatalguid kui lõbusat ajaveetmist perega
värskes õhus, mille käigus korraga ka
väheke loodust tundma õpitakse, oma
päevaks tervislik sammuhulk täis
kõnnitakse ning midagi ökosüsteemile kasulikku tehakse?
Rae tee oli senimaani üsna mahajäetud paik, kuid nüüd on sinna kerkinud uued majad ja neid tuleb aina

juurde. Sellevõrra suureneb ka liiklustihedus ning oht konnadele. Samas,
küllap leidub uutes kodudes elavate
inimeste seas neid, kes ei pea paljuks
konnadele märtsi lõpu ja aprilli alguse
õhtupoolikutel appi minna. See on hea
võimalus uut kodukanti ning miks
mitte ka naabreid tundma õppida. Samuti oleks otse koduuksest konnatalgutele astumine märksa loodussõbralikum, kui Tallinnast või mõnest valla
teisest otsast autodega kohale sõitmine, mida on senimaani tehtud.
Meie vallas on teisigi konnade rändekohti, kuid Rae tee on kõige problemaatilisem selle servas oleva pika kivimüüri tõttu. Tiigid, kuhu kahepaiksed
minna soovivad, asuvad just nende
müüride taga, üle müüri aga väikesed
loomad ei pääse. Nii jäävad nad kitsale
autoteele lõksu ja ilma kõrvalise abita
pole neil lootustki sihtpunkti jõuda.

KESKKOND
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Korralik ämbritäis! Kohe
kallatakse nad tiigikaldale,
kus nad saavad jätkata
oma pereelu.
FOTO: KRISTI RAE
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Millal konnad rändavad?
Konnarände algus sõltub ilmast.
Ränne algab, kui on üle +4–5
kraadi sooja ka öösel mitmel
päeval järjest, veekogud on lahti sulanud ja ilm on niiske.
Kui ilm vahepeal jälle jahedaks ja kuivaks läheb, siis konnad seni puhkavad, ja rändavad
edasi siis, kui taas on soojem ja
niiskem.
Konnad rändavad alates päikeseloojangust kuni umbes
keskööni, ülejäänud ajal võib
teel olla vaid üksikuid.

•
•
•
•

Kui keegi Rae tee uusasukatest
soovib sel kevadel konnapäästmise etteotsa asuda, siis on igati oodatud, kui
endast ELFile teada anda. Kui aga inimesed on valmis seal niisama suurema pidulikkuseta konni aitamas käima, on ka see väga teretulnud. Aitame
punnsilmad koos ka sel aastal üle tee!
Mis on konnatalgud?
• Eestimaa Looduse Fond (ELF)
korraldab 2012. aastast vabatahtlike
abiga aktsiooni „Konnad teel(t)“, et aidata konnadel probleemseid maanteelõike ületada.
• Alates aastast 2012 on vabatahtlike abiga üle tee aidatud pea 111 300 kahepaikse, kellest valdav enamus oleks
muidu hukkunud.
Kokku on talgutelt osavõetud ca
3000 korral, tublid abilised on konnade heaks tööd teinud ligi 6000 tundi.
Keskmiselt aidatakse konnadel teed
ületada umbes 7 päeva, igaõhtuselt ca
2 tundi.
• ELF toetab konnade päästjaid
omalt poolt nõu ning võimaluste piires vajalike vahenditega.
• Kui soovid olla talgujuht Rae teel
või mõnes muus konnarände paigas,
anna sellest teada vabatahtlike koordinaatorile aadressil kadri.aller@elfond.ee.
Kuidas konni aidata?
• Konnad tuleb korjata ämbrisse
sellelt teepoolelt, kust nad tulevad ja

viia teisele poole teed sinna, kuhu nad
minna tahavad. Konnad tuleb asetada
ämbrist kohta, kust nad saavad ohutult edasi minna. Rae tee puhul teisele
poole müüri või sinna, kus müür lõpeb.
• Kui mõni konn tahab minna teistele vastupidises suunas, siis sinnapoole tulebki teda aidata.
• Kärn- ja muud konnad tuleb hoida eraldi, kuna kärnkonnade nahaeritis on mürgine.
• Mitte panna väga paksu kihti
konni ühte ämbrisse, et nad üksteist
ära ei lämmataks, samuti muidu hakkavad pealmised teistele toetudes välja ronima.
• Konnade loendamine on oluline
– kuidas talgulistele meeldib, kas korjamisel või mahakallamisel, võib ka nii
et üks loeb ja teine korjab.
Kuidas liigub konnateave?
• Esialgu võib tunduda keeruline
erinevaid kahepaikseid eristada või
üldse aru saada, mida teha, et neid aidata. Kogu info kahepaiksetest ja vajalikest tegevustest on kergesti leitav
konnad.elfond.ee lehel.
• Kõik, kes soovivad talgutel kaasa
lüüa, võivad liituda konnad.elfond.ee
lehel konnatalguliste listiga või „Konnad teel” Facebooki lehega, kus suurematest talgutest ka jooksvalt teada
antakse ning täpsemaid juhiseid jagatakse.
• Väga oluline on anda teada päästetud kahepaiksete arv – see pole nii-

sama bürokraatia, vaid aitab edaspidi
vajalikke tegevusi planeerida ning kahepaikseid paremini aidata. Igal õhtul
päästetud konnade arv liikide ja kohtade kaupa tuleb sisestada siia: konnad.elfond.ee/vaatlused/#/
• ELF palub ka neil, kes ise konni
päästma ei lähe, kuid kes märkavad
oma kodukohas mõnda konnadele
ohtlikku teelõiku, sellest teada anda
projekti vabatahtlike koordinaatorile aadressil kadri.aller@elfond.ee või
konnad.elfond.ee/vaatlused/#/
Mida on konnapäästjal vaja?
• Ilmastikule vastav riietus. Sobib
sama kostüüm, millega läheksite sügisel seenele.
• Helkurvest – äärmiselt oluline
liiklusohutuse seisukohast. Kel pole,
siis abiks on ka palju helkureid.
• Pealamp – kuna ränne toimub pimedas, siis ilma lambita lihtsalt ei näe
konni. Hädapärast aitab ka tavaline
taskulamp. Lambid on head ka liiklusohutuse seisukohast.
• Kindad – konni võib katsuda ainult kinnastega, kuna nende nahk on
väga tundlik nii soojusele (inimese
kehatemperatuur on konnale nagu
praeahi) kui kemikaalidele (nikotiin,
kätekreem jne). Ka endal on mugavam
märgi konni kinnastega käidelda.
• Ämber – vajalik konnade kokkukogumiseks ja transportimiseks.
• Paber-pliiats või nutiseade – konnade arvu ülesmärkimiseks.
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Keraamikaring aitab Rae
Vaskjala külaselts koostöös
Rae kultuurikeskusega on
pannud Rae koolimajas käima keraamikaringi, mille
juhendajaks on Vaskjala
kohalik elanik Mari Sarik.
Keraamikaahju soetamise
jaoks saadi toetust KOPist (kohaliku omaalgatuse
programm) ja huvi ringi
tegevuse vastu on suur.
TOOMAS TILK
Mari, sina oled Vaskjala keraamikaringi juhendaja, kuidas sa keraamikaga tegelema hakkasid?
Alustasin õppimist 2 aastat tagasi
Rae Huvialakoolis täiskasvanute keraamikaringis. Olin otsinud juba enne
seda kohta, kus saaks asjaga tegeleda,

