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Rae valla ametlik väljaanne
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vallavalitsus

2017. aasta toob valda
uusi teid, lasteaedasid
ja Vaida kooli juurdeehitise
Ligi 17 000 elanikuga Rae valla 2017.
aasta eelarve eesmärk on parandada
investeeringute kaudu elukeskkonda,
hariduse andmise kvaliteeti ja jätkata
mahukate investeeringute tegemist lasteaedade ehitusse.
Eelarve põhitegevuse tulude mahuks on
planeeritud 27,3 miljonit eurot ning kulude maht on kavandatud 24 miljonile
eurole. Kõige mahukam osa kuludest on
suunatud taas investeeringuteks haridusvaldkonda.
„Kuna valla elanike arv kasvab jätkuvalt
kiires tempos, siis paratamatult on ka järgmiste aastate eelarvetes suur osakaal lasteaia- ja koolikohtade loomisel. Ehitame lasteaia Lagedi piirkonda ja alustame lasteaia
ehitamisega Järvekülla, samuti kavandame
uute koolikohtade rajamist,“ kommenteeris volikogu esimees Agu Laius, kelle sõnul
on väga oluline see, et vald areneb stabiilselt. „Vald on tänaseks teinud tasa senise
mahajäämuse lasteaiakohtade puudumisel
ning jõudnud kavakindla arengu ajajärku.“
Uued lasteaiad toovad valda 2018. aastaks juurde 220 lasteaiakohta. Lagedi piirkond saab uue aasta lõpuks juurde 40 kohta arvestusega, et uus lasteaed ehitatakse
120kohaliseks ning Lagedil töötab juba põhikooliga ühes hoones 80kohaline lasteaed,
mille ruumid saavad tulevikus olema kooli
kasutuses. Turu tee äärde kavandatav Järveküla lasteaed lisab aga 2018. aastal PeetriJärveküla piirkonda 180 uut kohta.
Valla lõunapiirkonnas jätkatakse aga
Vaida põhikooli II etapi ehitustöödega.
Kokku on arvestatud haridusvaldkonna
investeeringuteks 5,1 miljoni eurot, mille
katteks tuleb võtta ka laenu.
„Laenu plaanime kasutada kuni 6,5
miljoni euro ulatuses,“ kõneles vallavanem
Mart Võrklaev, kes lisas, et haridusvaldkonna investeeringute kõrval on teine suur peatükk teede infrastruktuuri arendamine, mille tarbeks on kavandatud 3,4 miljonit eurot.

Teed, platsid
ja tänavavalgustus

„Suurematest tee-ehitustöödest seisab ees
Jüri alevikus Ehituse-Rebase-Kasemäe 3.
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eestvaade

tagantvaade

Lagedi
piirkonna
120-kohaline lasteaed ehitatakse Kaare
tänavale
külgvaade

2017. aastal planeeritavad tee-ehitustööd
• Aaviku-Patika kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine
• Rebase-Kasemäe-Aruküla teede vahelise piirkonna teede 3. etapi projekteerimine ja ehitus
• Rae-Assaku kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine
• Mõigu tee ehitus (Küti-Peetri tee lõik)
• Laste tn projekteerimine ja rekonstrueerimine
• Lagedi rippsild
• Niinesaare-Kuldala tee asfaldi teine
kiht
• Liiva tee (Karja-Kindluse tee lõik) tolmuvaba kate
• Raadiojaama tee tolmuvaba kate

• Peetri tee (lõik Vana-Tartu mnt – Pargi
tee) asfaltkatte remont
• Põdra tee bussitaskute ehitus
• Vana-Järveküla tee katte pindamine
• Jüri-Lagedi kergliiklustee projekteerimine
• Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee projekteerimine
• Tammiku-Väljaku ühenduse projekteerimine
• Peetri-Tallinn kergliiklustee ja valgustuse ehitus (2016. a lõpetamata jäänud
osa)
• Peetri bussitaskute ehitus (2016. a lõpetamata jäänud osa)

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18

vallavalitsus
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Eskiisjoonisel on kujutatud Vaida põhikool
pärast kooli hoone laienduse 2. etappi.
etapp, mis on ühtlasi ka etappidest viimane ja piirkond saab kenasti korda. Peetri alevikus teeme korda Mõigu tee ligi
400meetrise lõigu, mis asub Küti-Peetri
tee vahel ja mille seisukord on väga halb
ning seetõttu äärmiselt ebaturvaline. Vald
ehitab välja nii sõidu- kui ka valgustusega
kergliiklustee,“ lubas Võrklaev.
Samuti seisab ees koostöös maanteeametiga ja abiraha saamisel Rae küla ja Assaku vahele kergliiklustee projekteerimine
ja rajamine ning plaan on valmis ehitada
projekteerimisel olev Aaviku-Patika kergliiklustee. Suurematest valgustustöödest on
plaanis Vaidas välja vahetada amortiseerunud tänavavalgustus moodsa LED-valgustuse vastu, milleks kulub 2017. aastasse
planeeritud 1. etapis 465 000 eurot.
Vallavanemal on hea meel, et uue aasta
tööde hulgas seisab populaarseks saanud
Jüri terviseraja valgustuse pikendamine,
lisaks arendatakse Pirita-Ülemiste kanali
terviserada.

Läbi viiakse arhitektuurivõistluse konkurss

Olulise peatükina näeb uue aasta eelarve
Võrklaeva sõnul ette moodsa Jüri Tervisekeskuse ehitamise ettevalmistamise töid
summas 86 186 eurot. Koos tervisekeskuse
ehituse ettevalmistustöödega viiakse 2017.
aasta alguses läbi Jüri keskväljaku arhitektuurivõistluse konkurss, mille kaudu soovitakse jõuda nägusa ja funktsionaalse avaliku ruumi kujunemiseni. Oluline on leida
sobiv lahendus Jüri keskväljakule, mille

üheks hooneks saab olema tervisekeskus
ja tulevikus rajatav keskusehoone, kus hakkaksid asuma ka vallavalitsuse ruumid.

Palgalisa raamatukogutöötajatele, õpetajatele ning
spordi- ja huvitegevuse kulu
hüvitis suurem

2017. aastal tõusevad raamatukogutöötajate palgad keskeltläbi 12,5% ning üldhariduskoolide riikliku õppekava tunde
andvatele õpetajatele on tagatud töötasu
alammääraks 1040 eurot. Vallavanem lisab,
et põhimõte on see, et vald lisab riiklikule alammäärale 40 eurot juurde, et omalt
poolt aidata kaasa õpetajate palga kasvule.
Huvialakooli õpetajate palk tõuseb uuel
aastal samuti ning kehtestatud määraks on
958 eurot. Lasteaiaõpetajate töötasu jääb
uuel aastal vahemikku 958–1020 eurot ning
seda sõltuvalt, kas õpetaja töötab ühe õpetaja või kahe õpetaja süsteemis. Ülejäänud
Rae vallavalitsuse töötajate ja allasutuste
personali palgad kasvavad keskmiselt 5%.
2017. aastal säilivad elanikele kõik senised toetused ja kuluhüvitised, kuid spordija huvitegevuse kulude hüvitis aasta kohta
kasvab 128 eurolt 150 eurole.
„See on väga oluline, et noored saaksid
tegeleda nii spordi- kui ka huvialadega,“
kommenteerib vallavanem Mart Võrklaev
hüvitise määra tõusu.
„Kokkuvõttes on valla eelarve lähtunud
pikaajalistest arenguvajadustest ja nende
elluviimise võimalustest, mis on ette nähtud valla arengukavaga ja pikemaajalise

eelarvestrateegiaga,“ kommenteeris volikogu
esimees Agu Laius. „Nii ongi õige, sest kellegi
hetkeideest sündinud ühekordsed emotsionaalsed rahasüstid pälviksid küll tähelepanu,
kuid on pigem poliitilised aktsioonid kui valla tasakaaluka arengu investeeringud.“
RS

Infoks
sügisel kooliteed
alustavate laste
vanematele
Taotlusi 2017.–2018. õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10.
veebruarist 31. märtsini 2017 e-keskkonnas ARNO: http://piksel.ee/arno/rae/
Koolikoha saamise eelduseks on lapse
elukoht Rae vallas 2017. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust
ja vanemate soovidest ning arvestades
oluliste asjaoludena sama pere teiste laste
õppimist samas koolis ja õpilase elukoha
lähedust koolile.
Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2017
või lapse elukoht Rae vallas on hilisem kui
01.02.2017, siis määratakse lapsele kool,
kus on vaba õppekoht.
Marju Randlepp
hariduse peaspetsialist
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Beebid saavad
sellest aastast
Makayla Designi teki
2017. aastast kingib Rae vald vanematele lapse
sünni registreerimise puhul Makayla Designi
teki. Beebitekid kingitakse kõikidele lastele, kelle
sünd registreeritakse alates 1. jaanuarist ja kelle
esmane elukoht on Rae vald.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul jätkab
vald kindlasti traditsiooni nimelise hõbelusika
kinkimisel aasta kuni pooleteise vanustele lastele, kuid lisaks saavad beebid alates 2017. aastast
kvaliteetse ja nägusa sooja teki koduvalla ettevõtjalt. „Kuna iga laps on valla jaoks oluline, siis
soovime omalt poolt teha iga uue vallakodaniku
perele sooja teki näol praktilise kingituse,“ kõneles Võrklaev. Vallavanema sõnul ei ole tähtis,
kas sünd registreeritakse Eesti.ee portaali kaudu,
maavalitsuses või vallamajas.
Juhul, kui lapse sünd registreeritakse väljaspool vallamaja, tuleb hiljem kantselei peaspetsialisti juurest läbi astuda ja oma beebile kolme
värvi hulgast tekk välja valida. Valikus on sinine,
roosa või beež.
RS

Rae valla noorte ettevõtlikkuslaagrist sai tiitli omanik
16. detsembril tunnustas Harju maavanem Ülle Rajasalu restoranis Gloria
toimunud tänuüritusel Harju maakonna silmapaistvamaid noorsootöötajaid ja Rae valla noorsootöö spetsialistil Kädi Kuhlapil oli rõõm vastu
võtta tunnustus parima noortelaagri
korraldamise eest.
Harjumaa aasta noortelaagriks
2016 valiti Rae valla noorte ettevõtlikkuslaager, mis leidis aset sügisesel
koolivaheajal oktoobri lõpus. Laager
kestis kolm päeva ja selle aja jooksul
mõtestati ettevõtlikuks olemist ja õpiti
juurde uusi teadmisi.
Laagri korraldamine on saanud
teoks tänu Rae valla Noorte Ettevõt-

likkuse Arengukava töögrupile, kuhu
kuuluvad Nele Pilman, Marju Randlepp, Jens Vendel, Kristi Vimberg,
Madis Sarik, Aire Ratas, Eili Laas,
Merilyn Saarkoppel ja Kädi Kuhlap.
Harju maavalitsuse noorsootöö nõuniku Anne Martini sõnul on
noorsootöö valdkonna tublimate tegijate tunnustamise eesmärk tõsta
esile noorsootöösse panustanud ning
valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja
olulisemaid algatusi, millel on oluline
mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
RS
Foto: Kädi Kuhlap

Noored tutvustasid end üksteisele uutmoodi visiitkaartidega.

Peetri bussitaskud
valmivad kevadel

Vana-Tartu maantee kergliiklustee ehitamine
jätkub ilmastikuolude soosimisel

Peetri aleviku Vägeva ja Uusmaa tee bussitaskute
ehitus lõpetatakse tänavu kevadel. Paigaldada on
veel vaja äärekivid ja liiklusmärgid, teha asfalteerimistööd, rajada künnis Vägeva teele, markeerida teekate ja teha haljastustööd.
Novembri lõpuks jõuti valmis ehitada bussiootepaviljonid, kuid talviste ilmade saabumisel
oli ehitaja sunnitud töö katkestama.

