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• 20 000. elanik on viiene Matteo
• Peetri Keskus on avatud
• Persoon – Victor Gonzalez
• Raamatukogud muutuste tuules
• Jüri Marid 25!
• Rae valla fotokonkurss 2019
Rae valla ametlik väljaanne
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„Rahu ja vaikus“ autor on Aarne Vesi. Rae valla fotokonkurss 2018 II koht kategoorias Rae vald.

Rahulikku jõuluaega!
Jüri kiriku advendiaja üritused leiad u lk 21
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1. detsembri seisuga elab Rae
vallas 20 025 inimest, kas sina oled
koduvalda sisse kirjutatud?
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Rae valla 20 000. elanik
on viiene Matteo
21. november kujunes Rae
vallale märgiliseks päevaks
– elanike arv jõudis 20 000
inimeseni. Ajalooraamatutesse kirjutatakse viieaastase Matteo Nuuma nimi, kes
koos perega Jürisse elama
kolib.
ANDRES KALVIK
Rae Sõnumite ilmumise ajal on
Matteol, tema vanematel Monika
Pihol ja Heikko Nuumal ning seitse
aastat vanemal vennal Bryanil käsil
niinimetatud üleminekuperiood. Vaheldumisi viibitakse senises elukohas Tartu lähistel ja oma uues kodus
Jüris. Alates jaanuarist hakkavad aga
Matteo ja Bryan käima Jüris lasteaias
ning koolis.
Lõuna-Eestist pärit peret tunnustati eraldi ka novembri lõpus Lagedi
lasteaias toimunud Rae valla 153. aastapäeva pidulikul tähistamisel. Nii

suur tähelepanu – kohapeal soovis intervjuud teha kaks meediaväljaannet
– tuli uutele Rae valla elanikele ootamatult. Aulas esinenud tšellokvarteti
C-Jam muusika taustal sai Rae Sõnumid lasteaia koridoris neljaliikmelise
perekonnaga põgusat tutvust teha.
Monika ja Heikko tutvusid juba
Tartus keskkoolis ühes klassis õppides.
Mõnda aega elas kumbki oma elu, kuid
viimased 15 aastat ollakse vabaabielus.
Rae valda hakati elamist vaatama pärast seda, kui Heikko sai tööpakkumise lennujaama. Müügijuhina tegutsev
Monika käib tööasjus erinevate linnade vahet.
„Sõbral külas käies oleme Jüriga
tutvunud. Meie jaoks on ülioluline, et
kõik eluks vajalik on käe-jala juures,“
selgitas Heikko. „Tartus kulus väga
palju aega laste autoga sõidutamisele.
Jüris on lasteaed, kool, sportimisvõimalused ja poed jalutuskäigu kaugusel.“
„Väikesest kohast tulles on Tallinn poiste jaoks ehk liiga suur,“ lisas
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Tere tulemast Rae valda – 20 000. elanik
Matteo sai kingituseks eritellimusena
valmistatud hõbedast meenemündi ja
ralliautode mänguasjakomplekti.

Monika Pihol.
Põhjus, miks just Matteost 20 000.
elanik sai, peitub portaalis eesti.ee.
Nimelt võttis tehniliste tõrgete tõttu
pere noorima liikme Rae valda registreerimine aega kolm päeva. „Ühel päeval sain tööl olles Rae vallavanemalt
kõne. See oli suur üllatus. Ma ei olnud
varem ühegi vallavanemaga rääkinud,“ meenutas Monika.
Kuuendas klassis õppiva Bryani
suureks kireks on tõukerattaga sõitmine ja heade treenimisvõimaluste
tõttu on ta korduvalt käinud Spot of
Tallinnas harjutamas. Matteo üllatas
jutuajamise käigus vanemaid, et tema
tahab liituda ujumistreeningutega.
Heikko hobiks on auto ringrajasõit ja
selleks on kõige paremad tingimused
Audrus. Kardisõiduga saab tegeleda ka
Tallinnas.
Viimase kümne aasta jooksul on
Rae valla elanike arv sisuliselt kahekordistunud. Prognoosi kohaselt jätkub senine kasvutempo tuhat elanikku aastas ka lähitulevikus.
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Korraldatud jäätmeveo tagab ka uuel
aastal AS Eesti Keskkonnateenused
Peale põhjalikku kaalumist ja
volikogu keskkonnakomisjoniga
arutamist otsustas vallavalitsus pikendada 2016. aasta lõpus sõlmitud
lepingut korraldatud jäätmeveoks
ettevõttega AS Eesti Keskkonnateenused.
Tulenevalt jäätmeseadusest tuleb
vähemalt iga viie aasta tagant korraldada riigihange soodsama teenushinnaga jäätmevedaja leidmiseks.
Viimasest hankest Rae vallas on möödas vaid kolm aastat ja seega otsustati
olemasoleva lepingu pikendamise kasuks.
„Möödunud aastal viisid uue hanke läbi mitmed naaberomavalitsused
ja nende kogemus näitas, et teenuse
hind kallines tarbija jaoks kordades,
aga kvaliteedi tõusu ei kaasnenud.
Loomulikult tekitas see inimestes palju pahameelt. Kuna suures plaanis on
elanikud teenusega ka rahul ja erinevate murekohtade lahendamise osas
on partneriga seni olnud konstruktiivne koostöö, siis leidsime, et hetkel
on elanike huvides mõistlik lepingut
pikendada,“ selgitas abivallavanem
Priit Põldmäe.
Ühtlasi otsustas vallavalitsus sama
teenusepakkujaga pikendada ka Jüri
jäätmejaama, Järveküla jäätmepunkti
ja Vaida ohtlike jäätmete punkti haldamise töövõtulepingut. Jüri jäätmejaam on kenasti käivitunud ja usin ka-

Keskkonnasäästlik
mõtteviis on Rae
valla inimeste hulgas
jõudsalt levimas ning
meil on hea meel, et prügi
sorteerimisest on saamas
uus normaalsus.
sutamine viitab sellele, et sellist jaama
oli väga vaja.
„Keskkonnasäästlik
mõtteviis
on Rae valla inimeste hulgas jõudsalt levimas ning meil on hea meel,
et prügi sorteerimisest on saamas
uus normaalsus. Näiteks on võimalik
olmeprügi äraveo pealt kokku hoida tellides endale kortermaja juurde
paigaldatav pakendikonteineri või
pakendikotiteenus eramajale – õigesti sorteeritud pakendite äravedu on ju
teadupoolest tasuta,“ lisas abivallavanem.
Lisaks on võimalus olmejäätmete
mahtu vähendada ka biolagunevate
jäätmete eraldi sorteerimise ja kompostimise teel, millest kirjutasime pikemalt septembrikuu Rae Sõnumites.
„Vallavalitsus on täna samuti otsimas
võimalusi, kuidas veelgi enam aidata
kaasa elanike biolagunevate jäätmete
käitlemisele,“ sõnas Põldmäe.
Lisaks jäävad endiselt tasuta vanapaberi ja papi, biolagunevate jäätmete

ja suurjäätmete vedu. Suurjäätmeteks on vana mööbel, diivanid, toolid,
lauad, kapid, kardinapuud, vaibad jms
suuremõõtmeline jääde, mis ei mahu
oma mõõtmete või nende kaalu tõttu
konteinerisse.
Suurjäätmete alla ei klassifitseeru
ehituspraht, igasugused ehituse või
lammutuse tegevusel tekkinud jäätmed (aknaraamid, betoon, tellised,
kips, keraamika jm). Samuti ei klassifitseeru suurjäätmetena elektroonikajäätmed (külmikud, pliidid, pesumasinad jm).
Teenuse tellimiseks palume kontakteeruda AS-i Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega.

Kuna suures
plaanis on elanikud
teenusega ka rahul ja
erinevate murekohtade
lahendamise osas on
partneriga seni olnud
konstruktiivne koostöö,
siis leidsime, et hetkel on
elanike huvides mõistlik
lepingut pikendada.

