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Jaanuarikuu on olnud aeg, mil saime 
teatud asju oma elus uuesti alustada. 
Kes andis endale lubadusi olla uuel 
aastal sportlikum, kes rohkem aega 
oma lähedastega veeta, kes lihtsalt 
paremaks inimeseks muutuda jne. 
Ka mina loodan, et see epideemia 
on asjad omale kohale loksutanud ja 
väärtustame taas n-ö päris asju. Minu 
taastumine koroonast on samuti võt-
nud oodatust rohkem aega ja tundub, 
et see jätab teatud jälje ka edaspidi-
seks, aga kõik mis ei tapa, teeb tuge-
vamaks.

Õnneks on ilmataat meid üle aas-
tate imelise talveilma ja puhastavalt 
valge lumega üllatanud. Jüri tervise-
rajad pole ammu nii palju lumearmas-
tajaid näinud. Puhas rõõm!

Juba saab vilju lõigata ka meedia-
ringist, mis alustas tööd alles eelmise 
aasta lõpus. Nimelt on just meediarin-
gi noore tehtud foto selle kuu ajakirja 
esikaanel. 

Taaskord tahan eriliselt esile tõsta 
meie sotsiaaltöötajaid, kes on pidanud 
eesliinil ületunde tegema ning anna-
vad igapäevaselt oma panuse, et meie 
valla inimestel oleks kõik vajalik ole-
mas.

Veebruaris tähistame taas Eesti 
Vabariigi aastapäeva, sel korral küll 
virtuaalselt. Kuid mis saab olla pa-
rem, kui vaadata oma kodus turvali-
selt Jarek Kasari kontserti ning nau-
tida head ja paremat pidulaual.

Veebruarikuus on ka sõbrapäev 
ehk hoidke oma sõpru ja lähedasi ning 
nautige maksimaalselt väliseid tege-
vusi. Seda ikka selleks, et püsida rõõm-
sameelsed ja terved!

Vallavanem Madis Sarik

Head  
Rae  
valla 
elanikud!
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˸15.02–21.02 Rae Kultuurikeskuse 
sünnipäevanädal!
Jälgi reklaami!

˸24.02 Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine Rae vallas

MÄRTS

˸06.03 „Naistepäeva Tantsuõhtu 
koos DJ-ga The Best of 90´ Hits“ 
21.00 Rae Kultuurikeskuses!
Jälgi reklaami!

˸07.03 Kolm meest, naine ja 90-
ndad 19.00 Rae Kultuurikeskuses
KOLM MEEST JA NAINE ehk et MÄRT 
AVANDI, LAURI LIIV, JOHAN RANDVERE 
ja NELE-LIIS VAIKSOO tulevad taas, et 
tuua teieni enda „tutikas“ KONTSERT. 
Sõna „tutikas“ sobib uut kava kirjel-
dama ideaalselt, kuna seda kasutati 
palju 1990ndatel. Peamiselt küll asjade 
kontekstis. Kuid mis see kontsertki 
lõppeks muud on kui üks suur, hea asi. 
Käega katsuda küll ei saa, kuid erineva-
tele meeltele teeb pai. Erinevad meeled 
said puudutatud ja lahutatud juba sama 
seltskonna eelmise, esimese ja väga 
publikumenuka ühise kavaga – 3 MEEST, 
NAINE JA KONTSERT. Ning kuna omava-
heline olemine laval, aga ka selle taga, 
sai tookord nii mõnus, siis otsustatigi, 
et tuleb teha veel midagi ühist. Ühist, 
uut nimetajat polnudki vaja väga pikalt 
otsida, sest et rohkem või vähem ühen-
dab seda seltskonda möödunud sajandi 
kõige rajum kümnend ehk 1990ndad. 
Aeg, mil Märt oli usin Mehukattit libistav 
koolipoiss. Lauri aga lõõritas sašlõki-
lõhnalistel Eesti laululavadel koos Black 
Velvetiga ja seega võis lubada endale 
juba pitsikese Royali piiritustki. Nele-Liis, 
vahvlilokid lendlemas tuules, sai käe 
valgeks oma esimeses suures Linnahalli 
muusikalis. Ja Johan …, jah Johan oli 
sisuliselt imik, kes mängis klaveri asemel 
veel autodega ja sai oma tulevast, 
eurolaulikust abikaasat Evelini imetleda 
kõigest läbi teleekraani. Kolm meest ja 
naine teevad sõidu ajas tagasi, selle pöö-
rase kümnendi kõige helgematesse, aga 

ka kõige hämaramatesse soppidesse. 
Taaselustuvad 1990ndate kodumaised 
hitid. Kui need, mille kohta sõpradele ei 
julgegi öelda, et see oli kunagi ka minu 
lemmiklugu… Ja kogu seda muusikalist 
tulevärki vürtsitavad meie humoorika 
neliku lood ja isiklikud mälestused sel-
lest veidrast, pöörasest ajast, mis ometi 
oli nii ilus.

˸11.03 Hiirtest ja inimestest 19.00 
Rae Kultuurikeskuse kohvikus.
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maake-
ra on lame? Kas androidid unistavad 
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas 
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsia-
list Urmas Alas arutlevad maailma üle!
Tule koos meiega kõvasti mõtisklema!

˸12.03 Tanker Õlu & Vinüülid 19.00 
Tankeri tehasepoes

˸13.03 Peetri Kohviku „muusika-
kokteil“ 19.00 Peetri Kohvikus

˸15.03 Rakvere Teater „Hullemast 
hullem“ 19.00 Rae Kultuurikeskuses
Eksimuste komöödia. Proovid on 
lõppenud, kostüümid on valmis, lava-
kujundus paigas, tekst peas. Lavastaja 
astub publiku ette ja juhatab piduli-
kult sisse harrastajate uuslavastuse 
„Mõrv Havershami mõisas”. Kõik peaks 
justkui olema valmis suurejooneliseks 
esietenduseks.
Kuid kuidas etendada 1920ndate mõr-
vamüsteeriumi, kui traagiline kukub 
välja naljakalt? Kui osatäitjad saavad 
vigastada ja dekoratsioon kukub kok-
ku, rekvisiidid kaovad ära, tekst läheb 
meelest. Iga kord kui tundub, et enam 
hullemaks minna ei saa, tabab näite-
seltskonda uus ehmatus, mis paneb 
nende anded proovile.
Lavastus toob vaatajani kõik peened 
nüansid, millest sõltub teatriime või-
malikkus. Nii nagu plaanitult, ei lähe 
tol õhtul miski. Aga lõpuni see lavastus 
jõuab, maksku mis maksab.
Pilet 15/17 €
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/! 

Külasta Rae 
Kultuuri-
keskuses 
näitust  
„BODY MIND“!
Minu mõtted, minu tunded – minu 
keha. Ärkan hommikul, lähen kööki ja 
valmistan endale söögi. Jõuavad kätte 
lõuna ning õhtu ja ma söön jälle. Kõik 
kordub iga päev ja ei tule pähegi, et 
midagi peaks olema teisiti. Võin luba-
da endale kõike, mida mu keha soovib 
– ma olen seda väärt.
Alaväärsus, solvangud, kaalunumber – 
söömine ei ole lihtsalt rutiin. Nii raske 
on lõpetada, nii raske on alustada. 
Valikud, mis peaks olema nii kerged, ei 
ole seda sugugi ja ühel hetkel mõis-
tad, et kontroll pole enam sinu kätes. 
Minu keha, minu valikud – oled oma 
kinnisideede vang.
Grete Berendsen ja Helina Raud on 
kaks gümnasisti, kes on otsustanud 
oma kooli praktilise töö raames luua 
näitus. Näituse eesmärk on kõneta-
da inimesi, kes on puutunud kokku 
toitumishäiretega ja tuua kõigini 
ühiskonnas sageli esinev, kuid varja-
tud probleem. Näitusel on esindatud 
mitmed kunstivormid: video, maal, 
foto ja skulptuur. Näitus on avatud 22. 
veebruarini.

FOTO: HELINA RAUD JA GRETE BERENDSEN
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Kuidas tähistavad Rae valla 
juubeliaastat meie külad  
ja mis on nende ootused?
Alanud 2021. aasta on Rae vallale juubelihõnguline – tähistame tänavu valla 155. sünnipäeva 
ning taasasutamise 30. aastapäeva. Teadupärast on Rae vallas tugev kogukondlik külade liiku-
mine ja just seetõttu uurisime meie külavanematelt, mis on nende ootused Rae vallale, milline 
võiks olla vald tulevikus, kuhu suunda areneda, mis on juba hästi, mida tasuks parendada?

Aruvalla külavanem Kaia Talvik
Rae vallale on väärikaks juubeliks soo-
vida palju. Kuna kriis ei ole veel sel-
jatatud,  siis esmajärjekorras tahaks 
vallale ja vallaelanikele soovida sel 
rõõmsal tähtpäeval TERVIST. Tervist 
nii kehale kui ka vaimule. 

Teiseks tahaks soovida, et juubeliaas-
tal oleksid meil olemas kõiki neli aasta-
aega. Ja et oleks aega neid märgata ning 
viibida iga ilmaga kasvõi natuke LOODU-
SES. Ehk siis uuesti – palju tervist!

Soovime, et valla iive püsiks po-
sitiivne ning Rae valla pinnas oleks 
piisavalt viljakas, et siia oma JUURED 
kasvatada.

Soovime Rae vallale tugevaid KO-
GUKONDI ja et vald suures kasvutu-

hinas ülemäära ei linnastuks. Mida 
rohkem on meil häid lähisuhteid, seda 
õnnelikumad me oleme. Seega soovi-
me Rae vallale ja vallaelanikele liht-
salt – PALJU ÕNNE!

Soovime, et uued ettevõtjad soo-
viksid siin oma tegevust alustada ja 
vanad tegijad jätkata.

Soovime, et  meil oleks palju ET-
TEVÕTLIKKE INIMESI, kes tahaksid 
edendada külaelu ning kogukondi.

Soovime, et juubeliaasta saaks vää-
riliselt tähistatud IGAS VALLA NURGAS. 

Ootused vallale juubeliaastaks: 
vallasisese ühistranspordi käivitami-
ne Jürisse, uue kultuuritraditsiooni 
loomine Vaidas, et elavdada Vaida ko-

gukonna omavahelist suhtlust.

Ootused järgmiseks viieks aastaks
Vaida-Aruvalla valgustatud kerg-

liiklustee väljaehitamine, tervisespor-
di arendamine Vaidas.

Soovime, et LÕUNAPIIRKONNA 
inimeste eluolu oleks vallale sama olu-
line nagu põhjapiirkonna elanike oma. 
Rohkem tuleks väärtustada ka eakaid 
ja teadvustada nende vajadusi.

Aruvallas on väga tore kogukond ja 
plaanid selleks aastaks ambitsiooni-
kad – teha algust külaplatsi väljaehi-
tamisega.

PALJU ÕNNE JA KORDAMINEKUID 
KÕIGILE JUUBELIAASTA PUHUL!

Vaidasoo külavanem Asner Kolla
Vaidasoo rahvas ootab vallalt eelkõige 
seda, et vald oleks näoga oma rahva 
poole. Väikese kogukonnana loodame, 
et kuulatakse ka meie häält, vaatama-
ta sellele, et meid on vähe. Loodame, 
et vallavalitsuse silmis oleme suurte 
asulate elanikega siiski võrdsed.

Mina külavanemana loodan, et 
vallavalitsus hakkab mõistma, et põ-
liseid külasid ei tohi välja suretada. 
Kui samamoodi jätkata, siis jooksevad 
meie väiksemad külad inimestest tüh-
jaks. Tuleks soodustada noorte tulekut 
maale ja luua selleks tingimused. 

Lisaks tiheasustusele tuleb pööra-
ta tähelepanu ka teistele piirkondade-
le ning olla valmis ka eriolukordadeks. 

Loodame, et vald lähtuks oma ot-

sustes ka talupojatarkusest, ilma mil-
leta ei oleks meie eestlased jõudnud 
siia, kus me praegu oleme. 

Rae vallas on hea elada. On valla-
ametnikke, kes teevad suurepärast 
tööd ja kelle pärast tasub omavalitsu-
sel uhkust tunda. Vallal läheb üldiselt 
väga hästi, kuid kindlasti ei saa me 
loorberitele puhkama jääda.

Vaidasoo inimesed on püüdnud ka 
ise oma küla elamisväärsemaks ning 
ilusamaks muuta, näiteks võib tuua 
meie külas asuvate bussiootepaviljo-
nide uuenduse, ehitatud kioski, küla-
turu korraldamise jpm. 

Juubeliaastal on plaanis kioski 
uuendamine ning selle juurde pit-
saahju ehitamine, millest loodame 

suurt tõmbenumbrit ning rõõmu nii 
kohalikele kui ka möödasõitjatele. Lä-
bib ju meie küla iidne maantee, mille 
kaudu on kaupmehed, kuningad ning 
sõjamehed liikunud juba 13. sajandist 
alates. 

Kõigile vallakodanikele tahaksin 
soovitada, et ajal mil võib-olla väga 
palju reisida ei saa, tuleks  avastada 
Eestimaad ja Rae valda. Ka meie valla 
väikestes külades on palju imekauneid 
paiku, nii et tulge meile külla ja kui on 
vaja soovitusi, siis meie külal on ole-
mas oma koduleht www.vaidasoo.ee, 
kust on leitav külavanema kontakt, kes 
oskab küla kohta mõndagi rääkida ning 
võib külalistele kasvõi matkajuhiks tul-
la.
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Lagedi alevikuvanem Bärbel Salumäe
Lagedil on alati rõõm tähistada oma 
juubelit üheskoos Rae valla juubelite-
ga. 

Kui sellel aastal on Rae vald 155 

ja taasasutamisest 30, siis Lagedi 
saab letti lüüa arvu 780 esmamaini-
misest. 

Uhke värk! Soovime särtsu ja nae-

ru ja häid emotsioone juubeliaastaks 
kõigile valla elanikele. 

