Aprillinumbris:
Peetri, Järveküla, Rae küla ja
Lagedi arenguvisioonid

•

Naised on vallutamas
metallitööstust

•

Kaheksandiku pihtimus:
Õpetajal on meiega raske

•

Jalgratturi meelespea

•

Värsked tööpakkumised

nr 4 • aprill 2015

Modell Sander Palm

Foto Signe Heiberg

Rae valla ametlik väljaanne

•

Rae valla haridusasutusi ei liida vaid ühine haldusterritooriumi aadress või nüüdisaegne õpikeskkond.
Lasteaedasid ja koole liidab samuti ettevõtlikkuse arengukava, mille üks eesmärke on küll toetada
noorte ettevõtlikkust, kuid teemade ring on palju laiem. Loe lk 11–14
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Kevadisest heakorrastamisest Rae vallas
Ohtlike jäätmete kogumisring
25. aprillil 2015 toimub igakevadiseks
traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete
kogumisring. Kogumisringi käigus peatub
ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates
paikades:
09.00–09.30 PEETRI ALEVIKUS Mõigu
ja Heki tee ristmikul;
10.00–10.30 PEETRI ALEVIKUS Mõigus
Kaabli tn garaažide ees;
11.00–11.30 ASSAKUL Järve tee 4 ees;
12.00–12.30 LAGEDIL Betooni tänava
lõpus asuvate garaažide juures;
13.00–13.30 PAJUPEAL AS-i Pakar töökoja sissekäigu ees;
14.00–14.30 PATIKAL Patika kaupluse
ees;
15.00–15.30 URVASTES Urvaste bussipeatuse kõrval.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud
teatud reserv ka erakorraliste peatuste või
kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed
kodumajapidamises on vanad ravimid,
kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed,
kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained,
säästupirnid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle
sisaldavad patareid, väikeakud ja akudega
seadmed.
Lisaks paiknevad Rae valla territooriumil ohtlike jäätmete konteinerid püsivalt:
• Jüri alevikus Suve tn 7A. Konteineri
avamine toimub eelnevalt ette helistades numbril 5656 2750 (Meelis);
• Vaida alevikus Hoidla teel Hoidla tee
25 korterelamu vastas. Konteineri avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada
numbril 5645 6749 (Tiina) ja kokku
leppida aeg, millal konteiner avatakse.

või 605 6750, birgit.parmas@rae.ee või
info@rae.ee) ja andke teada:
• Ees- ja perenimi
• Täpne aadress, kus elektroonikajäätmed asuvad
• Kontakttelefon (teavitame teid kogumisauto ligikaudsest saabumisajast)
• Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1
tk, TV 1 tk jne)
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi
registreerunud inimestega, teavitatakse
ligikaudsest kogumisauto teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele teie juurde ning viib need
spetsiaalsesse käitluskohta. Kodumasinad
peab paigutama tänava äärde või aia taha.
Korterelamutes peab kodumasinad tooma
trepikodade ette, sest üldjuhul töölised
kodumasinaid trepist alla ei transpordi.
Kogutakse kõiki elektriga töötavaid
seadmeid, millel saba taga või patarei sees,
sh ka päevavalguslampe ja akusid.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav
seade peab olema terve (terveks loetakse
seadet, mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi, nagu näiteks
trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop
jms). Elektroonikajäätmed ei pea töökorras
olema. Samas ei tohi seadmed olla osadeks
lammutatud jms.
Lisaks kogumisringile saab elektroonikat ära anda ka iga päev. Selleks on paigutatud MTÜ EES-Ringlus statsionaarne
kogumispunkt Vaida alevikku ja MTÜ
Eesti Elektroonikaromu Jüri alevikku.
Konteinerid asuvad nii Jüris kui ka Vaidas
ohtlike jäätmete konteineri kõrval. Info
avamise kohta ja kontaktnumbrid on ära

Vanade kodumasinate kogumiskampaania

Rae Vallavalitsus korraldab 09.05.2015
kodumajapidamises tekkinud elektroonikajäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade
külmkappide, televiisorite, pesumasinate,
pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse
käitluskeskustesse.

Kuidas kogumiskampaania
toimub?
1) Helistage või kirjutage aprillikuu
jooksul Rae Vallavalitsusse (tel 605 6745
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Heakorratalgud Uuesalus

toodud käesolevas artiklis ohtlike jäätmete
kogumisringi all.

Haljastusjäätmete kogumine
Haljastusjäätmete tasuta äraveoks Rae valla
tiheasustusaladelt on võimalik registreeruda kuni 17. aprillini 2015.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse
kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune
ja on maksimaalse suurusega 100 l) oma
jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale ning anda asukohast
teada, helistades numbril 605 6745, 605
6750 või kirjutada birgit.parmas@rae.
ee, info@rae.ee. Teatada tuleb oma nimi,
kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning
suurus.
Kottide äravedu toimub kahe nädala
jooksul alates 20. aprillist. Neid kilekotte,
kus on näha muid jäätmeid peale okste ja
lehtede, ära ei viida. Kotid tuleb tõsta tee
äärde.
Ebatavaliste ilmastikuolude korral võib
esineda muudatusi kuupäevades. Muudatustest teavitame jooksvalt Rae valla kodulehel.

Vanad rehvid
MTÜ Eesti Rehviliit võtab Rae vallas vanu
rehve tasuta vastu reedeti kell 10–16 Jüri
alevikus Mõisa tee 5 (Helenart OÜ). Täiendavat infot teiste kogumispaikade kohta
saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt www.
rehviliit.ee ja MTÜ Rehviringlus kodulehelt www.rehviringlus.ee.

Tule tegemine
Tuletame meelde, et Rae valla tiheasustusaladel on haljastusjäätmete põletamine
keelatud.
Kadri Raus
keskkonnaspetsialist
kadri.raus@rae.ee

vallavalitsus
RAE
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Külavanemad jagavad infot
heakorratalgute kohta Sinu
kodupaigas

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

Sellel kevadel külades ja alevikes toimuvate
heakorratalgute kohta saab küsida teavet
oma küla- või alevikuvanemalt. Vald varustab kõiki heakorratalguid prügikottide ja
kinnastega, mis antakse külavanema kätte.

Heakorratalgute kohta üle Eesti leiab teavet veebilehelt www.teemeara.ee. Külavanemate kontaktid leiab aadressilt http://
www.rae.ee/kulaliikumine.
RS

Kevadistel
heakorratöödel
palume pöörata
tähelepanu ka
puudelepõõsastele
Haljastus, mis kasvab teie aias väljapoole
krundi piiri, ei tohi segada liiklemist teemaadel ega varjata liiklejate nähtavust.
Palume kõigil kinnistuomanikel pöörata
tähelepanu sellele, et aiatagune teemaa
oleks liiklemiseks ohutu ning kui näiteks
puu- või põõsaoksad kasvavad aiast välja,
tuleks neid kindlasti kärpida. Oluline on
hoida teemaad vabana istikutest, mis suureks kasvades võivad takistada liiklemist.

Foto Indrek Variku erakogu

Ain Puna
ain.puna@rae.ee, tel: 504 1659

Kopli külas toimuvad tänavu
„Teeme ära!“ talgud 2. mail.
Istutame puid, koristame prügi ja tegeleme
haljastusega
Kogunemine kell 10.00
Lagedi keskusehoone parklas Kooli tee 18.
Ürituse toimumise aeg kl 10.00–16.00.
Talgujuht Indrek Varik, tel 518 2439,
e-post: indrek.varik@gmail.com
Osale sinagi Kopli küla „Teeme ära!“ talgutel,
sest oma kätega istutatud puu –

see kõlab uhkelt!
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Järveküla Hiiemäe tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
17.03.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 383. Planeeritav ala asub Järveküla põhjapoolses osas olemasoleva
hoonestatud elamuala lõunaservas.
Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse ette Hiiemäe teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ja
üheks transpordimaa sihtotstarbega
krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Peetri aleviku Kaasiku kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
24.03.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 396. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus riigimaantee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teest ida
pool Helgi tee, Läike tee ja Radari tee
vahelisel alal. Juurdepääs alale on Läike
tee kaudu. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu ärimaa sihtotstarbega
kruntideks, määrata sellest tulenev
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud ärimaa
juhtotstarve.
Vaidasoo küla Vanaveski kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
25.02.2015 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 279. Planeeritav ala asub
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•

•

Vaidasoo külas riigimaantee 11202
Vaida-Urge tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse
ette Vaida-Urge teelt ning reformimata
maalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbega
kinnistu kaheks väiksemaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata
elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.

•

Järgmise detailplaneeringu algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest:
Jüri aleviku Tallinna ringtee Jüri ristmiku
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.03.2015 korraldusega nr
319. Planeeritav ala asub Jüri aleviku,
Pildiküla ja Lehmja küla piirialadel
Tallinna ringtee ääres. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 11,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada Tallinna ringtee Jüri
ristmiku rajamiseks vajalikud transpordimaa krundid.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus alale
on ette nähtud riigi põhimaantee pealeja mahasõitude juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
23.04.2015 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
30.03.2015–26.04.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Peetri aleviku Kõrtsi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
17.06.2014 Rae Vallavolikogu otsu-

•

sega nr 58 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr
338. Planeeritav ala asub Rae vallas
Peetri alevikus Vana-Tartu mnt ja Reti
tee ääres elamupiirkonna ning äri- ja
tootmismaade vahetus läheduses. Juurdepääs on Vana-Tartu maanteelt ja Reti
teelt. Planeeringuala suurus kokku on
ligikaudu 3,0 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta maatulundusmaa
sihtotstarbega ja perspektiivse elamumaa juhtotstarbega Kõrtsi kinnistu
(registriosa 13741802; katastritunnus
65301:001:0185) sihtotstarvet ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks,
et rajada kinnistule põhikooli hoone.
Sellest tulenevalt määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning sellega seoses teha ettepanek
Kõrtsi kinnistu osas Rae Vallavolikogu
21. mai 2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
26.04.2015.

Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
20.04.2015–03.05.2015 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Peetri aleviku Tuule põik 1 ja 1a kinnistu
ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
25.11.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1608 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 31.03.2015 korraldusega nr
420. Planeeritav ala asub Jüri alevikus
üksikelamutega hoonestatud piirkonnas Tuule põigu ja Tuule tänava ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud Tuule
põigust ja Tuule tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,59 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada kahest elamumaa sihtotstarbega kinnistust kolm elamumaa
sihtotstarbega krunti, nii et moodustuks üks krunt olemasoleva elamukompleksi teenindamiseks ja kaks
krunti uute üksikelamute ehitamiseks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja

vallavalitsus
•

•

tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
piirkonda on ette nähtud elamumaa
juhtotstarve.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
03.05.2015.