Mis saab jõulupuust?
Traditsioonide kohaselt viiakse jõulupuu välja kolmekuningapäeval ehk
kuuendal jaanuaril. Mida aga võtta
ette puuga, kui endal haljastusjäätmete käitlemisvõimalus puudub?
Uue võimalusena Peetri piirkonnas paigaldab AS Eesti Keskkonnateenused kahel pühadejärgsel nädalavahetusel 03.–05.01.2020 ja 10.–12.01.2020
Peetri Lasteaed-Põhikooli juurde parklasse (skatepargi poolsesse otsa) kuus-

kede kogumiseks multilift-konteineri.
Antud konteiner on mõeldud ainult
kuuskede jaoks ja muude jäätmete
sinna hulka panemine on keelatud –
jääme lootma kogukonna hoolimisele
ja märkamisele!
Lisaks saab kuusepuu viia Järveküla jäätmepunkti E, N, R kell 12.00–
20.00 ja L, P kell 09.00–18.00 ja Jüri
jäätmejaama E, L, P kell 09.00–15.00 ja
N, R kell 14.00–20.00.
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Peetri spordi- ja
vabaajakeskus on avatud
Lisaks kaubandusele leiab
keskusest põneva valiku
teenuseid, seal tegutsevad
näiteks Rae valla noortekeskus, laulustuudio, lastestuudio, tennisekool, logopeed,
perearst, hambaravi, apteek,
ilusalong ja spordisaal.
Samuti hakkab keskuse kaupluses
ja kohvikus puhast kodumaist toitu
pakkuma Coopi Konsum. Peetri Keskuse projekteeris Sirkel ja Mall, ehitas
AS Nordecon. Keskust arendab Tuule
Gruppi kuuluv Compakt Kinnisvara.
„Vallavalitsuse seisukohast on
Peetri keskuse avamine vägagi oluline
ja oodatud sündmus, sest valla dotatsiooni toel alustab keskuse ruumides
tööd ka piirkonnas kaua oodatud perearst. Selle valguses saab välja tuua
ka positiivse koostöönäite arendajaga.
Kui vallale sai teatavaks Compakt Kinnisvara plaan hakata Peetri keskuses
äripindasid rajama, andsime omalt
poolt selge suunise, et juba planeerimise käigus tuleks ruumide mõistes
luua eeldused tulevikus seal tervishoiusteenuste pakkumiseks, ja nii ka
tehti,“ rääkis Rae vallavanem Madis
Sarik. „Teine meie jaoks oluline koostöökoht on see, et keskuses alustab
tööd Peetri kandi esimene noortekeskus, millele vald sinna ruumid rentis.“
Avamispeol andis saarlaste poolt
edasi tervitussõnad ka Tuule Grupi juhataja Vjatšeslav Leedo. Leedo sõnul
kerkis keskus seepärast viperusteta, et
kogu arendust ei tehtud kiirustades.
„Kogu protsessist kaks kolmandikku
uurisime, mis vajadused on. Siis oli
plaan nii küps, et partneritel oli meiega lihtne haakuda,” selgitas Leedo. Ka
tunnustas Leedo Rae vallajuhte, kes
esindasid valla ja alevikurahva huve
konkreetselt. „Rae vald suhtus meisse karmilt, aga õiglaselt,“ sõnas Leedo
oma avamispeol peetud kõnes.

FOTO: EGON LIGI
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Tea Sõlg.

Ellen Liik.

Valla aastapäeval tänati, tunnustati ja
tähistati
23. novembril tähistas Rae
vald on 153. sünnipäeva.
Traditsioonilisel peol, mis
toimub iga aasta erinevas
valla piirkonnas ja mis
leidis tänavu aset Lagedil,
tänati ja tunnustati neid
inimesi meie hulgast, kes
panustavad rohkem, kui
neilt oodatakse.
Nii sai volikogu otsusega tänukirja
Lagedi pikaaegne alevikuvanem Tea
Sõlg, kes on olnud kogu Lagedi kandi tegevuste ja kogukonnelu üheks
eestvedajaks viimased kaheksa aastat
(2011–2019). Lagedi alevikuvanemaks
valiti Tea Sõlg 2011. aastal ning seda
tööd tegi ta 2019. aasta suveni, mil pidi
ametikohast loobuma elukoha muutuse tõttu. 2013. aastal moodustati just
Tea Sõle algatusel MTÜ Lagedi Alevikuselts ning nimetatud seltsi juhatusse kuulub ta ka täna.
Ettepaneku volikogu poolt tänukirja andmiseks koos selle juurde kuuluva rahalise tunnustusega tegi Rae
vallavolikogu liige ja Lagedi alevikuvanem Bärbel Salumäe koos Lagedi
aleviku eestseisuse, alevikuseltsi ja

aleviku aktiivi liikmete Ülle Allmäe,
Raili Piller´i, Rein Karm´i ja Aadi
Potter´iga.
Kõrgeima autasu, Rae valla aukodaniku nimetuse omistas vallavolikogu pikaaegsele võrkpalli edendajale,
koondise mängijale, võrkpallitreenerile, õppejõule, koolitajale ning õppematerjalide loojale Ellen Liik´ile, kellega
Rae Sõnumid vestlesid pikemalt käesoleva aasta veebruaris, kui Ellen pälvis
Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja
spordi sihtkapitali aastapreemia.
Värske aukodanik, kelle saavutusi
võikski üles lugema jääda, on Rae vallas tuntud ja hinnatud võrkpallitreener ja -õpetaja. Peetri Võrkpalliklubi
treenerina saavutas klubi naiskond
tema käe all suurepäraseid tulemusi
ja Rae Spordikooli tüdrukutega toodi
tänavu U14 Eesti meistrivõistlustelt
esikoht.
Varasemast võrkpallurikarjäärist
on Ellenil ette näidata Eesti meistrivõistlustelt (1964–1977) 5 meistrikulda,
7 hõbe- ja 3 pronksmedalit ning samuti
on ta mitmekordne Eesti karikavõitja.
Lisaks korraldas Ellen Eesti võrkpalliajaloo esimesed Eesti karikavõistlused
N65+ vanuseklaasile, mis toimusid
tema kodualeviku Peetri kooli võimlas. Esimese karika võitis Rae valla
naiskond, kelle koosseisus võistles loo-

mulikult ka Ellen ise.
Lisaks suurepärastele erialastele
teadmisetele ja oskustele neid edasi
anda, on Ellen sihikindel ja pühendunud. Õpilased iseloomustavad Ellenit
kui meeletult töökat, distsipliininõudvat ja võidutahtega treenerit, nimetades teda fenomenaalseks isiksuseks.
Ellen on nende jaoks erakordseks
näiteks ja eeskujuks, kuhu võib viia
armastus ühe spordiala vastu. Ettepaneku Ellenile aukodaniku nimetuse andmiseks tegid Rae vallavanem
Madis Sarik ja MTÜ Peetri Võrkpalliklubi esindaja Kadri Kruus-Magomedov.
Vallavalitsuse tänukirja said tänavu pikaajalise ja kohusetundliku töö
eest Rae Vallavalitsuses sotsiaalhoolekande spetsialist Ülle Parmas, rahandusameti juhataja Tiit Keerma ja kultuurispetsialist Kristi Aru. Eesmärgile
pühendunud ja kohusetundliku töö
eest Rae Vallavalitsuses sai tänukirja
valla kinnisvarahalduse juht Marje
Aho ja eduka ning kohusetundliku
panuse eest Rae Vallavalitsuse riigihangete valdkonda jurist Olga Lobjak.
Oma pühendunud panuse eest valla
maine kujundamisel tänati ka maakorraldaja Anne Varblat, kelle hindamatule panusele maareformi läbiviimisel juhtis tähelepanu Maa-amet.
RS
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Ära unusta esitada spordi- ja
huvitegevuse kuluhüvitise taotlust!
Lapse kohta on spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise piirmäär kokku 180
eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta. Hüvitise
suuruseks on 50% tehtud kulutustest,
kuid mitte rohkem kui kehtestatud
piirmäär. Õigus on taotleda hüvitist
ühe spordi- ja ühe huvitegevusega
seotud kulude katteks.
Taotlusperiood on kalendriaasta.
Taotlusi saab esitada kogu kalendriaasta jooksul, kui piirmäär on täis.
Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise
taotluste esitamise tähtaeg 2019. aasta eest on hiljemalt 15. jaanuar 2020

(jaanuar-detsember osutatud teenuste
eest).
Hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringide osalustasu
kompenseerimiseks. Sporditegevuse
kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib
Rae Huvialakooli spordiosakonnas.
Huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta,
kui laps õpib Rae Huvialakoolis, v.a
spordiosakonnas (nt kui laps õpib Rae
Huvialakooli spordiosakonnas, saab
taotleda huvitegevuse kuluhüvitist
väljaspool huvialakooli toimuva õppe
doteerimiseks).