Detsembri alguses lõppesid Rae valda
ja Tallinna linna ühendava valgustatud
0,6 km pikkuse Vana-Tartu maantee
kergliiklustee ehitustööd, kuid Tallinna
piirilt Peetri suunal kulgeva valgustatud tee ehitamine jätkub kevadel.
Tallinna piiri ja Väljaotsa tee vahepeal olevat ehitusjärgus kergliiklusteed
on lubatud kasutada, sest teepõhi on
kaetud killustikuga. Nii kui ilmastiku-

RS
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olud soosivad, pannakse tee asfaltkatte
alla ja ehitatakse välja valgustus. Hiljemalt mai keskel peab kergliiklustee olema valmis ja teeääred haljastatud.
Kergliiklustee ehitamine on rahastatud linnapiirkondade jätkusuutliku
arengu meetmest ja Rae valla eelarvest.
RS

uudised

Järveküla kooli hoone konkureerib
aasta betoonehitise tiitlile
Foto: Tiit Mõtus

2016. aasta betoonehitise
tiitlile kandideerivad

Sisevaade kooli hoone aatriumi osas
Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldatavale konkursile „Aasta betoonehitis 2016“ esitati 20
nominenti, millest üks on Järveküla kooli
hoone.
„Järveküla kool esindab betooni voorusi
nii tehniliselt kui esteetiliselt parimal moel,“
seisab Sweco Projekt ASi põhjenduskirjas.
Betoon on oma omaduste poolest sobilik koolimaja ehituseks. Materjal on pikaealine, plastiline, väikeste hoolduskuludega, head akustikat võimaldav, stabiilne ja
esteetiliselt väärtuslik.
Betooni omadused heliisolaatorina ning
soojusinertsi kandjana on samuti väga sobilikud koolimaja jaoks, sest müra leviku
tõkestamine on betooni puhul suhteliselt
lihtne.
Rae vallavalitsuse poolt koolimaja
valmimise eest vastutanud abivallavanem
Madis Sarik leiab, et konkurss on eelkõige
ehitajate ja arhitektide tunnustamiseks, kuigi ilma tellija sisendita pole jällegi võimalik

tunnustust saada. Eesmärk on olnud ehitada kauakestev funktsionaalne hoone, mis
väärtustaks piirkonda ja sobituks kaasaega.
Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust ning nõudlikkusastet, kvaliteeti
ja innovaatilisust. Võitja kuulutatakse välja
betoonipäeval tänavu märtsis.
Seitsmeteistkümnendat korda korraldatava võistluse žüriisse kuuluvad Eesti
Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu,
Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Kunda Nordic
Tsemendi ja ehitusajakirjanduse esindajad.
„Eesti betoonehitiste võistlus ilmestab
kujukalt, millised on tänased Eesti tõmbekeskused,“ sõnas Eesti Betooniühingu
juhatuse esimees Tiit Roots.
RS

1. Arsenali keskus – Erika 14, Kopli, Tallinn;
2. Büroo 83 – Tartu mnt 83, Tallinn;
3. Büroohoone Norra Maja – Veerenni
24, Tallinn;
4. City Residence – Tartu mnt 56, Tallinn;
5. Eesti Rahva Muuseum – Muuseumi
tee 2, Tartu;
6. Eramu Nõmmel – Hämariku 10, Tallinn;
7. Hilton Tallinn Park Hotell –
Kreutzwaldi 23, Tallinn;
8. Hotell Lydia – Ülikooli 14, Tartu;
9. Järveküla Kool – Reti tee 20, Peetri
alevik, Rae vald, Harjumaa;
10. Kaubandus- ja vabaajakeskus Kvartal
– Riia 2, Tartu;
11. Korterelamu Mardi t 9 – Mardi 9, Tallinn;
12. Korterelamud Tartu mnt 52a, b, c –
Tartu mnt 52, Tallinn;
13. Maarjamaa Hariduskolleegium –
Kaagvere, Mäksa vald, Tartumaa;
14. Narva rannahoone – Linnuse 2, Narva;
15. Novira Plaza – Tartu mnt 25, Tallinn;
16. Püsiekspositsiooni „Ajarada“ poodiumid jm väikevormid, Eesti Rahva
Muuseum – Muuseumi tee 2, Tartu;
17. Rahvusarhiivi peahoone Noora –
Nooruse 3, Tartu;
18. Saare Villa – Vinni vald, Lääne-Virumaa;
19. Tallinna betoontee katselõik (Paldiski
maantee rekonstrueerimine) – Järveotsa teest Järvekalda teeni, Haabersti,
Tallinn;
20. Ärihoone Karl Storz – Pärnu mnt
556b, Saue vald, Harjumaa.

Vereloovutajate arv Raes kahanes
Viimasel Rae valla doonoripäeval annetati verd 21 korral. 27. detsembril registreeritud külastuste ja annetuse arvuga jäi
Verekeskus rahule, kuigi nii annetusi kui
külastusi oli võrreldes esimese korraga
märgatavalt vähem.
„Kui doonoripäevad jäävad pühadejärgseteks päevadeks, ongi külastusi vähem,“

kõneles doonorluse spetsialist Anu Klaus,
kes meenutab, et Verekeskus on korraldanud doonoripäevi Rae kultuurikeskuses
alates 2015. aastast ja kokku tuleb kordade
arvuks neli. „Alustasime 20. aprillil 2015
ja jäime esimese korra kohta väga rahule.
Doonoripäeva külastas toona 41 inimest,
neist 30 said edasi vereloovutusele.“

Klaus leiab, et Rae vald on suur ja perspektiivikas koht, kus doonoripäevi korraldada. „ Loodame, et ka valla ettevõtted toetavad doonorlust ning võimaldavad oma
töötajatel käia verd loovutamas, et teha
sellega üks väike heategu abivajaja jaoks.“
RS
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Eskiis: Lootusprojekt OÜ

Laudtee ehitatakse vaiade peale. Illustreeriv joonis.

Ülemiste järve promenaadi
eskiisprojekt näeb jalutamiseks
ette sanitaarkaitseala välist ala
Detsembris vallavalitsusele üle antud
3D-eskiisprojekt näitab, kuhu ja kuidas on
kavandatud rajada Ülemiste järve äärde ligi
4 kilomeetri jagu väljaehitatud promenaadi
ja loodusliku koorepurukattega radu. Eskiis
hõlmab Ülemiste järve lõunapoolset külge
ning rajad on planeeritud Järveküla-poolsele kaldale. Radade paiknemise asukohast
saab ülevaate, kui kaardilt uurida ala, mis
jääb Lääne tee ning Kurna ja Katku ojade
suudme ala vahele.
Vallavanem Mart Võrklaev ütles, et
Ülemiste järve promenaadi eskiisprojekt on
tellitud arvestusega, et see jääb väljapoole
sanitaarkaitseala piiri. „Kui tulevikus muudetakse veeseadust, näeb eskiisprojekt ette
võimalust rajada lisa promenaadi puittee
tänase sanitaarkaitse vööndi sisse, kuid esialgu näeme projekti teostust tänase seadusandlusega kooskõlas,“ sõnas vallavanem.
„Arvan, et praegune lahendus on samm
õiges suunas ja tunnustatud maastikuarhitekt Kersti Lootus on teinud head tööd.
Küll pikapeale inimesed harjuvad mõttega,
et järve vett saab kaitsta ka kaldal jalutades
ning promenaad aitab siin paljuski kaasa.

Rae Sõnumid • jaanuar 2017

Tänan omalt poolt toetajaid ja teostajaid,“
kõneles Peetri elanik ja Rae vallavolikogu
liige Tõnis Kõiv, kes on promenaadi rajamise idee algataja.
Promenaadi puittee kavandatakse koos
valgustusega ning see ei ole lihtne laudtee,

Ülemiste järve
promenaad on kirjutatud
2019. ja 2020. aasta
peale ning loodame,
et selleks ajaks on
eeltööd lõpetatud ja
kaasrahastajad leitud.

vaid see on vaiade peal maastikust kõrgemale tõstetud. Lisaks saavad olema alal
koorepurukattega teed spordi- ja mänguseadmete platsidega, kus saab harrastada
nii tervisesporti kui lihtsalt tervislikult aega
veeta.
Nutikalt on ära kasutatud Kurna ja Katku oja suudmealal asuv tehismärgala, kuhu
on planeeritud ligi kilomeetri pikkune promenaad koos puhkekohtadega soo peal.
Promenaadi atraktsioonideks saavad
vaatetornid avanevate vaadetega Ülemiste
järvele ja Tallinna siluetile. Lisaks on ette
nähtud mitmeid puhkekohti ja metsa vahele planeeritakse piknikuplatse koos vajaliku inventariga.
Rajad kulgevad läbi erinevate looduslike koosluste, mille puhul säilitatakse
võimalikult suures osas selle naturaalsus.
Kokkuvõttes saab lühikese teekonna jooksul läbida mitmeid erinevaid metsa ja soo
kasvukohatüüpe.
Ülemiste promenaadi eskiisprojekt
valmis Rae vallavalitsuse ja kuue ettevõtte
vahel sõlmitud koostööleppe alusel 2015.
aasta juulis.

uudised
Eskiis: Lootusprojekt OÜ

Tegevuse
kronoloogia

Märgalal peal asuv platvorm võimaldab kõndida kuiva jalaga soo peal.
Illustreeriv joonis.
Vallavanem Mart Võrklaev nentis, et
koostöö ettevõtjatega on aidanud astuda
olulise sammu edasi avamaks elanikele jalutamiseks ja tervisespordi tegemiseks järve lõunakalda. „Nüüd, kui eskiisprojekt on
Rae valla koduleheküljel http://promenaad.
rae.ee/ ja Tõnis Kõivu blogis: http://www.
toniskoiv.ee/ylemiste/promenaad/index.
html tutvumiseks avalik, saab hea ülevaate
kavandatavast ning samuti on lihtsam elanikel oma arvamust promenaadi projekti
kohta avaldada.“
Vallavanema sõnul tuleb enne prome-

Vaade järvele vaatetornist. Illustreeriv joonis.

naadi ehitamiseni jõudmist läbi käia pikk
tööprotsess, alustades maaküsimuste lahendamisest kuni projekteerimise ja kaasrahastajate leidmiseni. Valla eelarvestrateegias on Ülemiste järve promenaad
kirjutatud 2019. ja 2020. aasta peale ning
loodame, et selleks ajaks on eeltööd lõpetatud ja kaasrahastajad leitud.

Vaata Ülemiste promenaadi
eskiisprojekti
http://promenaad.rae.ee/

Promenaadi rajamise idee pärineb Peetri
elanikult ja Rae volikogu liikmelt Tõnis
Kõivult, kes esmakordselt tutvustas oma
nägemust 2013. aasta kevadel Peetri
Seltsi koosolekul, kus idee heaks kiideti.
Tutvustades projekti laiemale avalikkusele leidis Ülemiste promenaadi rajamise
idee palju pooldajaid, kuid üles kerkis ka
probleem, kas Ülemiste järve kui joogivee reservuaari äärne promenaad tagab
joogivee puhtuse. Äkki hakkavad inimesed reostama joogivee reservuaarina
kasutatavat Ülemiste järve.
2013. aasta septembris külastas Eesti
delegatsioon ASi Tallinna Vesi emaettevõtet Suurbritannias, et näha oma
silmaga sealset joogivee reservuaarina
kasutatavate pinnaveekogude kaitsmist.
2014. aasta kevadel arutas riigikogu
keskkonnakomisjon Ülemiste järvega seotud riske ning külastas Ülemiste
veepuhastusjaama. Arutelu tulemusena
hinnati järve ohustavateks teguriteks lennukid, autod ja pahatahtliku tegevuse oht
kanali suublas. Ülemiste järve lõunakaldale rajataval promenaadil jalutav inimene ei ohustaks kuidagi joogivett.
Riigikogu liikmena esitas Tõnis Kõiv
2014. aasta detsembris veeseaduse
muutmise eelnõu, mis andis Vabariigi Valitsusele võimaluse lubada promenaadi rajamist Ülemiste lõunakaldale.
Kahjuks ei jõutud eelnõud vastu võtta ja
see kukkus 2015. aasta märtsivalimiste
järel menetlusest välja.
2015. aasta aprillis sõlmiti koostöölepe Tallinna linna ja Rae valla vahel
kaugemas perspektiivis terviseraja
rajamiseks ümber Ülemiste järve ja lühemas perspektiivis kergliiklustee ehitamiseks Vana-Tartu maantee äärde. Kergliiklustee sai 2016. aastal juba rajatud.
2015. aasta juulis jõuti koostööleppeni Rae valla ja kuue ettevõtte vahel
Ülemiste promenaadi eelprojekti ja
3D visualiseeringu tellimiseks arhitekt
Kersti Lootuselt. Eelprojekti tellimist
toetasid koostöökokkuleppe alusel Laam
Kinnisvara OÜ ja Energiamaja OÜ juhatuse liige Aivar Villemson, Compakt
Kinnisvara OÜ juhatuse liige Maik Teiv,
Hausers Grupp OÜ juhatuse liige Madis
Mägi, Sõpruse Majad OÜ juhatuse liige
Andrus Uudmäe ja BlueSky Project OÜ
juhatuse liige Marko Rink.
RS
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Üritus on tasuta. Ootame kõiki väikseid muinasjutusõpru külla!
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Vägijooke noore eest varjama
ei pea, aga olukord vajab selgitust
Meie kultuuriruumis on üpris lihtne leida kalendrist mitmeid tähtpäevi, mille
lahutamatu osa on alkohol. Tervise Arengu Instituudi andmetel alustatakse alkoholi tarbimist väga varakult. Iga neljas
11-aastane laps on ära joonud ühe pudeli
õlut. Kurvastuseks muudavad alaealistele alkoholi kättesaadavaks täiskasvanud,
kes peaks tegelikult märkama, sekkuma
ja takistama. Kõikide täiskasvanute õlul
lasub vastutus, kui kättesaadav on alkohol noortele.
Alkoholi tarbimisest tulenevate kahjude
ulatust võimendab tarbimiskultuur, mis
soodustab korraga suurte koguste kange
alkoholi tarbimist. Kui narkootikumide ja
sigarettidega on üheselt mõistetav, et need
kahjustavad iga inimest igas eas, siis alkoholiga on keerulisem lugu. Reklaam, turundus ja erinevad eeskujud hajutavad alkoholi
negatiivseid mõjusid ning lasevad sel paista
kui millelgi loomulikul ja tavapärasel.
Sõltuvalt tarbija vanusest või tervislikust
seisundist on alkoholi taluvus ja kahjustused erinevad. Noore inimese aju arengule
mõjub alkohol tunduvalt hävitavamalt kui
täiskasvanule. Siiski olenemata sellest, kas
alkoholi tarvitab alaealine või täiskasvanu,
ilmnevad kahjulikud mõjud igas vanuses
inimese organismile.