Ootame Teid külla!
Vaata: www.lagedi.wordpress.com

Ülejõe 
külavanem 
Aleksander 
Torjus
Ülejõe rahvas soovib valla arengu jät-
kumist, rohkem tähelepanu ka ääre-
maadele, eriti ühistranspordi ja teede 
osas ning mis kõige tähtsam – anname 
kõik koos viirusele ühe kena penalti-
löögi, et ta enam kunagi tagasi ei pöör-
duks.
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v Vaskjala külavanem Regina Märtin
Vaskjala küla on väga pika ajalooga 
küla. Jüri kihelkond moodustati aas-
tail 1220–1221 ja algul kandis nime 
Vaskjala samanimelise küla järgi. Aas-
tast 1223 on nimetatud Vaskjala kirik, 
teadaolevalt üks vanimaid Põhja-Ees-
tis, 1241 Taani hindamisraamatus mai-
nitakse Ocrielae kihelkonda (https://
www.rae.ee/ajalugu).

Vaskjala külas asuv Rae koolima-
ja on viimased viis aastat taas avatud 
kogukondliku tegevuse jaoks. Vaskjala 
külarahval on  hea meel, et koolihari-
dust on külas antud 1867. aastast. Prae-
gune maja avati 1933. aasta septembris 
ning selles koolimajas on võimalus 
koos käia, läbi viia töötubasid, käia 
kangastelgedel käsitööd tegemas, pi-
dada külaüritusi, perekondlikke sün-
nipäevi, osaleda lastelaagris ja käia 

kinos või kontserdil. Eriti hea meel 
on,  et 2020. aastal lükkasime Rae valla 
mittetulundusliku tegevuse sihtots-
tarbelise toetuse abil käima keraa-
mika töötoa, mille tegevust soovime 
kindlasti jätkata.

Rae koolimajas tegutseb viimased 
kolm aastast ka Vaskjala Loomeresi-
dentuur, mis  on loomekeskkonnaks 
kunstnikele nii välis- kui kodumaalt. 
Külarahvale meeldisid eriti 2020. aas-
tal Itaalia päritolu skulptori loodud 
okstest ja puitmaterjali jääkidest siili 
ja põdra skulptuurid, mida kutsume 
Ussiaugu teele vaatama!

Rae valla elanike seas on väga po-
pulaarne sportlik hoiak ja aina roh-
kem on näha inimesi kasutamas 
liikumisharrastusega tegelemiseks 
just Jürist Vaskjala külla suunduvat 

kergliiklusteed. Seda teed kasutatak-
se jalutamiseks, aktiivseks käimiseks, 
jooksmiseks, rattasõiduks, rulluisuta-
miseks.

Seepärast julgeme soovitada kõiki-
dele, kes Jürist Vaskjala suunas tuleval 
kergliiklusteel jalutavad või rattaga 
sõidavad, rikastada oma liikumisrada 
lahedate kohtade avastamisega ja võt-
ta sihtkohaks näiteks okstest skulp-
tuurid Ussiaugu teel, looduskaitsealu-
ne Karjavere ehk Kapa ehk Vaskjala 
tamm või Rae koolimaja.

Soovime, et Rae vald jätkab ka 
järgnevatel aastatel turvaliste kerg-
liiklusteede ehitamist eesmärgiga 
soodustada liikumisharrastustega te-
gelemist. Soovime, et kergliiklustee ei 
lõppeks põllul, vaid ühendaks valla kü-
lad omavahel, et saaks liikuda turvali-
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selt ühest külast teise ja propageerida 
noortele valla elanikele jalgratta jm 
kergliiklusvahendite kasutamist.

Vaskjala küla soovib Rae valla ela-
nikele valla juubeliaastaks palju po-
sitiivseid elamusi liikumis- ja  tervi-
seradadel, mille käigus saab tundma 
õppida oma kodukanti!

Tulevikku suunatud mõtted on 
väga vajalikud, kuid samas ei tohiks 
unarusse jätta ka minevikku. Rae val-
la elanikkond on tohutult uuenenud/
noorenenud ja oleks oluline anda 
rohkem informatsiooni sellest, mis 
on siin varem olnud. Meie vald on ju 
meeletult suur oma erinevate piir-
kondadega ja hea moodus juubeliaasta 
tähistamiseks on juba see, et teistest 
küladest ja nende tegemistest rohkem 
teada saada.
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Uuesalu külavanem Palmi Lindjärv
Rae vald on natuke nagu linn, aga sa-
mas suuresti nagu maakoht ehk saab 
tunda end paljuski eemal linnakä-
rast, olles Tallinnale samas väga lähe-
dal. Rae vallas on täna veel palju vaba 
maad ja suured põllud, uuselamura-
joonides kipub kohati kõrghaljastus 
veidi piirkonnast eemale jääma. Prae-
gu puuduvad vallas RMK matkaradade 
stiilis korrastatud avalikud matkara-
jad koos puhkealadega ja uued popu-
laarsed ühiseid õues vaba aja veetmise 
võimalused, nagu madalseiklusrada 

või discgolfi rada, ei laiene igasse külla. 
Vald tegi ägeda üleskutse, pakku-

des elanikele võimalust hakata biojäät-
meid kompostima, soetades valla toel 
kompostreid. Mis oleks, kui Rae vallast 
saaks Eesti esimene n-ö rohevald, kus 
jäätmete sorteerimine on au sees igas 
valdkonnas, majade katustel on ener-
giasäästlikud päikesepaneelid, elamu-
piirkondades on rohkem puid ja korras-
tatud haljastust ning pargialasid koos 
lemmikloomade jalutusväljakutega, 
oleks mitmeid avalikult kasutatavaid 

hea kvaliteediga matkaradasid, mis ela-
nikke üha enam loodusesse viivad? See 
kõik saaks toimuda valla initsiatiivil ja 
elanike kaasamisel, selleks et Rae vald 
võiks olla ka 10 ja 100 aasta pärast hea 
ja puhas elukeskkond, kus inimesed 
soovivad olla ja oma päevi veeta, mitte 
üksnes magama tulla.

Oma küla poolt oleme suuremad 
unistused, kuhu võiks küla koos val-
laga liikuda, kirja pannud ka Uuesalu 
küla arengukavasse, mille 2020. aastal 
vastu võtsime. 

Järveküla külavanem Kaarel Kais
Mina Järveküla külavanemana soo-
vin valla sünnipäevaks kõigile valla 
elanikele õnne isiklikus elus ja pe-
resuhetes, sest selleta ei oma muud 
kordaminekud erilist tähtsust. Vald 
peab arenema tasakaalustatult – 
teede- ja transpordivõrk, haridus-

asutuste võrk, sportimisvõimalus-
te ja vaba aja veetmise võimaluste 
hulk ja mitmekesisus ei tohi jääda 
Peetri ja Järveküla uusarenduste ja 
elanike arvu jätkuvale järsule kas-
vule jalgu. Milliseks vald areneb 10 
või 25 aasta pärast, on paljuski val-

la elanike endi kujundada – mina 
loodan, et Järvekülast ja Peetrist ei 
saa „Tallinna eeslinnad“, vaid tekib 
selgelt eristuv kvaliteetne looduslä-
hedane elukeskkond, mis samas ei 
jää pakutavate võimaluste poolest 
linnale alla. 

Kindluse Kooli spordi-
võimalusi kasutavat kaks 
Järveküla elanikku.

v
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RAUNO LEE
RAIL BALTICU PROJEKTIJUHT

Kohalike rongipeatuste rajamine 
rahvusvahelisele Rail Balticu trassi-
le on otsustatud, nende projektee-
rimiseks on Euroopast rahastuski 
tulemas. Kava kohaselt saab Eesti 
trassiosal olema kaksteist kohalik-
ku peatust, millest neli on planee-
ritud Harjumaale, nendest üks Rae 
valda.

Rahvusvahelised kiired rongid vu-
havad küll kohaliku tähtsusega peatu-
sest mööda, aga regionaalrongid mitte. 
See annab rahvusvahelisele raudteele 
laiema kasutuspotentsiaali. Raudtee-
äärsete asulate potentsiaal elupiir-
konnana kasvab, sest kiire ja tõhus 
ühistransport toob Tallinna töökohad 
kodule lähemale.

Neljast Harjumaale planeeritud 
Rail Balticu kohalikust peatusest tõo-
tab Assakust tulla suurim transpor-
disõlm. Lisaks regionaalrongi peatu-

sele plaanib vald tuua samasse kohta 
maakondliku bussipeatuse, mis loob 
mugava võimaluse ümberistumiseks. 
Lisaks arvestab vald ka võimaliku tu-
levase trammiliini peatusega ning 
võimaliku ringraudteega, kui nende 
rajamine peaks ühel hetkel aktuaal-
seks muutuma. Assaku regionaalrongi 
peatus tuleb otse raudtee peatee äärde 
ooteplatvormile, lisarööpaid selleks ei 
planeerita, küll aga ehitatakse välja 
rahvusvaheliste rongide avariipeatus.

Arutelud käivad
Hetkel arutab Rail Balticu mees-

kond Rae vallaametnikega läbi pea-
tuse lahendust. Selle käigus lepitakse 
kokku asukoht, juurdepääsutee ning 
seonduv taristu, et saaks juba aasta 
alguses algatada detailplaneeringud, 
alustada projekteerimisega ja osta 
maad.

Rahvaarvu erinevusi ja potent-
siaalset reisijate arvu silmas pidades 
valitakse taristu arhitektuurne la-
hendus. Standardse lahenduse juur-
de kuulub ooteplatvorm koos viitade, 
tabloode ja ohutuspiiretega, juurde-
pääsuteed ja parklad. Assakule tuleb 
kindlasti ka jaamahoone, selle lahen-
dust praegu arutatakse. Kui kohalik 
kogukond ja nende esindajad näevad, 
et peatus võiks lisaks baaslahendusele 
pakkuda veel lisavõimalusi ja -funkt-
sioone, tuleb selles osas raudtee raja-

jatega läbi rääkida, aga üldjuhul tuleb 
siis arvestada ka täiendava panusega 
kohalikust eelarvest. Seega on tähtis 
põhjalikult kaaluda, mis on kohalike 
inimeste seisukohast vajalik ja mis 
mitte, sest hooned ja rajatised vajavad 
ka hilisemat hoolt, mitte ainult välja-
ehitamist.

Reisijate arvu kasvuks ollakse 
valmis

Iga kohaliku peatuse juurde pla-
neeritakse koostöös kohalike omava-
litustega piisavalt perspektiivse varu-
ga maad, et vajadusel saaks kaasuvat 
taristut tulevikus laiendada, näiteks 
reisijate arvu kasvades hoone mahtu 
suurendada või parkimiskohti juur-
de luua. Igasse peatusesse rajatakse 
juurdepääsutee, väliala, parkla, jalg-
rattaparkla ja bussipeatus, muidugi 
ka peatust teenindavad tehnorajati-
sed. Peatusesse tuleb ka jalakäijatele 
planeeritud ülepääs  turvaliseks lii-
kumiseks peatuskoha ja ooteplatvor-
mide vahel. Moodulitena rajatud hoo-
nestus on disainitud nii, et vajadusel 
saab mooduleid lisada. Peatuse hoone 
planeeritakse A-energiaklassiga ehk 
energiakasutuse vaates ei tohiks see 
omavalitsusele tulevikus olulisi kulu-
sid kaasa tuua.

Kohalike peatuste ajakava näeb 
ette, et juba praegu räägitakse olulise-
mad küsimused läbi, et saaks algatada 
detailplaneeringu protsessi. Suurema 
osa peatuste taristu rajamise kuludest 
katab riik. Kui kõik läheb plaanikoha-
selt, saavad kohalikud rongid alustada 
oma liiklust rahvusvahelise liiklusega 
samal ajal, sest kõik eeldused on sel-
leks loodud. 

Assaku rongipeatusest võib saada 
kohaliku transpordi sõlmpunkt

RB kohalikud peatused – modular design.

Suurema osa 
peatuste taristu 

rajamise kuludest katab 
riik. 
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Rae Huvialakoolil on vaa-
tamata üleüldistele koroo-
naga seotud piirangutele 
olnud tegus poolaasta ja 
palju toredaid saavutusi.

TEA TARUSTE
RAE HUVIALAKOOLI ÕPPE- JA ARENDUSJUHT

Huvikoolide võimalused mitmekesi-
seks tegevuseks on sel õppeaastal ol-
nud kahjuks üksjagu piiratud. Ära jäid 
traditsioonilised talvekontserdid, esi-
nemised lasteaedades ja hooldekodus; 
kontakttunnid asendusid digikohtu-
mistega, konkursid toimusid distant-
silt. Pillimäng ekraanide vahendusel, 
dokumendikaamera abil õpetatud 
kunstitehnika, kahemeetrised vahed 
rühmatreeningus – sellest kõigest sai 
reaalsus. 

Sõrmed ristis ja palve huulil on nii 
meie õpetajad kui ka lapsevanemad 
lootnud, et lapsed saavad huvikoolis 
edasi käia nagu „vanasti“, ent meil 
kõigil on olnud vaja olla paindlikud, 
kiirelt reageerida, leida üleöö pari-
maid lahendusi, hoida üleval rõõm-
sat meelt ja tegutsemistahet – ka 
siis, kui mõni hea plaan taas tühja on 
jooksnud. „Meie õpetajad ja treenerid 
on olnud supertublid, leidnud häid 
lahendusi, et tunnid saaksid toimu-
da parimal moel ning pingutanud, et 
õpilastele antava hariduse kvaliteet 
piirangute tingimustes ei kannataks,“ 

kiitis Rae Huvialakooli direktor Siiri 
Laid. „Oleme väga tänulikud, et lap-
sevanemad on olnud nii mõistvad, 
püüdnud meiega koos digimaailmas 
hakkama saada ja soovivad oma las-
te jätkamist huvialakoolis ka siis, kui 
aeg-ajalt tuleb seda teha kaugõppe 
vormis,“ lisas ta. 

Iseäranis keerukas on olnud rüh-
matundidega nii spordis, kunsti- kui 
muusikaõppes, kuna viirustõrje esma-
se meetmena kasutatakse just nende 
keelustamist. Kunstiosakonnas eel-
mise aasta lõpul läbiviidud küsitluse 
tulemusena vastas siiski üle 80% lap-
sevanematest, et ei kavatse lapse õpin-
guid antud tingimustes katkestada.

Inspireerivad eduelamused
Koolis ja koos – see soov ühendab 

õpilasi ja õpetajaid. Ent kui midagi 
on keelatud, muutub see ju eriti ihal-
dusväärseks. Ja veel, loomingulistele 
inimestele on piirangud sageli ins-
piratsiooniallikaks ja sportlastele ta-
kistused pärituuleks. Võib-olla on see 
põhjuseks, miks möödunud aasta tõi 
kuldseid, hõbedasi ja pronksikarva 
tulemusi lauluvõistluselt, pianistide 
konkursilt ja joonistamisvõistluselt.