Meie parimad spordis
Aasta hakkab lõppema ning Rae valla
spordielus on see olnud igati edukas.
Märkamaks meie parimaid, ootab Rae
vallavalitsus ettepanekuid Rae valla
sportlaste, võistkondade, treenerite
tunnustamiseks 2019. aasta sportlike
saavutuste eest. Taotlusi tunnustamiseks võetakse vastu kuni 15. jaanuarini 2020 (k.a) e-keskkonna kaudu
https://iseteenindus.rae.ee/.
Parimad sportlased kutsutakse
veebruarikuus tänuüritusele ning
heade tulemuste eest on ettenähtud
ka rahalised kingitused:
Eesti omavalitsuste tali- ja suve-

•

mängude I-III koht (Rae valda esindanud sportlane ja võistkond)
Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste I-III koht
Harju maakonna noorte ja täiskasvanute meistrivõistluste I koht
TV-10 olümpiastarti vabariiklikus
finaalis Rae valla kooli esindanud õpilane I-III koht
silmapaistvad tulemused rahvusvahelisel võistlusel
Lisainfo Rae valla kodulehelt alajaotuses „Kultuur ja sport“ – sport –
sportlaste tunnustamine või
kristi.aru@rae.ee tel 605 6752.

•
•
•
•

U18 vanuseklassi aasta kergejõustiklane
on Rae valla elanik Kristian Otlot
Eesti Kergejõustikuliit kuulutas reedel, 22. novembril toimunud „Eesti
Kergejõustikuauhinnad 2019“ galaõhtul välja aasta parimad sportlased.
Aasta kergejõustiklasteks valiti sarnaselt eelmisele aastale kaugushüppaja
Ksenija Balta ja odaviskaja Magnus
Kirt.
U18 vanuseklassi aasta kergejõustiklaste kategoorias noppis auhinna
jooksja Kristian Otlot ja tema treener
Urmas Põldre, kes mõlemad on Rae
valla elanikud. Palju õnne!
Urmas Põldre ja Kristian Otlot.
FOTO: MARKO MUMM/EKJL
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Teatelahingus osalesid
kõikide koolide õpilased
Tänavu leidis Jüri Gümnaasiumi staadionil aset ajaloo esimene Rae valla
koolidevaheline teatelahing. Kõiki
valla koole oli esindamas 5. ja 6. klasside õpilased, kelle võistkonda kuulus
4 poissi ja 4 tüdrukut. Võisteldi viiel
alal, milleks olid käruteade, kuulijänniteade, paigalt kaugushüppe teade,
toore muna viskamise teade ning suur
teatejooks. Võistluste peakorraldaja
Lisbeth Soone sõnul oli võistlus väga
meeleolukas ja põnev. „Eriti meeldis
võistlejatele toore muna viskamise
teade ning suur teatejooks,“ sõnas ta.
Selgitati välja parim Rae valla kool
nendel viiel alal, milleks oli Jüri Gümnaasium, ja autasustati karikaga. Eraldi arvestuses olid kohad järgmised:
5. klass: 1. Järveküla Kool; 2. Peetri
Kool; 3. Jüri Gümnaasium; 4. Lagedi
Kool.
6. klass: 1. Jüri Gümnaasium; 2.
Järveküla Kool; 3. Peetri Kool; 4. Vaida
Kool; 5. Lagedi Kool.
Ürituse toimumisele aitas kaasa suures osas Rae vald. Auhindadega abistasid Itaalia pitsa, Orkla, Exit
room, Veski Mati.

•
•

Eesti I meistrivõistlused
cheerleadingus
Laupäeval, 14. detsembril 2019 kell
11.00–15.30 toimuvad Eesti I meistrivõistlused cheerleadingus Jüri Spordihoones. Meistrivõistlustel võisteldakse kahes võistlussuunas: Cheerleading
(akrobaatiline ala) ja Performance
Cheer (tantsuline ala).
Võistluse orienteeruv ajakava:
11.00 Võistluste avamine
11.10–13.30 Võistlus Cheerleading
kategoorias
14.10–14.45 Võistlus Performance
Cheer kategoorias
15.15 Autasustamine
Eesti MV kaudu kvalifitseerutakse
Eestit esindama Euroopa meistrivõistlustele ja maailmameistrivõistlustele
cheerleadingus.
Võistlusi korraldab Estonian Cheerleading Union koostöös Selver Tallinn
DanceTeam, TalTech Cheerleaders ja
SaChe Tantsutüdrukud.
Sissepääs TASUTA!
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Tehnika, tehnika, tehnika – nii
tulnud korvpallitreener
Alates sügisest on Rae Spordikooli noortele korvpalluritele näpunäiteid jaganud
hispaanlasest treener Victor Gonzalez. Eesti korvpallisõpradele on tegemist
tuttava mehega – profikorvpallurina tuli Gonzalez
aastatel 2005 ja 2006 Ehitustööriista ning BC Kalev/
Cramo eest mängides Eesti
meistriks.
ANDRES KALVIK
Pärast Eesti-perioodi mängis Gonzalez
tipptasemel veel paar aastat ja keskendus siis treeneritööle Tenerifel.
Kontaktid endise tiimikaaslase, Rae
Spordikoolis treenerina töötava Henri
Ausmaaga säilisid ning asjaolude kokkulangemisel tuli Gonzalez tänavu suvel Tenerife noorkorvpalluritega Eestisse treeninglaagrisse.
„Veendusin, et Victor on oma ala
asjatundja – ta on autoriteet ja pöörab
tähelepanu pisiasjadele,“ räägib Ausmaa. „Juba suvel tekkis mõte Victori
teadmisi Rae Spordikoolis ära kasutada. Otsisime selleks hooajaks uut korvpallitreenerit, kuid konkursi käigus
sobivat kandidaati ei leidnud. Võtsin
Victoriga ühendust ja jõudsime kokkuleppele. Esialgu sõlmisime aastase
lepingu, kuid esmase kogemuse põhjal
saan kinnitada, et oleme Victori teenetest pikemas plaanis huvitatud. Hispaania tippklubi Malaga Unicaja süs-

Suurim erinevus
Hispaania ja
Eesti noorkorvpallurite
vahel peitub Gonzaleze
hinnangul tehnilistes
oskustes.

teemis korvpallitarkust omandanuna
teab Victor, kuidas noori korvpallureid
arendada.“
Uuris põhjalikult staaride
visketehnikat
Gonzalez ütleb, et uued väljakutsed
talle meeldivad ja seetõttu andis ta
kiiresti nõusoleku end Eestis proovile
panna. „Pärast seda, kui Eestis mängimise lõpetasin, ei olnud mul plaanis
tagasi tulla,“ tunnistab ta. „Profispordist loobudes uuris mu endine treener Tenerifel, kas ma ei tahaks lastega
tööd teha. Olin nõus, kuid sain ruttu
aru, et mul on mängija, mitte treeneri
mõtteviis.“
Seetõttu loobus Gonzalez ühe kindla võistkonna treenimisest, sest raske