huvi oli juba pikemat aega enda sees,
aga polnud leidnud õiget väljundit.
Õnneks tekkis kodu lähedal see võimalus ja nii ma ei saanudki enam pidama.
Teisest küljest mängis ehk rolli ka see,
et otsisin väikeste laste kõrvalt mingit
tegevust, mis igapäevast rutiini aitaks
murda. Aga kindlasti ei ole keraamika
ainult noorte emade stressimaandaja,
see on mõnus tegevus kõigile, kes otsivad lõõgastust ja kohta, kus saab lasta
lihtsalt mõtted lendama ja valmistada
oma kätega endale midagi meelepärast. Keraamika puhul on põnev veel
see, et neid tehnikaid, mida kasutada,
on praktiliselt lõpmatuseni, ma õpin
kogu aeg midagi uut ja täiendan ennast pidevalt.
Rae vallas on keraamika populaarne hobi, nüüd koos Vaskjalaga
on ahjud olemas 6 kohas. Kui palju
huvilisi jätkub Vaskjalas?

Peaaegu pooled ringi töös osalejatest on Vaskjala küla elanikud. Lisaks
käib meil rahvast Jürist, Karla külast
ja teistest väiksematest lähemal olevatest asulatest. Alustasime töötubadega
jaanuaris ja plaanisime tegeleda ühe
grupiga kaks korda kuus. Kuna esimene grupp täitus kiiresti, siis nüüd teeme ringi korra nädalas, ehk neli korda
kuus kahe grupi peale kokku. Sellise
intervalli juures saavad kõigi tööd kenasti järgmiseks kohtumiseks ahjust
läbi käia. Ühe grupi suurus on 15 inimest. Kindlasti aitab ring ka kohalikel
üksteisega paremini tuttavaks saada
ja liidab läbi ühise hobi ühtsemaks kogukonnaks.
Kas keraamikaga tegelemisel on
ka mingi ealine piirang?
Põhimõtteliselt ei ole, meil on
gruppides ka lapsi. Ühes rühmas on
üheealisi naisi ehk natuke rohkem ja

FOTOD: OTT KATTEL
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valla naistel lõõgastuda
nad on juba varasemast tuttavad. Teises rühmas on rohkem lastega peresid.
Lapsed siis voolivad oma tööd mingile
maale valmis ja emmed-issid teevad
lõppviimistlust. Eks see keraamikaga
tegelemine annab sellist toredat perekondliku koostöö võimalust kõigile
osalistele.
Osadel keraamilistel esemetel
on väga uhked värvid, kuidas neid
tehakse ja kas see on tehniliselt raske?
Glasuuride värve ja glasuurimise tehnikaid on väga erinevaid. Osad
lihtsamalt tehtavad ja osade saavutamine nõuab pikemat protsessi ja teadmisi. Kuid midagi ületamatult rasket
siin pole, kõik on õpitav, kui vaid huvi
on. Ja eks see on paras katsetamine ka,
sõltub värvi paksusest ja kuumutamise temperatuuridest. Glasuurimise
pool on alati üllatuste rohke, sest päris

lõpuni ei või kunagi kindel olla, millise tooniga ja varjunditega ese ahjust
tuleb.
Kas on mingi Eestile ainuomane
värvitoon või glasuurimistehnika
ka olemas?
Eestis on savi alati leidunud ja
enim kasutati punasavi tarbeesemete
valmistamisel. Punakaspruunid talunõud ja lillepotid on ehk parim näide.
Glasuurimine tuli hiljem, sellega saadi
eseme vastupidavust suurendada. Levinum oli läbipaistva glasuuri kasutamine.
Mis on tulevikuplaanid?
Võimalusel veel rohkem huvilisi
Vaskjalga tegutsema mahutada ja viia
osalejate oskused sellisele tasemele, et
nad saaksid soovi korral ka iseseisvalt
voolimas käia. Ahju kasutaks siis ühiselt rühmapäevadel. Kogu asja suurem

mõte on pakkuda kogukonnale võimalust end arendada huvitava hobitegevuse näol ja muutuda üksteisega lähedasemaks ühiselt veedetud aja läbi.
Kuidas teiega liituda saab?
Meie tegevusi saab jälgida Keraamika tuba Facebooki lehel, kuhu ilmub
ka siis info vabade kohtade tekkimisest. Registreerida ja lisainfot saab kirjutades keraamikatuba@gmail.com.

Keraamika puhul
on põnev veel see,
et neid tehnikaid, mida
kasutada, on praktiliselt
lõpmatuseni, ma õpin kogu
aeg midagi uut ja täiendan
ennast pidevalt.
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JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

18. märts
18.00 Laulvad kirjanikud Rae vallas:
Aapo Ilves
Külas kirjanik ja muusik Aapo Ilves
21. märts
12.00 Muinasjututund
Kehra Nukk etendab vendade Grimmide loo „Lumeeit“

PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

21. märts
12.00 Muinasjutuhommik
Peetri raamatukoguhoidjad astuvad
üles K. Anja-Palmi etendusega „Vihmauss Liisi“
Eesti rahvajutu aasta 2020
2020. aasta on kuulutatud rahvajutu
aastaks. Rahvakultuuri Keskuse jutukool esitas lugemise väljakutse, mille
raames tuleb 11 kuu jooksul läbi lugeda
11 eesti rahvajuttude kogumikku. Iga
kuu 11. kuupäeval avaldatakse ühe
eesti rahvajuttude raamatu pealkiri –
kuu-raamat lugemiseks, avastamiseks,
üle lugemiseks, jutustamiseks. Veebruari raamat on A. Jakobsoni „Puujalaga
katk“. Täpsemat infot leiab Facebooki
lehelt „Eesti rahvajutu aasta 2020“.