6. novembril toimus Keilas lau-
luvõistlus Harjumaa laululaps 2020. 
Rae Huvialakooli noortel lauljatel 
(Külli Oviri õpilased) läks väga hästi: 
Keilast toodi ära kaks esikohta ja hõ-
behääle eripreemia. 16–18aastaste va-
nuserühmas oli esimese koha väärili-
ne Berit Hallik ja Vladimir Todurov. 

10–12aastaste lauljate seast sai hõbe-
hääle eripreemia Zlata Strelets.

26.–29. novembril toimus vabariik-
lik noorte pianistide konkurss „Eesti 
kõla IX”, kus Rae Huvialakooli kaks 
noort pianisti – Mayla Vernik ja Nelis 
Vernik – saavutasid oma vanuseklas-
sis vastavalt II ja III koha. Ühest pe-
rest pärit Mayla (4. kl) ja Nelis (5. kl) 
õpivad klaverimängu Järveküla filiaa-
lis õpetaja Leonald Kaidja käe all ja 
on kogenud konkurssidel käijad ning 
näidanud häid tulemusi juba aastaid. 
Õpetaja märkis, et tänavu võistlesid 
tema õpilased eliitkoolidele (Tallinna 
Muusikakeskkool, Georg Otsa nimeli-
ne Tallinna Muusikakool, H. Elleri ni-
meline Tartu Muusikakool) mõeldud 
A-kategoorias.

Kunstiosakonna õpilane Lisanna 
Teder osales Eesti koolilaste metsa-
postkaartide konkursil „Tervendav 
mets“. Üle Eesti saadeti konkurssi kor-
raldanud RMK-le 3457 metsapostkaar-
ti 133 erinevast haridusasutusest üle 
Eesti. Lisanna töö „Maagiline mets“ 
sai rahvahääletusel 3. koha ja võima-
lik, et leiab kasutust RMK edasistes 
materjalides. 

Alternatiivsed võimalused
Kõrvuti igapäevaste tegevuste-

ga oleme Rae Huvialakoolis tasapisi 
oma arengukava lihvinud, uusi sihte 
seadnud ning otsinud alternatiivseid 
võimalusi õppetöö vormide rikasta-
miseks ja uute lähenemiste katseta-
miseks. Näiteks on muusikaosakonna 

Loomingulisus õitseb ka piiratud  aegruumis

Flöödiõpetaja Linda Kelder koos õpilaste Annika 
Märtini ja Marii Kõssiga Jüri kirikus esinemas. 

Küll Oviiri õpilased 
Rae valla laulu-
võistlusel esine-
mas. Vasakult Be-
rit Hallik, Vladimir 
Todurov, Pilleriin 
Tõnisson.
FOTO: OTT KATTEL
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üheks uueks suunaks arvutimuusika 
ja salvestusoskused. 

„Kuigi viirusest tingitud isolat-
siooniperioodil on võimalus tavaolu-
korrast enam tegeleda paiksete tege-
vustega, nagu pilli harjutamine, on 
iga esinemisvõimalus muusikule alati 
väga teretulnud. I trimestri lõpus olid 
avalikud esinemised laiema publiku 
ees kahjuks keelatud, seega otsisime 
alternatiivset võimalust. Näiteks või-
maldasime muusikaosakonna 14 õpi-
lasel salvestada helivaramusse oma 
hästi selgeks õpitud palad,“ rääkis õp-
pejuht Margus Ermast. Helisalvestisi 
on peatselt võimalik kuulata Rae Hu-
vialakooli kodulehel.

Jaanuaris maha sadanud lumi andis 
aga võimaluse spordiosakonna õpilastel 
oma valitud erialale natuke vaheldust 
leida, tegeleti aktiivselt suusatamisega 
ja treeningutega lumes. „Pisut teistmoo-
di treeningud pakuvad nii lastele kui 
ka treeneritele vaheldust ning aitavad 
kaasa laste arengule. Kuna sportlaste 
tegemisi on piirangud päris palju mõju-
tanud, siis nii mitmedki olulised võist-
lused on edasi lükatud,“ märkis spor-
diosakonna õppejuht Rain Peerandi  
ja lisas, et häid tulemusi on siiski näida-
nud Rae Spordikooli võrkpallitüdrukud 
(Jüri ja Peetri võistkonnad), kes U16 va-
nuseklassis võitsid kaksikvõidu Eesti 
karikavõistlustel.

Rae Huvialakooli tegemisi kajas-
tame oma kodulehel huvikool.rae.ee, 
samuti FB lehtedel Rae Huvialakool ja 
Rae Spordikool.

Loomingulisus õitseb ka piiratud  aegruumis
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Kõik teavad, et 2020. aasta oli üks 
omapärane aasta, kerge ei olnud 
kellelgi, ka sportlastel. Ei saanud 
korralikult treenida ja järjest jäid 
ära ka oodatud võistlused. Õnneks 
said suurvõistlused (eelkõige Eesti 
meistrivõistlused) pea kõik peetud, 
vaid üks meistrivõistlus jäi ära.

KATI PLAAMUS
Rae valla võistlustantsuklubil Pro-
Level Dance Clubil läks väga hästi. 
Noored treenerid – Roland Zamfir ja 
Marleen Niinsoo – treenisid lapsi nii 
tava- kui ka veebitreeningutes ning 
väikesed sportlased olid aastaringselt 
vormis. Treenerid on väga uhked oma 
kasvandike ja nende meeletu töötahte 
üle, sest see tasus kenasti ära.

Suures konkurentsis olid tantsu-
paarid finalistid Eesti meistrivõist-
lustel ja tõid meile paar hõbemedalit 
ka Tallinna meistrivõistlustelt.  Terve 
aasta peetakse igakuiselt ka Eesti ka-
rikavõistlusi, kus ProLeveli tantsulap-

sed riisusid koore. Parim uudis saabus 
aga aastavahetusel, kui kolm klubis 
tantsivat paari valiti Eesti koondises-
se.

Lisaks on tee klubisse leidnud pal-
jud hobitantsijaid nii väikeste kui ka 
täiskasvanute seas. Kuna Rae vallas on 
sportlasi väga palju, siis jäävad spordi-
keskus ja kultuurimaja juba väikeseks. 
See oli ka põhjus, miks klubi soetas 
päris enda saali. Nüüdseks on nad esi-
mesed vallas, kel on päris oma pesa – 
tantsustuudio Jüri tehnopargis.

2020. aasta edasijõudnud tantsijate 
tulemused:

• Tristan Joonas Pajusalu ja Claudia 
Loviisa Neidla – EM 4. ja 6. koht ning 
esimesed kohad nii EKV Ladina-Amee-
rika kui standardtantsude arvestuses. 
(2021 Eesti koondise liikmed)

• Oskar Lipp ja Poliina Kussov – EM 
Ladina-Ameerika tantsudes 8. koht, 
EKV B- klassi hõbedad ning vabaklassi 
pronksid. (2021 Eesti koondise liikmed)

• Mert Hirlak ja Kendra Eliisa Neidla 
– Tallinna MV Ladina-Ameerika tant-
sude hõbedad, EKV Ladina-Ameerika 
tantsudes C-klassis hõbedad ja vabak-
lassis kuuendad. (2021 Eesti koondise 
liikmed)

• Marlon Hellaste ja Maria Helena 
Raaga – EM standardtantsudes 7. koht, 
Tallinna MV Ladina-Ameerika tantsu-
des hõbedad,  EKV vabaklassis Ladina-
Ameerika tantsudes 7. koht ja EKV va-
baklassis standardtantsudes 10. koht

• Nikita Veritsev ja Lisanna Mäesa-
lu – EM standardtantsudes 9. koht, EKV  
D- klassis Ladina-Ameerika tantsudes  
8. koht ja standardtantsudes 9. koht

• Mehis Niinsoo ja Anna Elisa Raaga 
– EM standardtantsudes 10. koht, EKV 
E- klassis Ladina-Ameerika tantsudes 
10. koht ja standardtantsudes 12. koht

Klubi tegemistel saab silma peal 
hoida kodulehel www.proleveldancec-
lub.com ja sotsiaalmeedia kontodel nii 
Facebookis kui Instagramis. 

2020 – keeruline, kuid väga edukas 
tantsuaasta!

Oskar Lipp ja Poliina Kussov.
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Uus lasteaed kerkib Järvekülla 
aadressile Sõnajala tee 3 (Käokella 
arenduse vahetus läheduses). Las-
teaeda ehitab ettevõte  
Pro Ehitus OÜ.

Seoses sellega kutsusime kõiki Rae 
valla elanikke novembrikuus osalema 

uue lasteaia nimekonkursil. Kõige so-
bilikumaks nimeks valiti kõige enam 
pakutud Sõnajala lasteaed. Üllatusau-
hind läheb Keidi Võsule.

Viimastel kuudel on käinud konst-
ruktiivne projekteerimistöö ning 
lasteaia esimesed visuaalsed vaated 
on sündinud. Arhitektuurselt on uus 

maja minimalistlik, põhjamaine ja 
looduslähedane. Võrreldes meie ole-
masolevate lasteaedadega hakkab ma-
jas paiknema lift ning laadimiskohad 
elektriautodele.

Ehitustegevus krundil hakkab pih-
ta veebruaris. Lasteaeda on planeeri-
tud kuus rühma.

Algasid Sõnajala lasteaia ehitustööd!
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Tõnis Kõiv:  
Rae valda rohkem 
innovatsiooni!

Rae vallavolikogu esimehe Tõnis Kõivu selja taha 
jääb ala, kuhu peaks 2022. aastal tulema Peetri pargi 
arenduse teine etapp.
FOTO: ANDRES KALVIK
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Kastist-välja-lahendusi leidub maa-
ilmas hulgaliselt ning Rae vald võiks 
Kõivu arvates olla kohaks, kus neid 
katsetada esimesena ehk olla teistest 
sammuke ees ja miks mitte hiljem ka 
alaliselt rakendada.

Rae valla käesoleva aasta eelarve 
on 64 miljonit eurot. Milliseid prio-
riteete ja investeeringuid esile tõs-
taksite?

Tänavu investeerib vald põhiliselt 
haridusse ja teedesse. Haridusele ku-
lub 12,4 miljoni euro suurusest inves-
teeringute kogumahust 40%. Valmis 
saab Kindluse Kool, Järvekülla Sõnaja-
la teele ehitame uue lasteaia, uuenda-
me Peetri kooli sporditaristut ja Jüris 
alustame põhjalikumat ümberehitust.

Ligi neli miljonit investeerime 
teedesse. Näiteks saavad korda Va-
na-Järveküla sõidu- ja kergliiklustee, 
Veskitaguse sild koos sõidu- ja kerg-
liiklusteega, Tammi tee saab projek-
teeritud ja ehitatud, rajatakse Pargi 
tee ning Küti tee ja Pargi tee ringrist-
mik, Lagedil teeme korda Liiva ja Kan-
gilaski teed ning ehitame Jaama täna-
vale kergliiklustee. Pajupeal ehitame 
valmis puuduva kergliiklustee lõigu 
Veskitaguse tee ja Seli tee vahel. Olu-
line on ka rõhutada, et tolmuvabaks 
saavad Kautjala tee ja Samblamäe- 
Seljaküla teed.

Kuigi üldist palgatõusu ei tule, 
otsustas vald jätakata õpetajatele 
100 eurose palgalisa maksmisega.

Peame juba aastaid õpetajatele 
konkurentsivõimelise palga maks-
mist väga tähtsaks, et meie lapsed 
saaksid võimalikult hea hariduse ja 
ettevalmistuse eluks. Kuna õpetajate-
le maksab palgaraha riik, siis oleme-
gi otsustanud valla eelarvest maksta 
õpetajatele palgalisa. Alustasime mõ-
nekümne euroga ja nüüd oleme jõud-
nud 100 euroni. Kuigi selleks aastaks 
riik õpetajatele palgatõusu ei võimal-
danud, siis Rae vallavolikogu palga-
lisa ikka maksab. Pean väga tähtsaks, 
et me seda palgalisa suudaks edaspidi 
veelgi tõsta, sest meie haridusasutu-
sed vajavad häid õpetajaid ning palk 
on kindlasti üks motivaatoreid, miks 
valida töökohaks Rae vald.

Üheks märgiliseks sammuks on 
valmisolek palgata kümne uut töö-
tajat. Millised valdkonnad vajavad 
uut tõuget ja kuidas jõuab efekt val-
laelanikeni?

Rae valla elanikkond kasvab um-
bes tuhat inimest aastas ning iga uus 
valla kodanik ja maksumaksja on õi-
gustatud saama vallalt teenuseid, sh 
võimalust otseselt ametnike poole 
pöörduda. Mõnda aega on suudetud 
kasvavat töökoormust täita üha suu-
reneva töö intensiivsusega, aga sellel 
on ka omad piirid. Volikogu andis val-
lavalitsusele õiguse leida konkursside 
teel mitmeid uusi spetsialiste prak-
tiliselt igasse eluvaldkonda, näiteks 
haridus- ja sotsiaalametisse lastekait-
sespetsialist, planeerimis-, ehitus- ja 
keskkonnametisse järelevalvemenet-
luse spetsialist, arendus- ja haldus-
ametisse heakorratöötaja, kinnisvara-
haldur jne. 

Olen kindel, et uute spetsialistide 
lisandumine aitab tõsta vallavalitsu-
se töö kvaliteeti, sh suhelda rohkem 
inimestega, anda kiiremaid vastuseid 
pöördumistele ja kokkuvõttes pakku-
da paremat avalikku teenust ning an-
nab meile võimaluse tegeleda ka pike-
ma planeerimisega.

Kui palju on koroonakriisiga 
seonduv mõjutanud Rae vallavoli-
kogu tööd?

Eelmise aasta kevadel kehtestatud 
eriolukord avaldas otsest mõju, sest 
märtsikuu volikogu toimus nädal aega 
hiljem. Suutsime kiiresti reageerida 
ning kasutada tehnilisi lahendusi ja 
kuna volikogu istungid toimuvad Rae 
Kultuurikeskuse suures saalis, siis 
saime lihtsasti tekitada kahemeetrise 
distantsi volinike vahel. Pean tähtsaks, 
et ükski volikogu istung ei ole eriolu-
korra tõttu toimumata jäänud. Elanike 
poolt valitud saadikud on teinud oma 
tööd ja võtnud vastu otsuseid. Krii-
siolukord nõuab kiiret reageerimist 
ja seda on vallavalitsus Madis Sariku 
juhtimisel ka teinud. Aga kõike ei saa 
otsustada valitsus, teatud küsimused 
on ainult volikogu pädevuses.