Peetri aleviku Kalmu kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
14.10.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1385 ja vastu võetud Rae
Vallavalitsuse 31.03.2015 korraldusega
nr 419. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Pargi, Suurekivi ja Küti tee ristil.
Juurdepääs alale on Küti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,90 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust välja üks ärimaa, üks
transpordimaa ning üks maatulundusmaa krunt, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud,
lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud ärimaa juhtotstarve, kus eelistatakse eelkõige piirkonna elanikkonda teenindava ärimaa
arendamist.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt
03.05.2015.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Seli küla Sellijärve kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldusega
nr 362. Planeeritav ala asub Seli külas
11201 Vaida-Pajupea tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Vaida-Pajupea teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 13,09
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kinnistu maatulundusmaa sihtotstarbeline osaline jagamine üheks
elamumaa kinnistuks ning üheks
maatulundusmaa kinnistuks, määrata
elamumaa kinnistule ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk

on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
mäetööstusmaa ja perspektiivne haljasala ning parkmetsamaa juhtotstarve
ning kuhu on haljastusasula põhimõttel
lubatud elamute ehitus.
Suuresta küla Vana-Tammiku kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 17.03.2015 korraldusega nr 353. Planeeritav ala asub riigimaantee nr 11201 Vaida-Pajupea ääres
Jägala-Pirita kanali ja Vaida peakraavi
vahelisel alal. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 20,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kinnistu nelja kaasomaniku
vahel neljaks elamumaa sihtotstarbega
ja neljaks elamumaa juurde kuuluvaks
maatulundusmaa krundiks, määrata
elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav
valla kehtivale üldplaneeringule, mille
järgi on piirkonna juhtivaks funktsiooniks ette nähtud põllumajandusmaa.
Üldplaneeringuga on hajaasustusmeetmel lubatud elamute planeerimine.
Seega ei saa antud detailplaneeringut
lugeda üldplaneeringut muutvaks. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lg 7-le on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine
vastava maa-ala üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Antud
juhul planeeritakse hajaasustusse neli
uut elamumaa krunti, kinnistu säilitab
valdavalt oma juhtsihtotstarbe, milleks on maatulundusmaa. Üldplaneeringuga ei ole määratud hoonestuse
kõrguspiirangut, samas ei ületa see
piirkonnas väljakujunenud ja olemasoleva hoonestuse kõrgust. Samuti ei
saa lugeda nelja uue elamukoha loomist oluliseks või ulatuslikuks üldplaneeringu muutmiseks. Lisaks on kõik
elamumaa kinnistud planeeritud olemasoleva juurdepääsutee äärde, hoonete asukohaks on valitud parima juurdepääsuga ja valdavalt kõrghaljastusega
katmata alad.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Rae Vallavalitsuse
haridus- ja sotsiaalamet
otsib oma meeskonda

REFERENTI,
kelle töö on haridus- ja sotsiaalameti korrektne ja asjatundlik teenindamine:
•
•
•
•
•

haridus- ja sotsiaalameti kodanike taotluste menetlemine
andmete kiire ja täpne sisestamine ning
töötlus infosüsteemides
dokumendihaldus
koosolekute protokollimine
kolleegide abistamine

•
•

Ootame Sind tööle, kui oled
täpne ja korrektne,
kohusetundlik,
oskad väga hästi arvutit kasutada (sh MS
Excel),
hea rutiini- ja pingetaluvusega,
abivalmis ja sõbralik

•
•

Omalt poolt pakume
vastutusrikast tööd arenevas suurvallas,
toetavat kollektiivi

•
•
•

Töökoht on tähtajaline,
äraoleva töötaja naasmiseni.
Avaldus koos elulookirjeldusega saata
hiljemalt 19.04.2015 e-posti aadressil
info@rae.ee või Aruküla tee 9,
Jüri alevik 75301.
Lisainfo: Marju Randlepp, tel 605 6753.

Vallavalitsus
sõlmis lepingu
Peetri piirkonda
ehitatava
põhikooli
projekteerimiseks
Uue põhikooli projekteerimiseks sõlmiti
leping hankes parima pakkumise teinud
SWECO Projekt AS-ga.
Projekteerijal tuleb teostada Peetri alevikus asuval Kõrtsi kinnistul hoonestuse ja
maa-ala projekteerimistööd ning tagada
valmis projekt käesoleva aasta 13. juuliks.
Uus põhikool ehitatakse kolme paralleeliga – enam kui kuuesajale õpilasele –
ning lisaks luuakse tegutsemisvõimalused
kauneid kunste ja sporti õpetavale Rae
Huvialakoolile.
Põhikooli juurde tuleb projekteerijal
kavandada ka spordiväljak pallimängude
mängimiseks ja kergejõustikualade harrastamiseks.
Madis Sarik
abivallavanem
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tasub teada

Kevadhooaja teatrietendused
Rae Kultuurikeskuses
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Rae valla ruumiline areng
jätkub selge visiooni järgi
Need ajad võiks nüüd igal pool olla seljataga, kus uusarendustes jäid valmisehitatud
majad aastateks kõrvuti tühjade võssa kasvanud kruntidega ning puudusid teed, valgustus ja rohealad.

Töö nelja asumi kallal

Abivallavanem Priit Põldmäe nendib sissejuhatuseks, et Rae valda võiks kolida veel
ligi üheksa tuhat inimest, kui kõik detailplaneeringutega ettenähtud elamupiirkonnad täis ehitada, aga see tähendaks tohutut
lisakasvu. „Kodutunnet ei loo ainult katus
pea kohal. Tuleb kujundada terviklik elukeskkond ühes liikumis- ja vabaajavõimaluste, lasteaedade ja koolidega, soodustada
esmavajaduste tagamiseks vajalikku ettevõtlust,“ kõneles abivallavanem.
Üks põhimõtteid on kogu valla territooriumi ruumilise arengu kujundamisel
see, et planeerida tihedamat asustust Tallinnast kuni ringteeni. Sealt lõuna poole
säilitada ja jätkata hajaasustust ehk talutüüpi elamuüksuste ehitamist. Ärihoonetest eelistatakse pigem ettevõtteid, kes
pakuvad elukeskkonda toetavaid teenuseid.
Tootmis- ja laomajandus võiks põhiosas
koonduda Tallinna-Tartu maantee äärde.
Igal grupil tuli koostada ühe asumi osas
visioon, mis arvestaks kaks aastat tagasi
vastu võetud üldplaneeringut kui ka spetsialistide ning kohalike elanike nägemust
ja põhimõtteid vastava piirkonna arengusuuna osas. Valmiv pilt asumist saab olema
heaks sisendiks planeeringute suunamisel.
„Ühendusteede arendamine uusasumite juures on ülioluline,“ rõhutas peaarhitekt Siim Orav, kes tõi kõigi vaatluse

Kokkuvõte sai paljutõotav
Töögrupid kannavad ideid oma esikiisile
mitu tundi järjest. Planeerimispäeva korraldanud arhitekt Kadri on tulemusega
päeva lõpuks rahul. „Me saime korralikud
visioonid ja siit edasi saab vald jätkata osaüldplaneeringute koostamisega.“ Eesmärk
on planeerida igast asumist omanäoline
elukeskkond keskusala ümber. Kuid ükski
hästi toimiv elukeskkond ei valmi üleöö
ning see nõuab kogu vajaliku taritsu kompleksset rajamist ning liikumisvõrgustiku
sidumist naaberasumitega.
Abivallavanem Priit Põldmäe jaoks
lõpeb kokkusaamine samuti rõõmustavalt, sest planeerimispäeva joonistatud
tulemused toetavad igati hea elukeskkonna
teket. Juba ammu ollakse vallavalitsuses ka
seda meelt, et need ajad võiks nüüd igal
pool olla seljataga, kus uusarendustes jäid
valmisehitatud majad aastateks kõrvuti
tühjade võssa kasvanud kruntidega ning
puudusid teed, valgustus ja rohealad. „Rae
vallas on asendunud seni üsna turbotempos toimunud kasv tasakaalustatud arenguga. Samas tuleb need elamualad, mis on
poolikud, järele aidata.“
Signe Heiberg
Aita Nurga

Planeerimispäeva ideedest loe lk 8–9
Marko Leppik

27. veebruari hommik algab arhitekt Kadri
Randoja jaoks palju ärevamalt kui tavaliselt. Valla planeerimisosakonna nimel on
ta kutsunud kokku Suuresta Golfi konverentsiruumis aset leidvale planeerimispäevale mitmeid arhitekte, planeerijaid,
teedeinsenere, ametnikke ja ärksa meelega
kogukonnaliikmeid.
Küsimus on kõigi jaoks üks: milline
hakkab välja nägema Rae vald tulevikus?
Vald, mis on ligitõmbav oma geograafilise
asendi poolest nii elamuarendajatele kui ka
äri ja tootmisega tegelevatele ettevõtjatele.
Kuni krunte jagub, jooksevad nii tööstushoonete kui ka elamuehituse arendajad
valla Tallinnaga piirnevale alale tormi. Rae
valla eelis temaga arengukiiruselt võrreldava Viimsi ees on kesklinna lähedus ja hea
ligipääs sõlmpunktidele, milleks on lennuja bussijaam ning sadamad.
Hommikune tööõhkkond on täis värskust. Kokku kutsutud oma ala spetsialistid
jaotatakse nelja töögruppi ja pärast ühise
häälestuse loomist ning ülesande püstitust
võetakse luubi alla nelja asumi – Peetri,
Järveküla, Rae ja Lagedi ruumiline areng.
Neis piirkondades on surve uusarendusteks
eriti tugev ja see tähendab, et kui tulevikus
tahame elada kvaliteetses elukeskkonnas,
vajame tugevat ja koos püsivat tervikpilti.
Päeva tulemi saab edaspidi aluseks võtta
osaüldplaneeringu tegemisel.

all olevate asumite iseloomustuseks välja
linna läheduse ning sellega koos aktuaalse
teemana pendelrände. „Paljud käivad linna
või linnast Rae valda tööle, mis toob tipptunnil kaasa ummikuid.“ Suurt rõhku tuleb
pöörata asumitesiseste ning asumite omavaheliste ühenduste loomisele sõidu- ja
kergliiklusteede võrgustiku näol.

Tallinna-Tartu maanteed ääristavad äri- ja tootmishooned. Maanteest vasakul pool on jäädvustatud Peetri äripargi ehitamise algus.
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vallavalitsus

Planeerimispäeva ideed
Algus lk 7
Planeerimispäeval kirja pandud ideed ja visioonid on aluseks nelja asumi ruumiliseks
planeerimiseks

Peetri aleviku piirkonna
arenguvisioon
Peetris on toimunud väga kiired muutused.
Viimase kümne aastaga on kunagised põllud kaetud uue asumiga.
• Perspektiivsete liiklussõlmede lihtsustamine.
• Luua kergliiklusteede võrgustik ja
ühendada (eelistades neid autoliikluse
arendamisele) olemasolevate teedega,
sealhulgas naaberasumite ja ümberkaudsete rohealadega.
• Säilitada olemasolevad rohealad ja planeerida uusi.
• Ühendada Peetri alevik Ülemiste järve
kaldaga (suusa-, jooksu- ja jalutusrajad,
ujumiskohad, mänguplatsid jne).
• Planeerida avalikku ruumi, kooskäimise kohti, jalakäijate tsoone (keskusala).
• Välistada edaspidi suurte hoonemassiivide planeerimist ning eelistada
üksikelamuid, paaris- ja ridamaju.
• Soodustada keskusala ja elamute piirkonnas igapäevaelu toetavat äritegevust.

Järveküla piirkonna
arenguvisioon
Võrreldes Peetri alevikuga on siin rohkem planeeringutest vaba ala, mis annab
parema võimaluse edaspidise planeerimistegevuse suunamiseks.
• Lahendamist vajab teedevõrgustik
(teede hierarhia), sealhulgas Assaku
liiklussõlm. Kergliiklusteede võrgustiku loomine ja ühendamine naaberasumite ja rohealadega.
• Rohekoridoride asukoha täpsustamine,
arendusetappide määramine, tagades
keskkonna mitmekesisuse.
• Luua juurde ja säilitada rohealasid ja
kõrghaljastust, mis nii eraldaks kui ka
ühtlasi liidaks asumeid. Rohealadele
näha ette liikumisradu ja virgestusatraktsioone.
• Säilitada vanad talud, ajaloolised elamugrupid.
• Planeerida avalik ruum: kooskäimiskoht, külaplats, turg, lemmiklooma
jalutuskoht.
• Liiva tee ääres väikesed äriettevõtted.
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•

Selgitada välja ehitustegevuseks sobimatud alad (liigniiske, väärtuslik mets
jms).