Rahvajuttudest kõige rohkem laenati
2019. aastal Kreutzwaldi kogumikku
„Eesti rahva ennemuistsed jutud“.

MÄRTS
˸13.03 Komöödiateatri etendus:
Pimekohting 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Jäta eelarvamused ja tule Pimekohtingule!
Kes ei ihkaks enda kõrvale seda ainsat
ja õiget! Aga kui elu pole sind veel
unistuste kaasaga kokku viinud, jääb
üle riskida pimekohtinguga. Pimekohting on nagu Vene rulett, kus võid
kaotada elu või hoopis võidukas bingomäng, mis teeb sind hoobilt rikkaks.
Iial ei tea, kas kokkulepitud kohas ja
kokkulepitud ajal ootab sind tütar või
ema. Kui asi kapitaalselt kihva keerab, trehvad unistuste printsi asemel
hoopis oma eksabikaasat. Samas võid
komistada jackpotile – sent surmale
võlgu miljonäri näol, kelle varandusele
saad ilma suurema vaevata käpa peale
panna.
Pilet 16/18 €
˸14.03 Laste tantsuvõistlus „Tähtede turniir” 12.00
Rae Kultuurikeskuses
Info https://www.facebook.com/
DanceTeamRoyal/
˸18.03 Laulvad kirjanikud Rae
vallas 18.00
Jüri Raamatukogu
Külla tuleb Aapo Ilves
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸18.03 Toomas Kuusingu näituse
„Harilikud inimesed“ avamine Rae
Kunsti Platsis 20.00
Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸20.03 Tanker Õlu & Vinüülid 19.00
Tankeri Tehasepood
Plaate keerutab DJ Ilmajaam
˸21.03 Harjumaa ansamblite päev
2020! 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Sündmust toetab Eesti Kultuurkapital
ja Tanker!
˸25.03 Hiirtest ja inimestest 19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus.
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas

Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!
Tasuta!
˸29.03 Film „Hüvasti, NSVL“ 14.00
Rae Kultuurikeskuses
Johannes sünnib eriskummalisse
ingerisoome perre. Kui tema ema otsustab Soome tööle minna, jääb poiss
Sillamäele vanavanemate kasvatada.
Johannesel tuleb hakata üksinda elu
tõsiasju avastama. Ta armub kõrvuni
kooliõde Verasse, kakleb, riskib, saab
karistada… ja taustal laguneb kurjuse
impeerium, mida peeti igaveseks.
Aga Leninid langevad, peale tungivad
värvilised barbid ja reklaamid, taanduvad krokodill Geenad ja tossavad
Moskvitšid… ja uksed läände lüüakse
valla!
Lauri Randla komöödia „Hüvasti, NSVL”
on film Tarkkinenide pere värvikast
elust Eestis nõukaaja viimastel aastatel.
Pilet 4/5 €

APRILL
˸01.04 Näituse „Rahvuslikkuse otsingud“ avamine Rae Kunsti Platsis
17.00
Näitus jääb avatuks mai lõpuni.
Näitusega „Rahvuslikkuse otsingud“
tähistatakse 25 aasta möödumist TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku
käsitöö osakonna esimese õppekava
„Talukujundus ja rahvuslik käsitöö“
avamisest. Viimase ümber on kasvanud rahvuslikke käsitöötraditsioone ja
-oskusi uuriv ning arendav osakond,
kus saab lisaks tekstiiliga seotud
käsitöövaldkondadele õppida rahvusliku ehituse ja metallitöö erialal ning
pärandtehnoloogia magistrikaval.
Ärkamisajal hoogu saanud rahvuslikkuse otsingud ilmnesid kiiresti ka
materiaalses kultuuris. Ekspositsioon
annab ülevaate meie tänaseid arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja mõjutajatest ning näitab, kuidas rahvusliku
käsitöö osakond tänapäeval pärandit
mõtestab. Esindatud on rahvuslikkuse
otsingud ehituskunstis, metallikunstis,

KULTUUR
MÄRTS 2020

tekstiilis ning pärandtehnoloogias.
Näitusel saab lisaks illustreeritud ajaloolisele ülevaatele näha esemeid, mis
peegeldavad rahvuslikkuse tõlgendusi
tänapäevasel viisil.
Toetas Eesti Kultuurkapital
˸02.04 Rae valla laululaps 2020
10.00
Rae Kultuurikeskuses
info kultuur@rae.ee
˸03.04 Film „Salmonid. 25 aastat
hiljem“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Perekond Salmonid on Eestit valitsenud viimased veerand sajandit, nii
kaudselt kui otseselt. Rikkusest on
saanud jõukus ja saavutustest võim.
Perepea Ella Salmon (Ita Ever) on olnud isegi president! Kuid sellestki jääb
väheks. Salmonid on otsustanud end
suurte tähtedega ajalukku kirjutada,
tuues Venemaa valduses oleva presidendi ametiraha tagasi Eestisse. Õilis,
kuid omakasupüüdlik plaan satub
aga ootamatult ohtu ning Salmonitel
tuleb leida lahendus, kuidas pöörasest
olukorrast võitjana väljuda.
Salmonid oli Eesti esimene teleseriaal,
mis aastatel 1993–1995 näitas humoorikalt, milline on eliidi ehk rikaste elu
väikeses Eestis. Veerand sajandiga on
palju muutunud ja nii on aastal 2020
just õige aeg vaadata, mis on Salmonitest tänaseks saanud.
Film on režissöör Toomas Kirsi sünnipäevakink Ita Everile.
Pilet 4/5 €
˸05.04 Memme-Taadi klubi 14.00
Jüri Raamatukogus
Jälgi reklaami!
˸06.04 Rakvere Teater „Hullemast
hullem“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Eksimuste komöödia
Proovid on lõppenud, kostüümid on
valmis, lavakujundus paigas, tekst
peas. Lavastaja astub publiku ette ja
juhatab pidulikult sisse harrastajate
uuslavastuse „Mõrv Havershami mõisas”. Kõik peaks justkui olema valmis
suurejooneliseks esietenduseks.
Kuid kuidas etendada 1920ndate mõrvamüsteeriumi, kui traagiline kukub
välja naljakalt? Kui osatäitjad saavad