on oma tööd teha nii, et kõik mängijad
oleksid rahul. Oma osa oli ka liiga otsekohesel suhtlemisviisil. Siiski leidis
Gonzalez endale sobiva töövormi – ta
hakkas mängijatele läbi viima individuaalseid treeninguid.
„Kui kellelgi on probleeme vasaku käega või ei lähe visked sisse, siis
mina saan aidata,“ kinnitab Gonzalez,
kes keskendub erinevatele tehnilistele
elementidele, nagu näiteks viskamine
ja palliga liikumine. „Mida parem on
mängija tehnika, seda enesekindlam
on ta väljakul.“
Suurim erinevus Hispaania ja Eesti
noorkorvpallurite vahel peitub Gonzaleze hinnangul tehnilistes oskustes.
„Eesti poisid on füüsiliselt tugevad,
kuid tehniliselt liiga ühekülgsed. Teh-
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ütleb Hispaaniast
Korvpallurite hulgas
levib arvamus, et
mängija on hea viskaja
siis, kui talle on antud
looduse poolt viskekäsi.
See ei ole nii! Kõik saab
alguse informatsioonist ja
tehnikast.
nika lihvimine on äärmiselt tähtis
just varajases nooruses. Suuremaks
sirgudes on raske puudujääke tasa
teha,“ märgib Gonzalez.
Klubis, kust Gonzalez Tenerifel
treener oli, harjutavad noorkorvpallurid esmaspäevast reedeni ning nädalavahetusel on reeglina mäng. „Noori
treenides tuleb leida tasakaal individuaalsete oskuste arendamise ja mängulise poole vahel. Lapsed tahavad
kogeda emotsioone,“ lisab Gonzalez.
„Korvpall on olnud elu aeg minu kirg.
Lapsena võisin jääda pärast treeningut paariks tunniks saali. Harjutasin
iseseisvalt erinevaid elemente ja mõtlesin – kuidas teha harjutus enda jaoks
veel raskemaks? Tahan näha samasugust suhtumist ka Eestis.“
Mängijana oli Gonzaleze – kes paistis toona silma atraktiivse afrosoenguga – trumbiks pallikäsitlus, Achilleuse
kannaks aga visketabavus. „Pärast
profikorvpallist loobumist käisin iga
päev viskeharjutusi tegemas. Mõnikord koguni kaks korda päevas. Ja
usute või mitte – nüüdseks on minu
nõrgimast elemendist saanud minu
trump. Nägin enda viske arendamisega tohutult vaeva. Kahetsen, et ma ei
pööranud sellele nii palju tähelepanu
mängijana,“ lausub Gonzalez.
Tahe end selles vallas arendada
oli nii suur, et Gonzalez uuris videote
põhjal üksikasjalikult NBA ja Euroliiga
staaride visketehnikat. „Tahtsin leida
vastuse küsimusele – kas hea tabavusprotsent on seotud pigem talendi või

informatsiooniga? Korvpallurite hulgas levib arvamus, et mängija on hea
viskaja siis, kui talle on antud looduse
poolt viskekäsi. See ei ole nii! Kõik saab
alguse informatsioonist ja tehnikast.
Oluline on paika panna tervik, alates
jalgadest ja lõpetades sellega, milline
näpp visates viimasena palli puutub,
ning seejärel tuleb rõhuda korduste
arvule. Erinevaid teooriaid on palju,
kuid tuleb leida enda jaoks sobivaim
viis,“ selgitab Gonzelez, kelle sõnul on
suur abi ka Jüri spordihoone pallihallis olevast viskemasinast.
Tahab proovida suusatamist
Aga kaitsemäng? Eestis armastatakse öelda, et mäng algab kaitsest.
„Minu hinnangul on viskamine korvpallis kõige tähtsam element. Võidab
ju see, kes kogub rohkem punkte.
Minu suureks eeskujuks on Stephen
Curry,“ tõstab Gonzalez esile Golden
State Warriorsi tagamängijat.
Head füüsilist vormi ja rikkalikku kogemustepagasit silmas pidades
võiks Gonzalez Eestis arvestataval tasemel mängida, kuid 41-aastane mees
eelistab keskenduda treeneritööle.
„Iga asja jaoks on oma aeg. Minu füüsiline vorm ei ole enam nii hea kui vanasti, kuid mõttemaailm ei ole muutnud. Ma ei suuda pelgalt lõbu pärast
mängida. Pealegi vigastasin mängijana istmikunärvi ja see annab siiani
tunda,“ põhjendab Gonzalez.
Lõpetuseks uurin, kuidas on sooja
ilmaga harjunud Gonzalez Eesti eluga
kohanenud? „Paljud sõbrad ka küsivad
seda. Olen neile vastanud, et liiga vara
on põhjalikke järeldusi teha. Praegu olen keskendunud tööle,“ räägib
Gonzalez, kes veedab Eestis ka jõulud
ja võtab vastu uue aasta ning ei välista esmakordselt suusatamise proovimist. „800-eurone lennukipilet Tenerifele on liiga kallis. Mul on plaan teha
soovijatele trenni ka jõuluvaheajal.
See on suurepärane aeg nõrkade kohtade lihvimiseks.“
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Oodatakse
kandidaate
Rae valla
fotokonkursile
Konkursil võivad osaleda kõik Rae valla elanikud ning fotosid hinnatakse
neljas kategoorias:
- LOODUS
- INIMENE
- RAE VALD
- VABA TEEMA
Fotosid oodatakse kuni 13. jaanuarini 2020.
Fotode esitamine:
Fotod esitatakse digitaalselt jpgformaadis
Igaüks võib esitada kuni 3 pilti kategooria kohta
Fotod palume saata aadressile fotokonkurss@rae.ee
Fotole tuleb lisada:
- kategooria nimetus, kuhu foto
esitatakse
- foto pealkiri
- autori nimi ja kontaktandmed
Fotodel on lubatud heleduse, kontrasti ja värvi korrektsioon, kadreerimine ning teravustamine. Lubatud
ei ole elementide juurde lisamine või
nende eemaldamine.
Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel.
Kõigi konkursile esitatud fotode
autoriõigused jäävad nende autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus tasuta kasutada
konkursil auhinnatud fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks ja Rae
valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis. Fotode kasutamisel
viidatakse foto autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning
parimatele on auhinnad.
Lisainfo fotokonkurss@rae.ee.

•
•
•
•

Fotosid oodatakse
kuni 13. jaanuarini
2020, et kandideerida Rae
valla aasta foto tiitlile.
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Tera tera haaval, nii see
liivakastike täitus
Alati leidub võimalusi
head teha – hoolimise ja
märkamise, toetava sõna
või väikese heateo kaudu.
Valmisolek kedagi aidata on
suhtumise küsimus.
Üksinda on suuri asju raske teha,
koos suudetakse särama panna aga
paljude väikeste ja suurte silmad. Ehk
lugu, kuidas Pildiküla külavanema
ja aktiivgrupi poolt loodud projektid „Kirsiaed I ja II etapp“ tänu heale
koostööle reaalsuseks said.
Meie loo algus ei erine just väga
palju teistest projektidest ehk kõik
saab ju alguse mõtetest ja ideedest
ning soovist midagi ära teha. Nii oli ka
Pildiküla puhul. Kuna külla olid asunud elama 2018. aasta sügisest kaksteist uut pere ning vana mänguväljak
oli amortiseerunud, alustas külavanem Anu Rutov koos aktiivsete küla-

elanikega lastele uue mänguväljaku
planeerimist. Teemasid ja võimalusi
arutati nii suuremates kui väiksemates gruppides ning tuumikgrupp käis
omi ideid Rae vallavanema juures tutvustamas ja maakasutusluba küsimas
juba 2019. a varakevadel. Esmakordselt
tehti tutvust ka riigieelarvelise rahastusprojektiga Kohaliku Omaalgatuse
Programm (KOP) ning Rae valla investeerimistoetuste tingimustega. Ideed
pandi paberile ning kirjutati valmis
kaks projekti: esimene KOP-i (I etapp,
summas 2190 eurot) ja teine Rae vallavalitsusse (II etapp, summas 639,23
eurot). Meie õnneks said mõlemad
projektid täismahus rahastust.
Kõik tundub ju nii roosiline ja tore!
Aga kas tõesti oli? Tegelikult on ühe
mänguväljaku planeerimine üks paras pähkel. Peale rahastuse saamist
tuli taotleda ehitusluba. Selleks oli
aga vaja litsentseeritud ettevõttelt
tellida ehitusprojekt. Esialgu tundus,