Rae küla piirkonna
arenguvisioon
Rae külas on rajatud palju uusasumeid,
kuid puudub korralik taristu.
• Rae külas on vaja välja ehitada sise- ja
ühendusteede võrgustik. Planeerida
külasisene ja naaberasumitega ühendatud kergliiklusteede võrgustik.
• Surve ühele kogujateele (Raeküla tee)
on liiga suur, liikluskoormus tuleb
hajutada uute ühenduste abil, sh ühendada tunneliga Raeküla tee ja Reti tee.
• Rajada ühendustee lasteaia ja kooliga.
• Bussipeatuse toomine Raeküla teele.
• Rohevõrgustiku laiendamine (puhvertsoonid), mis eraldaks erinevaid sihtotstarbeid (tootmine ja elamuala) ning
tekitaks elamualal vaheldusrikkust.
• Keskusala planeerimine. Üldplaneeringu järgi elamumaade koondamine,
hetkel on uusarendusala liialt kaootiline.

Lagedi aleviku
piirkonna arenguvisioon
Lagedi on vaatluse all olnud neljast asulast
kõige vanem. Oluline on raudteega eraldatud kahe alevikupoole ühendamine.
• Planeerida aleviku kahe poole ühendus
üle raudtee.
• Rohevõrgustiku laiendamine (puhvertsoonid), mis eraldaks erinevaid sihtotstarbeid (tootmine ja elamuala) ning
tekitaks elamualal vaheldusrikkust.
• Jõekalda avamine kergliiklusele.
• Keskusala laiendamine olemasoleva
kooli ja lasteaia kõrvale, selle tarbeks
vajaliku maa reserveerimine.
• Üldplaneeringu järgi elamumaa koondamine ja olemasoleva ala tihendamine
(tuginedes 0,5 ja 1 km liikumisraadiuse
põhimõttele).
• Tootmis- ja ärimaade koondamine Tallinna ringtee äärde.
Kadri Randoja
arhitekt

9

vallavalitsus

Kadri Randoja

d nelja asumi arenduseks
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tasub teada
Eesseisvad tervisematkad ürituse
„Käime terviseks 2015“ raames
Jüris, Vaidas, Lagedil ja Peetris
19. aprillil
Peetris – põhikooli ees
11.00 Kogunemine
11.15 Rattamatk ümber Ülemiste järve 27 km.
25. aprillil
Jüris – koolimaja siseõues
11.00 kogunemine ja registreerumine
11.10 laste esinemine
11.15 kepikõnni tutvustus – mis ja kuidas?
11.25 ühine soojendusvõimlemine
11.30 START 3 ja 5 km käimisrajale
12.45 finiš suletakse
12.50 õnneloos osavõtjate vahel
Raja läbinutel väikese ampsu võimalus ja soovijad saavad määrata
kehakoostist (Jüri Raamatukogus)
13.00 loeng tervislikust toitumisest (Jüri Raamatukogus)
Lagedil – noortekeskuse ees Lagedi Jaama tn. 1
11.00 kogunemine
11.10 soojendusvõimlemine
11.15 kepikõnd
12.00 tervisliku toitumise loeng
Vaida – raamatukogu juures
10.30 tervisliku toitumise loeng
Peale loengut orienteeruvalt 11.15–11.30
Kogunemine
Soojendusvõimlemine
Tervislik liikumine Deisi Viimse juhtimisel. Orienteeruvalt 5–6 kilomeetrit.

Muinasjutuhommik
18. aprillil, laupäeval kell 11.00

kohtub Pipi
L
Lagedi Raamatukogus väikeste lugejatega.

26. aprill
Peetris – põhikooli ees
11.00 kogunemine
11.10 soojendusvõimlemne
Ühine 5 ja 10,5 kilomeetrine matk
Soovijatel on võimalik mõõta kolesterooli sisaldust veres, veresuhkrut,
vererõhku ning keha koostist. (Analüüsid on tasulised)
Tule ise ja leia endale hea kaaslane, kellega koos liikumine harjumuseks muuta. Mõnusat liikumisrõõmu!

Vaida aleviku üldkoosolek
19.04.2015 algusega kell 12.00 Vaida Raamatukogus
Päevakord:
1. Alevikuvanema tagasiastumine.
2. Uue alevikuvanemakandidaadi ülesseadmine.
3. Alevikuvanema valimine.
4. Jooksvad küsimused.
Vaida alevikuvanem ja eestseisus

12.04.2015 toimub

Aruvalla küla üldkoosolek
Viikingite külas algusega kell 13.00
Päevakord:
ülevaade 2014 tegevusest, majandusaasta
aruande kinnitamine, 2015 sündmused.
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„Õpetaja ja keskkonna roll loova ning ettevõtliku noore kujunemisel“
ettevõtlikkuse konverents

Igavikuline probleem: kool on igav ja õpilased ei
tunne õppimise vastu huvi
maks kohaks. Pole ju midagi paremat, kui
õpilane näeb särasilmset õpetajat ja vastupidi.
Konverentsi toetamise eest ütleb Rae
Vallavalitsus tänusõnad ettevõtetele AS
Kalev ja Volvo Estonia OÜ. Sütitavate ette-

kannete eest täname Mart Noormat, Ville
Jehet, Annika Oruaasi ja Gerli Veeleidi.
Kädi Kuhlap ja
Marju Randlepp
ettevõtlikkuse konverentsi korraldajad
Foto Rae Sõnumid

Rae valla koolide ja lasteaedade õpetajad
pidasid märtsi koolivaheajal Vaida Põhikoolis ettevõtlikkuse konverentsi, kus
arutleti nii õpilaste kui ka õpetajate
vaatevinklist selle üle, kuidas ikkagi muuta
haridusasutused kõigi jaoks atraktiivse-

Rae valla ettevõtlikkuse konverentsi „Õpetaja ja keskkonna roll loova ning ettevõtliku noore kujunemisel“ Vaidas lõpetas ettevõtlike õpetajate
ja tegude tunnustamine ja päeva teemasid kokku võttev paneeldiskussioon. Oma mõtteid jagasid vallavanem Mart Võrklaev (vasakult),
Peetri Põhikooli arendusjuht Eili Laas, Võsukese lasteaia õpetaja Kristina Janno, Lagedi Põhikooli direktor Imbi Lepik ja Jüri Gümnaasiumi õpetaja Allan Männi

Sõna on noortel: kes on ettevõtlik inimene?
Kas ettevõtlik inimene võrdub ettevõtjaga? Või on ettevõtlik inimene see, kes
on jõudnud välja kõrgkoolini ja selle
lõpetanud? Võib-olla töötab ettevõtlik
inimene ülemusena? Äkki on ettevõtlik
inimene see, kes ei jäta end hätta?
Ühel ilusal päikesepaistelisel vaheaja päeval uurisime Jüri ja Lagedi noortekeskuse
noorte käest, kes on ettevõtlik inimene.
Kui noori küsitlema läksin, mängisid
noored Jüri Noortekeskuses erinevaid
mänge: piljardit, pinksi ja xboxi.
Teet (8aastane) mõtles ja vastas, et ettevõtlik inimene on see, kes võtab mingeid
asju ette.
Kristo (13) mõtles juba rohkem ja vastas sarnaselt Teeduga, et see on inimene,
kes võtab erinevaid asju ette. Ta lisas, et
ettevõtlik inimene on see, kes tegeleb ettevõtlusega.
Markus (10) imestas, et ma temalt sellise küsimuse küsisin, ja vastas, et ettevõtlik
inimene läheb ja võtab töö ette.
Kaili (15) tegi üllatusest suured silmad

ja vastas, et ettevõtlik inimene on lahke,
avara silmaringiga ja üldiselt tore inimene.
Lagedi Noortekeskuse noored olid väga
üllatunud, et me nendelt nii kummalise
küsimuse küsisime.
Silver (11) arvas, et ettevõtlik inimene
on keegi, kes võtab midagi ette ning loob
oma ettevõtte.

Vennad Andreas (11) ja Kajar (10)
olid ühisel arvamusel, et ettevõtlik inimene
teeb sporti, käib tööl ja koolis ning sõidab
autoga.
Gregor (11) leidis, et ettevõtlik inimene
on tark ja korralik inimene.
Gregori sõber Adrian (9) arvas, et ettevõtlik inimene läheb pankrotti.
Elizabet (7) leidis pärast pikka mõtlemist, et ettevõtlik inimene on tugev ja
parandab autot.
Simo (8) arvates mõtleb ettevõtlik inimene ägedaid mõtteid.
Noorsootöötajad Mari ja Indrek

Vasakult: Kaili Viikre, Jürgen-Markus Volkov, Kristo Korka, Teet Jantson
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„Õpetaja ja keskkonna roll loova ning ettevõtliku noore kujunemisel“
ettevõtlikkuse konverents

Miks pole kõigis ettevõtlikkust?
Noorel naisel on kaks väikest last. Nad
tahavad olla oma emmele alati kasulikud
ja on kohutavalt ettevõtlikud. Kui emme
rohib aias peenart, tahavad mõlemad
üksteise võidu näppe mulda pista ja täpselt sama tööd teha. Mis sest, et rohulible
läheb hapra taimekesega sassi rohkem kui

ette pihku itsitavad ja midagi ise ei tee, või
siis need, kes ainult jäävad unistama suurtest muutustest.
Ühel osal meist ei raugegi ettevõtlikkus
või siis hakkab see mudilaseeas aktiviseerunud ettevõtlikkusgeen taas möllama.
Näiteks pole nooruspõlv suutnud ära rik-

Kui hinnata kooli mõju inimese hakkamasaamisele
tulevikus tinglikult meetrisel mõõdupuul, siis tundub,
et selle mõju on vaid paarkümmend sentimeetrit.

Foto Rae Sõnumid

üks kord. Nad on väga hakkajad mudilased
nagu peaaegu kõik lapsed.
Kuid mõne aja pärast on kõik teisiti.
Miks juhtub nii, et lasteaiaeas lapsed, kes
soovivad teha igasuguseid asju koos suurtega, ei taha vanemaks saades seda niivõrd?
Puberteedieas ei soovi nad eriti midagi
teha, pole vahet, kas pakkuda tegevust koos
või ilma täiskasvanuta.
Miks toimub muutus? Kas inimese
ettevõtlikkuse ja pealehakkamise hävitab
ühel päeval saabuv mõistmine, et ilma saab
ka hakkama? Ei ole vaja peenart ise rohida,
kui keegi teine rohib selle kunagi ära.
Miks ei toimu muutus kõigiga? Mitte
kõigi inimestega ei juhtu nii, et puberteediiga vormib neist elus tuimad ja tummad
osalusvaatlejad või need, kes vaikselt oma-

Modell Sander Palm
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kuda maailma edulugude kroonijuveeli
Steve Jobsi, kelle lugu karmist lapsepõlvest
teame ilmselt kõik. Jobsist sai ettevõtja, aga
edukaid erinevatel aladel, kellel on olnud
raske lapsepõlv, on maailmas väga palju.
Üks nendest on Sylvester Stallone, kui
meenutada tema autobiograafilistel ainetel
valminud filmi „Rocky“.