Eelmise aasta suveks täiendas vo-
likogu valla põhimäärust ja sätestas 
täpsemalt kaugtöö võimaluse, mida 
oleme olnud sunnitud alates eelmise 
aasta detsembrist jälle kasutama.

Rae vallavolikogu esimehe 
Tõnis Kõivu sõnul võiks 
vald end identifitseerida 
kui innovatiivsete ideede 
testimise piirkond. Esimene 
samm on tehtud – 2022. aas-
tal on kavas Peetri-Järvekü-
la piirkonnas käima panna 
viis isejuhtivat väikebussi.
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v Kriisitingimustes on palju räägi-
tud laenu võtmisest. Kuidas hindate 
Rae valla laenukoormust?

Rae vald on kiiresti kasvav vald 
ja seetõttu on meil vaja palju inves-
teerida. Me ei saa oodata, millal uute 
maksumaksjate lisandumisest kogu-
neb uue lasteaia või kooli ehitamiseks 
vajalik raha. Peame võtma laenu ja 
ehitama kohe valmis nii lasteaia kui 
ka kooli. Rae valla laenukoormus on 
2021. aastal 61,5%, mida hindan opti-
maalseks. Suudame laene teenindada, 
aga on ka võimalus laenu juurde võtta 
(seadus lubab kuni 100%). Koroonakrii-
sist tulenevalt on jätkuvalt keeruline 
hinnata majanduskasvu ja sellest tu-
lenevalt ka maksulaekumist, kuid Rae 
valla finantsid on hästi juhitud ja see-
ga oleme valmis ka pikemaks kriisiks.

Rae valla lõunapiirkonnast on 
kosta, et vallavalitsus pöörab neile 
oluliselt vähem tähelepanu. Kuidas 
kriitikasse suhtute?

Kriitikasse suhtun üldiselt hästi. 
Aus tagasiside teeb mulle alati rõõmu 
ja võimaldab paremaks saada. Kuigi 
minuni ei ole jõudnud märke, et osa 
vallast vähem tähelepanu saab, siis 
tuleb ju tunnistada, et Peetri ja Jüri 
kandis elab rõhuv enamus Rae valla 
elanikest. Seetõttu on ka mõistetav, 
et paljud tegevused toimuvad seal ja 
sinna ka investeeritakse. Aga sellegi-
poolest ei ole ei Vaida ega Lagedi kant 
kuidagi unustusse jäänud, ei varase-
matel ega käesoleval aastal. Näiteks on 
volikogu täiendanud perearstide toe-
tamise korda, et perearstiteenus oleks 
kättesaadav ka Vaidas ja Lagedil ning 
vallavalitsus püüab koostöös elanike, 
perearstide ja Terviseametiga olukor-
rale parimat lahendust leida.

Vallavalitsuses on arutatud, 
et vallale kuuluvaid kinnistuid ei 
peaks müüma, vaid andma pikaaja-
lisele rendile. Toetate mõtet?

Teatavasti on üks Rae valla eripä-
ra, et vallale kuulub märkimisväärselt 
maad, mida avalikul enampakkumi-
sel võõrandada ning millest investee-
ringute rahavajadust katta. Idee maa 
müügi asemel hoopis hoonestusõi-
gust müüa, tasub kindlasti arutamist 
– on nii plusse kui ka miinuseid. Ela-
nike kiire kasv nõuab suuri investee-

ringuid ja selleks vajame korraga palju 
raha. Kinnistu müügist saadud rahast 
oleme ehitanud lasteaedu ja koolima-
ju. Varem või hiljem hoogne areng pi-
durdub ja saabub stabiilsem faas ning 
siis sobib paremini nn pikk raha. Hoo-
nestusõiguse võlu ongi selles, et raha 
laekub väiksemate summadega, aga 
see-eest pika aja jooksul. Minu arvates 
väärib idee läbiarvutamist ja riskide 
hindamist.

Peetri piirkonna elanikud on su-
vel avatud pargi soojalt vastu võt-
nud. Tegemist on esimese etapiga, 
kuidas pargi arendusega edasi min-
nakse?

Peetri park on suurepärane ja ela-
nike vastuvõtt samuti. Kuid tõesti, 
park ei ole sugugi lõpuni valmis – ka-
vandamisel on nii teine kui ka kol-
mas etapp. Käesoleval aastal vajame 
aga kõigepealt aega elanikega aruta-
miseks ja ideekorjeks, et kõik head 
mõtted kokku koguda. Mida rohkem 
inimesi algatuses kaasa lööb, seda pa-
rema tulemuse saame. Isiklikult näen, 
et Peetri pargis võiks olla tänapäevane 
liuväli, nagu me Tallinnast Harju tä-
navalt teame. Usun, et nii Peetri kooli 
õpilased kui ka täiskasvanud vajaksid 
liuvälja, kus saaks novembrist märt-
sini uisutada ja lõbusasti aega veeta. 
Ka valla eelarves oleme arvestanud, et 
2022. aastal võiks Peetri pargi teise eta-
pi valmis ehitada.

Samm on edasi astutud ka Üle-
miste promenaadi rajamisel. Palun 
rääkige täpsemalt!

Ülemiste promenaadi rajamiseks 
vajalik detailplaneering on kehtesta-
tud ning siinkohal tänan ametnikke 
ja maaomanikke tänu kelle tööle ning 

mõistlikkusele planeering valmis sai. 
Nüüd järgneb projekteerimine ja see-
järel asjaõiguslikud kokkulepped maa-
omanikega ning siis tuleb leida ka ra-
halised vahendid. Suvel meediast läbi 
käinud Tallinna Vee plaanid Ülemiste 
järve sisse „uue järve“ ehitamiseks 
lennujaama juurde aitavad pikemas 
perspektiivis kaasa järve lõunakülje 
avamisele elanike juurdepääsuks. Va-
rume kannatust!

Rae vald pälvis 1,2 miljoni euro 
suuruse rahastuse nõudepõhise 
ühistranspordi rakendamiseks. 
Plaan on panna 2023. aastal Peet-
ri-Järveküla piirkonnas käima viis 
isejuhtivat väikebussi. Millist kasu 
annab see kohalikele elanikele?

Rae vald on alati püüdnud olla 
uuendusmeelne ja vastuvõtlik uutele 
võimalustele. Nõudepõhine ühistrans-
pordilahendus on just midagi sellist, 
mida veel kuskil maailmas olemas ei 
ole. Kui meeskonnas on Helsingi ja 
Tallinna ülikoolid ning Tallinna linn, 
siis on väga mõistlik, et ka Rae vald 
selles projektis kaasa lööb. Tänu eel-
misel suvel volikogu poolt loodud in-
novatsioonikomisjonile olime selleks 
projektiks valmis ning nii õnnestuski 
71 kandidaadi seast esile kerkida. Ko-
halike elanike põhiline kasu saab ole-
ma liikumisvõimaluste parandamine 
kogu maailmas uudsel moel ja kaud-
selt kasvatab see Rae valla kui elukesk-
konna kvaliteeti, et just meil sellised 
võimalused on.

Teie kui jurist olete õige inimene 
vastama küsimusele, kes on süüdi, 
kui isejuhtiv buss peaks põhjusta-
ma avarii?

Praegu seda vastust veel ei ole, aga 
ka see on osa pilootprojektist, et lisaks 
tehnilisele poolele peab selge olema 
ka juriidiline pool. Siinkohal on väga 
oluline Rae vallavolikogu innovat-
sioonikomisjoni esimehe ja riigikogu 
liikme Mart Võrklaeva panus, et aidata 
viia teadmine ka seadusandjani, sest 
juriidilist poolt saab aidata lahendada 
riigikogu. Värskelt moodustatud uus 
koalitsioon riigis suurendab neid või-
malusi veelgi.

Milliseid targa linna lahendusi 
võiks veel Rae vallas testida?

Rae vald on 
alati püüdnud 

olla uuendusmeelne 
ja vastuvõtlik uutele 
võimalustele. Nõudepõhine 
ühistranspordilahendus 
on just midagi sellist, 
mida veel kuskil maailmas 
olemas ei ole.
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Suures plaanis võiks kohad, kus 
targa linna lahendusi kasutada oleks 
vaja, jagada kolmeks: transpordikor-
raldus, energiasääst ja avalike teenus-
te kättesaadavus. Minu ettepanek on, 
et kõik Rae valla hooned võiksid olla 
„targad“, kus elektri, kütte ja ventilat-
siooni tarbimine oleks juhitud tulene-
valt kasutajatest. See annaks märki-
misväärse kokkuhoiu. Võimatu on üles 
loetleda kõiki uuendusi, mis võiksid 
meile tulevikus kasulikud ja seega ka-
sutatavad olla. Põhiline on omada ava-
tud meelt ja loomingulist mõtlemist, 
et olla valmis pidevateks uuendusteks.

Jaanuarikuu on olnud lumeri-
kas ka Harjumaal. Paraku ei ole Rae 
vallas ülemäära palju võimalusi kel-
gutada ja suusaspordiga tegeleda. 
Kuidas edeneb Aaviku küla suusa-
keskuse rajamine?

Eks neid talverõõmude nautimise 
kohti ikka on. Peetri pargis saab kel-
gutada ja suusatada, sealsamas kõr-
val on kohe ka kelgumägi ja neid on 
Peetris veel. Jüri terviseradadel on 
suusarada ja kohe kõrval kelgumägi. 
Aaviku suusamägi kasvab jõudsalt ja 
saab ilmselt täismõõtmetesse varem-
gi, kui algul arvatud. Juba on arutusel 
ka ideed piirkonna laiema kasutusele 
võtu suunas ning praegu ongi hea aeg 
erinevate ideede kogumiseks. Mõistlik 
oleks kaasata erapartner, kellel oleks 
hea idee ja ka võimekus seda ellu viia. 
Üks huvi ja idee juba on, aga teisedki 
oodatud. Eesmärk on ikka sama – luua 
atraktiivne puhkeala, mis kasutab 
loodavat suusamäge parimal moel, ee-
listatult aastaringseks tegevuseks ja 
kuhu oleks põhjust tulla nii Rae valla 
elanikel kui kõigil teistel huvilistel. 
Asukoht on soodne ja seetõttu kuju-
neb Aaviku suusamäest kindlasti tu-
gev tõmbenumber.

Suures plaanis 
võiks kohad, 
kus targa linna 

lahendusi kasutada oleks 
vaja, jagada kolmeks: 
transpordikorraldus, 
energiasääst ja avalike 
teenuste kättesaadavus. 

Esmakordselt välja antud Rae valla 
esindusvõistkonna toetuse pälvisid 
Eesti korvpallimeistrivõistluste 
esiliigas osalev Rae Koss/Hansavii-
mistlus ning Eesti võrkpallimeist-
rivõistluste esiliigas kaasa tegevad 
Liider/Rae vald meeskond ja Peetri 
VK naiskond. Esindusvõistkonnaks 
nimetatakse tulemustele vastav 
võistkond üheks aastaks, toetuse 
suurus on 30 000 eurot.

„Rae vallas on rohkem kui 20 000 
elanikku ja oleme seega suuremad kui 
enamik maakonnalinnu Eestis. Nii 
mitmelgi neist on oma esindusvõist-
kond, mille eesmärgiks on innusta-
da nii noori kui ka täisealisi spordiga 
tegelema, anda võimalus oma mees-
konnale kaasa elamiseks ning tõsta 
selliselt kodukoha väärtust,“ selgitab 
Tõnis Kõiv. „Rae vald on astunud selle 
sammuga nende omavalitsuste hulka, 
kus lihtsalt ei võimaldata harrastus-
spordiga tegelemist, vaid kus on saa-
vutatud tase, et võistelda Eestis kõrg- 

ja esiliiga tasemel.“
Käesoleva aasta Rae valla eelarves 

on ette nähtud vahendid Jüri staa-
dioni projekteerimiseks ja ehitami-
sega alustamiseks. Plaanide kohaselt 
valmib täismõõtmetes staadion koos 
täismõõtmetes jalgpalliväljakuga 
2022. aastal ja siis on lootus, et Rae 
vald saab endale esindusvõistkonna 
ka jalgpallis.

Esindusvõistkonna toetuse 
pälvis kolm klubi

Rae Koss.
FOTOD: OTT 

KATTEL

Rae valla võrkpalli esindusvõistkond.

Rae vald on astunud 
selle sammuga 

nende omavalitsuste hulka, 
kus lihtsalt ei võimaldata 
harrastusspordiga 
tegelemist, vaid kus 
on saavutatud tase, et 
võistelda Eestis kõrg- ja 
esiliiga tasemel.
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Sügis ja kooli 
astumine pole  
enam kaugel!

Taotlusele tuleb lisada: 

• sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia

• väljavõte tervisekaardist

• olemasolul nõustamismeeskonna otsus
20. juuniks esitatakse täiendavalt koolivalmi-

duskaart ja foto õpilaspileti jaoks.
Rae vallas on 6 munitsipaalkooli. Koolikohta-

de määramisel arvestatakse sama pere teiste laste 
õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust 
koolile.

Sügisel kooliteed alustavate laste 
koolitaotluste esitamine algab  
10. veebruaril ja kestab 31. märtsini. 
Taotlusi saab esitada Rae valla e-tee-
nuste keskkonnas:  
iseteenindus.rae.ee        haridus        
koolikoha taotlus        2021/2022.

Järveküla Koolis alustab 2021 sü-
gisel kolm esimest klassi. Kooli-
päev algab 8.30 hommikuringiga. 
Klassiõpetajate sõnul on see koht, 
kus lapsed saavad koolipäeva sisse 
elada. Selles tunnis saab rääkida 
väga paljudel erinevatel teemadel, 
mis puudutavad nii käitumist kui 
ka ainetunni väliseid teemasid. 
Pikapäevategevused on põimitud 
huviringidega kella 14.00-ni.