et suure maksumuse tõttu jääb meie
projekt katki, kuid ei, õnneks seda ei
juhtunud. Külavanem Anu pöördus
lähipiirkonna ettevõtete poole ning
vajalik lisaraha ehitusprojektiks saadi
kokku. See oli meie pisikese küla jaoks
tõeline ime! Arvestades, et küla terve
aasta eelarve on paarsada eurot ning
ainuüksi ehitusprojekt maksis 900 eurot (seda muidugi mahus topo-geodeetilistest mõõdistustest kuni ehitusloa
taotlemiseni). Ja just selle poolest
meie lugu erinebki pisut teistest. Kohtasime aitamist, mõistvat suhtumist
ning meeldivat koostööd. Igapäevaselt
olid meile nõu ja jõuga abiks nii mitmed Rae vallavalitsuse töötajad kui
ka Rae Valla Alevike- ja Külavanemate
Seltsi (RVAKS) liikmed.
Kõik pisikesed pusletükid sobitusid kenasti siia „PILDI“ külla ning tõehetk ongi käes – meie külal on olemas
imearmas mänguväljak koos kiikede,
liivakasti ja karusselli ning muu elementaarsega esmaseks laste vaba aja
veetmiseks külaplatsil. Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Kaasrahastajateks
erinevates etappides olid Rae vald
ning ettevõtted Saksa Automaatika
OÜ, AS Hekotek ja Baltic Agro AS. Projekti valmimisse panustasid ka Kirsikodu ridaelamute arendaja Everaus
Capital OÜ (täiendava mängulinnakuga) ning RVAKS, Pildiküla Selts MTÜ
ja külaelanikud (projektide omaosalustega). Täname ka oma meeldivaid
koostööpartnereid KSIL Eesti OÜ, AJ
Tooted AS, Pipelife Eesti AS, Geodeesia24 OÜ, Nordic Engineering Group
OÜ ning Kirsiaia „naabrit“, ettevõtet
Estanc AS-i, kelle algatusel sai projekt
„Kirsiaed“ suures osas alguse. Nimelt
nemad istutasid enda personaliga
meie külaplatsile mitmeid puid ja põõsaid. Siinkohal aga Pildiküla külavanema ega aktiivgrupi tegevused ei lõpe.
Suur eesmärk on külaplatsi igakülgselt edasi arendada ning mõne aasta
pärast avada meie kõigi au ja uhkus
„Pildiküla Kirsiaed“ täies mahus.

KOGUKOND
DETSEMBER 2019
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Heategu Toidupanga kaudu
19.–22. novembril korraldas Aruheina lasteaed neljandat aastat järjest
Toidupanga toidukogumise päevad.
Nädala jooksul kogusime toidukastidesse 261,05 kg toiduaineid, mis
on nende aastate rekord!

Toidupanga jaoks toiduainete
kogumise projekti algatajaks ja igaaastaseks eestvedajaks on Vallatute
Rohutirtsude õpetaja Kristel LiivingAun, kes alustas projektiga 2015. aastal
koolituse lõputöö raames.

Esialgu ühekordsena mõeldud ettevõtmisest on välja kasvanud armas
traditsioon. Kristel tegeleb projektiga kogu südamest, sest seda kandvad
väärtused on ka talle olulised.
Toidupanga idee on seotud ka meie
lasteaia väärtustega – hoolimine, austus, märkamine.
Koos Toidupangale toidu kogumisega saame me lastega rääkida üksteisest hoolimisest, andmise rõõmust ja
teiste inimeste mõistmisest.
Meie lasteaia lapsed juba teavad,
et punastesse kastidesse tuleb tuua
toiduaineid neile inimestele, kellel on
parajasti raske.
Toidupanga tegevusse saab panustada iga inimene – tehes annetusi, osaledes vabatahtlikuna toiduainete jagamisel või toidukogumise aktsioonides.
Ka Aruheina lasteaia Rohutirtsude
rühma lapsed lähevad Toidupanka, et
päris kohapeal vaadata, kuidas heategude tegemine käib.

LIIS KOMMER

Rae küla üldkoosolek!
Järveküla kooli
auditooriumis
17. detsembril
kell 17.30–19.00

Veskitaguse küla
kordus üldkoosolek
5.jaanuar 2020 kell 18:00
Sõõru tee 5

Päevakavas:
RVAK-si esindaja sõnavõtt
Jooksvad küsimused

Päevakord:
1. Uue külavanema valimine
2. Jooksvad küsimused

Lisainfo: külavanem Margit Kaitsa, tel 503 4991,
margit.kaitsa@hotmail.com

Lisainfo: Margus Raud,
margus.raud@gmail.com
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Vaida lasteaias on abiks õpetaja Hispaaniast
Celia töötab vabatahtlikuna Vaida
lasteaias Pillerpall alates märtsist
2019. Ta on abiks kõikides lasteaiarühmades. Celia on väga abivalmis ja kõikide laste suur lemmik.
Uurisime Celialt, kuidas ta Eestisse
sattus ja mida ta arvab eestlastest.
Kuidas tuli mõte minna vabatahtlikuna teise riiki?
Mul oli üks vaba aasta peale haiglas töötamist ja tundsin, et sooviksin
aidata inimesi ja teha seda just mõnes
teises riigis.
Aga miks just Eesti?
International Youth Initiative’il
ehk vabatahtlike organisatsioonil Hispaanias, kelle kaudu mina kohta otsisin, oli sel hetkel avatud 3 projekti:
Lätis, Türgis ja Eestis. Teadsin, et Türki ma minna ei soovi ja Eesti tundus
seega kõige põnevam koht. Teadsin
siis vaid Eesti pealinna ja et see riik on
olemas. Tahtsin ka näha, mis toimub
Põhja-Euroopas. Eesti tundus just hea
koht, sest asub „päris” põhja ja lõuna
(Euroopa) vahel.
Kuidas tunduvad eestlased?
Mulle meeldib siin! Hispaanlased
on väga avatud, lärmakad ja ütlevad
enne, kui mõtlevad. Eestlased on viisa-

kad, keegi ei tülita sind bussis, mulle
meeldib see vaikus. Siin olen õppinud,
kuidas olla vaiksem ja enne mõelda,
kui öelda. Eesti lapsed on väga iseseisvad, targad ja saavad enda teenindamisega tõesti hästi hakkama. Imetlen,
kuidas siin (Eestis) 1,5–2-aastased lapsed söövad ise, lahendavad olukorrad
ja kui avatud nad on.
Kuidas oled kohanenud ja millised on edasised plaanid?
Alguses oli raske, sest ma tulin tal-

vel (märtsis) ja ma polnud kunagi nii
palju lund näinud. Teine asi, mis ehmatas, oli see, et Lasnamäel (kus ma
elan) ei räägi inimesed eesti ega inglise keelt. Paari kuuga harjusin ilmaga ära ja nüüd õpin juba vaikselt vene
keelt. Sooviksin leida tööd ja jääda edasi Eestisse, esialgu kuni järgmise aasta
septembrini. Aga võib-olla ka aastaks
või kaheks – vaatame, mis elu toob!
Intervjueerija:

Marion Kivi

Liikluskasvatus algab juba lasteaias
Alates 2010. aastast toimuvad Õie
lasteaias rattapäevad. Olulisel kohal on turvalisuse õpetamine, kiivri
kandmine ning üksteisega arvestamine. Liikluskasvatus toimub
meie majas lõimitult läbi erinevate
ainevaldkondade: vaadeldakse,
uuritakse, kuulatakse, kõneldakse,
maalitakse, voolitakse, meisterdatakse ning käiakse õppekäikudel.
Rattapäevadest kasvas välja idee
arendada liiklusväljakut. RMC Märgistus OÜ oli nõus heategevusena
märgistama lasteaia hoovi asfaldi
ala. Liiklusväljaku jooniste projekt on
koostatud lasteaia töörühma poolt,
kuhu kuulusid Diana, Airi ja Merje.
Projekti lisasime ka mängulised alad
lastele: keksukastid, mäng „Tripstraps-trull“, tähemadu jne. Nõu andis meile Maanteeameti spetsialist

Eva-Mai Valdna.
Liiklusväljaku pidulik avamine
toimus koos lastevanematega mai lõpus 2019. Külas olid vahvad tegelased:
Pipi Pikksukk, Lõvi Leo, Sebra ja noorsoopolitseinik.
Et liikluses on suur tähtsus liiklusmärkidel, siis leidsime toreda
projekti Liiklusvanker, mida koordineerib Maanteeameti liiklusohutuse
osakond. Õppevahend toetab riiklikus