Kodu võib teha imet
Uurimused näitavad, et eduka ja iseseisvana pidavat läbi lööma vaid 2–10% inimestest. Nende järel tuleb tükk tühja maad.
Miks on nii, et osasid kannustab vaatamata
kõigele edusoov ja tegutsemistahe ning
enamikku ei kannusta? Kindlasti mõjutab
inimese ettevõtlikkust baasvajadus elus
püsida, kuid äkki mängib siin rolli ka lap-

sevanem õpetajana. Õpetaja just eeskuju
näitamise osas.
Mugav on mul lapsevanemana näiteks rääkida, kuidas on väga hea õigel ajal
magama minna, kuidas teistesse tuleb
viisakalt suhtuda või kui oluline on olla
ettevõtlik ja tegus. Aga kui ma ise klatšin
naabrinaist, passin keskööni üleval ning
virisen iga uut tegevust ette võttes ja lausun
mitu korda päevas: „Ma ei viitsi,“ siis kas
ma parem ei võiks lapsega targutamise asemel lubada endale midagi toredat ja head.
Nagunii jäljendab laps minu käitumist ning
see, mida ma tähtsa näoga õpetan, mõjub
pigem nagu hane selga vesi.
Üks levinud tänapäevase lapsevanema
„sõnatarkus“ on see, et arvuti rikub silmi,
kui selle taga liiga palju istuda. Mida näeb
laps? Arvuti ekraani taga ei istu mitte ainult
vanem vend või õde, vaid ka vanemad,
vanavanemad veedavad seal muhedalt
aega. Või kui mitte arvuti taga, siis nutitelefoni või tahvelarvutiga. Kes meist pole
lapsena kuulnud, kui pahad on igasugused
meelemürgid, aga kui olime osalised kolmneli korda kuus toimunud nädalavahetusepummelungides, ei tundunud need üldse
nii hullud.
Kuid veel hullemaks läheb asi siis, kui
täiskasvanud hakkavad nooreks sirgunud
inimese mõtteid hoolikalt kohitsema, just
neid, mis enda arvamusega kokku ei lähe.
Noor ju veel ei saa asjadest aru, ei tea või ei
jaga lihtsalt piisavalt matsu. Kui noor ütleb,
et tahab minna kutsekooli, siis edumeelne
vanem ei saa sellega nõus olla, sest gümnaasiumitee on palju õigem. Ehk on hoopis rätsepaamet prestiižne ja noore julgust
ning ka ettevõtlikkust selle ala valimiseks
ei maksa tappa.
Mine tea, võib-olla see noor eksibki sel
momendil, aga ükski kutsekool ei tähenda
maailma lõppu, pigem ikka tulevad sellega
kaasa uued algused. Ja kas mitte me ise,
suured ja targad täiskasvanud, pole protestinud vanemate pealesunnitud valikute
vastu?
Neid olulisi tarkusi, kuidas peab, hakkab iga väike inimene maast madalast
kuulma lademete kaupa just kodust, aga
nendesamade oma armsate koduste käitumise pealt õpib ta selgeks lisaks need peatükid, kuidas asjad päriselt käivad.
Einsteini elutarkus
Kui noore ema kaks mudilast vaid kuuleksid, kuidas emme tahab nendega koos

„Õpetaja ja keskkonna roll loova ning ettevõtliku noore kujunemisel“
ettevõtlikkuse konverents
aiatöid teha, aga praktiliselt teeb ta ise kõik
laste eest ära, siis laste jaoks ei kinnitaks
tegu emme öeldud õigeid mõtteid. Analoogsete näidete lisandumisel kinnistub
lapses ilmselt arusaam, et temast pole kasu.
Albert Einstein on adresseerinud kooliõpetajatele mõttetera, mis võiks hästi
sobida ka koduseinte vahele. Suurim

pole ju kuskile kivisse raiutud, et vaid 2–10
protsenti inimestest löövad läbi eduka ja
iseseisvana.

Ettevõtlikkuse geen
Kuid mis saab siis, kui see protsent ikkagi
on kivisse raiutud? Et loodus ongi selle nii
määranud, et vaid väikse protsendi käes on

Kui meie, täiskasvanud, oskaksime järjekindlalt toetada lapses ja noores tema positiivset eripära, tugevusi ja ettevõtlikkust, jõuaksime võib-olla ka vähendada seda hiiglaslikku pikka vahemaad päris tippude
ja massi vahel.
kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest. Kui meie, täiskasvanud,
oskaksime järjekindlalt toetada lapses ja
noores tema positiivset eripära, tugevusi
ja ettevõtlikkust, jõuaksime võib-olla ka
vähendada seda hiiglaslikku pikka vahemaad päris tippude ja massi vahel. See

jõud maailma muuta? Sel juhul lubagem
oma lapsel leida tema jaoks sobivaim koht.
Selleks laskem temas areneda nii-öelda
ettevõtlikkuse geenil, mis lubab otsida,
julgeda katsetada ja eksida. Sellest geenist
pole keegi ilma jäänud, aga mõnel pole see
alguses kohe väga tugev.
Kui palju on abi koolist ettevõtlikkuse

geeni arendamisel? Kindlasti pole see mõju
väike, sest kool saab oma õppeprogrammi
lõimida tegevusi, mis annavad võimaluse arendada loovust ning kindlasti ka
tahtejõudu, järjepidevust ja katsetamise
julgust. Kuid vaadates ringi näiteks oma
põlvkonnakaaslaste seas, pole kool paraku
kõikvõimas. Mis muidu seletaks nii-öelda
fenomeni, et me kõik tuleme üldjoontes
ühest ja samast haridussüsteemist, aga
osast meist saavad ettevõtlikud inimesed
ja osast ei saa. On vähe tõenäoline, et kool
rikub meist osade ettevõtlikkuse ära ja teistel jätab rikkumata.
Võib-olla on see väikse liialdusega öeldud, aga kui hinnata kooli mõju inimese
hakkamasaamisele tulevikus tinglikult
meetrisel mõõdupuul, siis tundub, et selle
mõju on vaid paarkümmend sentimeetrit.
Muud sentimeetrid tulevad koduseinte
vahelt ja kaasasündinud omadustest.
Vaatamata väiksele haridussüsteemi
mõjule peaks aga ikkagi õpetajad oma
lippu kõrgel hoidma ning jätkuvalt tegema
tööd selle nimel, et kool märkaks ja toetaks ka seda 2–10%, kelles on initsiatiivikust ja raamist väljas olemist, sest just
nemad kujundavad tulevikku.
Marju Randlepp, Signe Heiberg

Lapsevanem: Huvialategevuse kaudu
saame arendada laste ettevõtlikkust
Kuidas hinnata koolikeskkonna ettevõtlikkust? Vaida koolis on õppeaasta jooksul 60
üritust – kas seda on vähe, piisavalt, palju?
Arvan, et palju, ning selle järgi otsustades
on minu seesmine hinnang, et kool on
ettevõtlik. Aga kui palju on üritusi näiteks
Lagedi koolis? Võib-olla 50, kas siis Lagedi
kool on vähem ettevõtlik? Kas kooli ettevõtlikkust saab üldse mõõta koolis korraldatud ürituste arvuga? Mitte ainult.
Ettevõtlikkust tuleks igapäevases
õppetöös märgata, kuid see ei saa olla kõik
õpetaja õlul. Õpetaja võiks märgata, kuid
rakendamisega võiks tegelda ka juba huvialajuhid ja ettevõtlikkusega seotud teised
koolitöötajad (huvialaringide juhid, treenerid ...).
Mulle tundub, et tänane õpetajate töökoormus on suur ja võib-olla see kapseldab mõtteviisi ning õppekavast väljaspool
olevate tegevuste arendamine võib jääda
tagaplaanile. Sellisel juhul oleks hea, kui

keegi oleks õpetajale oma ettepanekutega
toeks.
Vald võiks rahaliste ressursside planeerimisel ette näha huvitegevuse doteerimist,
arvestades koolide piirkondliku eripäraga
(laste arv, kaugus valla spordikeskustest)
ehk luua potentsiaali ettevõtlikkuse arendamiseks. Jah, kogu valla piires on meil
erinevad huvialaringid, kuid kahjuks
transpordiprobleemid ei võimalda kasutada erinevates piirkondades kõiki valla
pakutavaid võimalusi.
Täna on olukord, et koolis on loodud
huvialaringid olemasoleva pedagoogilise ressursi arvelt ning põhieesmärk on,
et lapsel oleks aeg sisustatud nii kaua,
kuni ta pikapäevarühmast koju läheb.
Aga suurema ettevõtlikkuse profiiliga lapsed võivad jääda vajaliku rakenduseta.
Eestis ja maailmas toimub väga erineva profiiliga ettevõtmisi, milles õpilased
võiks osaleda. Oleks hea, kui vallas näiteks

noortekeskuste juhtide või mõne muu isiku
kaudu toimub kommunikatsioon koolidele, mille raames saaksid koolid valida,
kas millestki osa võtta.
Arenguvestluse käigus võiks õpetajad
anda ka lastevanematele julgemalt soovitusi, mis suunal tundub laps olema ettevõtlik. See võib osutada lapsevanemale
suureks abiks otsustamisel, millisesse ringi
laps panna.
Ardi Mitt
Vaida kooli hoolekogu esimees
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„Õpetaja ja keskkonna roll loova ning ettevõtliku noore kujunemisel“
ettevõtlikkuse konverents

Õpetaja: Mida teha, et koolist
saaks atraktiivne paik?
Rahvusvahelised uuringud (TIMSS ja
PISA) näitavad, et meie õpilaste tulemused nii Euroopa kui ka maailma mastaabis
on igati kiiduväärt. See kõik justkui annaks
meile põhjust rahuloluks, aga ometi tunnetame teatud laadi rahulolematust – kes
kooli, kes lapse tulemuste, kes õpetaja, kes
koolijuhiga. Üha enam räägitakse puuduvast koolirõõmust, mis lapsel kooli tulles
on olemas, kuid kaob üsna kiiresti.

Mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas
käib innukas uue kooli otsimine erinevate
loosungite all – uus haridusparadigma,
kaasav õppimine, huvitav kool, uus õpikäsitlus jne. Hariduselu korraldamisel on
minu arvates jõutud ühtsele seisukohale
– vanamoodi ehk „esiisade kooliga“ edasi
minna on keeruline ja uutmoodi veel päris
hästi ei osata.
21. sajandil ei ole õpetaja infoallikas,
vaid seoste looja ja väärtushinnangute
kujundaja, kelle ülesanne on arendada
õppijas loovat ja kriitilist mõtlemist, analüüsioskust ja ettevõtlikkust ning meeskonnatööoskust. Minu arvates on meil siin veel
pikk tee käia, sest sellised muutused eeldavad põhjalikult analüüsitud meetodite ja
strateegiate rakendamist. Õpilase-õpetaja
rollide muutumine on löönud mõra meie
traditsioonilisse arusaama kooli toimimisest, kus tunnevad ennast ebakindlalt nii
õpetajad kui ka õpilased.
Kiiresti muutuvas maailmas vajatakse