Kaks sotsiaalpedagoogi on klassid 
omavahel ära jaotanud ja rakenda-
vad koostöös klassijuhatajatega „Kiu-
samisest vabaks” programmi. Kaks 
korda aastas on teistmoodi õppimise 
päevad, millal kutsume kooli töötube 
läbi viima ja esinema erinevate elu-
kutsete esindajaid, noortele suunatud 
koolituste tegijaid ning korraldame 
õppekäike. Päev toetab nüüdisaegse 
õpikäsituse rakendamist ning riikli-
kus õppekavas ette nähtud üldpäde-
vuste ja läbivate teemade õpetamist. 
Aitame noortel mõista, miks ja kuidas 
läheb koolis õpitut päriselus vaja ning 
millised on tänased ja tuleviku ame-
tid. Selleks teeme koostööd kohalike 
ettevõtete ja Eesti Töötukassa karjääri-
keskusega ning osaleme Eesti Kauban-

dus-Tööstuskoja programmis „Tööle 
Kaasa!”. Kunsti- ja tööõpetusetunnid 
on algklassides liidetud käeliseks te-
gevuseks. Koolimaja ilmestavad õpi-
laste loometööde väljapanekud, nende 
kujundada on ürituste plakatid, koo-
lipäeviku kaaned. Silmapaistvamaid 
õpilasi tunnustatakse hoolekogu rin-
namärgiga.

Aastat läbivasse digivõistluste 
paketti kuuluvad ühtaegu nii küber-
turvalisuse teemad kui ka antud kuu 
uudiseid käsitlev mälumäng. Kõik 
klassid käivad vähemalt korra aastas 

loodusmatkal või õppekäigul. Kooli 
õppekavas on kuni 6. klassini ujumine,  
4. klassis argumendiõpetus, 7. klassis 
informaatika ja valikaine (nt mul-
timeediumi alused, robootika, briti 
kultuurilugu) ning maksimaalselt on 
tunde antud matemaatikale, loodu-
sainetele. Võõrkeeleõpe algab 2. klassis 
inglise keelega ning 4. klassis lisandub 
sellele teine võõrkeel (saksa või vene 
keel). Kooli loomisest peale tegeleme 
teaduse populariseerimisega. Kool on 
avatud kogukonna tegevustele, kaa-
same lapsevanemaid külalistundide 
läbiviimisel ja ühisürituste korralda-
misel õppetöö rikastamiseks.

Õppetöö tulemusi hinnatakse 
skaalal “A” – “F”. Eristavat hindamist ei 
kasutata 1. klassi esimesel trimestril. 
Tähele lisatakse kommentaar. Aine-
valdkonnas „Kultuur“ vaagitakse õpi-
tulemuste saavutatust skaalal arvesta-
tud/mittearvestatud.

Teabepäev kooli astujatele toi-
mub 15. märtsil. Direktor Mare Räis 
mare.rais@jarvekyla.edu.ee, õppejuht 
Piret Lehiste piret.lehiste@jarvekyla.
edu.ee, hariduslike erivajadustega las-
te õppe koordinaator Katrin Perova ka-
trin.perova@jarvekyla.edu.ee.

Esimesse klassi astujale Järveküla Koolist

Kooli moto “Õppimine on elustiil” on 
õpilaste tööna vormunud valgusinstal-
latsiooniks koostöös kohaliku ettevõtte-
ga Volume Design.
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Vana ja väärikas, samas kaasaegne 158-aastane  
Vaida Põhikool ootab uusi õpilasi!

PIRET HALLIK
VAIDA KOOLI DIREKTOR

Vaida koolis käivad valdavalt Vaida 
aleviku ja lähedal asuvate külade 
lapsed, kuid viimastel aastatel on 
lisandunud õpilasi ka Rae valla teis-
test piirkondadest. 

Kooli eripäraks on looduslikult 
kaunis asukoht ja territoorium. Ter-
ritooriumil on aktiivseks tegevuseks 
palju erinevaid võimalusi: tasakaalu-
rajad, ronilad, välitenniselauad, suur 
staadion, algajatele rulatajatele skate-
park ning korvpalliplats, mis muutub 
talvel uisuväljakuks. Eriliseks teeb 
kooli õueala imeline õunapuuaed. 

Koolimajas on avarad ning maitse-
ka interjööriga puhkesaalid, klassiruu-
mid ning kabinetid. 

Kool on saanud 2017. aastal Harju-
maal „Turvaline kool“ tiitli ning 2019. 
aastal Rae valla, Harju Omavalitsuste 
Liidu ning Eesti Vabariigi Presidendi 
tunnustuse konkursil „Kaunis Kodu“,  
saades asutuste kategoorias I koha. 
Kooli territooriumil asub ka Vaida 

Noortekeskus.
Lisaks akadeemiliste teadmiste 

omandamisele peab Vaida koolipere 
oluliseks elus vajalike oskuste oman-
damist ja väärtuskasvatust. 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärkideks 
on tagada võimalikult palju õpilastele 
õppeprotsessis individuaalset lähe-
nemist ning silmaringi avardamist. 
Olulisel kohal on turvatunde loomine, 
sõbralikkus, viisakus ning austus.  

Õppetöö läbiviimisel kasutatakse 
palju erinevaid õppemeetodeid, ollak-
se innovaatilised ja uuendusmeelsed, 
kuid pisut ka konservatiivsed.  

Õpilaste õppeedukus on kõrge. Eel-
misel õppeaastal lõpetasid 144 õpila-
sest 99 väga heade ja heade tulemus-
tega. 9. klassi lõpetajatest on valdav 
enamus jätkanud õpinguid erinevates  
gümnaasiumites ning teised on vali-
nud erialaõppe erinevates kutseõppe-
asutustes.  

Koolis tegutseb aktiivne õpilas-
esindus. Peale õppetööd on võimalik 
osaleda huviringides. Huviringe on 
koolis palju, lähtutakse õpilaste hu-

videst kui ka andekusest. Õpilased on 
saanud erinevates valdkondades nii 
maakondlikke kui ka riiklikke  tun-
nustusi. Seda kõike kajastab kooli vee-
bileht. 

Õpilastele, kellel ilmnevad õpi-
raskused või kes vajavad muul moel 
abi, on toeks ning nõustajateks psüh-
holoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, 
abiõpetajad, õpiabiõpetajad. Tähtis on 
varajane märkamine ja kiire aitamine 
koostöös perega!

Tulevased õpilased, lapsevanemad! 
Hetkel on planeeritud tulevaste 

1. klasside õpilaste vanemate koos-
olek 05.05.2021 kell 18.00 Vaida koo-
lis (Vana-Vaida tee 15, Vaida). Kuid pa-
lume kindlasti jälgida kooli veebilehte. 

Vanemad, kes koolimajas varem 
käinud ei ole ning soovivad enne 
05.05.2021 koolimajaga tutvuda, soo-
vitame helistada kantselei numbrile 
603 5232 ning leppida kokku sobiv aeg.  
Kohtumise aeg sõltub epidemioloogi-
lisest olukorrast riigis ja piirkonnas.  

http://www.vaidakool.ee

Vaida kool linnulennult.
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LUULE NIINESALU
PEETRI LASTEAED-PÕHIKOOL DIREKTOR

Peetri kooli visioon on: „Peetri 
kooli õpilane on õnnelik, ennast 
tundev ja motiveeritud õppija“. 
Meie eesmärk on, et iga laps saaks 
koolist kaasa positiivse kogemu-
se, oskuse loovalt mõelda, julguse 
tegutseda ja et ta tunneks oma 
tugevusi ning arendamist vajavaid 
külgi. 

Kooli alusväärtused on loovus, 
hoolivus, ausus, julgus, usaldus ja vas-
tutustunne, millest kantuna toimub 
nii õppimine kui õpetamine. Neid 
toetab ka koolis kasutatav programm 
„Liider minus endas“, et õpilasest kas-
vaks elus edukalt hakkama saav, õnne-
lik, ennast tundev ja elus toimetulev 
inimene. 

Peetri koolis rakendame õppimist 
toetava hindamise põhimõtteid. 1.–5. 
klassi õpilaste teadmistele, oskuste-
le ja tegevusele antakse kirjeldavat ja 
analüüsivat tagasisidet, et innustada 
õpilast oma õpitulemusi parandama 
ja edusammudest rõõmu tundma. 

Alates 6. klassist hinnatakse õpi-
laste õpitulemusi tähtsüsteemis. 

Oleme veendunud, et julgustav ja 
toetav õhkkond mõjub õppimisele po-
sitiivselt ja tõstab õpimotivatsiooni. 
Oluline on, et õppimine oleks õpilaste-
le tähenduslik ja eesmärgistatud.

Meie kooli moto „Igas inimeses on 
päike, laskem tal särada“ näitab, et ta-
hame jõuda iga lapseni, leida üles lap-
se anded ja tugevad küljed, neid toeta-
da ja arendada. 

Peetri kooli õpilased alustavad 
tantsuõpetusega 1. klassist, draama-

õpetus on 1.–6. klassini. Esimene võõr-
keel on inglise keel ja 5. klassis saab 
valida, kas õppida lisaks vene või his-
paania keelt. 7. ja 8. klassis pakume eri-
nevaid valikaineid. 

Individuaalset abi ja -tuge anna-
vad tugispetsialistid. Õpilasele leitak-
se just talle sobiv keskkond, õppekava 
ja tempo. 

Peetri koolis ei ole ühelgi õpilasel 
eesmärgiks olla teistest parem, vaid 
kõiki õpilasi suunatakse pingutama, 
et ise järjest targemaks, osavamaks ja 
paremaks saada. Õpilased saavad va-
lida paljude huviringide vahel ning 
meil on mitmeid üritusi, kus lapsed 
saavad oma oskusi näidata.

Meie kooli õpilased ja õpetajad on 
osalenud erinevatel olümpiaadidel, 
võistlustel ja konkurssidel ning saavu-
tanud häid tulemusi.   

Kooli olulised tunnustused:

• eTwinning Schooli tiitel, 2018., 2019. 

ja 2020. aastal

• Hariduse Infotehnoloogia Sihtasu-
tus „Digitaalselt aktiivne kool“, 2016

• Tartu Ülikooli eetikakeskuse tiitel 
„Väärtuskasvatuse kool“, 2013

• Hea kooli Rajaleidja, 2013
Infopäev 1. klassi astujate vane-

matele toimub 10. märtsil kell 18.00 
Peetri koolis (Pargi tee 6, Peetri). Info 
telefonil 606 8855 või sekretar@peetri.
edu.ee.

Peetri Lasteaed-Põhikool

Peetri Lasteaed-Põhikool.

Peetri koolis ei 
ole ühelgi õpilasel 

eesmärgiks olla teistest 
parem, vaid kõiki õpilasi 
suunatakse pingutama, 
et ise järjest targemaks, 
osavamaks ja paremaks 
saada. 

Peetri Lasteaed-Põhikool.
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ANNE KLOREN
JÜRI GÜMNAASIUMI ÕPPEDIREKTOR

Jüri Gümnaasium on Rae valla 
suurim kool, kust alustab järgmisel 
õppeaastal kooliteed viis esimest 
klassi. Õppesuundi on põhikoolis 
kolm: inglise keele klass, spordi- ja 
muusikaklass ning üldklass.

Õppetöö toimub klassiõpetuse 
süsteemis – klassiõpetaja annab oma 
klassi õpilastele suure osa õppeaine-
test ning loob oma õpilastest lähtuva 
tunniplaani. Tagasisidet õppetöös eda-
sijõudmise kohta antakse 1. klassides 
sõnaliste hinnangutena. Kõikide õppe-
suundade õpilased saavad osaleda lu-
gemisoskuse ja -vilumuse saavutami-
seks lugemisringi ning käelise arengu 
toetamiseks peenmotoorika ringis. Li-
saks tegutsevad näiteks kokandus- ja 
esmaabiring. Alates uuest õppeaastast 
avaneb kõikidel Jüri Gümnaasiumi  
1. klasside õpilastel võimalus omanda-
da algteadmised robootikast. Õpilaste 
arengut ja klassi kui terviku kujune-
mist toetab klassipõhiste pikapäeva-

rühmade tegevus.
Spordi- ja muusikaklass – lisaks 

akadeemilistele teadmistele on õpilas-
tel võimalus keskenduda kehaliste ja 
muusikaliste võimete ja oskuste aren-
damisele. Suurem kehalise kasvatuse 
tundide arv tähendab rohkem ujumis- 
ja suusatunde, 2.–6. klassini toimuvad 
pilliõppe rühmatunnid (väikekannel 
ja plokkflööt), I kooliastmes moodus-
tatakse klassi rahvatantsurühm.

Spordi- ja muusikaklassi kandidee-
rimisel täidab õpilane praktilisi üles-
andeid, mis lähtuvad koolieelse laste-
asutuse riikliku õppekava „Muusika“ 
ja „Liikumine“ valdkondadest.

Inglise keele klass – õppesuund 
annab keelehuviga lapsele võimaluse 
keeleliste osaoskuste arenguks: suu-
rem raamatute lugemise maht, inglise 
keele õpe alates 1. klassist, muusikas 
lisaks eestikeelsele ka ingliskeelse lau-
luvara omandamine, inimeseõpetuses 
eesti ja inglise keele lõiming.

Inglise keele klassi kandideeri-
misel sooritab laps kirjaliku töö, mis 
lähtub koolieelse lasteasutuse riikliku 

õppekava valdkonnast „Keel ja kõne“.
Üldklass – lisaks riiklikust õppe-

kavast suuremale eesti keele ja ma-
temaatika nädalatundide mahule pa-
kutakse läbi malemängu algkursuse 
õpilasele keskkonda, milles arenevad 
tema keskendumis-, tähelepanuvõime 
ning loodusõpetuse tundide suurem 
arv võimaldab rakendada erinevaid 
praktilisi õppeviise: uurimuslik, pro-
jekt- ja õuesõpe.

Üldklassid moodustatakse lasteva-
nemate taotluste alusel.

6. mail 2021. a kell 18.00 toimub 
kooli tulevate laste vanematele in-
fokoosolek Jüri Gümnaasiumi aulas 
(Laste 3, Rae) ja/või veebis (viited osa-
lemiseks leiate kooli kodulehelt mai-
kuu alguses).

Kandideerimine  spordi- ja muusi-
kaklassi ning inglise keele klassi toi-
mub 14. juunil:

• inglise keele klassi algusega 9.00;

• spordi- ja muusikaklassi algusega 
10.30.