vigastada ja dekoratsioon kukub kokku, rekvisiidid kaovad ära, tekst läheb
meelest. Iga kord kui tundub, et enam
hullemaks minna ei saa, tabab näiteseltskonda uus ehmatus, mis paneb
nende anded proovile.
Lavastus toob vaatajani kõik peened
nüansid, millest sõltub teatriime võimalikkus. Nii nagu plaanitult, ei lähe
tol õhtul miski. Aga lõpuni see lavastus
jõuab, maksku mis maksab.
Pilet 15/17 €
˸11.04 Tantsuõhtu koos Tallinna
Tehnikaülikooli puhkpilliorkestriga
18.00
Rae Kultuurikeskuses
Tantsuõhtu koos Tallinna Tehnikaülikooli puhkpilliorkestri ja Dance Team
Royal-ga.
Pilet 10 € (kohapeal)
˸17.04 Tanker Õlu & Vinüülid 19.00
Tankeri Tehasepood
Plaate keerutab DJ Shromik
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˸23.04 Jüripäev 2020
Harjumaa motohooaja avamine ja
ansambel ZIGGI WILD
JÜRIS JÜRIPÄEVAL NÄEME!!!
Jälgi reklaami!
˸24.04 Komöödiateatri Pille Pürg
„Kutse juubeliks!“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Keda kutsuda juubelile Eesti kuulsustest, kui lauas on vaid viimased vabad
kohad jäänud? „Kutse juubeliks!“ toob
lavale 10 Eesti prominenti. See etendus värskendab nii keha kui vaimu!
Pange oma naeruhääled valmis!
˸30.04 Laulvad kirjanikud Rae
vallas 20.00
Külla tuleb Justin Petrone
Toetas Eesti Kultuurkapital
Jälgi reklaami!

Alati lisandub sündmusi! Jälgi meid
ja reklaami http://kultuur.rae.ee

ÜLESKUTSE –
Rae valla pasunakoori asutamise koosolek
Esimene Jüris tegutsenud pasunakoor saadi kokku 1893. aastal. Nüüd,
varsti pea 130 aastat hiljem, on tekkinud soov ja tahtmine see traditsioon
elustada. Sestap kutsume ülesse kõiki Rae valla pasunamehi ja -naisi

tulema 26. märtsil Rae kultuurikeskusesse pasunakoori taasasustamise
koosolekule. Koosolek algab kell 19.00
ja koosoleku eestvedajaks on Kaido
Järvsoo. Tule, taastame traditsiooni!

Jüri Laulu -ja Muusikaseltsi pasunakoor ja laulukoorid 1896. aasta VI üldlaulupeol. FOTO ALFRED PÕLDMÄE ALBUMIST

22

RAE SÕNUMID
MÄRTS 2020

Rae valla mängude pokkeriturniiril esikoha pälvinud Mihkel Tamm on Eestis
arvestataval tasemel mängija. FOTO: ARDO SÄKS

Pokker on pikamaasport,
edu toob kannatlikkus
Rae valla mängude kuuenda ala, Olybet pokkeri võitis
mäekõrguse ülekaaluga
Omniva, kes kogus Aruheinast ja Järveküla Koolist üle
kahe korra rohkem punkte.
ANDRES KALVIK
„Otsustasime, et me ei võta üleliigseid
riske ja plaan töötas,“ lausus Omniva
esindaja Sandra Eiduks, kes sai individuaalarvestuses tiimikaaslase Mihkel Tamme järel teise koha. „Pokker
on pikamaasport. Ei saa hasardiga
kaasa minna, tuleb mõelda võistkonna
peale.“
Omniva töötajatele ei ole pokker
võõras ala, sest ettevõttesiseses viie-

võistluses on kaardimäng omal kohal.
„Pokkeri teeb ettearvamatuks suur
õnne osatähtsus. On juhtunud, et esimest korda laua taga istuv inimene
saab kõrge koha,“ ütles Eiduks.
Omniva eest võistlesid lisaks Eiduksile ja Tammele veel Janno Sau,
Kristel Neier ja Tiit Haldma. Kuue
parema sekka jõudis kolm Omniva
mängijat.
Rae valla mängude üldarvestuses
jätkab 39 võistkonna konkurentsis
liidrina Team Järveküla, kes edestab
soliidse vahega Lagedi SporTi ja Omnivat. „Tõukerattasõidu ja rannavolle
näol on rasked alad tulemas. Meil ei
ole sel hooajal suuri eesmärke. Võtame
rahulikult ja anname endast parima,“
rääkis Team Järveküla esindaja Meelis
Lepikult.
Rae valla mängud jätkuvad 19. märt-

sil Rae kultuurikeskuses peetava mälumänguga. Võistkond koosneb kuni
neljast mängijast, kellest vähemalt üks
peab olema naine. Osalejad saavad teha
ka eeltööd, sest heliküsimus puudutab
Euroopa riikide hümne.

Olybet pokker

•

1. Omniva 164 punkti, 2. Aruheina
68, 3. Järveküla Kool 62, 4. Rae veteranid 60, 5. Lagedi SporT 56, 6. Team Järveküla 56.
Kokkuvõttes. Üldarvestus: 1. Team
Järveküla 299,4, 2. Lagedi SporT 287,5,
3. Omniva 284,6, 4. Tiim Vaida 277,9,
5. Pipelife 272,6, 6. Rae veteranid 256,4
Külad: 1. Team Järveküla 299,4,
2. Tiim Vaida 277,9, 3. Karla küla 245,6
Ettevõtted: 1. Omniva 284,6, 2. Pipelife 272,6, 3. ABB 244,8

•

•
•

SPORT
MÄRTS 2020
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Rae vald saavutas omavalitsuste
talimängudel teise koha
Rae vald tuli 36. Eesti omavalitsuste
talimängudel kõrgelt hinnatavale
teisele kohale. Kundas, Rakveres,
Aseris ja Otepääl peetud jõuproovil
pidi Rae vald tunnistama ainult
igipõlise rivaali Tartu valla kümnepunktilist paremust. Esikolmikusse
jõudis veel Saue, osales 49 omavalitsust.