oskusi, mis pidevalt uueneksid, kuid see
eeldab meilt kaldumist seniselt, traditsioonilistelt teelt kõrvale, kus ei piisa ainult
valmis teadmisest ja usinast äraõppimisest.
Kui me suudaksime koolis lisaks headele
akadeemilistele teadmistele piisavalt arendada õpilastes eestvedamist ja loomingulisust, ettevõtlikkust ja meeskonnatööoskust,
riskijulgust ja leidlikkust, siis tunneksid
sellest protsessist suuremat rõõmu kõik
osapooled ja kool käiks kaasas ühiskonna
ootustega. Ei piisa ainult heast teadjast,
vaja on ka tulemuslikku tegutsejat. Tegutsemisoskust ja -julgust tuleb treenida juba
algkoolipingist alates.
Tänapäevane infotehnoloogiline revolutsioon on muutnud õpilaste mõttemaailma ja väärtushinnanguid ning see ei toeta
enam traditsioonilist koolikorraldust, kus
puudub rõõm õpetamisest ja õppimisest.
Kas on vaja veel traditsioonilisi 45-minutilisi koolitunde, sirgeid pingiridasid ja
klassi ees seletava õpetajaga koolimudelit
või on muutunud õppimine hoomamatult
mitmekesisemaks? Mina arvan pigem viimast, aga samas ei tohi me kõrvale lükata
neid häid teadmisi, mis on kaasa tulnud
„esiisade koolist“. Kogu koolielu atraktiivseks muutmise seiskohalt on minu arvates
võtmeküsimus selles, kuidas siduda head
akadeemilised teadmised probleemide
lahendamise oskusega, mis eeldab õpilaselt analüütilist mõtlemist, loovust, koostöö-, suulise ja kirjaliku kommunikatsiooni
oskust ning töökust.
Tegeledes teadushuviharidusega, võin
tuua siinkohal ühe näite. Juhendades
laboris algkooliõpilasi, kes tulevad sinna
pärast oma koolitundide lõppu vabatahtlikult katseid tegema, siis me ei defineeri
oma tegevust õppimisena, vaid hakkame
üheskoos eksperimentaalselt mingit probleemi lahendama ning omandame seejuures protsessis olles pidevalt uusi teadmisi ja oskusi, õpime eksima ja kriitiliselt
mõtlema. Kui ma ütleksin neile, et täna
hakkame õppima ühte või teist teemat, siis
ilmselt raugeks paljude huviliste entusiasm.
Peeter Sipelgas
Teadmiskeskuse Collegium Eruditionis juht
Vaida Põhikooli keemia- ja füüsikaõpetaja
Peetri Lasteaed-Põhikooli teadusring
„Taibu“ juhendaja
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Õpilane: Õpetajatel on meiega raske
Õpin tavalises põhikoolis ja olen selle valikuga väga rahul. Eliitkooli ma ei pürgi, sest
leian, et õppida saab igas koolis hästi.
Minu koolis räägitakse meile palju sellest, et väga oluline on hästi õppida. Kui
hinded on head, siis saab sisse heasse gümnaasiumisse. Selle all mõeldakse ilmselt
eliitkooli ning arvatakse, et see on meie kui
õpilaste jaoks elus edasiminemiseks väga
oluline.
Valdav suhtumine õppimisse on minu
koolis selline, et head hinded on õpilase
enda asi. Samas, kui hinded lähevad halvemaks, hakatakse etteheiteid tegema, et
miks sa ei õpi. Siis see ei ole enam ainult
enda asi. Aga kui ma tahaksingi hästi
õppida, poleks see sugugi lihtne ja seda
peamiselt kahe asja pärast: tunnis on igav
ja tunnidistsipliin on sageli halb.

Tavaline koolipäev

keskendumist. Raske on keskenduda igava
töövihikuülesande lahendamisele, kui
ümber käib lõbus möll. Mõnel õpetajal on
õnnestunud teha midagi sellist, mis hoiab
tunnis korda. Enamasti on meid siis millegagi ähvardatud, näiteks sellega, et ta paneb
halva hinde, jätab pärast tunde või millestki
toredast ilma. Pärast tunde koolis õppida ei
meeldi kellelegi, sest elus on palju huvitavaid asju, mida teha. Koolitund tähendab
parajat igavust ja isegi kodus mitte millegi
tegemine on palju huvitavam.
Mõned õpetajad saavad meist aru ja
on üritanud teha tunde huvitavamaks.
Näiteks on meil olnud grupitööd ja vahel
harva oleme saanud tunni grupitöös kasutada oma nutiseadmeid. Tavaliselt kasutame nutiseadmeid salaja, aga koos loaga
on seda palju parem teha. Viimasel ajal on
meile aga seda väga harva lubatud, sest me
pidavat olema halva distsipliiniga õpilased, kes ei vääri nutiseadmete kasutamise
võimalust tunnis. Mulle tundub, et mida
halvemad õpilased oleme, seda igavamad
on meie tunnid ja seda rohkem saame me
kodutöid. Samas kodutööde kontrolli eriti
ei ole ja hindeid me selle eest ei saa. Milleks üldse siis neid igavaid ülesandeid õpilastele kodutöödeks anda? Ilmselt õpetajad
peavad seda tegema.
Kokkuvõttes on õpetajal meiega raske,
aga minu arvates ei toeta õpetajad tundide
igavamaks tegemisega paremaid õppimistulemusi ega ka distsiplineeri meid.
Sellise olukorraga tehakse õppimine veel
raskemaks nende õpilaste jaoks, kelles on
rohkem valmisolekut tundides kuulata ja
kaasa mõelda.
8. klassi õpilane
Foto Rae Sõnumid

Tunnikell heliseb. Väiksed lapsed kogunevad koridorist kiiresti klassidesse, aga
suuremad ei kiirusta. Läheb 5–10 minutit
aega, kuni suuremad lõpuks klassidesse
jõuavad.
Tunni alguses küsib õpetaja, kas kodutöö on tehtud. Vastus, mida ta kuuleb, on
„jah“, aga tavaliselt see paljudel tehtud
pole. Kuna me teame, et õpetaja nagunii
tavaliselt kodutööd ei kontrolli, on lihtne
sedaviisi vastata.
Vahest kontrollitakse ikka ka. See käib
nii, et õpetaja käsib kõigil töövihiku või
vihiku selle koha pealt lahti teha, kus näha
ülesande täitmine, ja siis ta kõnnib pinkide
vahelt meist mööda. Ta ei vaata, kuidas see
on tehtud. Õige harva võtab õpetaja mõnelt

õpilaselt kodutöö enda kätte ja hindab
seda. See õpilane, kelle tööd vaadatakse,
on sageli üks ja sama inimene.
Mõnes tunnis ei saa me isegi noomida,
et kodutöö on tegemata. Mõnes tunnis saab
noomida või siis märgitakse hinnetelehele
X. Aga X-i ükski õpilane ei karda, sest seda
saab parandada ning nii on palju lihtsam
läbi saada, kui igal korral kodutööd ära
teha.
Õpetaja üks sagedasemaid küsimusi
tunnis on see, kas me mäletame, mida me
eelmisel korral õppisime. Alati on neid, kes
ei mäleta, aga kes seda ikka üles tunnistada
tahab. Nüüd teame sedagi, et õpetaja tahab
arusaamist kontrollida, ja selleks paneb ta
ülesannet lahendama.
Kui on uus teema, siis alguses õpetaja
seletab selle ära ja siis hakkame lahendama
ülesandeid. Kui ma kohe uuest teemast
aru ei saa, küsin alati hiljem üle. Õpetajale tavaliselt meeldib saada küsimusi, sest
siis ta võib olla kindel, et ma kaasa mõtlen.
Meie klassis ongi tavaliselt küsijad need,
kes kuulavad. Kõik kahjuks ei kuula.
Nagu enne mainisin, kontrollib õpetaja
teemast arusaamist ülesannete lahendamisega. Tavaliselt näeme me tahvlil ühte või
mitut ülesannet ja saame korralduse need
ära teha. Õpetaja ise istub laua taha ja
hakkab midagi omaette tegema. Kui keegi
õpilastest tema poole pöördub, siis õpetaja
vastab talle. Kui küsimusi pole, oleme meie
õpilastena omaette, ninad vihikus, ja õpetaja omaette enda laua taga arvutis.
Meie omaetteolemine on aga üks
lahe asi, sest siis saame üksteisega vaikselt suhelda. See on lõbus, kooliskäimise
juures üks positiivne osa, aga samas segab

Illustreeriv foto ei ole seotud kirjutajaga, pildil on Lagedi Põhikooli lõpetajad aastal 2011
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Jüri Gümnaasium on elukohajärgne munitsipaalkool Rae Vallavalitsuse 29. märtsi
2011 määruse nr 21 alusel õpilastele, kelle
elukoht rahvastikuregistri andmete põhjal on Aaviku küla, Jüri alevik, Kautjala
küla, Kurna küla, Lehmja küla, Vaskjala
küla, Karla küla, Pajupea küla, Patika küla,
Pildiküla, Limu küla, Seli küla, Veskitaguse
küla.
1. klassi astumise taotlusi ja selle lisasid
võetakse vastu ajavahemikus 1.–30. aprill.
Taotlusi võetakse vastu nii paberkandjal
kui ka elektroonilises vormis digiallkirjastatult. Taotluse vormistamisel tuleb teha
oma lapse jaoks õppesuuna valik: spordi- ja
muusikaklass, inglise keele klass, üldklass,
üldklass male algõppega.
Inglise keele klassi kandideerimisel
tuleb lapsel sooritada kirjalik töö, mis
mõõdab tema kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskust ning kujundite
tundmist. Kirjaliku töö sooritamise aeg on
4. juuni 2015 kell 9.00–10.00.
Täpsem info 1. klassidesse vastuvõtu ja
õppesuundade kohta leiate Jüri Gümnaasiumi veebilehelt www.jyri.edu.ee.

Emakeelepäeva auks
tulid Õie lasteaeda
kokku Rae valla
kaheksa lasteaia lapsed, kes lugesid eesti
autorite luuletusi.
Fotol on jäädvustatud lapsed
Õie, Assaku, Peetri,
Aruheina, Taaramäe,
Tõrukese, Pillerpalli
ja Lagedi lasteaiast
ning õpetajad Airi
Pärtel (tagumises
reas keskel), Merle
Metsis (vasakul) ja
Kadi Sooväli (paremal).
Luuleüritus
„Rae riimiritsikad“
toimus tänavu
kuuendat korda
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Selgusid Rae valla laste ja
noorte lauluvõistluse võitjad
Rae valla tänavuaastased parimad lauljad
selgitati välja poiste ja tüdrukute hulgas
kuues vanuserühmas.
Kõige nooremas, 3–4aastaste vanuserühmas pääsesid kolme parema hulka
Maria Maasikas, Bertha Roostalu, Saara
Lotta Merivälja. Poistest said kõrgemad
punktid Romet Ervald, Kaspar Puström
ja Kregor Kalvik.
5–6aastastest tüdrukutest pääsesid
esikolmikusse Mirtel Teder, Adele Hani
ja Kaisa Salumäe. Eriauhinna sai LiisaMaria Värk. Sama vanuserühma poistest
olid kolme esimese hulgas Valter Salong,
Otto Mihkel Asi ja Märten Võitra.
7–9aastastest tüdrukutest avaldasid
kõige enam muljet Reti Truupõld, Hanna
Kaarli ja Emma Juhansoo. Lisaks said
eriauhinna Kirke-Riin Rebane, Kristelle
Uus ja Aila Ly Nigul. Poistest hakkasid
silma Marek Eesaru, Cristofer Reitman,
Saamuel Sinikas ja eriauhinna pälvis Risto
Mikser.
Vanuserühmas 10–12 aastat said tüdrukute kategoorias kõrgemad žüriipunktid
Mariann Kalinina, Stella-Maria Raudam
ja Mariliis Kalinina ning eriarvestuses
märgiti ära Lizell Riismaa ja Berit Hallik.
Poistest olid tublid Tristan Pugi, Gregor
Pank, Oliver Lips ja eriauhinna väärilisena
Jass Johannes Leis.