Kaine elustiil on muutumas
populaarseks

Laps ei pea ega saagi kasvada silmaklappidega, ta näeb, mis ühiskonnas toimub ja peab
seda ka mõistma. Seega on loomulik, et laps
näeb, kui täiskasvanud külalistele pakutakse
pokaal veini. Ent tuleks jälgida, et täiskasvanud ei jooks end purju laste nähes. Kui laps
küsib, kas ta võib ka proovida, peab vastuseks
olema kindel ,,Ei!’’. Kui lapsevanem peab õigeks anda lapsele kodus keeleotsaga alkoholi
maitsta, peab sellega kaasnema selgitav ja
arutlev vestlus. Alkoholitarbimise vanuselist
piirangut tuleks seletada laste ja täiskasvanute organismi erinevustega. Lapse organid
on alles arenemisjärgus ja ka kõige väiksem kogus alkoholi pärsib nende arengut.
Lapsevanem peaks last alkoholi suhtes
kasvatama nii, et lapsel oleks sellesse tasakaalustatud suhtumine – et ta suudaks selle
liigtarbimisele vastu panna ja vajadusel ka
sõpru korrale kutsuda. Üldiseks tavaks on,

Illustratiivne

Õpilaste jaotus alkohoolsete jookide
tarbimise sageduse järgi 2013/14. õa
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et purjus inimene kaotab teiste hulgas lugupidamise. Alkoholi liigtarbimine on ühiskonnas muutumas tabuks ning üha rohkem
tundub, et inimesed arvestavad piiridega
aina enam. Kainem elustiil on muutumas
populaarsemaks js see on ainult tervitatav.

Kui on probleem, siis oluline
on seda teadvustada

Kuna alaealistele saab alkohol enamasti
kättesaadavaks täiskasvanute kaudu, tähendaks järelevalves ja ennetustöös ainult
noortele endile keskendumine probleemi
põhjusest mööda vaatamist. Seetõttu pöörab politsei eelkõige tähelepanu nende inimeste ja ettevõtete väljaselgitamisele, kelle
kaudu alkohol lasteni jõuab.
Kohalike inimeste ja ettevõtetega tehakse
tihedat koostööd. Näiteks viib politsei regulaarselt läbi infopäevi lõbustusasutustele, et
ühise laua taga leida lahendusi probleemidele, mis öölokaalides sageli just alkoholi
liigtarvitamisest tekivad. Eriti terav on probleem Tallinna kesklinnas, kus ühte kohta on

Alkoholi liigtarbimine
on ühiskonnas muutumas
tabuks ja üha rohkem
tundub, et inimesed
arvestavad piiridega aina
enam.

koondunud hulk lõbustusasutusi. Politsei
eestvedamisel kujundati ennetuskleebised,
et baarikassas torkaks ostjale esimesena silma kleebis, mis tuletab meelde, et alla 18aastased alkoholi baarist ei saa. Ühtlasi annab
politsei infopäevadel juhiseid nii ettevõtjatele kui ka teenindavale personalile, kuidas
käituda, kui baaris tarvitavad ühes täisealistega alkoholi ka alaealised.
Aina rohkem küsitakse kaubandusettevõtetes alkoholi müümisel ostja vanuse
kontrollimiseks dokumenti. Dokumendi
küsimine on saamas normaalsuseks ning
peakski olema iga väärika teenindaja kohustus. Eesmärk on noori kaitsta, et alkohol ei satuks alaealiste kätte, ning et noored
ei saaks end alkoholi kaudu kahjustada.
Mõistvalt tuleb suhtuda ka olukorda,
kus täiskasvanud alkoholiostja suhtes võib
teenindajal tekkida kahtlus, et alkohol ostetakse alaealisele või et alaealised saavad
sellest mingil viisil osa. Sellisel juhul tuleks
kutsuda politsei ja olukorda selgitada.
Kindlasti ei toimu alkoholi tarbimiskultuuri muutmine üleöö, kuid lihtsate ja
oluliste sammudega kogukonnas saab algust teha kohe. Alkoholist tingitud kahjude
vähendamisel on väga tähtis roll normide
ja väärtuste teadlikus loomises ning nende
kujundamises kodus, sõprade seltsis ja tööl
ning seeläbi ühiskonnas laiemalt.
Kairi Ränk
piirkonnavanem
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Välismaalt tulnud töötajad
lisavad ettevõtte argipäeva
Euroopa ja Aasia suurim madratsitootja Hilding Anders laiendas eelmise aasta
lõpus märkimisväärselt Lehmja külas asuvat tehasepinda. Rae valla ühel suuremal
ettevõttel läheb hästi ja nõudlus toodangu
järele kasvab. Kahe aasta jooksul on värvatud sada uut inimest ja töötajate arv küündib 360ni.
„Kõige rohkem on vaja õmblejaid,“
avaldab Hilding Andersi personalijuht
Carmen Froš. „Töötajate leidmise teeb
keeruliseks asjaolu, et meile sobivate oskustega inimesi napib, kuid ümberõpe
on aeganõudev. Minimaalselt kulub uute
oskuste omandamiseks neli, tavaliselt aga
kuus kuud. Oodatav tootlikkus tuleb aastaga ja seega maksab värbamisviga õmblejate puhul eriti valusalt kätte. Oskustöölistele maksame palka tükitöö alusel ehk nad
saavad ise oma töötasu palju mõjutada. Et
motiveerida inimesi uusi oskusi omandama, maksame neile õppeperioodil palka.
Otsest inimeste puudust meil pole – ühele
konkursile laekub keskeltläbi 40 avaldust.
Probleem on aga selles, et meile vajaliku
kvalifikatsiooniga töötajaid ei ole, sektoris liikuvate inimeste ring on suhteliselt
sama.“

Foto: Andres Kalvik

Oinloye Sherif Oyindanola töötab madratsiosakonna operaatorina.
Foto: Julia-Maria Linna

Ukrainlased tahavad
Eestisse tööle tulla

Oma tööd tundvate ja stabiilsust hindavate inimeste leidmine nõuab suuri pingutusi ning järjest kasvava palgasurve
tingimustes on ettevõte pööranud pilgu
piiri taha. 2014. alustati läbi vahendusfirma koostööd Ukrainaga ja praeguseks on
tehases töötavate sealsete naiste hulk kasvanud 30ni.
„Ukrainlannade kiituseks saan öelda,
et nemad on kiired õppijad ja väga motiveeritud oma tööd hästi tegema. Vajadusel on nad nõus ka graafikuväliselt
tööle tulema ja lisa teenima,“ tunnustab
Froš külalistöölisi. „Ukrainlannad on siin
rahul ja tänu nende soovitustele on meil
lihtsam sealt uusi töölisi leida. Meie puhul on lisaks palgale oluliseks teguriks
ka usaldusväärsus, sest Ukraina inimesed
on välismaal töötades palju petta saanud.
Enamik Ukrainast pärit töötajaid on saa-
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Õmblustsehh, kus valmivad Sleepwelli madratsid.
nud elamisloa töötamiseks kaheks aastaks
ning kodus käivad nad tavaliselt suvel ja
jõulude ajal.“
Rae Sõnumite külaskäigu ajal olid ukrainlannadest kohal kaks Annat, kes on
pool aastat Eestis elanud. Kodumaal õppisid mõlemad samas koolis õmblejateks
ning töötasid seejärel riigi põhjaosas Žõtomõri oblastis Berdõtšivi linnas asuvas
tehases, tehes autodele nahast istmekatteid. Infot Eestisse tulemise võimaluse
kohta said nad kahelt varem Hilding Andersis töötanud kolleegilt.
„Ukrainas ei tahtnud meie firma Hil-

ding Andersi kohta infot anda ja seega
otsisime internetist ise kontakti ning võtsime ühendust. Et uues riigis paremini kohaneda, otsustasime tulla kahekesi,“ ütleb
üks Annadest.
Teine Anna lisab: „Ukrainas tegime
toote algusest lõpuni ise valmis. Hilding
Andersis keskendume ühele konkreetsele
tööoperatsioonile. Elu Eestis meile meeldib, siin on parem kui Ukrainas. Ainult
ilm võiks soojem olla. Oleme tuttavatele
Eestist head rääkinud ja paljud tahavad
siia tööle tulla.“
Ukraina naiste kõrval teenib Hilding
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a vürtsi
2,4 protsenti kogu töötajaskonnast on välismaalased
Meil on tööl 39 välismaalast ehk umbes
2,4 protsenti kogu töötajaskonnast. Suurima kogukonna moodustavad soomlased, keda on kokku 11 töötajat. Ülejäänud välistöötajad tulevad Rootsist,
Taanist, Türgist, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Ukrainast ja Valgevenest.
Me ei ole võtnud välismaalaste palkamist endale eraldi eesmärgiks ja seetõttu pole seda valdkonda ka põhjalikumalt uurinud. Enamik meil töötavaid
välismaalasi on kandideerinud tööle
avalike konkursside kaudu. Ettevõttesisese töölähetusega töötajad (expatriate employees) töötavad valdkondades,
kus on oluline erialase spetsiifilise oskusteabe ületoomine. Kuna välismaalaste osakaal töötajaskonnas üldiselt on
siiski väike, ei saa rääkida ka üksustevahelise osakaalu arvestatavatest erisustest. Enamik välismaalastest töötajaid
on hõivatud äriüksustes.
Agnes Hansen,
ABB Balti riikide personalijuht

Andersi tehases leiba kuus meest Nigeeriast. Kõik nigeerlased on saanud Eestis
elamisloa õppimisega seoses ja tulid lisaraha teenimiseks end ise tööle pakkuma.
„Alguses tekitas nende tulek naiskollektiivis kõvasti elevust, kuid nüüd on meie jõulupeod ja muud ühisüritused märgatavalt
meeleolukamad,“ muheleb Froš. „Esimene Nigeeria noormees alustas meil tööd
eelmise aasta alguses ja pärast seda hakkas
neid rohkem kandideerima. Kõik nigeerlased pole meile tööle jäänud, mõnedele
pole sobinud füüsiline töö.“
Kaks aastat Eestis elanud Oinloye Sherif Oyindanola töötab madratsiosakonna
operaatorina. Talle soovitas Hilding Andersit praegugi seal töötav kaasmaalane.
Sherif, nagu sõbrad ja kolleegid teda kutsuvad, tuli Eestisse, nii üllatav kui see ka
pole, Ida-Ukrainast. Kuus aastat väldanud

õpingud Luganski ülikoolis kindlustasid
Sherifile magistrikraadi organisatsiooni
juhtimise ja controlling’u erialal, kuid tööle
ta sinna jääda ei saanud, sest Venemaa vägede sissetung keeras kohaliku elu pea peale. Nüüd püüdleb ka vene keelest aru saav,
kuid inglise keeles suhelda eelistav mees
Euroakadeemias majanduse ja ärijuhtimise
erialal teise magistrikraadi poole.
„Ukrainas ei tohtinud õpingute kõrval
töötada. Hilding Andersis läbisin koolituse ja kõik on läinud hästi. Töö nõuab täpsust. Seisan enamuse ajast jalgadel, kuid
see pole väga koormav, sest saan liikuda.
Varasemalt pesumajas töötades pidin kogu
aeg ühe koha peal seisma,“ võrdleb sarnaselt Ukrainast pärit Annadega Mustamäel
korterit üüriv Sherif. „Kavatsen siin edasi
töötada ka pärast õpinguid. Elu Eestis on
palju lahedam kui Ukrainas, sest siin saab
enamik inimesi inglise keelest aru.“
Suurem osa Hilding Andersi töötajaid
elab Tallinnas, mõned tulevad ka Rae vallast. Igapäevaselt käivad ettevõtte tellitud
bussid Koplist, Mustamäelt, Õismäelt,
Lasnamäelt, Maardust, Loksalt ja Märjamaalt.

Materjali transport
kolib lae alla

Hilding Anders, mille tuntuim kaubamärk
Eestis on Sleepwell, ehitas laienemise käigus muu hulgas juurde ka uue söögisaali ja
puhkeruumi, kus töötajad iga päev tasuta
süüa saavad. Sellega pole aga uuendused
lõppenud. Järgmise aasta lõpuks saab valmis uus laealune konveiersüsteem Eton,
mis toob materjali töötajani senisest kiiremini ja lühendab märkimisväärselt tootmistsüklit.
Olulisel määral on kasvanud ka toodang. Kui 2015. aastal tootis Hilding
Anders 1,2 miljonit ja mullu 1,3 miljonit
madratsikatet, siis tänavune planeeritav
maht on 1,5 miljonit. Tunamullune käive
oli 28,3 miljonit eurot ja 90 protsenti toodangust läheb ekspordiks, peamiselt Skandinaaviasse.
Hilding Andersi müügi- ja turundusjuhi Alo Reintami sõnul on eesmärk tõusta
pelgalt tootjast kontserni Skandinaavia
maade katete tootmise oskuskeskuseks.
„Tahame pakkuda klientidele teenuseid alates tootearendusest kuni tootmiseni. Alates eelmisest aastast on meie tehas
kontserni Skandinaavia piirkonna kangaste halduskeskus, mis tähendab, et kangaste oskusteave ja valik asuvad Eestis,“ lisas
Reintam.
Andres Kalvik