õppekavas ühe pädevusena jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste
kujundamist. Õppevahendiga saab
lastele tutvustada neile olulisi liiklusmärke, mängida läbi erinevaid liiklussituatsioone. Ehitada ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada
liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, fooritulede
tähendusi ning tee ületamist nii foori
kui ülekäiguraja abil.
Liiklusvankri projekti teostamisel
tuli meile appi eritellimusmööbliga
tegelev Rae valla ettevõte Hickory Furniture OÜ. Endine lapsevanem Kristo
Värva oli nõus meisterdama sponsorlusena vahva auto liiklusvahendite
hoiustamiseks. Ideedest teostuseni
läks aega märts kuni november 2019.
ÕIE LASTEAIA PERE

HARIDUSASUTUSED
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Seikluslik isadepäev Uuesalu lasteaias
06.novembril tähistati Uuesalu
lasteaias seiklusliku orienteerumismänguga isadepäeva.
Isad ja lapsed kogunesid kelgumäe
juurde, kus laulu „Leopoldi võimlemine“ saatel toimus soojendusvõimlemine. Enne rajale minekut tehti
taskulampide olemas- ja korrasoleku
kontroll. Juhised orienteerumiseks
andis rajameister õpetaja Thea. Seejärel sai isa ja laps Uuesalu küla kaardi,
kuhu oli märgitud 13 punkti, mida tuli
nüüd otsima asuda. Kümnest punktist
leiti tähed, millest saadi kokku lause
„KOOS ON HEA!“ ning kolmes punktis
olid peidus väikesed üllatused: helkurid, et oleksime pimedas ikka hästi nähtavad, väike energiaamps ning
värskendav joogipaus.
Finišisse jõudes ootas kõiki isasid

laste endi poolt valmistatud karbike
„Kirju koeraga“ ja isa portreega kaart.
Aitäh kõigile osalejatele!
Täname oma sponsorit Värska Vesi
AS-i, kes kustutas kõigi osalejate joo-

gijanu Värska allikaveega. Suured tänusõnad ka Mikk Markuse isale energiaampsu eest ja Hannes Raimetsale,
kes abistas orienteerumiskaartide tegemisel.

Peetri õpetajad osalesid õpirändes
Peetri Lasteaed-Põhikool osales
Erasmus+ rahastatavas töötajate
õpirände projektis „21. sajandi õpetaja professionaalsus – motiveeriv,
loov ja innovaatiline“.
Projekt viis õpetajad erinevatesse Euroopa riikidesse: Kreeka, Itaalia,
Hispaania ja Tšehhi. Projektiga toetati
õpetaja isiksuse arengut, võimaldati
saada rahvusvahelisi kogemusi, aidati
rikastada asutuse õpetamismeetodeid
ja kujundada kultuuride vahelist teadlikkust, tugevdati koostööd nii asutusesiseselt kui ka Euroopa hariduse
tasemel.
Nendel koolitustel oli võimalik
luua kontakte, et olla veelgi aktiivsem eTwinningu või Erasmus+ koolide ja haridusasutuste vahelist rahvusvahelist strateegilist koostööd
tehes. Projekti eesmärk oli arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt
õppimist. Projektis osalemine andis õpetajatele inspiratsiooni ühtekuuluvustunde arendamiseks, uute
õpetamismeetodite rakendamiseks,
meeskonnavaimu ja suhtlemisoskuse
parandamiseks ja seda kõike selleks,
et Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetaja
oleks loov, motiveeriv ja innovaatiline.

Projekti käigus said neli Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetajat ennast täiendada järgmistel koolitustel:
• Intercultural competencies,
Kreeka
• Build your App, teach your students how to build their Apps, Itaalia
• Parents and Teachers: building
bridges, Hispaania
• Digital Competences through
Tablets (Modern way to use tablets in
class), Tšehhi
Koolitused võimaldasid õpetajatel
tõsta oma professionaalsust ning leida
partnereid ja ideid rahvusvaheliseks
koostööks, selle läbi suurendada kogu

asutuse avatust ja Euroopa-mõõdet.
Õpirändes osalejad said praktiseerida
oma keeleoskust, omandada efektiivseid ja innovaatilisi õpetamismeetodeid ning tutvuda partnerriikide kultuuridega. Peale õpirändeid toimusid
koolitused ja õppepäevad kolleegidele,
tutvustati koolitusmaterjale ja jagati
projekti tulemusi.
Ülevaade toimunud koolitusest on
kättesaadav ka projekti blogis „Professionaalne areng”.
Vaata: http://profareng.weebly.com/
Projektijuht

Signe Reidla
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Rae vallast läheb laia maailma
Kui juhtute Amsterdami
või Frankfurdi lennujaama
müügilettidel nägema
Nordic Honey meepurke,
siis teadke, et need pärinevad Rae vallast. Peetri alevikus tegutsev ettevõte on
suurepärane näide sellest,
kuidas pealtnäha lihtsale
tootele antakse pilkupüüdva disaini ja nutika turunduse abil uus mõõde (loe:
kõrgem hind).
ANDRES KALVIK
Nordic Honey kaubamärki omava ettevõtte Pure Concepts OÜ inimeste
pingutused on pälvinud tähelepanu
ka täiuslikku maitseelamust otsivate
asjatundjate hulgas. Esimese Eesti ettevõttena pälviti maailma ühel kuulsamal gurmeetoodete konkursil Great
Taste kolm auhinda.
Ligi 13 000 toodet ja 500
kohtunikku
„Nii suurt edu ei osanud me oodata,“ kinnitab Pure Concepts OÜ asutaja ja tegevjuht Kadri Rytkönen. „Saatsime konkursile kõik kuus meesorti ja
see oli väga meeldiv üllatus, et lausa
kolm toodet said auhinna.“
Tänavusel Great Taste konkursil
osales 12 772 toodet ning auhinnaga
pärjati hilissuvine mesi „Late Harvest“, varasuvine mesi „Spring Is In
The Air“ ja tšilliga maitsestatud mesi
„A Sting of Chilli“. Tunnustuse pälvinud toodetel võib kasutada Great Taste märki, mis tõstab rahvusvaheliselt
usaldusväärsust ja kasvatab seeläbi
müüki.

Nordic Honey
purkides olev mesi
tuleb mahemesilatest
üle Eesti, Peetris toimub
pakendamine.

Nordic Honey tooteid saab Eestis osta
valitud kohtadest. Ettevõtte asutaja ja
tegevjuht Kadri Rytkönen poseerib Rotermanni kvartalis asuvas Tallinn Design
House’is.
FOTO: ANDRES KALVIK

Konkurss viiakse läbi pimetesti alusel, kus 500 kohtunikku saavad
oma arvamust avaldada. „Kohtunikud,
kes on peamiselt erinevad tippkokad,
toidukriitikud ja ajakirjanikud, annavad väga detailse tagasiside, mis on
ülimalt kasulik edaspidise tootearenduse puhul. Meie kõige kõrgemalt tunnustatud „Late Harvest“ mee puhul
toodi näiteks välja selle õrnu tsitruselisi ja lillelisi noote ning karamelliselt
magusat maitset,“ räägib Rytkönen.
Great Taste tunnustus suurendas

kiiresti klientide arvu Suurbritannias.
Rytkönen loodab näha müügi kasvu
ka rahvusvahelistes lennujaamades,
nagu näiteks Helsingis, Amsterdamis
ja Frankfurdis. Nordic Honey müüb
küll mett, kuid peamiselt tegutsetakse kingituste kategoorias. „Seetõttu
oleme laiendanud ka oma tootevalikut ning pakume teesegusid ja õietolmuga šokolaade, et klientidel oleks
erilisteks kingitusteks veelgi suurem
valik,“ täpsustab Rytkönen.
Nordic Honey purkides olev mesi
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kõrgekvaliteetne mesi
Mis on Great Taste?
Great Taste on üks kuulsamaid ja
usaldusväärsemaid
gurmeetoodete
konkursse maailmas, mida on korraldatud alates 1994. aastast ning mis
aitab väikestel firmadel konkureerida
suurtes toidukettides oma kaubamärgi
toodetega. Igal aastal osaleb konkursil
üle 10 000 toote sajast erinevast riigist,
mida hakkavad pimetestima umbes
500 tippkokka, toidukriitikut, ajakirjanikku jne. Vähem kui kolm protsenti
toodetest saab 3 tähe auhinna, vähem
kui kümme protsenti toodetest hinnatakse 2 tähe vääriliseks ning umbes
25 protsendile toodetele antakse 1 tähe
hinnang. Olenemata tähtede arvust iga
Great Taste märk tootel näitab, et eriline maitseelamus on garanteeritud.
Nordic Honey „Late Harvest“ mesi
sai 2 tähe ning „Spring Is In The Air“ ja
„A Sting of Chilli“ 1 tähe auhinna.