Last saab registreerida kandidee-
rimisele kooli veebilehel 1. maist kuni  
1. juunini. 

Klasside komplekteerimise põhi-
mõtted Jüri Gümnaasiumis:

• lapsevanema poolt ARNOs esitatud 
taotlusel märgitud suunavalik;

• ühe klassikomplekti suurus on 
maksimaalselt 24 õpilast;

• võimalusel tüdrukute ja poiste arvu 
võrdsus;

• kui õppesuuna valijate arv jääb alla 
16, siis on koolil õigus jätta vastav 
suund antud aastal avamata;

• kui õppesuuna valijaid on rohkem 
kui 24, arvestab kool klasside komp-
lekteerimisel poiste ja tüdrukute arvu 
tasakaalu ning inglise keele klassi 
ning spordi- ja muusikaklassi valikul 
kirjalike ja praktiliste ülesannete soo-
ritamise tulemust. 

1. klasside nimekirjad avalikus-
tatakse kooli veebilehel hiljemalt  
25. juunil.

Info telefonil 622 4205 ja 5551 5648 
või meiliaadressil klassiopetus@jyri.
edu.ee.

Jüri Gümnaasium ootab õpilasi  
1. klassidesse

1. septembri aktuselt esimesse koolitundi Jüri Gümnaasiumis.



22 RAE SÕNUMID
VEEBRUAR 2021

v

ANNIKA RÄIM
KINDLUSE KOOLI DIREKTOR

Kindluse Kooli visioon on olla õpi-
kogukonna süda.

Kooli põhiväärtused on valiku-
vabadus ja vastutus, ettevõtlikkus ja 
kestlikkus.

Kooli peamised eripärad:

• Mentorlus – toetame õpilase aren-
gut alates 1. klassist mentorlusega, 
et toetada ennastjuhtiva õppija iga-
külgset arengut. Kasutame meie kooli 
poolt loodud õpilaspäevikut, mille sisu 
lähtub mentorluse põhimõtetest. Iga 
koolinädal algab kõikides klassides 
mentortunniga, kus mentori (klassi-
õpetaja) juhendamisel lepitakse kok-
ku nädala õpiväljundid ning teekond 
nendeni jõudmiseks. 

• Valikained – alates 1. klassist valib 
iga õpilane lisaks põhiainetele 1 valik- 
aine, mis on sarnaselt põhiainetele 
kohustuslik. Valikaine õpigrupid moo-
dustuvad huvipõhiselt erinevas vanu-
ses õpilastest. 2020/2021. õppeaastal on 
valikus 11 valikainet – nt lastejooga, 

programmeerimine, animatsioon, loo-
gika läbi lauamängude, meedia ja ava-
likud suhted, draamaõpetus.

• Üldõpetus – 1.–6. klassini töötame 
üldõpetuse raamistikus. Õppetöö pla-
neerimise aluseks on kooli valdkond-
likud ainekavad, mis omakorda toe-
tuvad riiklikus õppekavas kirjeldatud 
õpitulemustele ja üldpädevustele. Ala-
tes 3. kooliastmest töötame aineõppe 
raamistikus.

• Lennu/lendude-ülene koostöö 
– näiteks planeerivad nelja 1. klassi 
mentorid koos kuu- ja nädalategevu-
sed ning viivad osa õppetööst läbi ühi-
selt ning klasse liites.

• Toetav hindamine – 1.–6. klassi õpi-
lase arengu ja õppimise toetamiseks 
kasutame sõnalist hindamist, mis 
keskendub eelkõige õpilase saavutus-
te toetamisele ja märkamisele. 3. koo-
liastmes lisame sõnalisele hindamise-
le 6-pallise hindeskaala (A-F).

• Koolivorm –  meie õpilane edendab 
kestlikku maailmavaadet ning kan-
nab igal koolipäeval vähemalt 1 kooli-
vormi eset. Meil on mitmekesine valik 
(T-särk, polosärk, pusa, kampsun, kleit, 

vest), et igaüks leiaks endale sobiva.

• Infotund toimub 3. märtsil kell 
18.00.

Lisainfo:
www.kindlusekool.ee (Roheluse 

tee 4, Järveküla)
https://www.facebook.com/kind-

lusekool
info@kindlusekool.ee
E–R 08:00–16:30, tel 5559 3474

Kindluse Kool

Kindluse Kooli 
koolivorm.

 Kindluse Kool linnulenult.
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IMBI ORAV
LAGEDI KOOLI DIREKTOR

Õppekorralduse põhimõtted
Õpe on korraldatud õppeaastat lä-

biva aineõppega, mis on tihedalt lõi-
mitud üldpädevuste kujundamise ja 
põhikooli läbivate teemadega. Õpet toe-
tavad kooli korraldatavad õppekäigud, 
töötoad, külalisesinejad ja projektid.

Kooli valikul on suurendatud üld-
ainete mahtu. I kooliastmes õpitakse 
lisaks inglise keelt 1 tund, matemaa-
tikat 2 tundi, loodusõpetust 2 tundi, 
digiõpetust 1 tund. II kooliastmes õpi-
takse lisaks vene keelt 1 tund, mate-
maatikat 2 tundi, digiõpetust 2 tundi, 
kunstiõpetust 1 tund. III kooliastmes 
õpitakse lisaks matemaatikat 2 tundi.

Kooli eripära
Eraldi ainetunnina liikumisõpe-

tuse tunni raames toimub 1.–2. klas-
sile üks kord nädalas loovliikumise 
tund ning seltskonnatantsu tund 4.–5. 
klassi õpilastele, 6.–9. klassi õpilastele 

toimub seltskonnatants kord nädalas 
ühe trimestri jooksul. Igal kevadel toi-
mub kooli kevadball, kus õpilased oma 
tantsuoskusi vanematele näidata saa-
vad. Esimesena Rae valla koolidest on 
meil õppetegevuses (esialgu digiõpe-
tuse tunni programmeerimises, loo-
dusõpetuse tundides ja kaardistatud 
õppemängudes) kasutusel virtuaal-
reaalsusprillide komplekt.  Meie koo-
lielu lahutamatu osa on mitmekülgne 
huvitegevuses osalemise võimalus, 
mis toetab õpilast õppetöös ja pakub 
väljundit osaleda aktiivselt koolisises-
tes ja -välistes ettevõtmistes.

Hindamine
I klassis anname kokkuleppelist 

sõnalist hinnangut iga trimestri lõpus. 
Igapäevaselt annab õpetaja vanemale 
õpilase kohta tagasisidet Stuudiumi 
kaudu, vajadusel individuaalsete vest-
luste käigus.

I kooliastmes rakendame sõnalist 
hindamist loov- ja oskusainete hinda-
misel nii protsessi kui ka kokkuvõtva 

hindamisena. Ülejäänud ainetes ja II 
ning III kooliastmes kasutame tead-
miste ja oskuste hindamisel viiepalli-
süsteemi. Distantsõppe perioodil ka-
sutame ka arvestuslikku hindamist.

Kooli olulised tunnustused
Lagedi Kool on alustavat õpetajat 

toetav kool, osalesime edukalt konkur-
sil „Turvaline kool Harjumaal 2017” ja 
jäime Vaida kooli järel 2. kohale. Ole-
me olnud äramärgitute hulgas  „Aasta 
kool 2018” ja „Aasta kool 2020” vali-
mistel.

Koolieelikute vanemate infopäeva 
toimumise aeg ilmub veebruarikuus 
kooli kodulehele. 

Esialgsetel andmetel toimub  
1. klassi astuvate laste vanemate info-
koosolek 15. aprillil kell 17.00.

Kontaktid, kuhu pöörduda täienda-
va info saamiseks:

koduleht https://www.lagedi.edu.ee/
meie-kool/

direktor@lagedi.edu.ee, tel 5553 9050  
oppejuht@lagedi.edu.ee, tel 671 3596

Lagedi Kool
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MARIKA IVANDI

Väike ja vahva põhikool Rae valla 
lõunaserval, otse Vaida taga Lille-
orus, on omanäoline ja uuenduslik 
erakool. Kool tegutseb juba kol-
mandat talve ja hetkel õpivad siin 
kahes liitklassis 1.–4. klassi õpila-
sed. Uuel õppeaastal ootame uusi 
õpilasi mõlemasse klassikomplekti.

„Alternatiivide olemasolu on kind-
lasti iga kultuurilise ilmingu arene-
misvõimelisuse ja elujõu tunnuseks. 
Mitmest alternatiivpedagoogika raa-
mes arendatud õpetamismeetodist ja 
õpikeskkonnast on kujunenud riigi-
koolide enesestmõistetavus,“ kirju-
tab Tallinna Ülikooli kasvatusteaduse 
dotsent Tiiu Kuurme kogumikus „Ha-
ridusmõte“. Lilleoru Põhikool kuulub 
tema sõnul selgepiirilist pedagoogi-
list kontseptsiooni omavate koolide 
hulka, kus lisaks riiklikule õppekavale 
on õppetegevusse integreeritud ene-
sejuhtimise oskuste omandamine, sh 
lapse tähelepanu- ja keskendumisvõi-
me tundmaõppimine, emotsioonide 
ja mõtete mõju avastamine ning vaja-
dusel korrigeerimine tegevuse käigus. 
Koolis lähtutakse põhimõttest, et iga-
üks, kes tunneb ennast ja valdab oma 
tähelepanu, saab mõjutada väliste olu-
kordade kujunemist.

Kõige tähtsam on aga aidata lap-
sel leida üles rõõm õppimisest,  hoida  
loomulikku uudishimu ja  lubada tal 
olla lihtsalt laps. Selleks, et see kõik 
juhtuks, pakuvad  lapsele tuge Lilleoru 
kooli õpetajad, keskkond ja koolipäeva 
rütm.

Koolipäev algab ühise matkaga 
bussipeatusest kooli, sellele järgnevad 
tunnid õues või klassiruumis. Lõunaks 
pakutakse Lilleorus kohapeal valmis-
tatud tervislikku ja suures osakaalus 
mahedast toorainest valmistatud toi-
tu ning vajadusel arvestatakse lapse 
erimenüüga.  Lõunale järgneb laste 
jaoks päeva kõige magusam osa – va-
bamäng. See on aeg, kui lapsed saavad 
isekeskis uurida kohalikku metsatuk-
ka, turnida seikluspargis või hoopis 
vallutada lumist kelgumäge.

Õpetajad toetavad igati laste al-
gatusi, isetegemist ning kogemuse 

kaudu õppimist. Lapsevanem Angela 
vaatles koolipäeva ja märkas kooli-
päeva vältel, eriti õues olles, uudishi-
mu, avastamise soovi ja mängulisust 
korduvalt. „Meil on hea meel, et vaba-
mängu ajal on lastel mängu territoo-
rium suur – mets, tiigid, poriloigud, 
kraavid, metsa sees on nii seiklusrada 
kui ka laste ehitatud onn. Lisaks õppi-
misele on lastel ruumi avastada loo-
dust ja iseennast.“

Peale vabamängu mahub kooli-
päeva veel pisut õppimist ja õhtuoode. 
Koolipäev lõpeb päevasündmustele ta-
gasivaatava vestlusringi ja lõdvestuse-
ga.  Lisaks lastele on ka lapsevanemad 
päevakavaga rahul. Esimeste klasside 
koolijütside päev on kenasti sisusta-
tud, kõhud täis ja vanem ei pea muret-
sema kodus igavleva või nutividinasse 
sukelduva lapse pärast. Soovijad jõua-
vad ka õhtustesse huviringidesse Tal-
linnas või Peetris.

Lilleoru Põhikoolis jaotub õppeaas-
ta kolmeks trimestriks, iga trimestri 
lõpus saavad lapsed hinnangulehed 

kirjeldavate sõnaliste hinnangutega, 
numbrilisi hindeid ei panda. Koolis on 
kasutusel e-kool, vanem saab e-kooli 
kaudu teabe õppesisu kohta. Lapsed 
õpivad muusikatunnis kannelt ja flöö-
ti mängima, alates 1. klassist inglise 
keelt. Õppeprotsessi on külalisõpe-
tajatena kaasatud oma ala professio-
naale MTÜ Lilleoru liikmete hulgast, 
tunnustatud aednik juhendab aiatöö-
des, keraamik savi vormimisel, Eesti 
esivõrkpallur õpetab pallimänge jne.

Tutvumiseks on hea liituda meie 
eelkooliga. Kõik uued lapsed on oo-
datud laupäeval, 13.02. algusega kell 
11:30 eelkooli avatud tundi – teemaks 
voolimine, vanemad saavad samal ajal 
osaleda põhikooli tutvustavas vestlus-
ringis. Täpsustavaid küsimusi ja vabas 
vormis kooli astumise avaldust saab 
saata meiliaadressile pohikool@lille-
oru.ee, veebruari teises pooles algavad 
peredega vestlused. Rohkem teavet on 
veebilehel www.pohikool.lilleoru.ee.  
Meie kool on nagu üks tore pere, olete 
oodatud!

Lilleoru Põhikool
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Hajaasustuse programmi eesmärgiks 
on tagada hajaasustusega maapiir-
kondades elavatele peredele head elu-
tingimused ning seeläbi aidata kaasa 
elanike arvu püsimisele neis piirkon-
dades.

Programmi raames toetatakse 
järgmisi valdkondi:

• veevarustussüsteemid;

• kanalisatsioonisüsteemid;

• juurdepääsuteed;

• autonoomsed elektrisüsteemid (kui 
ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised 
isikud, kes vastavad järgmistele nõue-
tele:

1. taotleja alaline elukoht on vähe-
malt 1. jaanuarist 2021 hajaasutusega  
piirkonnas asuv majapidamine, mil-
lega seotud projektile toetust taotle-
takse;

2. taotleja elukoht on rahvastikure-
gistri andmete kohaselt katkematult 
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 
kuni toetuslepingu sõlmimiseni ma-
japidamine, millega seotud projektile 
toetust taotletakse;

3. taotlejal ei tohi olla riiklike või 
kohalike maksude osas maksuvõlga, 
välja arvatud juhul, kui see on ajata-
tud.

Projektil võib olla ka 
kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vas-
tama taotlejaga samadele nõuetele.