Foto: Aavo Kaine

Rattakell viis
presidendi
käepigistuseni
Rattakella ideele tulime tegelikult juba eelmise aasta suvel. Märkasime, et jalgratastega liiklevad lapsed ei kasuta oma jalgrattakelli. Kui vaid oleks olemas rattakell, mis
töötaks automaatselt ja hoiataks jalutajaid!
Kuna olime juba vaikselt hakanud 8. klassi
kohustusliku loovtöö peale mõtlema, siis
järsku taipasime, et miks mitte võtta oma
loovtöö teemaks automaatselt töötav rattakell ja mõte ka reaalselt teostada. See
oleks meile väga huvitav väljakutse. Samas
teadsime, et üksi me seda ideed teostada
ei suuda. Õnneks oli Marjella isa Meelis
Saanpere nõus meid lahkesti juhendama
ja vajadusel aitama.
Kella valmistamine polnud lihtne, kuid
töö lõplikult valminud, tundsime suurt
uhkust ning mõistsime, et see oli seda
väärt. Nüüdseks võime kindlalt väita, et
meie uskumus osutus tõeks.
Algul arvasime, et tehtu piirdubki loovtöö esitamisega. Me poleks elu sees ette
kujutanud, et käime Eesti Rahvusringhäälingu „Terevisioonis“ oma kella tutvustamas. Veel vähem uskusime, et lõpetame
suurejoonelise õpilasleiutajate konkursi
esimese preemia võitjatena ning Eesti presidendiga kätt surudes. Kes võinuks arvata, et lihtsalt üks loovtöö võib nii kaugele
edasi viia.
Kle-Ingelin Jõgisoo, Marjella Saanpere
ja Natali Carmel Sarapuu
Peetri lasteaia-põhikooli 9. klassi õpilased
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Noortele
rohkem
vaba aja veetmise võimalusi
koolivälises
tegevuses
Huvitegevuse võimalusi meie vallas
jätkub, aga ainult huviringidest noorele kaugeltki ei piisa. Noortele on
vaja mõtestatud tegevusega kohti või
põhjusi, miks koos käia ja seda just
koolivälisel ajal.
Arvan, et laste ja noorte kultuurile
pühendatud aastal saab üks prioriteet
olema otsesuhtlemise võimaluste loomisel. Selleks on vaja ühendada noorsoo- ja kultuuritöö ning luua kooskäimise kohtasid, kus noored tunnevad,
et seal on kihvt olla ja nad tahavad
sinna minna. Väga hea idee on ka
Rae vallas noortekohvikute avamine,
mida võiks 2017. aasta jooksul tulla
siia kas või mitu.
Olen kindel, et noorte otsesuhtlemist saab soodustada vastloodud
Rae Noortekeskuse kaudu, mille all
hakkavad tööle nii-öelda väiksed
rakukesed ehk harud kõikides suuremates valla paikades: Peetri- Järveküla piirkonnas ning Jüris, Lagedil ja
Vaidas. Rae Noortekeskuse harudes
hakkavad noortega tegelema oma ala
professionaalid.
Noorte otsesuhtlemisele aitab kaasa kindlasti pärast jaanuaris toimuvat
valimisprotsessi tööd alustav noorte
volikogu, kuhu valitakse aktiivseid
inimesi vanuses 13–26. Tulevaselt
noortevolikogult ootame värskeid
ideid, kuidas vallaelu noorte jaoks
veel paremaks muuta ja mismoodi
otsesuhtlemist soodustada.
Jens Vendel
abivallavanem
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Mitu aastat mõttetasandil ringelnud
idee saab tänavu jaanuaris lõpuks teoks
– toimuvad Rae valla noortevolikogu valimised.
Rae valla noorsootöö spetsialisti Kädi Kuhlapi sõnul on noortevolikogu valla noorte
esinduskogu, mis tegeleb kohalike noorte
seisukohtade esitamisega noorsootöö spetsialistile, vallavolikogule ja/või vallavalitsusele. Samuti saavad noored korraldada
küsitlusi, kaasata oma tegevusse valdkonna
asjatundjaid ja algatada heategevuslikke
üritusi, millest saadav tulu läheb noorte
olukorra parandamiseks vallas.
„Soovime, et Rae valla noored oleksid senisest rohkem kaasatud valda puudutavatesse küsimustesse. Igal noorel on
õigus oma arvamust avalikult avaldada
ja seisukohti kaitsta. Lisaks ettepanekute
esitamisele ootame noortevolikogu panust ülevallaliste ürituste korraldamisel
ja omaalgatuslike projektide elluviimisel,“
rääkis Kuhlap.

Jaanuaris toimub noortevolikogu e-hääletus

Kandideerimisõigus on Rae vallas elavatel
või Rae valla koolides õppivatel noortel
vanuses 13–26 aastat. Alates 18. eluaastast
on nõutav registreeritud elukoht Rae vallas. Erand tehakse neile, kes on Rae vallas õppinud ja jätkavad nüüd haridusteed
mõnes teises omavalitsuses.
Kandidaatide esitamine kestab 5.–12.
jaanuarini. Oma kontaktandmed ja mo-

tivatsioonikiri tuleb saata e-postiga: kadi.
kuhlap@rae.ee. Valimiste kohta tulev info
on koondatud www.rae.ee/noortevolikogu.

Hääletada saab
16.–20. jaanuarini

Hääletada saavad 13–26aastased noored,
kelle registreeritud elukoht on Rae vallas
või kes õpivad valla koolides. Hääletada
saab 16.–20. jaanuarini ainult internetis.
Selleks tuleb minna www.volis.ee lehele
ja end ID-kaardi abil sisse logida. Bännerile „Rae valla noortevolikogu e-hääletus“
klikkides avanevad kandidaadid – igal
hääletajal on ainult üks hääl. Noortevolikogus hakkab olema maksimaalselt 21 liiget, kes valitakse kaheks aastaks. Valimisi
korraldab viieliikmeline valimiskomisjon.
„Valimistel volis.ee keskkonnas on näha
ainult kandideerija nimi,“ täpsustab Kuhlap. „Sarnaselt päris valimistega ei kasuta
me valimiste ajal valimisreklaami. Küll aga
saavad kandidaadid end Rae valla Facebooki lehe ja kooli stendide kaudu reklaamida.“
Noortevolikogu moodustab oma liikmetest kolm toimkonda: haridus-, noorsootöö- ja kultuuritoimkond; tervise- ja
sotsiaaltöö toimkond; kommunikatsioonija turundustoimkond.

Noortevolikogus osalemine
aitab mõista demokraatia
plusse ja miinuseid

Alates 2010. aastast Rae vallavolikogu esimehena tegutsev Agu Laius märkis, et oli
viimane aeg noori kohalikku poliitikasse
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ootab valimist

Viimsisse rajati moodne jõulinnak

Noortevolikogud toimivad Harjumaal nii
Tallinna linnas kui ka Viimsi vallas. Näiteks Viimsis sai noortevolikogu eelmisel
aastal oma äranägemise järgi otsustada 20
000 euro jagamise üle. Mullune suurim
töövõit oli detsembris Haabneemes Karulaugu terviseraja läheduses avatud uus
moodne välispordiväljak.
Viimsi noortevolikogusse võivad kandideerida 15–26aastased õpilased või tudengid. E-valimised toimusid Google Drive’i
keskkonnas.13-liikmeline koosseis kohtub
kord, töögrupid kaks-kolm korda kuus.
„Alguses oli raske inimesi kokku saada,
kuid nüüd on konkurents päris suur,“ kinnitas kaks aastat noortevolikogu esimehe
ülesandeid täitnud Kristiina Laura Järve,
kes õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust.
Andres Kalvik

Kuidas töötab Tallinna noortevolikogu?
Tallinna noortevolikogu esimees Eesti Noorteühenduste Liiduga. Kuna
Triinu-Liis Paabo, teie juhite noor- aasta jooksul saavad kõik 21 liiget väga
tevolikogu teist aastat järjest. Millega ühtseks, käime ka väljasõitudel. Kohnoortevolikogu lisaks ettepanekute tume tihti istungiväliselt ja vähemalt
esitamisele veel tegeleb?
paar korda aastas avaneb tublimatel
Noortevolikogu kuuenda koosseisu liikmetel võimalus osaleda ka rahvusvasüdameasjaks on noorte võimalikult helistes projektides. Meie prioriteet on
laiaulatuslik harimine enne oktoobris ühiskonnaelu edendamine, kuid kuna
toimuvaid kohalike omavalitsuste vali- tegemist on siiski noorteorganisatsioomisi. Oleme tegevuskavva planeerinud niga, peab kõik olema lõbus. Selleks, et
rohkelt poliitikaõhtuid tutvustamaks istungid oleksid põnevamad, kutsume
noortele kõikide
endale tihtipeale
parlamendi erakülla huvitavaid
Meie prioriteet
külalisi. Uute konkondade
maailon ühiskonnaelu
mavaateid.
Veel
taktide loomiseks
korraldame debatkohtume
teiste
edendamine,
te noorte ja poliinoortevolikogukuid kuna tegemist
tikute vahel ning
dega üle Eesti, et
on siiski noorteloome
poliitika
jagada edulugusid
organisatsiooniga,
teemal
harivaid
ning inspireerida
peab kõik
õppevideoid.
üksteist tegema
olema lõbus.
Tegeleme veel
veelgi suuremaid
kohaliku omavategusid. Veel konlitsuse töö noorsulteerime tihti
tele lähemale toomisega. Näiteks kü- kolleegidega nn päris linnavolikogust,
lastame linnavolikogu, linnavalitsust ja et leida väljundeid enda ideede realiseeHarju maavalitsust, et noored oleksid rimiseks. Loodame tulevikus teha kooskursis erinevate struktuuridega. Teeme tööd ka Rae valla noortevolikoguga!
rohkelt koostööd teiste organisatsioonidega, eriti oluliseks peame sidemeid
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ning
Andres Kalvik

Foto illustratiivne

kaasata, sest sügisel toimuvatel kohalikel
valimistel saavad hääle anda ka 16aastased
õpilased.
„Seni on vallavolikogu pidanud tegema
noori puudutavaid otsuseid asjaosaliste
arvamust kuulamata. Nüüd tekib vallavolikogule partner nende teemade arutamiseks. Ootan ühiseid mõttevahetusi rõõmsa põnevusega.“
„Demokraatia on üsna keeruline ühiskonna korraldamise süsteem. Seda õpitakse koolis, kuid praktiseeritakse seal vähe.
Demokraatiat on vaja pidevalt õppida ja
samal ajal ka kasutada. Neid võimalusi
on vaja luua,“ arutleb Laius. „Räägime ju
tänapäeval palju populismist ja demagoogiast. Ka selliseid mõtteid ja ütlemisi saab
ära tunda ise demokraatlikus otsustamises
osaledes,“ kõneles Laius.
Laiuse sõnul aitab noortevolikogu ja
seal kaasatöötamine mõista, kuidas valimised käivad ja volikogud töötavad, kes
on parimad esindajad ning keda usaldada
enda eest otsuseid tegema. Kuidas korraldada valimisi? Kuidas hinnata kandidaati?
Mida tema käest küsida? Milline on hea
kandidaat? Kas see kes palju räägib, kuid
ei suuda teistega koos tegutseda, või nohik, kes üksi toimetab ega suuda teisi oma
tegemistega kaasa tõmmata? Kuidas üldse
koostööd käima saada? Mis roll on liidril
ja kuidas liidriks kasvada ja areneda?
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„Mina ka“
konkurss otsib
põnevaid ideid
Aasta 2017 on kuulutatud laste- ja
noortekultuuri aastaks. Teema-aasta
eesmärk on innustada lapsi ja noori
kultuurist osa saama ning ise looma.
Selle nimel on avatud ideekonkurss
uute algatuste ja sündmuste loomiseks
või arendamiseks.
Ideekonkursil saavad osaleda kõik,
kuid eelistatud on projektid, kus lapsed
ja noored on idee autorid või kaasautorid ning osalevad ka projekti elluviimises. Ideekonkursi toetusfond on kokku
25 000 eurot. SelFoto: erakogu
lises mahus toetatakse vähemalt 50
erinevat projekti. Ühe ettevõtmise maksimaalne toetussumma on 500
eurot.
Vaata lähemalt
kodulehelt www.minaka.ee.
Kädi Kuhlap
noorsootöö spetsialist

Rae vald pakub
rahalisi võimalusi
heade ideede ellu
viimiseks
Eesmärk on toetada kultuuri- ja sporditegevust, noorsootööd ning rahvaharidust. Toetust saavad taotleda MTÜd,
sihtasutused, seltsingud ja eraisikud.
Toetuse taotlemiseks on vaja esitada
vallavalitsusele vormikohane taotlus
hiljemalt:
• I taotlusvooru
15. veebruariks,
• II taotlusvooru 15. maiks,
• III taotlusvooru 15. augustiks,
• IV taotlusvooru 15. novembriks.
Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Otsuse toetamise/mitte toetamise kohta teeb
vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul
pärast taotluste esitamise tähtaega.
Täpsem informatsioon: http://www.
rae.ee/toetused1
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2016. aastal toimunud Rae valla
draama- ja loovuslaagris osalejad.

Ülevaade 2017. aasta
noorsootöö üritustest Rae vallas
JAANUAR

• 5.–12. jaanuaril toimub kandideerimine
Rae valla noortevolikokku, täpsem info
on leitav: www.rae.ee/noortevolikogu
• 16.–20. jaanuaril Rae valla noortevolikogu e-hääletus keskkonna www.volis.
ee kaudu

VEEBRUAR

• 3. veebruaril Rae valla koolide moe-show
• 17. veebruaril kell 18.30 „Vaida Kooli
Playbox 2017“ teema „Laulud filmidest“
• 21.–22. veebruaril Rae valla haridustöötajate ettevõtlikkuslaager

MÄRTS

• 3. märtsil noortepidu „Sober sõber“, vol
2 Lagedi koolis, vanusele 12–17 a

APRILL

• 1. aprillil algab registreerimine Rae Õpilasmalevasse. Toimumas on kokku kolm
malevavahetust. Linnasisestes malevates
osalemiseks peab noor maleva vahetuse toimumise ajaks olema vähemalt
13aastane. Linnavälises malevas saavad osaleda noored alates vanusest 15.
Täpsem informatsiooni on leitav siit:
http://www.rae.ee/opilasmalev
• Aprillikuu jooksul lavastuslik kunstiprojekt „Tekstiil“ Vaida põhikoolis
• 6. aprill Rae Huvialakooli kevadkontsert
Rae kultuurikeskuses
• 11. aprill Rae valla haridustöötajate ettevõtlikkuse konverents Jüri gümnaasiumis

JUUNI

• 1. juunil perepiknik Peetri pargis
• 1. juunil lastekaitsepäeva tähistamine
valla eri paikades
• 10. juunil Rae valla noortefestival
• 12.–22. juunil Rae Õpilasmaleva I vahetus (linnasisene malev, kestus 9 tööpäeva)
• 26. juunist 9. juulini Rae Õpilasmaleva
II vahetus (esmakordselt linnaväline
malev Rõuges! kestus 14 päeva)

JUULI

• 31. juulist 11. augustini Rae Õpilasmaleva III vahetus (linnasisene malev, kestus
10 tööpäeva)

AUGUST

• 21.–25. augustil spordi- ja vabaajalaager „Viie päeva kämp“, 10–12aastastele
noortele

OKTOOBER

• 20.–22. oktoobril Rae valla Noorte Ettevõtlikkuslaager, vol 4

NOVEMBER

• 24.–25. novembril Rae valla draama- ja
loovuslaager, vol 3
• Täpsem informatsioon Rae valla noorsootöö asutustest on leitav siit: http://
www.rae.ee/ulevaade

DETSEMBER

• 6. detsember- Rae Huvialakooli talvekontsert
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Minu ühiskondlik nägu
Milline on noorte roll ühiskonnas ja
kuidas noored ise oma rolli näevad?