Evelin Lillepuu

Vastuvõtt Jüri
Gümnaasiumi
1. klassidesse
2015/2016.
õppeaastaks

Kõige vanemates, 13–15- ja 16–18aastaste vanuserühmades võistlesid ainult
neiud ning žürii andis kõrgemad punktid
nooremate seas Meriliis Saarele, Carol
Kristella Varblasele, Eva Rütkinenile.
Eriauhinna teenis välja Carmen Lepik.
Vanemas vanuserühmas tunnustati Kristi
Kajasalu ja Kristin Sõberit.
Doris Jürgens
Rae Sõnumid
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on Rae vallas väike
Kui 2011. aastal tegutses äriregistri andmete järgi Rae vallas 2195 ettevõtet, siis
käesoleva aasta märtsikuu seisuga tegutseb valla territooriumil 2382 osaühingut
või aktsiaseltsi. Lisaks tuleb arvestada veel
FIE-de ja MTÜ-dega, mida on registreeritud valda 500. Arvestades kõiki tegutsemise õiguslikke vorme, ulatub ühingute
arv äriregistri andmete järgi märtsikuus
2934-ni.
Suur ettevõtete arv on aidanud hoida

Ettevõtlussektor kasvab
mühinal
Arvestades, et äri- ja tootmismaad moodustavad Rae valla 206,7 km² suurusest
maa-alast ligi 10% ning see on kaetud
34% ulatuses äri- ja tootmismaa detailplaneeringutega, mis on ümardatult 680
hektarit, on ligi 1400 hektari suurune
territoorium ettevõtluse arenguks või
laiendamiseks vaba.
Laiahaardelisem äri- ja tootmismaade areng on valla arengukava järgi
ette nähtud logistiliselt kõige suurema

valla töötuse protsenti väga madalal tasemel. Veebruarikuu andmetel oli töötuna
arvel 193 Rae valla inimest. Valla tööealise
elanikkonna suurus on aga ligi 10 000 inimest, mis tähendab, et töötuse protsendiks
kujuneb keskeltläbi vaid 1,9%.
Kõige suurem tööandja on Rae vallas
töötlev tööstus. Palju töökohti on loonud
tegevusaladest hulgi- ning jaekaubandus,
avalik haldus, veondus-laondus, ehitustegevus ja logistika.
RS

perspektiiviga piirkonda, magistraalteede liitumispunkti, Jüri alevikku ja
selle kõrvalaladele. Tootmise areng on
kavandatud samuti Soodevahe küla tööstuspiirkonda, mis on jätk Tallinna SuurSõjamäe tee ääres asuvale tootmisalale.
Ka valla lõunaosas Vaida aleviku ümbruses asuvad planeeringu järgi äri- ja tootmismaad. Teenindus- ja büroopindadele
suunatud ärimaad paiknevad peamiselt
Tallinna-Tartu maantee ääres Peetri ja
Assaku aleviku piirkonnas ning ka Jüri
ja Lagedi alevikus.

Kullerfirma
plaanib luua
Jürisse
uusi
töökohti
Kullerfirma DPD Eesti tegevjuhi Tarmo
Taela sõnul investeerib ettevõte käesoleva
aasta septembriks Jüri terminali miljon
eurot. „Kuna terminali laiendusega kasvab
alusekaupade käitlemise võimekus, siis
seda perspektiivi silmas pidades on
täiendus meeskonnas veokorraldajate,
autojuhtide ja terminalitöötajate näol
vägagi tõenäoline. Loodavatest töökohtadest on aga hetkel veel vara täpsemalt
rääkida.“
Tänavuaastane investeering terminali
suurendab Taela teatel selle läbilaskevõimet ligikaudu 500 000 aluseni aastas ning
terminalist saab üks suurima uste arvuga
logistikakeskus Eestis.
Alates 2012. aastast Rae vallas tegutseva
DPD Eesti jaoks oli 2014. aasta igati tegus.
Ettevõtte auditeerimata käive kasvas mullu
7,5%. Lisaks käibele kasvas pakimaht 9,7%
ja ulatus 3,1 miljoni pakini. DPD Eesti
annab tööd kokku 240 inimesele.
RS
AS Kalev

Töötuse protsent

Tootmise
areng
Põrguvälja
tehnopargis

Toomas Tuul

Ülemine foto
Tallinna ringtee ja Põrguvälja tee ristmik
aastal 2002, mil toimus AS Kalevi tootmishoone ehitus (paremal) ning kerkimas oli
ka Rimi logistikahoone (toonane Kesko,
vasakul).
Alumine foto
10 aastat pärast Kalevi tootmishoone ehitamist on pilt oluliselt muutunud, ristmiku
asemel on ringristmik ja tühjad põllud
Kalevi ümber on tootmishooneid täis.

aprill 2015 • Rae Sõnumid

18

kogukonnaelu

Metallitööstuses
saab töötada ka kunstküüntega
Rae valla kirdeosas Lagedi külje all Karla külas tegutsev osaühing Hyrles on spetsialiseerunud õhukesest plastist ja lehtmetallist valmistatavate toodete allhanketöödele.
Tegemist on ettevõttega, mis kavandab selle aasta käibeks 5,5 miljonit eurot ja kust
käib ühes kuus läbi 150 tonni lehtmetalli.
Hyrlese juhataja Urmo Sisask räägib, kuidas ülemaailmne majanduskriis ettevõtte
alustamise lihtsamaks tegi, mis öösel ukse
taha tulevaid turvatöötajaid imestama
paneb, miks peaks eelistama kutsekooli ülikoolile ja palju tema alluvad palka saavad.

OÜ Hyrlesi emafirma on Soomes asuv
Hyrles OY. Miks otsustasid põhjanaabrid
2008. aastal Eestisse laieneda?
Emaettevõttel oli soov rahvusvahelistuda.
Lõpuks jäid võimalike uute asukohtadena
sõelale Eesti ja Poola. Otsus langes Eesti
kasuks peamiselt seetõttu, et samal ajal
hakkas siin oluliselt laienema ABB, kes
oli Soomes emafirma üks peamisi kliente.
ABB eeskuju innustas ka Hyrlest – tekkis
soov Eestis koos areneda ja kasvada. Kahe
firma tihe koostöö on ka põhjus, miks me
mõlemad Rae vallas tegutseme. Tahtsime
võtmekliendile võimalikult lähedal olla.
Kas nüüd seitse aastat hiljem saate öelda,
et panite asukoha valikuga kümnesse?
Tootmisettevõtte kohta asume logistiliselt
tõesti väga heas kohas. Paikneme suure tee

ääres, Tallinna linn, sadam, lennujaam ja
võtmeklient ABB on lähedal. Üks suuremaid probleeme on aga ühistranspordikorraldus – ümberkaudsetest omavalitsustest
on meile keeruline tööle tulla. Mõnest
heast töötajast oleme seetõttu ilma jäänud.
Me pole veel nii suured, et oma bussi käimapanek ära tasuks.

Kuidas alguses sobivate töötajate leidmine käis?
Hakkasime Eestis töötajaid otsima sel
nädalal, kui Lehman Brothers pankrotti
läks ja alguse sai ülemaailmne majanduskriis. Tõsi, kriis oli selleks ajaks juba Eestis
oma nägu näidanud, kuid siis see kõik võimendus ja ettevõtted hakkasid järjest oma
uksi kinni panema ...
Kas Soomest ei tulnud signaali, et tõmbame pidurit?
Vastupidi. Põhiomanikud olid julged ja
ütlesid, et läheme edasi. Nemad olid sar-

nase kogemuse võrra rikkamad. Emafirma
loodi 1989 ja aasta hiljem hakkas Soomet
räsima sealne majanduskriis (lama). Meie
olukorda soosis asjaolu, et palju häid töötajaid oli saadaval ning nii mõnigi neist on
meil siiani alles.
Kui palju oli alguses töötajaid ja kui suureks on kollektiiv paisunud?
Esimesed tehasetöötajad, neid oli alguses kuus, alustasid 2009. aasta jaanuaris.
Kevadel sai tootmishoone valmis ja tõime
masinad sisse. Praegu on meil pinda 4000
ruutmeetrit, alustasime aga poole väiksemas hoones. Tõime ühe stantsi ja kaks
painutuspinki ning imetlesime seda suurt
hoonet ja olime kindlad, et sellest ruumist
piisab meile tükiks ajaks. Reaalne elu on
aga see, et juba on kitsas.
Vaatan teie kabineti aknast välja ja näen
kõrval tühja põldu. Laienemisega ei
tohiks vist raskusi tekkida?
Meil ongi laienemisplaanid. Siinsamas
saaks ka umbes 1500 ruutmeetrit maad
juurde, kuid oleme Rae valla juhtidega kaalunud ka muid asukohti. Kui ka peaksime
teise kohta kolima, siis kindlasti tahame
sellesse piirkonda jääda.
Lugesin kodulehelt, et tootmistöö käib
teil kahes vahetuses. Kas see tähendab,
et tuled siin majas ei kustu?
24 tundi järjest me tööd ei tee, kuigi automaatpingid on tihtipeale kasutuses ka
öösiti. Meil on olnud ka selliseid lõbusaid

Helina Press (vasakul) on töötanud neli kuud ja Svetlana Ryaska on käinud Hyrleses tööl üle kahe aasta. Tagaplaanil tegevjuht Urmo
Sisask ja tehase juht Anne-Mai Peensalu
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vahejuhtumeid, et kui turvatöötajad öösel
valehäire peale kohale sõidavad, siis teatatakse, et uksed on kinni ja kõik paistab
korras olevat, kuid seest kostavad masina
hääled. Siis ma rahustan neid ja ütlen, et
nii peabki olema.
Mina inimeste öist rakendamist ei poolda,
kuid kahes vahetuses töö on tootmisettevõttes normaalne.
Kuidas olete graafiku koostanud?
Esimene vahetus alustab 6.30 ja lõpetab 15
paiku. Teine vahetus lõpetab 23.30.
Loomulikult ei saa ma jätta küsimata, kui
suurt palka Hyrlese töötajad saavad.
Üritame inimesi hoida ning palgauuringute
kohaselt maksame oma valdkonnas üle
keskmise töötasu. Palk sõltub ikka oskus-

Veel rahast rääkides – palju on suurenenud Hyrlese käive ja kasum?
Oleme ostnud palju masinaid ja investeeringud on puhaskasumi ära söönud. Tegevuskasumiga võib aga rahul olla. Eelmise
aasta käibeks kujunes 4,86 miljonit eurot.
Tahtsime number viie ette saada, kuid sel
aastal parandame kindlasti vea. Prognoosime käibeks 5,5 miljonit eurot. Tootmisettevõtte jaoks on oluline kogu aeg areneda
ja kasvada.
Kuuldavasti otsite töökäsi. Mis sorti tööjõust puudust tunnete?
Praegu on meil üle 60 töötaja. Kümmekond inimest võtaks kohe juurde. Näiteks
on meil praegu vaja head laotöötajat, kes
kaupa vastu võtaks, komplekteeriks ja väljastaks. Loomulikult on oodatud oskustega

Kuvand, nagu oleksid töölised pealaest jalatallani
õlised ja tahmased, on aegunud.

test ja käärid võivad olla suured. Paraku on
neid inimesi, kes omavad näiteks CNC pinkidel töötamise kogemust, raske leida. Nn
valmis töötajad saavad uksest sisse astudes
kindlasti suuremat palka kui need, kes alles
hakkavad ametit õppima. Tublimad inimesed ... No ma ei tahaks hakata numbreid
ütlema ...
Öelge ikka, Rae Sõnumite lugejad ei jää
muidu intervjuuga rahule!
Oskustega inimesed saavad tugevalt üle
tuhande euro. Parimad saavad sellist palka,
et neil pole sügavat mõtet teisele poole
lahte tööle minna. Rõhutan siiski, et see
jutt käib oskustöölise kohta. Tihtipeale on
inimestel uksest sisse astudes põhjendamatult kõrged ootused ja paljud on pettunud,
kui ma esimese tööpäeva lõpuks ei ütle,
kui suur hakkab nende palk olema katseaja lõppedes. Esmalt tuleb end ikka näidata! Valimisdebattidel lubasid poliitikud
üksteise võidu kõrgemat miinimumpalka.
Ettevõtjana julgen otse välja öelda, et see
oli loll jutt.
Võtsite raamatupidajaga Hyrlese palgatabeli lahti ja hakkasite 1000-eurose
miinimumpalga ootuses mustaks stsenaariumiks valmistuma?
Kust üldse tuleb mõte panna ettevõtetele
nii suur kohustus? Turg ise paneb sellised
asjad paika. Valimistel võib ju üksteise
võidu kõiksuguseid asju lubada, kuid keegi
ei rääkinud, kust see raha tuleb.