Maksimaalne toetus programmist 
ühele majapidamisele on 6500 eurot. 
Programmist eraldatud toetuseks loe-
takse ka viiel eelneval kalendriaastal 
programmist saadud toetuse summa. 
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfi-
nantseering peab kokku moodustama 
vähemalt 33% projekti abikõlbulikest 
kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega 
esitatakse Rae Vallavalitsusele. Töid 
tohib alustada alles pärast seda, kui 

toetuse saajaga on sõlmitud toetusle-
ping. Uuringud, projekteerimine, rii-
gilõivud, notaritasud, teostusjoonised 
ja veenanalüüsid on teatud juhtudel 
abikõlblikud enne toetuslepingu sõl-
mimist.

Projekti elluviimine peab olema 
lõppenud vähemalt taotlusvoorule 
järgneva aasta 31. oktoobriks.

Taotluste esitamise tähtaeg on  
1. aprill 2021, taotlus tuleb esitada Rae 
Vallavalitsusse. Taotlus esitatakse all-
kirjastatuna paberil või digitaalselt.

Toetatavate tegevuste ja abikõlb-
like kulude loetelu ning taotlemise 

täpsed tingimused on leitavad  riigi-
halduse ministri 22.02.2018 määru-
sest nr 14, https://www.riigiteataja.ee/
akt/126022018007.

Infot programmi rakendamise 
kohta leiate ka Riigi Tugiteenuste Kes-
kuse kodulehelt https://www.rtk.ee/
toetused/toetuste-rakendamine/elu-
keskkond/hajaasustuse-programm ja 
Rae valla kodulehelt https://www.rae.
ee/hajaasutuse-programm.

Rae vallavalitsuse kontaktisik on 
Ege Kibuspuu (ege.kibuspuu@rae.ee, 
605 6781).

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 
01. veebruarist kuni 01. aprillini

Selle aasta juulis on valverühmad ava-
tud Taaramäe Lasteaias Jüris ja Peetri 
Lasteaias Peetris. Teised lasteaiad on 
suletud.

Pered, kellel pole võimalik juulis 
koos lastega puhata, saavad esitada 
taotlusi valverühmadesse 1.-28. veeb-
ruarini Rae valla E-teenuste keskkon-

nas: https://iseteenindus.rae.ee/
Juulikuu eest maksavad kohata-

su kõik vanemad, kes on valverühma 
koha kasutamise taotluse esitanud.

Valverühmad juuli 2021
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Detailplaneeringu koostamise 
algatamisest:

• Järveküla Hiiemäe tee 1b kinnistu 
ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae 
Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldusega 
nr 141. Planeeritav ala asub Järvekülas, 
Hiiemäe tee ääres, olemasolevate ela-
mu kruntide vahelisel alal. Rae valla 
üldplaneeringu kohaselt perspektiiv-
se elamumaa alal. Juurdepääs pla-
neeritavatele kinnistule nähakse ette 
Hiiemäe teelt. Planeeringuala suurus 
on 0,63 ha.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märgiks on moodustada olemasole-
vast maatulundusmaa sihtotstarbega 
kinnistust elamumaa sihtotstarbega 
krunt ja transpordimaa sihtotstarbe-
ga krunt. Elamumaa krundile määrata 
ehitusõigus 2-korruselise üksikelamu 
ja abihoonete rajamiseks, lahendada 
juurdepääsud, tehnovõrkudega varus-
tamine ning haljastus. 

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud 
Rae valla üldplaneeringuga, kus pla-
neeringuala maakasutuse juhtotstar-
beks on perspektiivne elamumaa.

• Limu küla Hindreku kinnistu de-
tailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae 
Vallavalitsuse 26.01.2021 korralduse-
ga nr 135. Planeeritav ala asub Limu 
küla keskosas ajaloolise asustuse ää-
res. Juurdepääs planeeritavale alale on 
planeeritud Limu teelt. Planeeringu-
ala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on hoonestatud maatu-
lundusmaa sihtotstarbega kinnistul 
suurendada ehitusõigust ning määra-
ta hoonestustingimused ning lahen-
dada juurdepääsud, liikluskorraldus 
ja tehnovõrkudega varustamine ning 
haljastus.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud 

Rae valla üldplaneeringuga. Üldpla-
neeringu kohaselt paikneb Hindre-
ku kinnistu planeeritav ala ajaloolise 
asustusstruktuuriga olemasoleva ela-
mumaa alal. Detailplaneeringuga ka-
vandatakse ehitusõiguse suurenda-
mist olemasoleval õuealal.

Detailplaneeringute 
vastuvõtmisest ja avalikust 
väljapanekust 22.02.2021–07.03.2021 
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid 
detailplaneeringute osas esitada 
hiljemalt 07.02.2020: 

• Ülejõe küla Jaama tn 2 kinnistu ja 
lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae 
Vallavalitsuse 25.09.2019 korraldusega 
nr 1180 ning vastu võetud 12.01.2021 
korraldusega nr 58. Planeeritav ala 
asub Ülejõe küla ja Lagedi aleviku 
piiril, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) 
ääres, kus nähakse ette ka juurdepääs 
planeeritavale alale Planeeringuala 
suurus on ligikaudu 1,1 ha.

Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on jagada olemasolevast 
maatulundusmaast välja äri– ja trans-
pordimaa sihtotstarbelised kinnistud, 
määrata ehitusõigust ja hoonestus-
tingimused, lahendada juurdepääsud, 
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega 
varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtesta-
tud Rae valla üldplaneeringuga, kus 
planeeringuala maakasutuse juhtots-
tarveteks on määratud perspektiivne 
keskusemaa juhtotstarve.

• Vaskjala küla Kurekella tee 2 kin-
nistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae 
Vallavalitsuse 05.09.2017 korraldusega 
nr 139 ning vastu võetud Rae Valla-
valitsuse 26.01.2021 korraldusega nr 
1718. Planeeritav ala asub Vaskjala küla 
põhjapoolses osas, Näkinurga tee ja 
Kurekella tee nurgal. Juurdepääs pla-

neeritavale elamumaa krundile nä-
hakse ette Kurekella teelt Planeeritava 
ala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Detailplaneeringuga tehakse et-
tepanek muuta 18.06.2002 Rae Valla-
volikogu otsusega nr 351 kehtestatud 
Vaskjala küla Kurekella pereelamute 
grupi detailplaneeringut pos 25 osas. 
Eelnevalt nimetatud detailplaneerin-
guga on moodustatud tootmismaa 
krunt puurkaevu rajamise tarbeks. 
Kuna tänaseks päevaks on piirkonda 
rajatud ühisvee- ja kanalisatsiooni 
trass, puudub vajadus puurkaevu jä-
rele. Seoses sellega tehakse ettepanek 
muuta kinnistu sihtotstarve tootmis-
maast elamumaaks, seada ehitusõigus 
ja hoonestustingimused, lahendada 
juurdepääsud, liikluskorraldus ja teh-
novõrkudega varustamine ning hal-
jastus.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtesta-
tud Rae valla üldplaneeringuga, kus 
planeeringuala maakasutuse juhtots-
tarveteks on määratud perspektiivne 
elamumaa.

• Järveküla Vana-Tartu mnt 22a kin-
nistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae 
Vallavalitsuse 17.12.2019 korraldusega 
nr 1678 ning vastu võetud Rae Vallava-
litsuse 26.01.2021 korraldusega nr 137. 
Planeeritav ala asub Järvekülas, ava-
likult kasutatava Vana-Tartu maantee 
ääres, olemasolevate ja kavandava-
te elamumaa kinnistute piirkonnas. 
Juurdepääs planeeritavale alale nä-
hakse ette olemasolevalt Vana-Tartu 
maantee mahasõidult. Planeeringuala 
suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringuga tehakse et-
tepanek muuta Rae Vallavolikogu 
24.08.2005 otsusega nr 458 kehtesta-
tud Järveküla Aasa-I kinnistu detail-
planeeringut pos 19 osas. Detailpla-
neeringu eesmärk on olemasolevast 
70% elamumaa ja 30% ärimaa siht-
otstarbelisest kinnistust jagada väl-
ja kaks elamumaa kinnistut, ärimaa 
kinnistu ning neid teenindavad kaks 
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transpordimaa kinnistut, määrata 
ehitusõigus, hoonestustingimused, la-
hendada juurdepääs, liikluskorraldus 
ja tehnovõrkudega varustamine ning 
haljastus.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud 
Rae valla üldplaneeringuga, kus pla-
neeringuala maakasutuse juhtotstar-
veteks on määratud elamumaa.

• Peetri aleviku Kopli tee 25 ja lähi-
ala detailplaneering

Detailplaneering on algatatud Rae 
Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega 
nr 1603 ning vastu võetud 26.01.2021 
korraldusega nr 140. Planeeritav ala 
asub Peetri alevikus, Küti ja kopli tee-
de vahelisel olemasoleval elamupiir-
konnas. Juurdepääs planeeritavale 
alale nähakse ette olemasolevalt Kopli 
ja Küti teelt. Planeeringuala suurus on 
ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringuga tehakse et-
tepank jagada olemasolevast elamu-
maa kinnistust välja viis elamumaa 
sihtotstarbega krunti ja üks transpor-
dimaa sihtotstarbega krunt, määrata 
ehitusõigus ja hoonestustingimused, 
lahendada juurdepääsud, liikluskor-
raldus ja tehnovõrkudega varustami-
ne ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud 
Rae valla üldplaneeringuga, kus pla-
neeringuala maakasutuse juhtotstar-
veteks on määratud elamumaa.

• Assaku alevik Järve põik 6a detail-
planeering

Detailplaneering on algatatud Rae 
Vallavalitsuse 07.08.2020 korraldusega 
nr 910 ning vastu võetud 26.01.2021 kor-
raldusega nr 138. Planeeritav ala asub 
Assaku aleviku keskosas, Järve põik ää-
res, olemasolevate elamute piirkonnas. 
Juurdepääsud planeeritavale alale on 
planeeritud Järve põigult. Planeeringu-
ala suurus on ligikaudu 0,3 ha. 

Detailplaneeringuga tehakse ettepa-

nek muuta Rae vallavalitsuse 08.09.2009 
korraldusega nr 992 kehtestatud Assaku 
aleviku Järve tee põik 6 detailplaneerin-
gu positsiooni 2, suurendada kinnistu 
ehitusõigust ning määrata ehitus- ja 
hoonestustingimused, juurdepääsud, 
tehnovõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud 
Rae valla üldplaneeringuga, kus pla-
neeringuala maakasutuse juhtotstar-
veteks on määratud olemasolev ela-
mumaa.

Detailplaneeringute 
kehtestamisest:

• Karla küla Pärna tee 18 kinnistu 

Detailplaneering on kehtestatud 
Rae Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldu-
sega nr 136. Planeeritav ala asub Karla 
külas Assaku-Jüri tee vahetus lähedu-
ses, Pärna tee ja Kurve tee ristumisko-
has, elamute piirkonnas. Juurdepääs 
olemasolevale hoonestusele jääb toi-
mima Kurve teelt, planeeritavatele 
elamumaa krundile nähakse juurde-
pääs ette Pärna teelt. Planeeringuala 
suurus on ligikaudu 0,3 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks on 
muuta Suure-Tõnikse ning Kurve pe-
reelamute kvartali I etapp detailpla-
neeringu positsioon 22: moodustada 
kaks elamumaa sihtotstarbelist ka-
tastriüksust, määrata ehitus- ja hoo-
nestustingimused, juurdepääsud, teh-
novõrgud ja haljastus.

Detailplaneeringu koostamise la-
hendus on kooskõlas Rae valla Jüri 
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, 
Vaskjala ja Karla külaosade üldplanee-
ringuga, kus planeeringuala maakasu-
tuse juhtotstarbeks on väikeelamute 
maa-ala.  

• Vaskjala küla Jõeäärse kinnistu ja 
lähiala detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud 
Rae Vallavalitsuse 26.01.2021 korraldu-
sega nr 134. Planeeritav ala asub Vask-
jala külas Aruküla tee ja Sillapiiga tee 

vahelisel alal. Juurdepääs planeerita-
vale elamumaa krundile nähakse ette 
avalikult kasutatavalt Sillapiiga teelt. 
Planeeringuala suurus on ligikaudu 
0,55 ha.

Detailplaneeringu lahenduseks 
on jagada olemasolevast maatulun-
dusmaa sihtotstarbelisest kinnistust 
välja üks elamumaa sihtotstarbeli-
ne kinnistu, üks üldkasutatava maa 
kinnistu ning Sillapiiga tee laienduse 
eesmärgil transpordimaa kinnistu, 
seada elamumaa krundile ehitusõigus 
ja hoonestustingimused, lahendada 
juurdepääsud, liikluskorraldus ja teh-
novõrkudega varustamine ning hal-
jastus.

Detailplaneeringu koostamise ees-
märk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud 
Rae valla üldplaneeringuga, kus pla-
neeritava ala maakasutuse juhtots-
tarbeks on määratud perspektiivne 
elamumaa.

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega 
seotud materjalidega võimalik tutvuda http://
map.rae.ee/.

Läheneb 
mittetulundustegevuse 
projektitaotluste 
esitamise tähtaeg

15. veebruarini (k.a) võtame 
vastu taotlusi mittetulun-
dusliku tegevuse projektitoe-
tuste I vooru.

Toetust saavad taotleda 
mittetulundusühingud, siht-
asutused ja eraisikud. Toetus 
on mõeldud kultuuri-, spordi-, 
noorsootöö ja sotsiaaltöö pro-
jektide ellu viimiseks.

Taotlust saab esitada Rae 
valla iseteenindusportaalis 
https://iseteenindus.rae.ee/. 

Toetuse andmise kord ja täp-
sem info 
https://www.rae.ee/toetused.
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Tanker alustas tegutsemist 2014. aastal, 
vaid 10 kilomeetrit eemal Vaidas. Kuna 
Tankeri kaheksaliikmelisest tiimist 
pool on pärit Rae vallast ja selle ümb-
rusest, oli Jürisse kolimine ettevõtte 
jaoks loogiline jätk. „Esmalt vaatasime 
krunti Peetrisse, kuid paraku sai mää-
ravaks infrastruktuur, kus polnud vee-
võtmiseks sobilikke võimalusi. Kuna 
õlletootmisest 95% moodustab vesi, 
polnud see meie jaoks mingi valik,“ 
meenutab Tammela ning naljatleb, et 
kui varem olid nad linna lähedal met-
sas, siis nüüd metsa lähedal linnas. 