ANDRES KALVIK
Suurepärase turniiri tegi võidu pälvinud korvpallimeeskond, kes alistas
finaalis Kambja 34:30. Sama vastasega
kohtuti ka alagrupis ja siis said 31:25
võidu lõunaeestlased. „Sellistel turniiridel on tavapärane, et kui samad
meeskonnad kohtuvad kaks korda, jagunevad võidud võrdselt,“ lausus Rae
meeskonna peatreener Siim Raudla.
Pingelised mängud
„Alagrupis kahe parema hulka tulek
oli meeskonna taset arvestades ootuspärane. Veerandfinaalis olid pingelised mängud Kohila ja Põlvaga.“
Raudla hinnangul oli Kambja turniiri
soosik, sest sisuliselt oli tegemist Eesti
meistrivõistluste esiliigas liidrikohta
jagava Eesti Maaülikooli võistkonnaga. Rae Koss Hansaviimistlus/Estanc
teeb kaasa teises liigas. Korvpallimeeskonda kuulusid Risto Puur, Ragnar
Veismann, Kaarel Traumann, Krist-

jan Evart, Sander Püüa, Menhard
Mardo, Joonas Vaino, Sander Kuusk,
Robert Lilleõis, Romet Ruse, Roland
Prii ja Mikk Sarik.
Rae valla võistkonna esindaja Indrek Raig tõstis korvpallurite kõrval
esile samuti alavõidu pälvinud ujujaid, teiseks tulnud mäesuusatajaid ja
lumelaudureid ning kolmandana lõpetanud kabetajaid. „Meil on väga hea
koostöö Jüris ja Järvekülas treenivate
Keila Swimi, Fortuna ning Orca ujumisklubidega, kes kõik ka oma hoolealuseid võistlusele saatsid,“ ütles Raig.
Parimad teada
Kõige paremad tulemused tegid
ujumises Gerly Herodes, Anete Mooro, Andre Ojala, Fred Karu ja Nonna
Sarana. Kokku võideti ujumises tervelt
15 esikolmiku kohta. Mäesuusatamises pälvisid oma vanusegrupis võidu
Anu Tammamägi ja Emma Tammemägi ning lumelauas olid jätkuvalt
supervormis Berit Raun, Lissel Raun
ja Silvia Zvirgzdins. Pronksisesse kabevõistkonda kuulusid Jüri Herman,
Konstantin Selli, Kaari Vainonen,
Rasmus Golubkov ja Elisabeth Valdma. Juhtide võistlusel saavutasid vallavanem Madis Sarik 14. ja abivallavanem Jens Vendel 16. koha.
„Kokkuvõttes teenisime kuus
punkti rohkem kui aasta tagasi, kuid
Tartul õnnestus seekord teha ideaalilä-

Kõige säravamad tulemused tõid Rae vallale meie tublid ujujad ja korvpallurid.

hedane tulemus,“ märkis Raig. „Arenguruumi näen naiste korvpallis, lauatennises ja murdmaasuusatamises.
Paraku ei olnud me esindatud males,
sest puudus naisvõistleja. Talialadel
on meil keeruline Lõuna- ja Ida-Eesti
sportlastega võistelda, sest lumeolud
on kehvemad, puuduvad suusakeskused ning vallas ei ole tegutsevaid suusaklubisid ega treeninguid noortele.
Omaltpoolt tänan ligi 80 inimest, kes
leidsid muude tegemiste kõrvalt aega
ja võimalust tulla meie valda esindama!“
Omavalitsuste suvemängud toimuvad 10.–11. juulini Paides, kus seekord võisteldakse discgolfis, maastikurattasõidus, kergejõustikus, võrkpallis,
orienteerumises ja mälumängus.

Talialadel on meil
keeruline Lõunaja Ida-Eesti sportlastega
võistelda, sest lumeolud
on kehvemad, puuduvad
suusakeskused ning
vallas ei ole tegutsevaid
suusaklubisid ega
treeninguid noortele.

24

RAE SÕNUMID
MÄRTS 2020

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise
algatamisest

•

Soodevahe küla Kuusiku kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega
nr 286. Planeeritav ala asub Soodevahe
küla idaosas, vahetult Tallinna Lennujaama maandumisraja, COOP logistikalao ning Soodevahe tööstuspargi
vahel. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Suur-Sõjamäe teelt (11290
Tallinn-Lagedi tee) alguse saavalt detailplaneeringuga kavandatavalt teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 20
ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kuusiku kinnistust jagada
välja äri- ja tootmismaa ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
perspektiivne äri- ja tootmismaa.

•

Patika küla Kasesalu kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 284. Planeeritav ala asub Patika
külas Kautjala tee ja Jüri-Vaida tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Kautjala teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, üks transpordimaa sihtotstarbeline kinnistu ja üks
maatulundusmaa
sihtotstarbeline
kinnistu, seada elamumaa krundile
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üld-

planeeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust
23.03.2020–05.04.2020 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 05.04.2020

•

Karla küla Atleedi tee 58 ja Atleedi tee 58a katastriüksuste ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldusega
nr 1622 ning vastu võetud 26.02.2020
korraldusega nr 285. Planeeritav ala
asub Karla külas, Atleedi tee ja Vaadi
tee ristumise vahetus läheduses, olemasolevate väikeelamute piirkonnas.
Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Atleedi teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,14 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on liita katastriüksused
üheks elamumaa krundiks, lahendada ehitusõigus, hoonestustingimused,
juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus. Atleedi tee 58a katastriüksusele
on 10.10.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 178 kehtestatud Karla küla Aaviku kinnistu detailplaneering, mida
muudetakse positsiooni 18 osas.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud elamumaa.