painutusoperaatorid ja stantsimispingi
operaatorid. Oleme Tallinna Kutsehariduskeskusega koostööd tehes sealsetele õpilastele praktikakohti pakkunud. Niimoodi
õnnestub ehk mõnele noormehele ja miks
mitte ka neiule silm peale panna.
Levinud kuvandi kohaselt on metallivaldkond ju nn meeste ala. Kujutan ette,
kui keeruline on naistöötajaid leida.
Siinkohal tahan selle müüdi kummutada
ja julgustan naisi end lehtmetallitööstuses
proovile panema. Kuvand, nagu oleksid
töölised pealaest jalatallani õlised ja tahmased, on aegunud.
Saab hakkama ka kunstküüntega?
Absoluutselt! Tegelikult pole CNC pinkidel
töötades üldse füüsilist jõudu vaja. Tuleb
vaid osata arvutis õigeid nuppe vajutada.
Mina näpin arvutit oma kontoris laua
taga, teised jälle tehases masinate juures.
Sarnane töö ju.
Kuidas töötajaid motiveerite, millised on
boonused?
Inimene, kes juhendab uut töötajat, saab
lisapalka. Eestöötajale, kes ka teiste osakonnas töötavate inimeste eest vastutab,
on lisatasu garanteeritud.
Kuidas suhtute praegusesse Eesti hariduspoliitikasse? Kas kutseharidus on
piisavalt väärtustatud?
Tegelikult pole praeguse olukorraga üldse

Helena Smetanjuk on Hyrlese ridades
olnud juba kolm kuud ja peab tööd igati
võimetekohaseks
rahul, sest kutsekoolide maine pole väga
hea. Noortel on selline arusaam, et kutsekooli lähevad vaid luuserid. Tegelikult
tulevad kutsekoolidest sellised töötajad,
kellel on ka praktiline kogemus. See annab
tohutu eelise. Ülikoolides rõhutakse pelgalt
teooriale. Samas saab ka pärast kutsekooli
lõpetamist kõrgharidust omandada.
Andres Kalvik

Endisest Peetri
tuulikust saab
moodne Veski
Resto
Peetri aleviku keskel kõrguvas tuuleveskis
avab aprillis uksed Veski Resto. Moodsa
nimega söögikoht hakkab rahvale pakkuma restorani kvaliteeti taskukohase
hinnaga. Menüü koostamisel on kaasatud
eesti parimaid kokkasid, kasutatakse palju
trendikat pikaajalist madalküpsetust ning
suitsuahju. Suveks avatakse ka väligrill
koos eraldi grillmenüüga.
Pere väiksematele liikmetele on mõeldud saalis lastenurk koos mängumajakesega, hoovis mänguväljak koos eraldi terrassiga peredele. Veski Resto toimekas pere
ootab kõiki Rae valla elanikke tutvuma ja
hõrgutisi nautima.
Olga Balanina
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Kopli küla
uudised

Memme-taadi klubil käis külas
Saueaugu teatritalu peremees

Kopli küla oma elukohana registreerinud
elanike arv kasvab jõudsalt. Kui veel juunis
2014 oli meie külas elanikke registreeritud
310, siis 1. märtsil 2015 elas rahvastikuregistri andmetel Kopli külas juba 354 inimest.
Väga tublid on olnud meie külas baseeruvad mittetulundusühingud. Marek Soo
veetav Rahula Küla on arendajalt üle võtnud sotsiaalmaa, kuhu planeeritakse rajada
laste avatud mänguväljak.
Lilian Kapi juhitav huvistuudio Õhin
on meie piirkonna lastele käivitanud hulgaliselt erinevaid kunstikallakuga ringe.
Jõulude ja aastavahetuse paiku korraldasime korrarikkumiste ennetamise nimel
koostöös küla aktiivsete elanikega patrulle.
Tuleb tõdeda – jõulud ja aastavahetus möödusid palju rahulikumalt kui aasta varem.
Oleme koos Kopli küla rahvaga viimased kaks aastat korraldanud oma küla
vastlapäeva, kus pakume vastlapäevalistele
sooja suppi, teed ja kukleid. Laste ja nende
vanemate jaoks on vastlapäeval korraldatud meeleolukaid võistlusi ja jagatud parimatele auhindu.
Külakoosolekud toimuvad meil kaks
korda aastas, üks kevadel ja teine sügisel.
Viimasel koosolekul oktoobris 2014 otsustas küla kõrgeim võimuorgan ehk koosolek
korraldada edaspidi ka oma küla jaanitule.
Sellise vaid oma küla inimestele suunatud
ürituse kõige suurem pluss on kindlasti
oma koduküla tunde tugevdamine.
Külaelu korraldamisele saavad meie
küla elanikud lisaks küla koosolekutel osalemisele veel kaasa rääkida nii Kopli küla
e-posti listi kui ka Facebooki grupi Kopli
küla – Rae vald vahendusel.
Indrek Varik, Kopli külavanem

Traditsiooniline klubi kogunemine kuu
esimesel pühapäeval langes märtsis kokku
Riigikogu valimise päevaga. Et märts on
teatrikuu, siis oli seekord külla kutsutud
lavastaja ja Saueaugu teatritalu peremees
Margus Kasterpalu, kes rääkis teatritalu
sünniloost oma isakodus Läänemaal, aga
samuti teatritegemisest üldisemalt.
Põnevusega jääme ootama teatritalu
sellesuvist uudislavastust, milleks on kirjanik Tõnu Õnnepalu kirjutatud näidend
August Gailiti „Ekke Moori“ ainetel. Täpsemalt hoiab meid Margus Kasterpalu
tegemistega kursis tema vanem õde Maie
Vahl, kes on memme-taadi klubi vastne
president.
Margus Kasterpalu rääkis meile öölau-

lupidudest ja muudest suursündmustest,
mille korraldaja ja lavastajaks ta on olnud.
Koos vaatasime ka 2010. aastal Hiinas toimunud EXPO maailmanäituse kultuuriprogrammi jaoks tehtud filmi, mis on valminud Veljo Tormise rahvalauluseadetega
Eesti muinasjuttude ainetel, mida esitab
Filharmoonia Kammerkoor. Meile esitatu
oli omamoodi proov loengule Peterburi
Teatriakadeemias, kuhu lavastaja juba
sama päeva õhtul sõitis.
Huvitav oli kuulda, kuidas üks eesti
filoloogi haridusega mees hoiab alal oma
isaisalt päranduseks saadud talukohta saja
kilomeetri kaugusel Tallinnast, tehes seal
suviti teatrietendusi.
Tiiu Võsu ja Maie Vahl

Lagedi alevikuselts teeb
ettevalmistusi Rae valla külade
päevaks
2015. aastal toetab Kohaliku Omaalgatuse
Programm Rae valla XII külade päeva korraldamist, mis toimub seekord 25. juulil
Lagedil. Sündmustega saab rohkem kursis
olla aleviku ajaveebis https://www.lagedi.
wordpress.com.
Lagedi alevikuselts on oma kaheaastase
tegutsemise perioodil jõudnud ellu viia
kolm suuremat projekti ja palju üritusi,
millest on kujunemas traditsioon. Suurematest ettevõtmistest korraldati valla
toetusel Lagedi lastepäev 2014, Kohaliku

Omaalgatuse Programm toetas 2014. aastal
meie projekti „Välisüritused õue“, mille raames soetati neli välitelki ja seitse komplekti
kokkupandavaid laudu-pinke. Kogukonna
liikmetel on tagatisraha alusel võimalik
seda inventari kasutada ka oma isiklike
tähtpäevade või pidude korraldamisel.
Lagedi alevikuselts tänab kõiki toetajaid ning koostööpartnereid ja ootab ka
uusi mõtteid ning ettepanekuid.
Raili Niinemäe

Tuletame meelde jalgrattal liikumise reegleid
Seoses saabuva kevadega võib teedel ja
tänavatel näha aina rohkem kaherattalisi
sõidukeid. Kuna autojuhid on talve jooksul viimastega vähe kokku puutunud ning
jalgratturite, mopeedijuhtide ja mootorratturite oskused võivad pärast talve vajada
meeldetuletamist, tuleb just kevadel kaherattaliste liiklejatega ette ohtlikke olukordi.
Et kõik liiklejad tervelt koju jõuaksid, on
nii sõidukijuhtidel kui ka ratturitel oluline
eelkõige teineteist õigel ajal märgata ja
üksteisega liikluses arvestada.
Lastega, kes kevadel taas jalgrattaga
koolis hakkavad käima, tasub kodus põhi-
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lised liiklusreeglid üle korrata ning samuti
talvel kasutamata seisnud jalgratta seisukord üle vaadata. Alla 16-aastasel jalgratturil on kohustuslik jalgrattakiiver. Kiiver
peab olema kandjale paras, korralikult peas
ja rihmaga kinni, vastasel juhul ei ole kiivrist kukkumise korral kasu. Jalgratturi nähtavust suurendab oluliselt helkurvest või
-jope ja seda nii pimedal kui ka valgel ajal.
Ohutuim on lapsel sõita jalgrattaga
jalgratta- ja jalgteel või kõnniteel. Kõnniteel võib sõita siiski vaid alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat,
väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja

teised jalgratturid sel juhul, kui sõiduteel
sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt
raskendatud. Jalgrattaga sõiduteel sõites
tuleb alati liikuda selle parempoolse ääre
lähedal. Sõiduteel võib iseseisvalt jalgratast juhtida vähemalt 10-aastane laps ning
10–15-aastasel jalgratturil peab olema
sõiduteel sõites kaasas jalgrattajuhiluba.
Väiksemad lapsed võivad jalgrattaga sõita
vaid kõnniteel, jalgrattateel ja õuealal.
Turvalist liiklemist!
Kaisa Kajo
piirkonnapolitseinik
Ida-Harju konstaablijaoskond

spordielu

Harjumaa
koolidevahelistel
sisekergejõustiku
MV-l saavutasid
jürikad 14
poodiumikohta
Enne kevadvaheaega, 11. märtsil, toimusid
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused sisekergejõustikus. Jüri Gümnaasium
saavutas 14 esikolmikukohta, neist 4 olid
esimesed. Esikoha saavutasid kuni 5. klasside poiste hulgas Jako Marten Reilson
600 m jooksus ajaga 1.52,77, 6.–7. klasside
poiste hulgas Kristian Otlot 1000 m jooksus ajaga 3.05,51, Kristo Kõplas kaugushüppes tulemusega 5.55 m ning Morten
Karja kõrgushüppes tulemusega 1.70 m.

Foto Christo Neemre

Tiina Kiislar
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Rae Valla Spordikeskuse
aprillikuu sündmused
18. aprill Autoorienteerumine – Jüri karikas 2015
23. aprill Rae valla mängud 2015 – teatejooks ja kuulijänn
25. aprill Käime terviseks
25. aprill Jüripäeva
korvpalliturniir
29. aprill Rae valla
meistrivõistlused kevadkrossis
Vaata infot
www.raespordikeskus.ee

Jüri pallihallis
selgusid Eesti
meistrid kümnes
tantsus

Robin Alexander Veskus koos Anita
Sõtšugovaga

Kevade alguspäeval toimusid Rae valla uhiuues spordikeskuse pallihallis Eesti meistrivõistlused kümnes tantsus.
Jüri pallihalli saal oli tundmatuseni
muutunud, tavalisest spordisaalist oli tehtud tantsuareen, kus võistlesid Eesti tugevamad paarid.
„Kokku võistles umbes 170 paari, kõige
rohkem oli paare juunior2 vanuserühmas.
Võisteldi nii standard- kui ka LadinaAmeerika tantsudes. Tantsupaaridel tuli
esitada rahvusvahelisele žüriile viis standard- ja viis Ladina-Ameerika tantsu,“
rääkis võitlust korraldanud Kati Niinsoo
tantsuklubist Royal.
Glamuurist ja muusikast tulvil päev
selgitas Eesti meistritiitli välja kaheksas
klassis, alates lastest kuni seenior2 klassini.