Milline on minu kui noore
inimese roll ühiskonnas?
Minul kui osakesel ühiskonnast on
kindlasti mitmeid rolle. Koduses kontekstis
on mu roll olla vanematele hea tütar ja eeskujulik vanem õde, sõpradele tahaksin olla
hea ja mõistev kaaslane ja koolis eeskujulik
õpilane, kes õpib vastavalt võimetele ning
osaleb aktiivselt ka koolivälises töös.
Olles 14aastane ja varsti põhikooli lõpetamas, olen hakanud rohkem mõtlema
ka oma tulevikule ja töökohale. Tahaksin
tegutseda valdkonnas, mis mind huvitab,
et igapäevane töö pakuks maksimaalset
rahulolu. Järgneva kümne aasta jooksul
sooviksin eelkõige lõpetada põhikooli
heade hinnetega, siis minna mõnda kõrge
tasemega gümnaasiumisse ja sealt edasi
väärikasse ülikooli veterinaariat õppima.
Kui arvestada mu praegust tulevikuplaani, kujutan ennast kümne aasta pärast ehk
24aastaselt ette ülikooli lõpusirgel. Ülikooli
kõrvalt sooviksin käia ka tööl, kas siis poole
või täiskohaga. Pärast ülikooli lõppu sooviksin saada mõnda loomakliinikusse assisteerivale ametikohale ja pärast seda juba
ise täiskohaga loomaarstiks.
Kui küsida, millisena või kus näevad

kümne aasta pärast ennast minu eakaaslased, siis sellele küsimusele ma täiesti selget
vastust anda ei oska. Iga inimene on erinev
ja tema toimetulek ühiskonnas sõltub inimese enda tahtest ja saavutusvajadusest.
Olen arvamusel, et minu panus ühiskonda sõltub ikkagi valdavalt mu enda
soovidest ja tahtejõust. Väga oluline roll on
kindlasti ka kodul, vanematel ja sõpradel,
paraku ei saa mu arvamust või soove täielikult keegi muuta – ja kas peakski?
Tean, et usun endasse ja tulevikus kavatsen seista eelkõige enda eest, samas ka oma
vanemate ja sõprade eest. Vaadates ajas
veelgi rohkem edasi, siis kindlasti on minu
kohustuseks tulevikus seista ka oma pere ja
laste eest.
Ühiskonnas, millest mina unistan, oleks
kindlasti rohkem sallivust üksteise vastu, ja
inimest ei hinnataks kohe tema nahavärvi või usu järgi. Samuti peaks leidma lõpu
loomade piinamine erinevates tööstustes
ja tsirkustes. Kahjuks saab selline ühiskond
eksisteerida vaid unistustes.
Selleks, et üksikisiku tasandil midagi maailmas muutuma hakkaks, peab ise

Rae valla tunnustuskonkurss otsib ettevõtlikke tegijaid ja tegusid
Tunnustamise eesmärk on tõsta esile, tunnustada, väärtustada ja tutvustada
üldsusele Rae valla haridusvaldkonna ettevõtlikke inimesi ja tegusid.
Ettevõtlikud tegijad on noored ja nende juhendajad, kes algatavad ja viivad
läbi midagi uut ja väärtuslikku, mis haarab kaasa teisi ja paistab silma
ka laiemale avalikkusele.
Ettevõtlikud teod toetavad noorte iseseisvust ja suunavad noori
rakendama omandatud teadmisi ja oskusi praktikas.
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Annabel Pops

midagi ette võtma, mitte ootama, et keegi
selle sinu eest ära teeks. Kõik saab alguse
meist endist. Maailma ühiskond on viimasel kümnendil väga palju muutunud.
Maailmast on saanud tarbimisühiskond,
kus rõõmu ja rahuldust pakubki aina uute
toodete ja teenuste ostmine ja usutakse, et
see on ainuõige viis elada.
Seega – igaühel meist on võimalus maailma paremaks muuta. Kui igaüks panustab
kasvõi väikese osa – oledki juba parem inimene.
Annabel Pops
Lagedi kool, 8. klass

2017. aastal otsitakse
parimaid kolmes kategoorias

• Ettevõtlik noor (vanus 7-26 a)
• Ettevõtlik õpetaja/eestvedaja/juhendaja/mentor
• Ettevõtlik tegu
Kandidaadid esitatakse Rae Vallavalitsusele hiljemalt 3.04.2017 aadressile
info@rae.ee vastaval taotlusvormil, mis
on leitav www.rae.ee/ettevotlikkus
Tulemusi hindab Rae valla ettevõtlikkuse arengukava töögrupp ühekoos Rae
valla ettevõtete esindajatega.
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Foto erakogu

Minu ühiskondlik nägu
Noortel on tihti uljad ja ambitsioonikad mõtted tulevikuks. Sageli tahetakse
maailma parandada. Mina hetkel ei tunne, et peaks midagi parandama, aga see
on enamasti sellepärast, et ma pole selle
peale lihtsalt mõelnud. Me peame hoidma seda, mis on meie ümber – loodust.
Olen ka aru saanud, et haridus on oluline – nii minule kui ka väga paljudele
teistele. Hea haridus annab võimaluse
tulevikus midagi ühiskonna heaks teha.
Televiisorist saateid vaadates näen, et on
ka selliseid noori, kes peavad vaeva nägema lihtsalt selleks, et kõht oleks täis ja
riided seljas.
Minu ühiskondlik nägu on eriilmeline.
Kord on see rõõmus, kord on see kurb.
Kurb on see sellepärast, kuna koolipäevad
on pikad ja mõnikord on liiga palju õppimist korraga. Tahaks hästi õppida ja hästi
trenni teha, sest mõlemad on mu tulevikuks olulised, aga tihti on raske mõlema
jaoks piisavalt aega leida. Rõõmus on see
sellepärast, et mul on tore perekond, head
sõbrad ja vahepeal saab ka reisimas käidud.
Paljud noored üritavad õppima minna välismaale, nad näevad oma tulevikku
Ettevõtlik noor,
• on oma tegevuste, aja ja oskustega silmapaistvalt panustanud erinevate ürituste
arendamisesse ja läbiviimisesse;
• on tulevikutegija, kes innustab oma eakaaslasi, viib ellu omaalgatuslikke ideid,
korraldab heategevuskampaaniaid, toredaid õpilasüritusi vms;
• on algatusvõimeline, avatud ja loominguline ning heade koostööoskustega;
• on algatanud/viinud ellu ürituse/projekti
vms, mis on paistnud silma oma asutuses
või kogukonnas;
• on oma tegevusega teistele eeskujuks.

mõnes teises riigis õppides või tööd tehes.
Võtame näiteks minu. Ka mina tahan tulevikus jalgpalli muuta oma tööks ja mu
unistus oleks, kui ma saaksin välismaa
klubisse. Selle jaoks pean kõvasti veel
tööd tegema. Kui see õnnestuks, saaksin
ma olla järgmistele noortele heaks eeskujuks.
Selleks, et Eesti ühiskonda paremaks
muuta, peab ka ise olema parem inimene.
Kõik saab alguse iseendast ja siis meist
kõigist. Peab olema töökas ja vajadusel aitama abivajajaid. Abi ei ole alati raha, saab
aidata ka lihtsalt sõbraks olles. Ei tohi kedagi kiusata, sest kiusamine tekitab uusi
kiusajaid ja pahandusi meie ümber. Tuleb
hoida loodust – meie saame seda praegu
teha nii, et ei jäta endast prügi maha.
Kokkuvõtteks võin öelda, et meist kõigist oleneb millises ühiskonnas me elame.
Ka noored saavad omalt poolt abiks olla.
Iga inimene võiks anda oma panuse vastavalt oma võimetele, et elu meie ümber
parem oleks.

Rando Kolatsk

Rando Kolatsk
Lagedi kool, 8. klass

Ettevõtlik õpetaja/eestvedaja/
juhendaja/mentor,
• algatab ja viib ellu erinevaid projekte,
innovaatilisi tunde ja/või kaasahaaravaid
üritusi;
• on loov ning avatud uudsetele ideedele.
On uudse idee või õppemeetodi edukalt
ka kasutusele võtnud;
• lähtub õpilaste individuaalsusest, võimetest ja vajadustest, toetab nende koostöö-, analüüsi- ja mõtlemisoskuse kujunemist ning loovust;
• on oma tegevusega teistele eeskujuks ja
aitab kaasa ettevõtliku hoiaku kujunda-

misele asutuses ja kogukonnas;
• tegeleb sihipäraselt ja teistega koostöös
õpilaste ettevõtlikkuse arendamisega.
Ettevõtlik tegu,
• on konkreetne projekt, üritus või muu
tegevus, mis hõlmab endas laste/noorte
kaasamist ja uue väärtuse loomist;
• lähtub koostööst ning mõjutab laiemalt
kogukonda;
• on panus hariduse ja noorte väärtustamiseks ühiskonnas;
• paistab silma nähtavate muutustega nii
otseselt kui kaudselt osalenute jaoks.
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Mida ma oma tulevaselt ametilt ootan?
Foto: erakogu

Kooli lõpuks jõuab noorel kätte tema
lõpliku eneseleidmise periood oma tulevase tegevusvaldkonna, oma karjääri üle
otsustamiseks.
Arvesse tuleb võtta erinevaid arvamusi,
kuid seejuures ei tohi unustada, et lõpliku
otsuse peate langetama ise. Sageli tekib nn
mõttekriis ja üles kerkib hulk küsimusi,
millele vastuste leidmine annab karjäärivaliku võimalustest selge ettekujutuse.
Mis on karjäär ja millest alustada?
Ametialane karjäär – see ei ole ainult elukutse, see on elustiil. See on teie aktiivne
tegutsemine ametialases tegevuses edu
saavutamiseks. See on tihedalt seotud erialase arengu ja meisterlikkusega. See ei ole
niivõrd eesmärk omaette, kui liikumine
selle eesmärgi suunas.
Edukaks osutub karjäär juhul, kui inimene juba varakult mitte lihtsalt teab,
mida tahab, vaid ka seda, milleks tal seda
vaja on ja mis saab siis, kui ta on seatud
eesmärgi saavutanud. Karjääri kujundamine – see on eesmärgi järk-järgulise saavutamise protsess. Enne inimese ametialase karjääri planeerima asumist tuleb välja
selgitada tema suhtumine sellesse, üldine
emotsionaalne häälestatus, see, mida mahutada karjääri mõiste alla.
On ju keeruline, aga võib-olla isegi
võimatu püüelda eesmärgi poole, mida
sõnastadagi ei oska. Samuti on oluline teada teie motivatsioonitaset ja seda, millised
põhivajadused ja -tegurid teie karjäärivalikut kõige enam mõjutavad, kas välised
(kutseala prestiiž, tööturu nõudlus selle järele, töötasu) või sisemised (inimese enda
Foto: erakogu

Olga Hiielo
soovid ja võimalused, võimed, anded, huvid ja hobid).
Mis on elukutse? Esiteks on elukutsele
iseloomulik nõutava kvalifikatsioonitaseme olemasolu, st meisterlikkus, oskused,
teadmised ja vilumused, mida peaaegu
alati kinnitavad erialast haridust tõendavad dokumendid: diplomid, tunnistused,
sertifikaadid. Teiseks on elukutse omamoodi kaup, mida saab tööturul müüa –
kaup, mille järele on nõudlus, mille eest
tööandjad on valmis maksma. See omakorda tähendab, et elukutse on selle omaja
jaoks tuluallikas.
Kuidas valida eriala, millest alustada,
milliseid võimalusi ja kriteeriume on
ametivalikuks olemas, mida tuleb arvesse võtta?
Õige elukutse valimine tähendab elus oma
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Kust hankida teavet erialade ja karjääri
kohta?
Erialade kohta teabe otsimiseks ja kogumiseks on mitmeid võimalusi:
- võite paluda asja tundvatel inimestel
endale teid huvitavast erialast jutustada;
- te võite jälgida spetsialistide tööalast
tegevust nende töökohal; professionaalide töö jälgimine võimaldab teil
saada mõnedest erialadest isikliku
mulje;
- te võite erinevate erialade kohta lugeda raamatutest ja ajakirjandusest,
neist mõne kohta saab teada filmidest, uurida internetis leiduvat teavet
või tutvuda portaaliga Rajaleidja.ee.
Erialade ja karjääri maailmas orienteerumiseks võite registreeruda Rajaleidja keskuse karjäärikonsultandi
või karjääriinfo spetsialisti konsultatsioonile.
Olga Hiielo
Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärinõustaja

Gümnasist: vihakõne vastu ai
Osalesin koos kuuest riigist pärit noorega Itaalias Gragnanos rahvusvahelises
vihakõneteemalises haridusprojektis,
mille eesmärk oli aidata noortel paremini mõista, mis on vihakõne, millised
nähtused sellega kaasnevad ning mis
viib vihakuritegude tekkimiseni ühiskonnas.