•

Rae küla Loode kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 18.06.2009 korraldusega nr 703 ning vastu võetud 03.03.2020
korraldusega nr 312. Planeeritav ala
asub Rae külas Tallinna ringtee ääres.
Juurdepääs planeeritavale alale planeerida avalikult kasutatavalt Taevavärava teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,6 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 20.10.1998 Rae

Vallavolikogu otsusega nr 168 kehtestatud Loode maaüksuse detailplaneeringut krundi nr 12 osas, jagada
kinnistu üheks elamumaa ja üheks
transpordimaa krundiks, määrata elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala paikneb perspektiivse kaitsehaljastuse maa ja elamumaa juhtotstarbega ala piiril.
Detailplaneeringu kehtestamisest

•

Tuulevälja küla Külma kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 11.02.2020 korraldusega nr 216. Planeeritav ala asub
Tuulevälja küla ja Lagedi aleviku piiril,
Külma pargi vahetus naabruses. Juurdepääs planeeritavatele maatulundusmaa kruntidele nähakse ette Muuseumi teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 22.10.2013 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1142
kehtestatud Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 1 osas. Eesmärk on
olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu jagada kaheks ning
määrata ühele kavandatavale kinnistule ehitusõigus põllumajanduslikul
eesmärgil kasutatava hoone rajamiseks, määrata hoonestatavale krundile
ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud osaliselt perspektiivne haljasala ja parkmetsamaa ning põllumajandusmaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
map.rae.ee
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse
(KeHJS) § 35 lõike 6 alusel. Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 4. veebruari 2020 korraldusega nr 175 Kurna
küla Põlluvälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja jätnud
algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on Põlluvälja kinnistust
jagada välja ärimaa, üldkasutatava
maa ja transpordimaa sihtotstarbega
krundid ning määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused äri-, kaubandus- ja laopindade rajamiseks, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Planeeringuala suurus on

ligikaudu 21 ha. KSH jäeti algatamata,
sest detailplaneeringu kontekstis ei
ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid.
Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi
nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus,
jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus.
Kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu
inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei
ole vajalik. Keskkonnatingimustega
arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8
ja 12 ning korralduse lisa 1 peatükis 5
toodud nõuete kohaselt detailplanee-

ringu koostamise käigus. Korralduses
ning korralduse lisades 1 ja 2 toodu
osas on oma seisukohad andnud Keskkonnaamet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet ja Põllumajandusamet,
kelle seisukohtadest tulenevalt on
korraldust ning korralduse lisasid 1 ja
2 vastavalt täiendatud.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus. Koostaja
on OÜ Entec Eesti (aadress Pärnu mnt
160j, Tallinn, 11317, 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.

Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine ning
Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimine ja rajamine
21.10.2019 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotluse rahuldamise otsuse, mille alusel kaasrahastab
Ühtekuuluvusfondist projekti „Rae
valla Kopli küla Rahula maaüksuse
vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine ning Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine“ projekti nr 2014-2020.7.01.19-2504.
Projekti eeldatav kogumaksumus
on 734 205 eurot, millest Jüri reoveepuhasti rekonstrueerimise osa on 455 345
eurot ja Rahula maaüksuse vk projekti
osa on 278 860 eurot. KIK toetab projekti kokku 477 233,25 euroga.
Projekt koosneb kahest etapist:
I etapp: Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine
I etapi eesmärgiks on Jüri reoveepuhasti tehnohoone (võrehoone) ja aeratsiooni mahuti rekonstrueerimine.
Jüri reoveepuhastis asub vananenud

mehhaanilise puhastuse tehnohoone,
milles asub võreseade. Olemasolevas
tehnohoones puudub liivaeralduse
võimalus. Bioloogilise puhastusetapi
raudbetoonmahutid on õhk-vesi piiripinnal ja veepealses osas amortiseerunud. Projekti käigus on planeeritud
rajada uus piisava suurusega mehhaanilise puhastuse tehnohoone, millesse
paigaldatakse võreseade ja liivapüünis. Liivapüünise lisamine on vajalik
selleks, et liiv ei jõuaks aerotankidesse.
Liiv aerotankides pärsib aeratsiooni
tööd ning nõuab tihedat aerotankide
puhastamist. Lahendatakse ka fosforiärastuse kemikaali hoiustamine
ning paigaldatakse uued kemikaali
dosaatorpumbad. Aeratsioonimahutil
rekonstrueeritakse seinad ja põrandad
samuti kattepaneelid ning vahetatakse aeraatorelemendid. Rekonstrueerimistöid teostamata halveneb reoveepuhasti olukord pidevalt. Selleks,

et ka edaspidi oleks võimalik puhasti
normaalne töö ja väljuv heitvesi vastaks ette antud nõuetele on puhasti
rekonstrueerimine hädavajalik.
II etapp: Kopli küla Rahula maaüksuse vee- ja kanalisatsioonivõrgu
rekonstrueerimine ja rajamine
II etapi eesmärgiks on Kopli küla
Ilumetsa ja Kivikalme teele, Kivikalme põiki ja Ilumetsa lingi tänavatele
ehitada ühiskanalisatsioon ja rekonstrueerida ühisveevärk. Kokku ehitatakse 1332 meetrit ühiskanalisatsiooni
ning rekonstrueeritakse 1444 m ühisveevärki. Ühiskanalisatsiooni ehitus
annab võimaluse 47 kinnistul liituda
ühiskanalisatsiooniga ning ühisveevärgi rekonstrueerimisega lahendatakse muuhulgas ka piirkonna tulekustutusvesi hüdrantide baasil.
Kogu projekti elluviimine parandab keskkonna seisundit.
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Kasutusluba
tagab kindlustunde
Võta meie spetsialistidega
ühendust ja ajame dokumendid
seadusega kooskõlla

projektibüroo.ee

nr 1

kasutuslubade
taotleja Eestis*

* 2019. aastal väljastati
Projektibüroo abil rohkem
kui 250 kasutusluba

REKLAAM
MÄRTS 2020

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059

A+ puhastus
KINNISVARAHOOLDUS
HEAKORRATÖÖD
ERITÖÖD
KODUKORISTUS

Vaata lähemalt www.aplusspuhastus.ee
+372 5399 1650 info@aplusspuhastus.ee
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Metsakeskus.ee

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

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

Mob: 53 78 4619
info.arborgreen@gmail.com
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SIGULDA LILLELAADALE
EESTIMAA MAATURISMI
„AVATUD VÄRAVATE“ KAUDU

GRIL

Reis toimub 1. - 2. mail.
Buss väljub Jürist.
Rohkem infot
www.rosenreisid.ee
või telefonil
5029006

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

AVATUD

T-R 11.00-18.00

ALLIKA tee 2, PEETRI, 75312, RAE vald

GAASIGRILLID
PELLETGRILLID
SUITSUAHJUD
GRILLIGURU.EE

REKLAAM
MÄRTS 2020
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MTÜ Tark Õppija ja Sotsiaalministeeriumi
programm