FOTO: TRIINU ARUOJA

tuleb mahemesilatest üle Eesti, Peetris toimub pakendamine. Looduskaitsealadelt ja sügavast metsast pärit
mesi vastab kõige kõrgematele kvaliteedinõuetele – mahemesilate mesitarud peavad asuma vähemalt kolme kilomeetri kaugusel maanteest, tehasest
ja tavapõllumajanduse piirkonnast,
kus kasutatakse kemikaale.
Panustavad Hiinale
„Seaduse järgi tuleb meetootjatel ja -käitlejatel teha iga-aastaselt

meeanalüüse ning jälgida diastaasi,
hüdroksümetüülfurfaali ja niiskuse
näitajaid. Samas konkurssidel hinnatakse mee puhul siiski eelkõige maitset ja aroomi,“ seletab Rytkönen, kelle
sõnul tuleb mesilaste elukeskkonna
puhtusesse suhtuda äärmiselt tõsiselt. „Mesilaste massiline suremine on
ülemaailmne probleem, millele tuleks
kõigil mõelda, sest kolmandik toidulauast jõuab meieni just tänu erinevatele tolmeldajatele nagu mesilased.
Kuna Nordic Honey tootevalikus on

vaid mahemesi ja mesilased elavad
puhtas looduses, siis meie mesinikel
väga suuri probleeme mesilaste suremusega õnneks ei ole olnud.“
Esmalt Tartus ja viimased poolteist aastat Rae vallas tegutseva Pure
Concepts OÜ, kus töötab kaks inimest,
mullune käive oli 115 000 eurot. Peamised eksportturud on Soome, Suurbritannia, Holland ja Saksamaa. Lähitulevikus soovitakse teha läbimurre
Hiinas. Maitse-eelistused on riigiti aga
erinevad.
„Näiteks Aasias eelistatakse puhtaid maitseid ja lisanditega meed võivad neile tunduda imelikud. Samuti
näeme, et tšillimesi on oluliselt populaarsem Soomes kui Eestis, millest järeldame, et eestlased pisut pelgavad
vürtsikaid maitseid,“ arutleb Rytkönen.

Esmalt Tartus ja
viimased poolteist
aastat Rae vallas tegutseva
Pure Concepts OÜ, kus
töötab kaks inimest,
mullune käive oli 115 000
eurot.
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Iidse Lehmja tammiku vaatega akende all on nüüd kolm mõnusat ja privaatset pesa, kus on võimalik oma arvuti ühendada
vooluvõrku, kasutada raamatukogu wifi-võrku ja segamatult tööd teha või raamatut lugeda.

Raamatukogud muutuste
Pimedad talveõhtud sobivad ideaalset selleks, et
enda meeled mõne põneva
kriminulli või romantilise jutustuse saatel kodust
lahkumata rändama viia.
Meeliköitvat lugemist igas
vanuses huvilistele Rae valla raamatukogudes Lagedil,
Vaidas, Jüris ja Peetris juba
jagub – nii klassikat kui
kaasaegset kirjandust.
Pakutava lugemise kõrval peab
kaasaegne aga olema ka suhtumine –
nii arvab Jüri raamatukogu direktor
Ülle Siska, kes Rae Sõnumitele oma
mõtteid jagas.
Jüri raamatukogu uus nägu
Jüri raamatukogus algaski suvel
sellest ideest kantud värskenduskuur,
mille raames tekkis hoidla arvelt lausa
pisemat sorti korteri jagu ruumi juurde. „Ruumipuudus sundis varem palju

raamatuid hoidlasse viima, aga soovime, et kogu valik oleks avalik ja kergesti kättesaadav. Seega otsustasime
hoiustamisruumi mahtu vähendada
ja tekitada selle arvelt ruumi väljapanekule,“ selgitas Siska.
Selle muudatuse arvelt tekkis raamatukogu täiskasvanute saalis lausa
36 ruutmeetrit lisapinda, mis võimaldas teha ümberkorraldusi ja ruumi
senisest nutikamalt sisustada. „Jüri
piirkonnas ei ole väga palju kohvikuid
ega äripindasid, kus maha istuda ja
vaikselt näiteks mõne kirjatöö kallal nokitseda. Meil sai seda teha juba
enne, kuid vaateväljas ringi liikuvad
inimesed võisid rahu otsijat segada.
Nüüd saab lugemiselt pilgu tõstes suunata selle aknast välja – ootame väga
inimesi endale külla,“ oli perenaine
külalislahke ja seejärel kohe ka lisas,
et värskenduskuur jätkub ning peagi
on veel muudatusi oodata.
Jõuame suurema hulga inimesteni
Nii Jüri kui ka Peetri raamatukogus toimuvad raamatute laenutamisele lisaks ka muinasjutuhommikud,

kohtumised kirjanikega ja erinevad
näitused. Seda kõike selleks, et tuua
inimesi raamatutele lähemale.
„Eesmärk on, et tulles raamatukokku, kas kasutama meie ruumi töö
tegemiseks või lastega aja veetmiseks,
heidetakse pilk peale ka kirjandusele,
registreeritakse end lugejaks ja minnaksegi raamat näpus koju,“ vihjas
Siska peibutusmeetodite tagamaadele.
Eesmärk on teha raamatukogust õdus
paik ja seda igas vanuses või huvidega
lugejale.
Näiteks korraldas hiljuti ka Eesti
Raamatukoguhoidjate Ühing koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga 20.
novembril nõuandepäeva „IT-vaatlik“,
mille raames pakuti kõigis maakondades rohkem kui 100 raamatukogus abi
küberturvalisuse küsimustes ja just
vanemaealistele elanikele.
„Peamised nõustamisel käsitletud teemad olid viirusetõrje olulisus,
digiallkirjastamine,
veebiteenuste
paroolide turvaline kasutamine ning
sotsiaalmeedia ohud ja võimalused.
Nõustame Rae valla vanemaealisi hea
meelega ka edaspidi, nii et võtke meie-
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Raamatukogudest
arhitekti
pilgu läbi

Kirjeldamatu arhitektuurse lahendusega Helsingi Keskraamatukogu
Oodi, mis asub Helsingi südalinnas
ja jätab igale külastajale kustumatu mulje.

KADRI RANDOJA
RAE VALLA ARHITEKT

tuules
ga julgesti ühendust,“ kasutas Siska
võimalust üleskutseks.
Kümme aastat Peetri raamatukogu
Sel sügisel täitus 10. tegutsemisaasta Peetri raamatukogul, mis asub
Peetri põhikooli hoone ruumides. 2000
registreeritud lugejaga raamatukogu
on piirkonna inimesed kenasti üles
leidnud, kuid lugejaid võiks olla palju
rohkemgi – inimesi ju piirkonnas jagub.
„Peetri piirkonna kasvu tunnetame ka meie, kord kuus toimuvad muinasjutuhommikud on vahel nõnda
populaarsed, et lapsed ei taha raamatukokku ära mahtuda, aga laenutusi
võiks tunduvalt enamgi olla,“ avas
Siska ka murekohti.
Ei tasu arvata, et kooli ruumides
paiknev raamatukogu ainult laste- või
noorte kirjandusega tegeleks – ka seal
on eraldi saalid laste ja täiskasvanute kirjanduse tarbeks ja valikut jagub
kõigile. Lisaks on võimalik reserveerida ka Jüris asuvaid raamatuid, need
toimetab raamatukogu ise Peetrisse
kohale. Oleme väga avatud ka inimes-

te soovidele ja ettepanekutele, millist
kirjandust võiks juurde osta,“ lisas
Siska.
See, millist lisandväärtust raamatukogu oma traditsioonilise tegevuse
kõrval kogukonnale pakkuda saab sõltubki Siska sõnul suuresti töötajatest
ja nende valmiskolekust. „Minul on
oma meeskonnaga küll vedanud, kõik
on valmis panustama ja mõtlevad innukalt kaasa,“ sõnas ta uhkusega.
Sestap on Peetri haruraamatukogus töötav Kadi Anga esitatud ka
tunnustuse „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2019“ nominendiks.
„Kadi asus Peetri harukogus tööle 2017. aastal, kuid on juba suutnud
lastetöö tegemisel silma paista. Ta
pakatab energiast ja ideedest, töötab
meelsasti lastesaalis ning on peamine lasteaiarühmadega tegeleja. Tema
eesmärk on leida võlunupp, mis aitaks
lapsi lugema suunata. Kadi teeb koostööd lasteaiaõpetajatega teematundide pidamiseks: loeb ette raamatuid,
kasutab mänguasju ja mängulisi abivahendeid laste kaasamiseks,“ kiidab
Siska oma alluvat.