Frederik Tihhonov

koha leidmist. Enne ühe või teise eriala
kasuks otsustamist vastake küsimusele:
„Mida ma oma tulevaselt ametilt ootan?“
Olemas on kolm peamist kriteeriumi, millele teie eriala vastama peab:
• see peab olema huvitav ning vastama
teie soovidele ja annetele;
• vastama teie võimalustele (tervislikule seisundile, kvalifikatsioonile ja
võimetele);
• avama perspektiivid erialase töö
leidmiseks.

Nii Eestis kui ka mujal Euroopas on viimasel ajal vihakõne tõusnud aktuaalseks
enim just rändekriisi tõttu, siis esineb ka
teisi ühiskondlike gruppe ja vähemusi,
kelle suunas vihakõne sagedamini raken-

datakse. Türgis näiteks, mis oma ühiskonnakorralduselt on märksa religioossem
kui Eesti, esineb vihakõnet ja sellest motiveeritud vihakuritegusid kõige enam just
seksuaalvähemuste vastu (näiteks LGBT).
Itaalias esineb aga samas diskrimineerimist rahvuslike vähemuste näol, kus vihakõne on suunatud põhiliselt Balkani
maadest ja Ida-Euroopast pärit lihttööliste
suunas.
Vihakõne on avalik, suuline või kirjalik
arvamusavaldus, millega isikute gruppi
ähvardatakse, solvatakse või alandatakse tulenevalt nende rassist, nahavärvist,
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Projekt
oli väga edukas

Jüri-Pae haridusliku
lõimumise projekt osutus
oodatust lõbusamaks
Jüri-Pae haridusliku lõimumise projekti
käigus kohtusid ettevõtlikkuspädevuse
arendamise eesmärgil Jüri gümnaasiumi
ja Pae gümnaasiumi (vene kool) õpilased.
Lõiming toimus grupitööde ja meeskonnamängude kaudu, mida viisid läbi
professionaalsed koolitajad. Näiteks toimus ellujäämiskoolitus metsas, kus õpilased oma gruppides pidid ehitama olemasolevast onni, keetma teed ja küpsetama
leiba. Läbi vihma ja eesti-vene segakeele
sündisid ääretult vahvad onnid.
Ajurünnakute ajal pidid noored ühiselt
läbi töötama minifirma loomise etapid –
mida, miks, kellele, kes ja kuidas. Tulised

vaidlused päädisid viimasel päeval minifirmade esitlusega. Noored hindasid üksteist ning parimaks tunnistati tüdrukute
võistkond, kelle plaan oli toota ja müüa
vannipalle ja mänguasju.
Kõige rohkem elevust tekitas ööbimine
ja õhtune disko. Õpilased said teada, et vähene uni võib õpetaja päris kurjaks teha.
Saame kindlusega öelda, et see projekt
täitis oma eesmärke. Inspireerituna sellest
kavandame teha õpilasvahetust Jüri ja Pae
koolide vahel.
Eva Viidemann
JG vene keele õpetaja

Meie projekt algas ideena, mis sai
teostatud. Projekti alguses me ei
tundnud kedagi Tallinna Pae gümnaasiumist ja nemad ei tundnud
meid Jüri gümnaasiumist.
Esimesel projekti päeval tutvudes,
endast rääkides ja osakest enda iseloomust näidates saime me peaaegu
kõik aru, et sellest neljast päevast saab
tulema väga lõbus kogemus. Tallinna
Pae gümnaasiumis tutvustati meile
ühte minifirmat, millega see tegeleb,
kuidas neil läheb ja anti soovitusi,
kuidas ise edukas olla. Meid jaotati
gruppidesse, kus oli kaks Jüri gümnaasiumi õpilast ja neli Tallinna Pae
gümnaasiumi õpilast. Grupid, kuhu
meid jaotati, pidid koos töötama terve projekti aja. Huvitavad tegevused
algasid Paunküla heaolukeskuses,
kus me ööbisime ühe öö. Õpetajad
olid meile plaaninud ajurünnaku, kus
me mõtlesime, mida me minifirmana toodaks, kes mida teeks ja kuidas
seda esitleda. Meie minifirmad esitlesid seepi, küünlaid ja kõige originaalsemat ideed – tulekindaid.
Projekt oli väga edukas. Kõige
tähtsam minu kui projektis osalejana
oli see, et ma sain huvitava kogemuse,
sõpru, loovust, teistsuguste inimeste
kohta teada ja algatada väikese minifirma.
Thomas Luht
JG 7.c klass

tab ühiskondliku teadlikkuse tõstmine
rahvuslikust või etnilisest päritolust, usust,
puudest või seksuaalsest orientatsioonist
lähtuvalt. Vihakõne võib samas olla adresseeritud ka üksnes konkreetse inimese
vastu, kui selle põhjuseks on asjaolu, et ta
kuulub teatud isikute gruppi.
Itaalias Gragnanos toimus rahvusvaheline vihakõneteemaline haridusprojekt,
kus tõdeti, et parim viis vihakõne ennetamiseks ning selle vastu võitlemiseks on
ühiskonna teadlikkuse tõstmine. Oluline on, et üldsus teadvustaks, et vihakõne
puhul on tegemist kriminaalse teoga, sest
inimesed ei ole süüdi teatud rassi, rahvuse,

seksuaalse sättumuse, puude või muude
tunnuse kandmises või vastavasse gruppi kuulumises. Samuti peaksid inimesed
teadvustama üksikisiku tasandil, mis on
sõnavabadus ja millisel juhul on tegemist
vihakõnega. Seetõttu on oluline kogukondade harimine ja suurem kaasatus.
Projekti vältel omandasid osalejad vihakõne kohta oskusi isiklike kogemuste
ja teadmiste kaudu, tõstsid oma teadlikust
vihakõne olukorra kohta ja tutvusid vihakõnevastase liikumisega, et olla suutelised
ka tulevikus korraldama sarnaseid projekte või üritusi oma kohalikus ühiskonnas, et

juhtida tähelepanu vihakõnest tulenevatele probleemidele.
Noored said nii kasulikke teadmisi kui
ka kontakte vihakõne vastu võitlemiseks
oma isiklikus kogukonnas ning avastasid
grafiti kui tõhusa vahendi vihakõne vastu
võitlemiseks. Ühtlasi tutvustati noortele
NO HATE SPEECH MOVEMENTi ning
edendati ühist mõistmist, tolerantsust ja
dialoogi eri rahvustest noorte vahel.
Frederik Tihhonov
Jüri gümnaasiumi UNESCO töögrupi ja
õpilasesinduse liige
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Kurna mõisakompleksi
hiilgav ajalugu ja argine tänapäev
Fotod: Rae Sõnumid

Kunagise suure ja silmapaistva Kurna
mõisakompleksi osadel on väga erinev
saatus – kui uhke puidust peahoone on
aastakümnetega muutunud kummituslikuks ja eemalepeletavaks varemeks,
siis näiteks endine ait, karjakastell ja
kellamaja on korralikult renoveeritud
ning elavad uut ja ilusat elu.
Kirju minevikuga mõisakompleks on
näinud erinevaid omanikke, alustades
kunagistest aadlikest, jätkates eelmise
vabariigi aegse Tallinna linnavalitsusega ja
lõpetades tänapäevase Tallinna Sadamaga.
Kui suurem osa omanikest on mõisaga
hästi ümber käinud, siis taasiseseisvumisaegsed omanikud enamjaolt mitte. Näiteks
praegu kuulub puidust mõisahäärber, mis
tontliku varemena hämaruses möödakäijaid ehmatab, ärimees Jaan Mugrale, kes
pole pärast häärberi ostmist seal midagi
teinud. Viimati 2002. aastal tulekahjus
kõvasti kannatada saanud peahoone
on loodusjõudude meelevallas ja vajub
tõenäoliselt lähiaastatel lihtsalt kokku.
Kurna külavanem Aivar Aasamäe,
kes on küla ja mõisa ajalugu põhjalikult
uurinud, on ise mõisa peahoones sündinud. Aasta oli siis 1960. Toona ja ka järgneval paarikümnel aastal oli peahoone
tema sõnul väga heas korras. „Mõisa mäletan veel väga ilusana. Oli kuni 1970ndate
keskpaigani väga šeff L-kujuline hoone,“
rääkis ta. „Siin oli 70ndatel oma kauplus,
suur saal, kus kino näidati. Peahoones olid
korterid.“

2002. aastal tulekahjus kannatada saanud Kurna mõisa peahoone

Kurna park on looduskaitse all ja kaitsealuse pargi pindala on 10,9 ha. Tänavu planeerib vald alustada disc-golfiraja ehitamise ning pargi ja pargiteede korrastusprojektiga,
milleks taotletakse ka projektiraha.

Sõltub omanikust

Kohaliku patrioodina on tal südamest
kahju, et lisaks peahoonele on nii mõnedki mõisarajatised käest lastud. Kompleksi kuulusid mõisa hiilgeaegadel lisaks
häärberile viinaköök, mis hiljem muudeti
õlleköögiks, jääkelder, ait, kellamaja, viljakuivati, tallid ja karjakastell.
Kunagine kellamaja on ümber ehitatud
eramuks. Aasamäe räägib, et seal asunud
kellaga anti talurahvale märku, millal algab töö, millal lõuna ja millal koju saab.
Torni, kus kell asus, hoonel enam pole ja
selle taastamine algsel kujul on võimatu,
sest pildimaterjali pole säilinud.
Kunagine karjakastell on samuti eraisikute käes ning neile jagub külavanemal
vaid kiidusõnu. Kastelli sisehoovis asus
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Mõisakompleksi tallihoone, kus on töötanud restoran.
1936. aastal ehitatud neljakorruseline veetorn, mis jäi viimaseks uusehitiseks mõisas.
Tänaseks on tornist säilinud kaks korrust.

Park tehakse korda

Kuid üllatavalt kombel pole mõisakompleksi suurima muinsuskaitselise väärtusega hoone ei häärber ega kastell ega
kellamaja. Selleks on hoopis kunagine viinaköök, mis siis, kui mõisnikelt võeti ära
viinatootmise monopol, muudeti õlleköögiks. Seda rääkis külavanemale ajaloolane
Ott Sandrak.Viina-õlleköögi taga asub
mõisapark, millega on suured plaanid

vallal. Praeguseks lootusetult võsastunud
ala hakatakse järgmisel aastal korrastama.
„Rae vald leidis renoveerimiseks 60 000
eurot. Meie ettepanekul tuleb siia disc-golfirada,“ rääkis Aasamäe.
Park koos selle juurde kuuluvate nelja
tiigiga kuulub vallale. Tiikide süsteemil
on oma huvitav ajalugu, sest need rajasid
kunagi vabatahtlikult kohalikud talupojad. „See juhtus suure näljahäda ajal enne
Põhjasõda, 1695–97, kui talupojad kaevasid mõisnikule tänutäheks need tiigid,
sest mõisnik avas neile oma viljasalved, et
rahvas nälga ei sureks,“ jutustas Aasamäe.
Pae sisse kaevatud tiigid on ääristatud
maakividega ning on tänu kivisele põhjale
säilinud tänapäevani.
Marko Tooming
Harju Elu
Täispikkuses artiklit saab lugeda
http://www.harjuelu.ee/2016/10/7769/
kurna-mois-hiilgav-ajalugu-ja-arginetanapaev/
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Järveküla külaseltsi eestvedamisel rajuti mullu kivisse Vabadussõja
kangelase, kolme Vabaduse Risti omaniku,
Kaitseliidu taastaja ja
1924–1925 aastal Kaitseliiduliidu ülema kolonel Aleksander Seimani
mälestus. Kivi asub Leerimäe tee ja Vana-Tartu
maantee ristmikul.

Veskitaguse külast voolab läbi JägalaPirita kanal, mis on ehitatud 1987. aastal, et Jägala joa vesi jõuaks Pirita
jõkke, mis täiendab Ülemiste järve
veevarusid. Ehitaja auks on paigaldatud külla mälestuskivi.

Peetri aleviku äärealalt leiab
Mitšurini-nimelise kolhoosi
esimehe Aleksander Preemeti
mälestuskivi.

Inimesed
ja sündmused,
mis on Rae vallas
kivisse raiutud
Koduloouurija Peeter Böckler kaardistas Rae valla asulates
toimunud väheteada sündmused ja külastas neid paiku koos
fotoaparaadiga. Lisaks on hiljuti avatud mälestuskivi kolonel
Aleksander Seimani auks.

Lagedilt leiab kipskuju, mis väidatavalt
võib olla seotud perekond Pätsiga ja kujuga on jäädvustatud Lagedil Külmapargis elanud Voldemar Pätsi ema.

Kurna mõisa pargist leiab 1647. aasta näljahäda tähistava lameda
ja 70 cm kõrguse kivi. Kivile on graveeritud tekst „A 1647. Dreiden,
Fersen“.

Soodevahe küla Lennuradari tee ääres
Mõigu-poolses otsas seisab mälestusmärk 2003. aastal kaubareisile Helsingisse suundunud hukkunud lenduritele.