Ole kooliks valmis!
ettevalmistav programm lastele, kes vajavad õppimisel individuaalsemat
lähenemist ning tuge.
osalemine on TASUTA!
info ja registreerimine:
tarkoppija.ee/programm-hev-lastele/

MTÜ TARK ÕPPIJA
Peetri Keskus, Küti tee 4
www.tarkoppija.ee

Huviringid

Logopeed

Eripedagoog

Intensiivõpe

Kooliks ettevalmistus

Õpiabi
Mudilaskool

SAEVAHETUSKUU
SAEVAHETUSKUU
ON KÄES!
Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
Mootorsaag Husqvarna 130
199€

169€
199€
169€

VAIKNE, KERGE JA VÕIMAS
AKUSAAG STIHL GTA 26
AKU 10,8v Lithium-Ion
JUHTPLAAT X 10cm 1,1mm
SAEKETT 1/4 PM3
AKULAADIJA AL 1 LED

+TASUTA
SAEKETT

Kubatuur
38cm³
219€
199€
Võimsus 1,5kW
Kubatuur
38cm³
Kaal
Kubatuur 4,7kg
38cm³
Võimsus 1,5kW
Võimsus 1,5kW
Kaal
4,7kg
Kaal
4,7kg

149€ 179€
*KÕIK SAEKETID JA JUHTPLAADID -10%!!!
AUTODELE,
MURUTRAKTORITELE

Mootorsaag Husqvarna 440 II
449€

399€

+TASUTA
SAEKETT

YUASA AKUD* -10%
*tavahinnaga tooted sooduses kuni 29.02.2020

Kubatuur 40,9cm³
Võimsus 1,8kW
Kaal
4,4kg

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

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

AIATÄHT SAKU: Tehnika 7 (Saku keskel E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval)
AIATÄHT TALLINN: Tuleviku tee 10, Peetri (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres)
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
TALLINN Tel: 5558 5709 SAKU Tel: 5324 4296 E-post: info@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht
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Kogemus aastast 1995

Anna Danilova
maakler

+372 5308 0742
anna.danilova@pindi.ee

TAHAD MÜÜA KINNISVARA?
Sina puhka, meie
teeme tööd!
Vahendustasu 1,9%
(minimaalne
lepingutasu
500 €).
Pakkumine kehtib
kuni 31.03.2020.

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

www.pindi.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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BRONEERI KOHE AEG
www.autoülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

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

BRONEERIDES
SÄÄSTAD
AEGA JA RAHA!

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

tel. 5866 5695

E-R 9.00-18.00

REKLAAM
MÄRTS 2020

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

•

Müüa lõhutud küttepuud 30–60cm,
kohale toomisega, värske lepp, sanglepp,
kask. Hinnad soodsad. Küsi hinda! Kuiv
lepp ja sanglepp 50 euro/rm. Tel 509 9598,
pakhalupuu@gmail.com.
Müüa maitsev Eesti toidukartul Laura,
30 kg kotis. Hind 12 € kott, ostes korraga 3
või rohkem 10 € kott. Rae vallas transport
tasuta. Lisaks müüa 40 l ja 60 l võrgus
küttepuud lepp/kask. Tel 5343 0025
Õunapuude hooldus ja
noorenduslõikus, võra kujundamine
tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide
pügamine. Okste äravedu. Tel 510 6830,
aednik Lembit Lennuk.
Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd Tel 5352 9476, e-post
mehitus@gmail.com.
Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Lisainfo toomas@
ideaalkliima.ee või tel 5622 0993. Asume
Rae vallas.
Rendi tekstiilipesurid Kärhcer Puzzi
8/1c professional ja süvapuhasta kõiki
tekstiile (autoistmed, vaibad, diivanid
jms). Kohale toomise võimalus,
tel 5340 4575,
avmotorstallinn@gmail.com.
Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel 5819 0200,
Ilusvalgus@gmail.com.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.
Korstnapühkija ja 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. Tel 5307 2076,
info@viimistlusehitus.ee.
Vundamenditööd. Fassaaditööd.
Katusekattetööd. Üldehitustööd.
Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.
Ostan garaažiboksi Jüris või selle
lähiümbruses. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel: 5451 1053.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info 5559 7572.
Auto ost. Ostan kasutusena jäänud
sõiduauto, maasturi või kaubiku, võib
vajada remonti. Kiire tehing. Võta
ühendust: skampus@online.ee,
tel 5365 4085.
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150
€. Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.
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.
Vannitubade ja korterite remont ning
viimistlus. Telefon 525 7443, e-post:
info@remontjaviimistlus.ee, koduleht
www.remontjaviimistlus.ee.
Autode kokkuost! Ostame kõiki
autosid, sõidukeid, aparaate ja
töömasinaid! Võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea
olema arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei aegu!
Tel 5457 5055.

•
•
•
•

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mälestame

ANTS HIIE´t
ja avaldame kaastunnet
abikaasale ja
lastele peredega.
KÜ Ehituse 2/4 elanikud

Südamlik kaastunne Tatjana
Vellama`le abikaasa

MART VELLAMA
kaotuse puhul.
KÜ Ehituse 2/4
majade elanikud

•

•

Miski ei kao päriselt,
me mäletame ja oleme tänulikud.

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

•
•
•
•
•
•

Meie hulgast lahkus naabrinaine

MONIKA KÄRNER
Avaldame kaastunnet abikaasale
ja lastele ema ja vanaema
kaotuse puhul
Marjaku talu pere

Päästeteenistuse teated

10. veebruar Abistati Soodevahe külas
eksinud põdravasikat
11. veebruar Abistati Peetris eksinud
rebast
Tulekahju Jüris Aruküla teel
15. veebruar Likvideeriti avarii tagajärjed Vaida-Urge maanteel
23. veebruar Osutati abi Aruvalla külas
Tiigi talus
25 veebruar Likvideeriti gaasireostus
Peetris
27. veebruar Abitus seisundis loom
Järvekülas Veski teel

Kuigi läksid igaveseks,
mälestus on jääv.
Muld ei seda matta suuda,
meelde meile jääd.
Avaldame sügavat kaastunnet
Liisile perega
kalli ema ja abikaasa

MONIKA KÄRNERI
kaotuse puhul.