Koroona-aasta oli Tammela sõnul 
ettevõtte jaoks üsna raske. „Pingutame. 
Paljud tegevused tuli lihtsalt ümber 
mõelda. Aega jagus, mistõttu suunasime 
oma energia tootearengusse ja veebipoe 
ehitamisse. E-pood, mis enne märtsi-
kuud praktiliselt ei toiminudki, sai töö-
korda vaid mõne päevaga ning tänaseks 
moodustab veebimüük märkimisväärse 
osa meie igakuisest käibest. Ka hotel-
lide ja restoranide sulgemine tõi kaasa 
kindla segmendi kaotuse ja seda mitte 
ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Sügi-
sel teise laine ajal, kui ka kogu Euroopa 
lukku pandi, kukkus käive korralikult 

ja eriti seal, kus oleme esindatud ainult 
baarides ja restoranides,“ räägib Tam-
mela. „Eks kõigil toidu- ja joogitootjatel 
on raske. Kuigi me seilame erinevates 
paatides, tuleb meil trotsida samasugust 
tuult ja tormi.“

Piirangute ja raskuste kiuste pruu-
lis Tankeri tegus meeskond möödu-
nud aastal ühtekokku 55 uut õlut, 
sealhulgas ka esimesed alkoholivabad 
õlled, pani püsti hüpikpoe Noblessneri 
sadama iglulinnakus ning jätkas regu-
laarset koostööd kohalike ettevõtjate, 
kultuuri- ja spordiasutustega. Raske-
tel aegadel on oluline omasid toetada, 
rõhutab Tammela. 

Tankeri juht märgib, et toetabki 
kohalikke inimesi ja ettevõtteid nii 
palju kui võimalik, sest ühiskondlik 
areng toimub ikka koos. Alustades 
mahetoodete ja värske kraami kohali-
kult taluturult ostmisest kuni kõikide 
muude võimalike teenusteni välja – 
juuksurist auto hoolduseni.

„Rae valla elu suurimaks boonu-
seks ongi see, et kõik on käe-jala juu-
res. Proovin olla eeskujuks ja minul on 
veel eriti hea, kuna ka tööl ei pea kau-
gel käima. Isegi kui on näiteks tarvis 

auto hooldusesse viia, teen seda ko-
halikus Volkswageni esinduses Møl-
ler Autos ning jalutan pärast koju või 
sõidan rattaga tööle.“ Ühest sellisest 
hoolduses käimisest sündis Peetri 
Selveri vastas asuva Møller Auto esin-
dusega lausa koostöö, mille tulemusel 
leiavad kõik Møller Autost Volkswage-
ni ostjad pakiruumist alkoholivaba ül-
latuse otse Tankeri enda tehasest.

Lisaks Møller Autoga tehakse tihe-
dat koostööd ka Rae kultuurikeskuse-
ga, kellega korraldati suvel teist aastat 
järjest kohalikku õllefestivali Tanker-
fest ning igakuiseid vinüülikeeruta-
mise õhtuid. 

Areng Rae vallas viimastel aastatel 
on olnud meeletu ja väga õiges suunas, 
räägib Tammela. „Rae jääb kõige kiire-
mini arenevaks vallaks Eestis. Kohe 
avab uksed IKEA ning kogu siinne 
põllupealne ala saab olema arendusi, 
tootmisi ja elumaju täis. Kui praegu 
tundub otse Jürisse sõitev tramm ul-
melisena, siis viie aasta pärast on kõik 
juba käega katsutav. Valla innovatsioo-
nimeeskonna ideed ja plaanid on vaja-
likud ning Rae valla tulevik saab kaht-
lemata olema väga põnev.“

Tankeri 
juht: 
elame 
Eesti kõige 
kiiremini 
arenevas 
piirkonnas
Möödunud aasta polnud kergete 
killast ühelegi toidu- ja joogitootja-
le ning koroonaoludega tuli koha-
neda ka Rae vallas Jüris toimetaval 
Eesti väikeõlletootjal Tankeril. 
Rääkisime Tankeri juhi Jaanis 
Tammelaga möödunud ja alanud 
aastast ning sellest, miks on talle 
oluline käia juuksuris või hooldada 
autot koduvallas.

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

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

Info ja tellimine
51 36 999

info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

190€
/ALUS

ALATES

130€
/ALUS

ALATESRUF
PUIT-
BRIKETT

PELLET

140€
/ALUS

ALATESÜMAR
PUIT-
BRIKETT

EESTI SUURIM VALIK
KÜTTEMATERJALE!

Puitbrike�  • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

Aastast 2002

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!
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Elmar Liitmaa     
kutseline maakler

+372 501 8948 
elmar.liitmaa@pindi.ee  

www.pindi.eeJuhtiv kinnisvarabüroo Eestis

Tunnen Sinu kodukanti läbi ja lõhki –  
Rae vald on ka minu kodu!
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Vannitubade
REMONT

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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MERIKE KÄVER
+372 528 7233
merike@raid.ee

KINNISVARA OST-MÜÜK-ÜÜR 

Vali hea 
maakler!



33VEEBRUAR 2021
REKLAAM



34 RAE SÕNUMID
VEEBRUAR 2021

Kel otsa saab aeg, see läheb, võtab 
kaasa tule ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne

ELLE URMETi
perele.

Vaike Suurhans perega.

Mälestame kauaaegset kolleegi 
ja head sõpra Vaida Põhikoolist

ERNA TÄNAV’at
Avaldame siirast kaastunnet 

lähedastele 
Tea, Viive, Evi, Siivi

Reakuulutused
• TNP Konsultatsioonid OÜ otsib KOOLIÕDE 
Kose valla kooli (osaline tööaeg). • Kui Sul on avatud süda, õe diplom ja isikliku 
auto kasutamise võimalus helista tel 5823 0073, 
tnpkonsult.personal@gmail.com.• Ostan VANAVARA – mööbel, dokumendid, 
fotod, mänguasjad, nõud, tööriistad, ehted, 
kunst, mootorrattad ja palju muud! Ardo,  
tel 5607 8579.• Üürin garaaži, eelistatult Jüris, kuid vaatan üle 
pakkumised kogu Rae valla piires. Tel 514 6637.• FIE teostab maalri- ja plaatimistöid.  
Tel 520 0032.• Ostan seisma jäänud sõidukeid. Kiire 
vormistamine koha peal, järgi tulen puksiiriga 
minu kulul, tasun sularahas, arvelt maha võtan 
ise. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671.Vaata ka www.seisevauto.ee.• Müüa küttepuud, kuivad, märjad, lepp, kask, 
kuusk, must lepp, tasuta transport. Tel 5648 4838.• Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, silte, raamatuid, trükiseid ja 
dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja  
501 1628, Tim.• Fassaadid, katused, üldehitus- ja 
viimistlustööd. Majade ja hoonete ehitus, 
võtmed kätte lahendused. Kontakt tel 5352 9476, 

mehitus@gmail.com.• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee.• Soovin osta garaažiboksi Jüris. Pakkumised 
oodatud indrek.hinnosaar@mail.ee või  
tel 5688 8824.• Liuguksed ja riidekapid. Abi garderoobi 
projekteerimisel. Parimad hinnad. Instagram 
@nagusulou, FB Nagusul OÜ, tel 522 1151, 
nagusul@gmail.com.• Soovin osta elamumaad Rae vallas 1000–3500 
m2. Soovitavalt kehtiva detailiga. Pakkumise 
tegemiseks palun helista 5678 8009 või saada 
e-kiri kikaste11@online.ee. Vaatan läbi kõik 
pakkumised. Ai• Muld, multš, turbamuld, liiv, kild, freesasfalt 
jne. 1–20 tonni, info@kallur.ee, kallur.ee,  
tel 501 2123, võta julgelt ühendust.• Müüme Eestis toodetud kvaliteetset 
puitbriketti (130 € / 960 kg) ja pelletit (190 € / 
975 kg). Tasuta transport. Võimalik tellida ka 
väikeseid koguseid. Info tel 5559 7572.• Eraisik teostab elektritöid. Oman sisetööde 
elektriku 5. taset. Rohkem infot tel 5667 3226.• Müüa lõhutud küttepuud kohale toomisega. 
Lepp, sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu. 
Hinnad soodsad! Küsi hinda?  
www.pakhalupuu.ee, pakhalupuu@gmail.com,  
tel 509 9598.

JAANUARIS LAHKUNUD
Juri Dragin
Enna Tikker
Erna Tänav
Elle-Maie Urmet
Maret Pihotalo
Helgi Vitsur
Galina Galinskaya

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

 
 

                                           Teie soovid, tehtud meie kätega ! 
  
 
 

5307 2076 
info@viimistlusehitus.ee 

 
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused. 

Pööningu-, katuse-, fassaadi-,  
vundamendi soojustamine  

ja renoveerimine. 

 

Küsi pakkumist! 

Müüa küttepuud:
 kuivad, märjad, 

lepp, kask, kuusk, 
must lepp. 

Tasuta transport. 
Tel 5648 4838
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Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Peatoimetaja: Reti Meema, 5650 3357
Teostus: Meediapilt OÜ

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

Jaanuaris 
registreeritud 

sünnid

Jaanuarikuu sünnipäevad

Veebruarikuu sünnipäevad

SILVA KUUS 97
ESTER RUVEN 95
ANNA RÄTTEL 93
EVI VALK 91
TATIANA KOVALEVA 91
ERLANDA VELEMZON 91
EVALD TOOMLA 90
ERIKA-RENATE JEA 90
LEELO VILLANDBERG 89
ELVI KIVI 89
HANS UNT 89
VALDEKO LIIVA 89
RAJA PIHL 89
LAINE LIIVA 88
UNO KÖSTER 88
ARNOLD VIIGIMÄE 87
HILDA TAMM 87
ALEKSANDRA SAVOLAINEN 87
HELJU PIIRIMETS 86
LINDA RÄNNE 86
VALENTINA PETRAŠOVA 85
EHA RANNIK 85
ASTA PROMANN 85
LONNI JUHKAM 85
RUDOLF SAKS 84
MEINHARD TENDER 84
VIIVE-ELLE SEPPAR 84
RAISA IVANOVA 84
MAIMU SÄINAST 83
SIRJE KUURBERG 83
JAAN MIITER 83
ÜLLE MEINER 83
ALEKSANDER VELLO 82
ANTS KASTEHEIN 82

REIN INDLO 82
URVE SOE 82
VAIKE LUTTER 81
ALEKSANDRA KOLESNIKOVA 81
ENDEL JAAMUL 81
HELGI KROON 81
VELLO KALDMÄE 81
EINAR KATMANN 81
MARIA PEIKER 81
MILVI LÕBU 80
KLAVDIA RÕŽKO 75
TÕNU KUSTMANN 75
MAIE SUVI 75
TOIVO VIHUL 75
TATJANA MARTIN 75
JOHANNES HIIEVÄLI 75
MARJU BIRKAN 75
EERI RAAM 75
ANGELINA KASPER 70
JEKATERINA KOMAROVA 70
VIKTOR ŠTŠURAKOV 70
ENDLA LAURI 70
MAIT AMOS 70
TALIS BACHMANN 70
TIINA-VAINA UNDUSK 65
IGOR SOKOLOV 65
LIIA LEINUS 65
TOIVO RÜÜTMANN 65
ÜLLE LAANEM 65
MARGOT PRIIVITS 65
MARJU KRUUSMAN 65
AKSEL SAI 65
JUKKA PEKKA MAURITZ AUVINEN 65

ELLEN ALLIK 90
TAAVET KUURBERG 90
EINO PELLJA 88
RAUL KRUUK 87
VALVE ROOSAAR 87
PILLE KÕRGE 87
GEORG JAROV 86
HELDUR TAMM 86
LEE MANDRE 85
KALJU SEPP 85
MILVI FJODOROVA 84
NEIDA LÕHMUS 84
DINA KLAOS 83
LIDIA MASIKAS 83
VALENTINA PLATONOVA 82
HELBE ABILINE 82
LJUDMILLA STRIGINA 82
HELGA SOOMETS 81
KAETAN LUŠTŠIK 80
ARMILDA EDALA 80
VELLO VIIRA 80
RENATE MISLER 80
TAIMI MÄTAS 75
PEETER KUIMET 75

JANINA KOTKAS 75
ALLI SAMMALSOO 75
PIRJO JENISA MARJATTA ERSDOTTER 75
SVETLANA MIGUNOVA 75
HELJU TOMS 75
ELVE KAAS 75
OLEV METSIS 70
URVE MARGUS 70
UNO ATTONEN 70
SIRJE SIRVI 70
EHA PUKS 70
KÜLLE JALUKSE 70
PEETER KUMMER 70
AKSEL ALLIK 70
VIRVE SEPP 70
ANNE RUUDNA 70
ZOFIA LUŠTŠIK 70
REIN VEI 70
MARINA RAPPU 65
SERGEI BUSSEL 65
AIN ELKEN 65
HELDUR OJA 65
ÜLO ADER 65

LUKE LADVA
ROBIN KIVISTIK
LEV GALINSKI
SEBASTIAN ELLUL
JOHANNES LINDLO
KRIS-LUCAS ANDRESSOO
DAVID JUŠTŠENKO
LARS PÄRSS
HUGO-NIKOLAS SEPP
LEON LUMESTE
STEFFY NIITARU
BRITTA ORULA
HANNA LAURA ALAMAA
NELE TRUUMÄE
DIOLEEN SÕNITSAR
LUISA NOORMETS
ELLA HEINMAA
REBEKA MIKKO
RETI MÄNNIK



Kell 10:45 
Küünalde 
asetamine Jüri 
surnuaias 

Kell 12:00 
Mälestushetk ja 
Kaitseliidu 
Jüri kompanii 
rivistus Jüri 
kirikuaias

24. veebruar 2021
Kell 07:33 
Lipu heiskamine 
ja hümni laulmine 
Jüri keskväljakul 

VABARIIGI AASTAPÄEV 
JÜRIS

VABARIIGI AASTAPÄEV VABARIIGI AASTAPÄEV 

24. veebruar 2021

VABARIIGI AASTAPÄEV VABARIIGI AASTAPÄEV 

OOTAME TEID OSA SAAMA 

PIDULIKUST AKTUSEST 
VEEBI VAHENDUSEL

Otseülekanne algusega 13:00 
Rae valla kodulehel www.rae.ee

Vallajuhtide tervituskõned

Rae valla fotokonkursi auhindade ja tänukirjade 
üleandmine

Meeleolu loob Jarek Kasar