Pildiküla asutaja Feliks Pilti auks on
paigaldatud maakivile mälestustahvel.
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spordielu

Rattatalent Kelly Kalm lähe
Arenevast ja nooremapoolse elanikkonnaga Rae vallast hakkab sirguma järjest
rohkem rahvusvahelisel tasemel sportlasi. Rattamaailmas tasub silma peal hoida
Kelly Kalmul. 19aastane Assakul elav naine esindab sel hooajal Belgia klubi Isorex
Ladies Cycling Team.
Suvel esmakordselt täiskasvanute arvestuses maantee grupisõidus Eesti meistriks
kroonitud Kalm soovis lemmikalaga tõsisemalt tegeleda, aga kuna Euroopa agendid pole siinse järelkasvuga eriti kursis,
pidi rattur ise initsiatiivi haarama. Ta saatis

kümmekonnale Belgia klubile oma tutvustuse, ainus positiivne vastus tuli Isorex Ladies Cycling Teamilt.

Esimene välishooaeg
tähendab väljaminekuid

Noor naine haaras võimalusest kinni ja
veebruaris algab tal elus uus etapp Kesk-Euroopas. „Belgia ja Hollandi piirkonna võidusõidud sobivad mulle hästi, sest seal pole
suuri mägesid,“ selgitab Kalm. „Olen rääkinud klubi juhtkonda kuuluvate inimestega
ja esmamulje on hea.“
Ida-Flandria provintsis Gavere asumis

baseeruva amatöörtiimi ratturite päralt on kaks maja. Lisaks ühistele rattatreeningutele käiakse üheskoos ka
jõusaalis ja ujumas. Heaoluühiskonnas Kalmu vähemalt esialgu pudrumäed ja piimajõed ees ei oota. Maksta
– tõsi, summa on pigem sümboolne
– tuleb hollandikeelses linnas elamise
eest ja ratta saab klubilt poole hinnaga. Lisa on võimalik teenida võistlustel auhinnalisi kohti saavutades.
Eestisse kavatseb Kalm tulla suvel,
kui toimuvad Eesti meistrivõistlused.
Koduigatsus kimbutama ei hakka?
„Ei usu. Seal on veel tüdrukuid. Sügisel Dohas maailmameistrivõistlustel
käies olin Eesti koondises ainus naine
ja ma ei tundnud end kõige mugavamalt,“ tunnistab Kalm, kes grupisõidu katkestas. „Kataris oli metsikult
kuum. Kogu aeg tuli vett juua. Võistluse ajal oli meil söögi- ja joogipunktis kommunikatsioonihäire. Vee ja
söögi saamine olid häiritud ning koos
sellega kadusid ka minu lootused.
Maailmameistrivõistlustega kaasnenud emotsioon oli aga sellegipoolest
võimas!“
Tallinnas sündinud ja kümme
aastat tagasi Assakule kolinud Kalm
lõpetas kevadel Jüri gümnaasiumi.
Neljade-viite kõrval püsis „igavese
kolmena“ matemaatika. Kalm soovis
haridusteed jätkata ja proovis sisse
saada Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse erialale. Füüsilised katsed
läksid ideaalselt, kuid pisut jäi vajaka
teoorias. „Nüüd mõtlen, et üks ebaõnnestumine mängis kätte parema
võimaluse. Gümnaasiumi lõpetades
polnud mul tõsist plaani ratturina
välismaale minna. Nüüd ootan seda
võimalust suure huviga,“ räägib Kalm.

Täitus väike
unistus

Isa Toomase ja vanema venna Keijo
eeskujul spordi juurde jõudnud ning
pisut ka korvpallitreeningul käinud
Kalmule meeldib rattasport rohkem,
sest seal saab loota valdavalt iseendale. Kui Kalm saaks valida, tegeleks ta
kõige meelsamini hoopis trekisõiduga
(„Mul on kiirust ja tunnen end trekil
mugavalt. Geenid sain ilmselt isalt,
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eb Belgiasse end tõestama
Foto: Rae Sõnumid

Ka amatöörklubisse
oli meie
positsiooni arvestades
keeruline pääseda,
sest puudusid
tutvused.
kes oli vanasti kõva trekiäss.“). Aga
kuna Eestis on harjutamistingimused
pehmelt öeldes kesised, siis tuli keskenduda maanteesõidule.
Seni CFC klubis harjutanud Kalm
pidi koolis õppides oma päevakava
hoolikalt planeerima, et kella viieks
õhtul Piritale trenni jõuda. „Taksojuhi“ ülesandeid täitis enamjaolt isa
Toomas. „Väga keeruline oli. Kõik
käis aja peale,“ meenutab papa Kalm.
„Aga nüüd on mul hea meel, et pingutused on vilja kandnud. Iga lapsevanem unistab, et tema võsuke kuhugi jõuaks. Valdav osa naisi soovib olla
harrastussportlased, tipus löövad läbi
üksikud. Ka amatöörklubisse oli meie
positsiooni arvestades keeruline pääseda, sest puudusid tutvused. Esimene
hooaeg välismaal tähendab väljaminekuid, praegu otsime sponsoreid.“
Andres Kalvik

KELLY KALMU CV
• Sündinud 26. aprillil 1997 Tallinnas
• Haridustee: 2007–2016 Jüri
gümnaasium; 2007 Liivalaia
gümnaasium; 2004–2007 Pelgulinna gümnaasium
• Saavutused: 2016 – Eesti
meister maantee grupisõidus,
Tartu Rattamaratoni 6. koht
naiste arvestuses; 2015 – Eesti juunioride meister maantee
grupisõidus; 2013 – 15. koht
Euroopa noorte suveolümpiafestivalil maantee grupisõidus
• Hobid: muusika kuulamine
• Perekonnaseis: vallaline

Kelly Kalm plaanib tulevikus külastada ka
kodukohas asuvat Järveküla spordihoonet.
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Foto: Harles Kiveste

Liider/Rae valla võrkpallimeeskond on Eesti meistrivõistluste esiliigas võitnud seitse ja kaotanud neli mängu.

Rae valla võrkpallurid sihivad
esiliigas kohta esikolmikus
Rae valda esindavatel võrkpalli mees- ja
naiskondadel on jäänud Eesti meistrivõistluste esiliigas selja taha küllaltki
edukas hooaja esimene pool. Liider/Rae
vald hoiab meeste esiliigas seitsme võidu
ja nelja kaotusega 11 klubi konkurentsis
kolmandat kohta. Kahel esimesel, tiitlit kaitsval TTÜ/Kiilil ja Tallinna Ülikool/VK Rakverel on korralik edu, kuid
kuklasse hingajatega on vahe väike.
„Loodame, et sel hooajal läheb teistmoodi kui eelmistel aastatel, kui mängisime
põhiturniiril hirmus hästi, kuid vajusime
play-off ’is ära,“ lausus Liider/Rae vald
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meeskonna esindaja Kaarel Kais. „Vahepeal olime tabelis koguni kaheksandal
kohal, neli järjestikust võitu on meie seisu
tunduvalt parandanud ja sellega peab rahul olema.“
Kui eelmisel hooajal juhendas Liider/
Rae valda suurte kogemustega Laimons
Raudsepp, siis nüüd peavad mängijad
omaenda tarkusele tuginema. „Kogemusi
meil on, kuid probleem on selles, et nüüd
käib mehi pisut vähem treeningutel,“ lisas
Kais. „Üksikutel kordadel on kõik mehed
mängule tulnud ja seetõttu oleme pidanud
palju koosseisuga laveerima. Eelmised
neli hooaega oleme poolfinaalides kaota-

nud, tahaks selle needuse lõpetada.“
Õrnema soo esindajate esiliigas asub
Peetri VK kolme võidu ja kahe kaotusega
tabeli neljandal real. „Mängijaid on meil
palju, kuid erinevatel põhjustel pole me
täiskoosseisu kordagi kokku saanud,“ ütles Peetri VK treener Ellen Liik. „Hooaja
kokkuvõttes on miinimumeesmärk medal. Kui saame regulaarselt kõik tugevad
mängijad kokku, siis on kõik võimalik.“
Aste allpool, naiste Rahvaliiga Põhja
regioonis on mullune kullaomanik Peetri
VK alustanud kolme järjestikuse võiduga.
Andres Kalvik

vallavalitsuse teated

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Järveküla Kännu ja Vana-Kännu kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.11.2016 korraldusega
nr 1693. Planeeritav ala asub Järvekülas Liiva teest ida pool paikneval põllumaal. Juurdepääs planeeritavatele
kruntidele nähakse ette Andrese tee 7
kinnistul paiknevalt erateelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistute sihtotstarve elamumaaks ning seada ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
Lagedi aleviku Hirdasauna kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.12.2016 korraldusega nr
1799. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Kangilaski tee ääres ning Pirita
jõe vahetus naabruses, väljakujunenud
väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette Kangilaski teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja
kolm elamumaa krunt, kaks transpordimaa krunti ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ning haljasala ja parkmetsamaa.
Veskitaguse küla Kopasalu, Kopamäe,
Kõrgesaare, Arukase ja Möldrimetsa
maaüksuste ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Val-

lavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 178.
Planeeritav ala asub Veskitaguse külas
avalikult kasutatava Golfi tee ääres ning
Golfi teelt on ette nähtud juurdepääs
moodustatavatele elamumaa kruntidele.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 60
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harjumaal Rae vallas Veskitaguse külas asuvatest maatulundusmaa
sihtotstarbelistest maaüksustest jagada välja elamumaa sihtotstarbelised
krundid olemasolevate majapidamiste
teenindamiseks ja viie uue üksikelamu
ehitamiseks ning teemaa krundid. Detailplaneeringuga seatakse elamumaa
sihtotstarbelistele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
ei ole kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi asuvad maaüksused
rohevõrgustikus, kus on elamute rajamine lubatud tingimusel, et õuealade
vaheline kaugus on vähemalt 500 m.
Detailplaneering koostatakse lähtuvalt
Rae valla Veskitaguse küla Golfi tee
piirkonna rohevõrgustiku toimimise
tagamise uuringust (Skepast&Puhkim
AS töö nr 2015-0231, 23.12.2015) ning
sellega seoses tehakse ettepanek Rae
valla üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust 23.01.2017–
05.02.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt
05.02.2017.
Jüri aleviku Aruküla tee 79 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 09.02.2016 korraldusega
nr 204 ning vastu võetud 13.12.2016
korraldusega nr 1765. Planeeritav ala
asub Jüri aleviku idapoolses osas, väljakujunenud äri- ja tootmispiirkonnas.
Juurdepääs on kavandatud Aruküla tee
L1 maaüksuselt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,3 ha.
• Jüri aleviku Aruküla tee 79 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva ärimaa

sihtotstarbelise kinnistu ehitusõiguse
suurendamine ja hoonestustingimuste
määramine. Lahendada tuleb juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
kavandatud restruktureeritava tootmise ja ladude arenguala.
Jüri alevik Suve tn 7a kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega
nr 613 ning vastu võetud 20.12.2016
korraldusega nr 1800. Planeeritav ala
asub Jüri aleviku südames Suve põigu
ja Suve tänava ääres olemasolevas elamupiirkonnas. Olemasolev juurdepääs
kinnistule toimub Suve tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta tootmismaa sihtotstarbega Suve 7a kinnistu (registriosa
number
4263150,
katastritunnus
65301:001:3952) senine maakasutuse
sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks,
määrata ehitusõigus, lahendada juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse perspektiivseks
juhtotstarbeks on määratud elamumaa
juhtotstarve.
Peetri aleviku Pargi tee 4 ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1091 ning vastu võetud 20.12.2016 korraldusega nr 1801. Sama korraldusega
muudeti ka detailplaneeringu nimetust
Peetri aleviku Pargi tee 4 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringuks, mis planeeritava maaüksuse reformimise tõttu
oli käesolevaks hetkeks muutunud eksitavaks.
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• Planeeritav ala asub Peetri aleviku südames Pargi tee ääres olemasolevas
elamupiirkonnas ja Peetri Lasteaia-Põhikooli kõrval. Olemasolev juurdepääs
kinnistule toimub Pargi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunt, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja
haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013
otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla
üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarve.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Jüri alevik Ehituse tn 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 06.12.2016 korraldusega nr 1741. Planeeritav ala asub Jüri
aleviku keskuses Ehituse tänava ääres,
väljakujunenud korrusmajade piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale on
planeeritud avalikult kasutatavalt Ehituse tänavalt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0.4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu senine sihtotstarve
ärimaast elamumaaks kahe kortermaja

ning nendega seotud haljasala rajamise
eesmärgil. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud korruselamute
maa-ala.
Patika küla Väljakraavi kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 13.12.2016 korraldusega nr 1766. Planeeritav ala asub Patika
külas Patika tee ääres, kust toimub alale
ka juurdepääs. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 9,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada üks elamumaa ja kaks
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus ala paikneb rohevõrgustikus ning kus alale on ette nähtud
olemasoleva maa sihtotstarbe säilimine. Lähtudes rohevõrgustiku põhimõtetest peab alal 90% ulatuses olemasolev sihtotstarve säilima ning alale on

vähesel määral elamu ehitus lubatud.
Vastavalt kuni 01.07.2015 kehtinud
planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,
üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või
muu kohaliku omavalitsuse hinnangul
oluline või ulatuslik üldplaneeringu
muutmine. Ühe uue elamumaa ja kahe
maatulundusmaa krundi planeerimisel
säilib 90% kinnistu senisest sihtotstarbest. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

TEADAANNE
Rae vallavalitsus pikendas lepingut
tänavavalgustuse hooldaja Veeberi
Elektritööde OÜga.
Rae vallale kuuluvat tänavavalgustust hooldab kuni 31.12.2017 Veeberi
Elektritööde OÜ.
Rikketeated ja kontakt:
Aare Tohver, e-post: raetv@veeber.ee,
telefon: 509 2447.