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel...
Ei enam naeratust Su suul...
Nüüd tasa leinas nutab tuul..
Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele ja kolleegidele armsa

HELI

kaotuse puhul.
Järveküla lasteaia
Rõõmsate rebaste rühma
lapsed ja nende vanemad

Liisi klassikaaslased Vaida
Põhikooli ajast

VEEBRUARIS LAHKUNUD
JAAN PÕLDMA
ANTS HIIE
MAIE RIISMAA
HELI ŠARKOVSKAJA

KUULUTUSED
MÄRTS 2020

Veebruaris
registreeritud
sünnid
RAIMOND MATVEI
MIKK ROOSILEHT
KRIS ONKEL
RASMUS LEHTLA
JOHANN VALGE
MIKK VÄHI
PAUL VÄHI
MATHIAS TOOMING
CHRISTHOR CHARLES KERES
IKO PARBO
SVERRE JESMIN
NIKO SLESSARENKO
ALEKSANDR PREOBRAŽENSKI
OSKAR LINAMÄE
ARTUR ANDREE ANTSON
ANDER AARE
MARLEEN VALGI
KAISA KÜHN
ELISA KUUSIK
METTE PÕIKLIK
MIINA PLANGI
LORELEI RAJARI
TUULE TUISK
GEANDRA TÕRVA
SÄDE NEEM
LUISE JÄRVE
AKIRA KUUSK
AMELIA VORONOVSKI
RETI MÄGI
ADEELE MOORO
DARJA BASSOVA
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Märtsikuu sünnipäevad
MILJA PEDAJA

94

AINO REINSALU

80

ÕIE AULIK

93

ELMAR OJA

75

AILI RANNASTE

92

ANU-HELJU TÄÄR

75

ALIDA NIKOLAJEVA

92

MARGARITA VIIDERFELD

70

HELJO HELMET

91

ARNOLD VIGOLAINEN

70

ÕIE PULMAN

90

MAIA TUVI-DEBEL

70

LINDA TOOMESSO

89

TÕNU RUUDNA

70

LYUBOV KUNCHEVA

89

VIKTOR JEGOROV

70

JUHANES KOCH

89

ELMAR EENSALU

70

VALENTINA REINSALU

89

TAUNO MARTIN

70

AGO-LEO TAMMIK

87

VJATŠESLAV JAKOVLEV

70

HELMI KASK

87

ARI JUHANI PEKONEN

70

TEA-MALL TENDER

87

AIME RANNAMETS

70

ILMAR SALM

87

SENNI SOIDLA

70

SUSANNA NURJA

86

HELLE RÜTKINEN

70

TAMARA AVRAMENKO

86

URVE KASTEHEIN

70

ALENA YASINSKAYA

85

REIN SUPPI

65

HENNO KASKA

84

RIINA LIUTKEVICIUS

65

RAIA HOKKONEN

83

KOIT KUTTI

65

ALFRED KLAOS

83

LINDA LEONTJEVA

65

HILLE-IIVI KANGUR

83

HEIDO SELMET

65

OLGA TAMM

82

HELJA VÄLK

65

AINO TAMLAK

82

MARJU VARUŠKIN

65

MART SULS

82

JÜRI KERMON

65

LIUDMILA MAKAROVA

82

JURI IVANOV

65

LINDA HÄRMA

81

TEODOR LUCZKOWSKI

65

ELSA MUUGA

81

LUULE RÕÕMUSSAAR

65

LEIDA OZOLS

80

SILVI PEHKA

65

MAIRE SIIMUT

80

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.

Soovitused seoses
uue koroonaviiruse
COVID-19 puhanguga
Kuidas saan hoida ennast ja teisi viiruste perioodil?

Pesen käsi
regulaarselt ja
hoolikalt

Köhides ja aevastades
katan nina ja suu
käsivarrega

Kasutatud taskuräti
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine
või haige, jään koju

Haigestumise kahtluse
korral väldin kokkupuudet
teiste inimestega

Riskipiirkonnast
naastes jälgin
14 päeva jooksul
oma tervist,
võimalusel tööle
ega kooli ei lähe

Koroonaviirust tasub kahtlustada
siis, kui on nii äsjane reisikogemus
haiguse levikupiirkonnast
või kontakt haigestunuga ja
haigusele iseloomulikud
sümptomid nagu köha,
palavik või hingamisraskused

Teavitan
oma töötajaid ja kliente
hügieeninõuetest

Lähetusse minejaid teavitan
võimalikest riskidest ja ohtudest
ning tuletan meelde tavapärased
hügieeninõuanded

Mida saan viiruste perioodil reisimisel silmas pidada?

Väldin kontakti
haigussümptomitega,
eriti köhivate
inimestega

Väldin turge
ja kohti, kus
käideldakse elusaid
ja surnud loomi

Pesen käsi seebi
ja veega või kasutan
alkoholi sisaldavaid
desinfitseerimisvahendeid

Mida saan ettevõttena oma töötajate ja klientide
kaitsmiseks viiruste perioodil teha?

Võimaldan
oma töötajatel
teha vajadusel
kaugtööd

Riskipiirkonnast
naasnud töötajale püüan
leida võimaluse püsida
14 päeva kodus

Tagan nii töö- kui
ka avalikes ruumides
inimestele tavapärased
hügieeni- ja desovahendid

Mida saan viiruste perioodil üritustel osalemisel
ja nende korraldamisel silmas pidada?

Kaalun tõsiselt, kas
ürituse korraldamine
või üritusel osalemine
on hädavajalik

Konsulteerin enne üritust ka
Ürituse korraldajana
on mul kohustus tagada kohaliku tervishoiuteenuse
osutajaga ja lepin kokku
inimestele võimalused
haiguskahtlusega
käte desinfitseerimiseks
juhtumitele reageerimine

Veendun, et igapäevaselt puhastatakse
ja desinfitseeritakse
tualettruumi pinnad,
sh ka prügikast ja
veekraani käepide.

koroonaviirus.ee

Kui olen vanemaealine või põen
kroonilist haigust,
siis väldin avalikel ja
suurüritustel osalemist

Värskeima info
saamiseks jälgin
Terviseameti veebi
ja sotsiaalmeediat

Tervisemure korral saab nõu
perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220,
välismaalt helistades +372 634 6630
Vajadusel suunatakse kõne
hädaabinumbrile 112