Täiskasvanute klassis tulid taas kord meistriteks Konstantin Gorodilov ja Dominika
Bergmanova.
Hea tulemuse tegi võistlustel Rae valla
noormees Robin Alexander Veskus koos
Anita Sõtšugovaga tantsuklubist Kreedo,
kes saavutas noored1 klassis II koha.
Rae valla tantsuklubist Royal osales
meistrivõistlustel laste- ja noorteklassides
seitse tantsijat.
Kohtunikud olid pärit Taanist, Venemaalt, Poolast, Filipiinidelt, Leedust, Soomest, Prantsusmaalt, Ukrainast ja Hispaaniast. Peakohtunik oli Eve End Eestist.
Peaauhinnad panid välja ajakiri MinuMaailm lastele, Skypark, Forum Cinema,
Tallink, Estravel, KalevSpa.
RS
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töökuulutused
Ootame Peetri Selveri perre
särasilmseid töötajaid:

TEENINDAJAID
PAGAR-TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
TRANSPORDITÖÖLISITEENINDAJAD
Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja
saada oma CV e-posti aadressile
personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel
www.selver.ee või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.
NB! Võtame ühendust vaid välja
valitud kandidaatidega.

Peagi avatav kiirtoidukiosk Järvekülas
Vana-Tartu mnt ääres otsib usinat ja
rõõmsameelset

müüjat-klienditeenindajat
Tööülesandeks on kebabi kaasamüük.
Kandidaadilt ootame vanust alates 18
eluaastast, teadmisi klienditeenindusest ja toiduhügieenist ning eesti ja
vene keele valdamist suhtlustasandil.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus
klienditeenindajana.
Meie omalt poolt pakume vahetustega täistööajaga päevast tööd,
tööalast väljaõpet ja motiveerivat
töötasu!
Kandidaadilt ootame CV-d koos
fotoga e-posti aadressil
peetrikebab@gmail.com

Võsukese lasteaed Jüris
otsib oma meeskonda:
assistenti; õpetajat
(1 + 2 süsteemi)
alates septembrist 2015;

logopeedi
alates september 2015.

Täiendavad küsimused
ja/või CV
esitada hiljemalt

10. aprilliks 2015
aivi@v6suke.edu.ee, 5556 0197

LAGEDI KOOL
võtab alates augustist 2015
konkursi korras tööle
KÄSITÖÖ- JA
KODUNDUSÕPETAJA
(0,55 ametikohta)
Võimalik anda ka ringitunde

PSÜHHOLOOGI
(0,4 ametikohta)

SEKRETÄRI/
RAAMATUKOGUHOIDJA
(1,0 ametikohta)

Puidufirma Jüris võtab tööle

pingi-/abitöölise
Info 505 4697
Rae Sõnumid • aprill 2015

Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele
(võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb
eelnev töökogemus antud ametikohal.
Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad, motivatsioonikirja palume saata
30. aprilliks aadressile
Lagedi Kool, Kooli 18, 75303
Lagedi või kool@lagedi.edu.ee
Info telefonil 671 3595

reklaam
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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Müüa krundid:
1. Jaaniantsu tee 3,
65301:011:0341,
4490 m2 H: 95000 €

2. Jaaniantsu tee 5,
65301:011:0343,
4122 m2 H: 95000 €

Krundid asuvad Lagedil,
Ülejõe külas,
väga ilusas looduskaunis kohas ja
piirnevad pirita jõega.
Lähedal asuvad Lagedi keskus,
kool, lasteaed.
Rajatud on asfaltkattega tee,
tänavavalgustus, side, vesi,
kanalisatsioon, sadevee äravool
ja elekter 3 × 25A.
Hind sisaldab kõiki liitumisi
rando@keskkonnaarendus.ee,
56489551

Rae Sõnumid • aprill 2015

Viimased
energiasäästlikud
ridaelamuboksid
Peetri alevikus,
Niinesaare tee 19!
Iris Kool 55615443
www.laam.ee/niinesaare

PuhastusEst OÜ
Diivanite, vaipade
ja madratsite
süvapuhastus
Lisainfo: 5661 5043; 502 7229
puhastusest@gmail.com

www.puhastusest.com

reklaam

LOODUS ÄRKAB.

OLED SA
VALMIS?

O OTUS O N M Ö Ö DA S
Tule välja! Viska pakid peale ja anna gaasi. Kuhu iganes sul plaan
on minna – saad sinna turvaliselt ja vaevata. Sest nüüd esitleme
uut Subaru Outbacki, pideva nelikveo ja senisest veelgi jõulisema
iseloomuga krossoverit, milles rohkelt ruumi ka sinu kõige
suurematele seiklustele. Uudisena on Outbacki põhivarustuses
maailma parimate hulka kuuluv juhiabi süsteem EyeSight
automaatpidurduse, liiklusvooga kohanduva kiirushoidiku ja muude
kasulike funktsioonidega. Lisainfot Outbacki kohta vaata subaru.ee.
Hind alates 29 500 €

3 AASTAT TASUTA
HOOLDUST

U U S O U T B AC K . E S M A E S I T LU S 2 0.-21. M Ä R T S I L
Kütusekulu 6,1-7,0 l/100 km, CO2 heitmed 159-161 g/km.
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EHITA MEIEGA

Rae Meistrid OÜ
teeb mitmesuguseid ehitustöid.
Meilt saad tellida nii uute kui vanade
hoonete ehitust või renoveerimist.
Teostame sisetöid ja vannitoa remonte

Küsi meilt kindlasti pakkumist!
Tel: 56650748, 56458513.
e-post: raemeistrid@gmail.com
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kuulutused
KUULUTUSED
Ühendame sinu kinnistul asuvate hoonete torustikud
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumispunktides
ning teeme sanitaartehnilisi sisetöid. Müüme ja veame killustikku,
haljastusmulda ja ehitusliiva. Koostame ehitusprojekte ning teostame geodeetilisi mõõtmisi ja mahamärkeid. Tel 5850 4300
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–20 cm,
lepaklots 5–20 cm, kaseklots 5–20 cm, lepp 30 cm, kask 30 cm,
saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198 9070,
info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
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 vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vana raha, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimisesemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim
Müüa lõhutud küttepuid. Tel 528 4141
Tänavakivide paigaldus ja müük, aedade ehitus ja haljastus. 12 a
kogemust. www.kivivennad.ee, 551 9855, 558 8842, henno.piirme@
gmail.com
Renoveerime, vahetame välisvoodrit ja
ehitame terrasse.Telli kõik ehituspuussepaja maalritööd meilt! Tel 5695 0175

• Elamute projekteerimine
• Kõrvalhoonete projekteerimine
• Ärihoonete projekteerimine
• Konstruktsioonide ja eriosade
projekteerimine
• 3D vaadete loomine
5649 2309 • ragnar@aarde.ee
Aarde Projekt OÜ
www.aarde.ee
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Otsin Patikale kahele väiksele poisile (5ja 3a) toredat lapsehoidjat, kellel oleks
võimalik ka lühikese etteteatamise ajaga
laste juurde tulla või enda juurde mängima
võtta (vahel ka näiteks mõneks tunniks).
Hea oleks, kui on olemas endal transpordivõimalus. Kuna juulis on lasteaed suletud
ning kevadel tuleb emal ette ka nädalavahetustel koolipäevi, siis oleks väga tore, kui
saaksime kokkuleppele jooksvalt mõlemapoolsete võimaluste piires aegasid sättida.
Tel 526 6533
Muru niitmine, võsalõikus, hekkide pügamine, umbrohutõrje, muru õhutamine ja
väetamine, tänavakivide ja fassaadi puhastamine jne. Tel 5886 6044, www.niidumeister.ee
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine. Egon Vool,
5649 1815, egon.vool@mail.ee
Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Kasutame spetsiaalset tekstiilipuhastusainet ning -tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu

teated
Märtsis
registreeritud
sünnid

INGOMAR EESPERE
EDWARD NILENDER
JAREK HÄRM
TRISTAN JÕESAAR
ROLAND VALGRE
RANDER VAIKSAAR
KLERKON ABROI
EDGAR MATHIAS OZOLS
ROVEN LINNARD
FERNANDO LUSMÄGI
DOMINIC KASAK
JASPER UUSTALU
ROBERT POPOV
MIA KIIL
NORA HOLM
BIANCA BORTKEVITŠ
ELISABET LEOSK
HANNA DELISE SUURTHAL
JOHANNA VARES
LAURA TRAKS
MARIBELL SOBOLS
LOORE MAI SISSAS

Aprilli sünnipäevalapsed
LILLI KULL
KALJU HÕRRAK
HELJU LOODSALU
ALEXEY STASENKO
ALBERT HEINLOO
SELMA VIRKOJA
MILDA KUZNETSOVA
IRENE ANNUS
MARIA PALM
MEINHARD SAADI
ALEKSANDRA SUGLOBOVA
HANS POLTIMÄE
ENDEL-JOHANNES PUHM
HELI VAAKS
LINDA MITT
LILIA OHTLA

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea ...
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88
88
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TEREZA PROMAN
HELMI TIMUSKA
VÄRDI LOKK
VIIVE VIIRA
HANS OJA
OLGA NIINEPUU
MAIE KRAUS
JEVGENIJA MICHALIOVA
ENN SOORM
KÜLLI IIDEL
REET POLTIMÄE
EERO HEIMONEN
ENDEL TOMS
AARE MALSROOS
ASTA NAHKUR
GINA PIIR
ALEKSEI KOZÕREV
ROSALII NIINEPUU
VIRVE TANIEL-MEOS
VIIU PENDIN
VLADIMIR PÄRG
ILME SILLARD
SIIRI KALJUSTE

82
82
82
82
81
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75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Pärast pikka rasket haigust
on lahkunud hea töökaaslane

JANE KÄRKINEN
KUULUTUSED
Veoteenused kaubikuga Peugeot Boxer
2014 (kandevõime 1,5 t). info@transify.ee,
5691 1990

Õie Lasteaia poolt
siiras kaastunne
Jane lastele ja lapselastele

MÄRTSIKUU

Soovin osta 1- või 2-toalise korteri Jüris.
Tel 5664 2383
Head inimesed, kes te olete lugenud Eckhart Tolle raamatuid, palun andke märku.
Vahetame olevikuhetke kogemusi. Heinar
Kannimäe. Tel 5662 2785
Välja rentida garaaž Jüri alevikus Ehituse
tn-l. Kontakttel 5333 4566
Müüa kütte- ja kaminapuid, klotse ja tulehakatust, võrgus ja lahtiselt (30, 40, 50 cm),
koos kohaletoomisega. Tel 501 8594
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED

6. märtsil abistati kiirabi Suuresta külas

Märtsis lahkunud
JÜRI HORTLA
NIKOLAI POLUBOJARINOV
ANTS NÕMM
RAIVO KÕLLO
JAAN JÄRV
GALINA TŠERKASSOVA
JADVIGA STROMILENKO

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kuma Print

12. märtsil Jüris Kooli tn 3 suits majas
13. märtsil likvideeriti autoavarii ringteel
Karla külas
14. märtsil põles kulu Tartu mnt ääres
15. märtsil kustutati järelevalveta lõke Rae
külas
21. märtsil põles maja Kose-Uuemõisas

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6950 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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