Rae vald müüb

KINNISVARA
Tutvu pakkumistega www.rae.ee/
kinnisvara-muuk-ja-rent
Rae Sõnumid • jaanuar 2017
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Tel. +372 51 00 212
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
Ülemiste ristmikust

• Kordusülevaatus TASUTA!
• Kõige KAUEM AVATUD Tallinnas!
• TÖÖTAME KOLMEL LIINIL, mis välistab
järjekorrad, võimaldab kiiret teenindust
ning hoiame kokku kliendi aega.

• Võimalus kontrollida või soetada
uus tulekustuti.
• Teostame ka tehnokontrolli:
amorditest, piduritest, lõtkutest.

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
jaanuar 2017 • Rae Sõnumid
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.

info@puhaskolle.ee

Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

www.puhaskolle.ee

Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee
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Pagariäri ja kohvik
Aruküla tee 55, Jüris
Avatud E-R 8.00–17.00,
nädalavahetustel
tellimisel.
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus!
Juuretisega rukkileivad;
pirukad, saiakesed ja kohupiimataskud!
CATERINGITEENUS!
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid!
Peo- ja peielauad!
Lisainfo tel 5163968 või email info@maheleib.ee

reklaam 31
Puidufirma Jüris
võtab tööle
Suur-Sõjamäe 25a,
Tallinn.
www.arsenalrent.ee
+372 55 88 966
info@arsenalrent.ee

nelikanthöövli operaatori ja
pingitöölise
Kontakt: forsten@forsten.ee
Rohkem infot tel: 5054697

JOOGA
SELJALE!
10-tunnine erikursus seljale
alustab veebruaris
Taaramäe lasteaias.
Info silva.laius@gmail.com
või tel 5661 4214
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Sinu KINDEL,
PAINDLIK,
KIIRE IT partner
Arid OÜ tegeleb arvutite remondi, puhastuse, võrkude
ehituse, tarkvara uuendamise ja koolitusega nii
ettevõtetele kui ka koduarvuti kasutajatele.
Meie eelised:
tasuta kohaletulek Rae valla piires
soodne tunnihind
kiire ja kvaliteetne teenus

www.arid.ee

info@arid.ee

+372 5190 1016

Tule tööta
oma kodu lähedal!
Seoses uue maja valmimise
ja laienemisega otsib
Smarten Logistics AS
uusi töötajaid.
Töötame vahetustega
ning kleebistame,
komplekteerime
ja väljastame kaupu.
Pakume Sulle väljaõpet,
moodsaid töötingimusi,
võimalust teenida head töötasu
soodustusi erinevates
spordiklubides üle Eesti
ja lõbusaid ühisüritusi.
Saada oma CV või küsi lisa
aadressil personal@smarten.ee
või telefonil 6135800

NÄGEMISKONTROLL ja
PRILLIMÜÜK
RAE VALLAS!
Kutsume vallarahvast oma silmi
kontrollima ja prille ostma!
Ootame teid
23.01.2017 alates kella 10
Rae Kultuurikeskuses aadressil
JÜRI, Aruküla tee 9
Nägemiskontrolliks tuleks
EELNEVALT REGISTREERIDA
telefonil 385 2603 või 5698 1972
Silmakontroll maksab
10 eurot,
prillitellijale tasuta!
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VAIDA HAMBAKLIINIK OÜ
VAIDA HAMBAKLIINIK
OÜ OÜOÜ
VAIDA
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OÜ
VAIDA
HAMBAKLIINIK
VAIDA
HAMBAKLIINIK
VAIDA
HAMBAKLIINIK
OÜ
VAIDA HAMBAKLIINIK
OÜ
VAIDA
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tegevusloa nr:L04038

tegevusloa
nr:L04038
tegevusloa
tegevusloa
nr:L04038
Vana-Vaida
teenr:L04038
7, Vaida

tegevusloa nr:L04038
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dekoratiivkivi ladumine,
moodulkorstnad,
uste ja akna paigaldus.

Hea kogemus ja kõrge
kvaliteet. Tel: 5385 0169

Kesk tee 3
Jüri, Rae vald
Harjumaa
E-R:10-18

www.ramo.ee
AS Via 3L on 2001. aastal tegevust
alustanud logistikateenuseid pakkuv
ettevõte, mille klientideks on toidu- ja esmatarbekaupade tootjad,
maaletoojad, hulgi- ja jaemüüjad,
kes vajavad kaupade jaotusega seotud logistikateenuseid.
Via 3L’i kohta leiab rohkem infot aadressilt www.via3l.ee

TULE MEIE LATTU TÖÖLE!

Uuel aastal õpi võõrkeeli!
Jaanuari 2. nädalast - aprillini 2017 Rae Kultuurikeskuses 32ak/h

KOLMAPÄEVITI

inglise keel algakatele A2
kolmapäeval kell 17.30–19.00 õp Kaja Greenabum võimalik liituda

NELJAPÄEVITI / UUS GRUPP
hispaania keel A1 algajatele
neljapäeval kell 17.30–19.00 õp Carlos Carcia Martinez
SAADA SÕNUM registreerimiseks ja KÜSI LISA
Lingatore FACEBOOKI
või kirjuta e-kiri info@lingatore.ee

Peamiseks tööülesandeks on kaupade korrektne
komplekteerimine akutõstukiga vastavalt komplekteerimislehtedele. Töö on korraldatud graafiku alusel
kahes vahetuses (öises ja päevases) esmaspäevast
reedeni nädalate lõikes vaheldumisi.
Via 3L pakub stabiilset töösuhet Eesti suurimas jaotuskeskuses, töötasu vastavalt tulemustele (tükitöö),
tasuta toitlustust öises vahetuses ning tasuta tööandjapoolset transporti ettevõttesse mõlemas vahetuses Balti jaamast läbi kesklinna ja Lasnamäe kanali.
Töö asub Kalmari tee 10, Lagedi, Rae vald.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile maret.
lilleorg@via3l.ee, rohkem infot saad küsida telefonil
6802 378.
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kuulutused

Jüri Tervisekeskuse
avalik tänuavaldus

KUULUTUSED
Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatis 40 l võrgus ja saepuru kotis, tel: 501
8594. www.kaminapuu.ee
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitusja remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel: 666 1355. www.
kodukliima.ee
Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning
muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628,
Tim

Täname Jüri Tervisekeskuse arste dr Riina Raudsikut ja dr Kaarel Tamme Rae valla inimeste tervise eest hoolitsemisel 5. jaanuarist 1989 kuni 1. septembrini 2016.
Seda tervise edendamist, säilitamist, haigete ravimist võiks võrrelda põllumehe
tööga – maa kündmise, seemnete külvamise, võrsete kasvatamisega lõikuseks ja
saagi säilitamisega.
Võib öelda, et mõlema arsti n-ö elutöö oli tehtud juba haiglas: rasketes osakondades Tartu Ülikooli Kliinikumis ja hiljem Mustamäe Haiglas. Nendest rikkalikest
töö- ja elukogemustest ehk vanast koolist saime me kõik osa nii patsientidena kui
ka kolleegidena tervisekeskuses.
Meie, töökaaslased, meenutame tihti dr Kaarel Tamme muhedaid nalju, kommentaare loodus- ja linnuvaatlustest, kokkuvõtteid tohutust lugemusest.
Dr Riina Raudsikult nakatusime teadmisega, et täbaras olukorras pole vaja süüdlast otsida, vaid olukorrale lahendust, väljapääsu. Ei mäleta Riinat halvas tujus
olevana isegi isikliku ebaõnnestumisega seoses. Ääretult inimlik, abivalmis, soe ja
töökas inimene.
Täname, tervitame, soovime rahu ja rõõmu südamesse Jüri Tervisekeskuses oma
praksise lõpetanud arstidele dr Riina Raudsikule ja dr Kaarel Tammele. Teiega oli
hea koos töötada.
Endised patsiendid, sõbrad, töökaaslased

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 5352 9476, e-post: ehitus@miltongrupp.ee
Pakume palju erinevaid aknakatteid, hea
kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista
ja küsi pakkumist 5663 3807, ken@aknakate.ee. Osta otse tootjalt. AKNAKATE
OÜ
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase, pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Soovin kiiresti osta sõidukorras sõiduautot või mahtuniversaali. Tel: 5819 0200
Ostan teie sõidukõlbliku auto! Võib olla ka
remonti vajav või seisev auto! Sõidukil ei
pea olema ülevaatust ega kindlustust! Ostan ka vanarauaks muutunud sõidukeid!
Pakun Eesti piires autoabi- ja puksiirteenust! Tel 5457 5055, ago.aderberg@online.
ee
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@infinitas.ee. Tel: 5348
7318

Rae Sõnumid • jaanuar 2017

POLITSEI ÜLEVAADE REGISTREERITUD OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST DETSEMBRIS
•
•
•
•
•
•
•

3.12.2016 leidis Vaida alevikus aset vägivaldne peretüli kahe venna vahel. Üks
vendadest toimetatud politseijaoskonda.
4.12.2016 Jüri alevikus lõi üks alaealine teist alaealist noaga rindkere piirkonda. Teo toimepanija on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud.
5.12.2016 varastati Järveküla külast tõstukmasin.
12.12.2016 avastati, et Venekülas on ehitusobjektilt varastatud vaskkaablit.
13.12.2016 avastati, et Venekülas on ehitusobjektilt varastatud vaskkaablit.
22.12.2016 teavitati naabrite vahelisest tülist Peetri alevikus.
Jõulupühad möödusid suhteliselt rahulikult.
Rae vallas registreeriti 1. – 31. detsembrini:
Kuritegusid – 13 (neist 2 panid toime alaealised)
Väärtegusid – 53 (neist 7 panid toime alaealised)
Väljakutsete arv – 98

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
DETSEMBRIKUU
7. detsember Liiklusõnnetus Assakul
8.detsember Suuresta külas puu teel
11.detsember Liiklusõnnetus Vana-Tartu maanteel
Peetris. Kustutati järelvalveta lõke Peetris
12.detsember Saustis päästeti puu otsast kass
16.detsember Liiklusõnnetus Ringteel, Rae ringil
17.detsember Põleng Lagedil Betooni tänaval
20.detsember Kustutati järelvalveta lõkeVenekülas
24.detsember Abistati kiirabi Assakul, Järve tee 5
30.detsember Kustutati järelvalveta lõke Jüriss

Detsembris lahkunud
VIKTOR DMITROV
ENNO KROON
VLADIMIR RATŠIN
AGO ÕISPUU
MATTI TIRMAN
INNAR KALDOJA
MARIE LISKE
AINO LINDUNEN
VEERA GOLUBEVA
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Detsembris
registreeritud
sünnid
THOR TOOMIK
KARL KLEIN
KUSTI SUURKASK
HENRI SIITAS
SVERRE VÄRONEN
NIKO LUMESTE
ARON RIKANSON
REMY SEBASTIAN TAIDLA
ROBIN PALTS
LEON TURAN
MARC KOOVIT
ALLAN FILIPOVA
ARTI HENNING
ELEANOR ROOTSLANE
LOVIISE INNO
KATRIINA RYTKÖNEN
AMELIA SAVOTŠKIN
MIRETE REMLIK
KIMBERLY VALGRE
KAROLINA BOGOMOLOVA
MARIA TUUS
SANDRA LIIS RÄNK
ADEELE FILIPOVA
VIKTORIA NIKOLENKO-SAAR

JAANUARIKUU SÜNNIPÄEVAD
ALFRED OJAMÄE
SILVA KUUS
LIIDIA BAUMAN
SALME MOOR
ESTER RUVEN
ANNA RÄTTEL
KLAVDIA PUHK
SILVI JÜRGENS
EVI VALK
HELJE KALLAS
TATIANA KOVALEVA
KATRI VENDONEN
ERNA TÕLK
SENTA SIKK
ERLANDA VELEMZON
ERIKA-RENATE JEA
LEELO VILLANDBERG
ELVI KIVI
HANS UNT
MARTA KOSMATŠOVA
VALDEKO LIIVA
RAJA PIHL
ANTS SUUREKIVI
UNO KÖSTER
ARNOLD VIIGIMÄE
PILVI-RENATE TAHK
HILDA TAMM
ALEKSANDRA SAVOLAINEN
EEVA LOOG
SAIMA ROOTS
HELJU PIIRIMETS
LINDA RÄNNE
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VALENTINA PETRAŠOVA
EHA RANNIK
ASTA PROMANN
ELVIRA REINSON
LONNI JUHKAM
RUDOLF SAKS
MEINHARD TENDER
VIIVE-ELLE SEPPAR
RAISA IVANOVA
ELMI LUKKONEN
VILJAM SOOMETS
JEKATERINA KOPOSSOVA
VALERI PABO
ELMUT EDALA
MEA KASK
JAAN PEERNA
TIIA IVASK
NIINA BÕSTROVA
VALVE NAHKUR
GUNNAR OTSPERE
MAIE VAGUR
ENE LINK
LEMBIT KOPLIKASK
OLGA TROFIMOVA
LINDA REINSAAR
TÕNIS KUURME
HILLAR MOSSOV
AVI TALLMEISTER
PEEP PAJUS
PEETER MALK
SIRJE JÄRV
GUNNAR MUGU
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81
81
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80
80
80
80
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Kallis Martin emaga,
olge tugevad oma leinas.

Südamlik kaastunne Martinile
kalli isa

Avaldame kaastunnet lähedastele

MATTI TIRMAN

MATTI TIRMANI

(15.10.1964–14.12.2016)

Ritsikate rühma
õpetajad

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

kaotuse puhul.
Jüri Gümnaasiumi 2.b klass,
klassijuhataja ja lapsevanemad

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Ekspress Meedia AS

MATTI TIRMAN
Äkki katkes Sul elulõng,
hella mälestust
me sinust hoiame.
HOWARD GRUPP OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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AITÄH RAE VALLA SPORDIELU
INNUSTAJATELE!