Raamatukogude üldine olemus on
lähikümnendil muutunud ning
muutub ja täieneb edaspidigi. Raamatukogu kui hoone või ruum on
mõtestatud ja toimib täna hoopis
uuel viisil, kui seda klassikalises
mõttes näinud ja kasutanud oleme.
Septembri keskpaigas külastasin
kirjeldamatu arhitektuurse lahendusega Helsingi Keskraamatukogu Oodi,
mis asub Helsingi südalinnas. Hoone
on projekteeritud Soome arhitektuuribüroo ALA Architects poolt.
Oodi oma ahhetama paneva siseruumiga on tänapäevane raamatukogu, mis mahutab endas näituseruume,
kinosaali, kohvikuid, helistuudioid,
õppeklasse, mängulist lasteala, avalikult kasutatavaid kabinette ja koosolekuruume, polüfunktsionaalset saali, töötube, mängu- ja meediaruume,
koosolemisalasid jne.
Oodi Raamatutaevas, nii kutsutakse valgusküllast raamatukogu ülemist
kolmandat korrust, on kui avatud elutuba, kus võib olla muhedalt koos suurema seltskonnaga või hubaselt täiesti
ise ja omaette.
Kui hoone kolmas korrus on pühendatud raamatutele, siis teine korrus suuremalt jaolt isetegemisele.
Töötubades on õmblusmasinad, puurid-trellid, kokandusnurgad ja 3Dprinterid. Kõike seda mahutades on
Oodi ikkagi raamatukogu.
Vaid ühes kolmandikus hoone osas
hoiustatakse raamatuid (Oodisse mahub korraga umbes 100 000 raamatut),
ent tänu online-teenustele ja raamatuid sorteerivatele robotitele on uue
raamatukogu lugejatel ligipääs umbes
3,4 miljonile raamatule.
Oodi võtab vastu külastajaid varahommikust hilisõhtuni seitsmel päeval nädalas.
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PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED

Headust ja ilu pole
kunagi liiga palju

KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

14. detsember
12.00 Muinasjutuhommik
Peetri raamatukogu raamatukoguhoidjad etendavad näidendi „Kolm
kolli ja kaunis kummitus“. Etendus on
mõeldud eelkooliealistele lastele.

VAIDA RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

12. detsember
15.30 Advendikontsert. Esinevad
Vaida lasteaia ja Rae Huvialakooli
õpilased
17. detsember
17.00 Rae Huvialakooli Vaida filiaali
õpilaste kontsert
30. detsember
13.00 Kirjanduslik keskpäev: Helen
Tootsi Minu Los Angeles. Kohtumine
autoriga

LAGEDI RAAMATUKOGU
KÕIK RAAMATUKOGU ÜRITUSED ON TASUTA

Lagedi raamatukogu ootab uusi ja
vanu lugejaid ning detsembrikuus
ootab iga tööpäeva esimest külastajat
jõulukalendri üllatus. Samuti saab
näha postcrossing.com teel vahetatud
postkaartide näitust.

Kas teadsid?
Kõiki Rae valla raamatukogusid ja nende infot koondav veebileht on valmis
ja ootab avastama:
https://raamatukogud.rae.ee/.

KÜLLI OJASSON
Meie väikesel maakeral toimub
huvitavaid sündmusi. Tuul puhub, me
tunneme, aga ei näe. Nii on ka inglitega. Sadade aastate vältel on inglid olnud inimeste kujutluses ilusad,
armsad ja head. Käsitööinimesena
olen palju heegeldanud, kudunud ja
tikkinud erinevaid ingleid. Kolm aastat tagasi vaimustusin tekstiilist õmmeldud inglitest. Minu teostuses on
nad nii lühikeste kui pikkade kleidikestega, nii lühikeste kui ka pikkade
soengutega – kindlasti on neil tiivake-

sed. Nad ju lendavad ja hõljuvad meie
ümber, saadavad meid alati, hoiavad ja
kaitsevad meid.
Olen inglitesse poetanud oma südamekillukesi, palju armastust, kuhjaga headust – viimast ju nii napib,
rahu ja rõõmu. Inglid on nagu väikesed printsessid. Ootan sind inglite näitusele, neid on võimalik kohata Jüri
raamatukogus 3. detsembrist 2019 – 31.
jaanuarini 2020. Näituse plakatil olevate inglite kavandi tegi minu palvel
minu lapselaps Katariina Mikk, kes oli
joonistades 7-aastane.

NOORSOOTÖÖ
DETSEMBER 2019
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Rae valla draama- ja
loovuslaager 2019

Peetri noortekas ootab
avastama!
Peetri Keskusega koos avas oma
uksed ka piirkonda kaua oodatud
noortekeskus. Üheskoos noortega
on keskuse noorsootöötajad valmis
läbi viima erinevaid tegevusi, olgu
selleks lauamänguõhtud, filmiõhtud või hoopis kokandusringid.
Nimelt saab Peetri Noortekeskus
pisikese kööginurga, kus saame
oma kulinaarsed oskused proovile
panna.
Noortekeskuses pannakse suurt
rõhku noorte loovuse arendamisele
erinevate tegevuste näol. Külla kutsutakse ka erinevaid ja inspireerivad
persoone, tule ja anna oma soovist
vaid noorsootöötajale teada! Noorte

mitmekülgseks arenguks on noortekeskuses palju erinevaid mänge –
lauamängud, seltskonnamängud ning
erinevad mängukonsoolid. Noorsootöötajad on avatud erinevatele mõtetele ja on toeks idee loomise hetkest
analüüsini välja.
Meil endil on tagavaraks palju häid
ideid ja põnevaid tegevusi. Neist osa
saamiseks, tule meile külla!
Küti tee 4, Peetri alevik, Peetri keskus, II korrus. Oleme avatud E–N kell
13.00–19.00 ja R 12.00–18.00. Noortekeskusesse ootame noori vanuses 7–26
aastat.

RAE NOORTEKESKUS

15.–16. novembril leidis Rae Kultuurikeskuses aset iga-aastane draamaja loovuslaager, mis läks osalejatele
igati korda.
Laagri eesmärgiks oli luua lavastus,
mis avalikkusele 16. novembri pärastlõunal ette kanda. Noori tuli üle terve
Rae valla kokku täpselt 100! Juhendajateks olid Rae noortekeskuse noorsootöötajad, Rae valla huvijuhid ning paar
ägedat lapsevanemat.
Sarnaselt eelmisele aastale oli lavastajaks Lennart Peep. Lavastus kandis
pealkirja „Minu parim maailm“ ning
seda toetasid erinevad töötoad. Noored
said osa võtta laulu-, tantsu-, ettevõtlus- ja visuaalse väljenduse töötubadest.
Üllatusena tuli reedel noortele külla
Kristel Aaslaid, kellega sai arutleda erinevatel teemadel ning isegi mälestuseks pilti teha.
Õhtul muutus kultuurikeskus justkui teatrist hotelliks, sest maha sätiti
madratsid ja magamiskotid ning asuti
üheskoos filmiõhtut pidama. Peale mõnusat hommikusööki asuti taas tööd
tegema, sest vaja oli anda viimane lihv
ning ühele poole saada etenduse peaprooviga. Kell kolm avas kultuurikeskus
uksed ning kõik pealtvaatajad olid oodatud näitekunsti nautima. Lõpetuseks
tänasime kõiki osalejaid, juhendajaid
ning sponsoreid. Laager saigi võimalikuks tänu headele toetajatele: Rae vald,
Kadarbiku, Maanteeamet, Tantsugeen,
Looduvägi, NUKU, Linnateater ja LHV.
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Jüri Marid 25. sünnipäev!
Rae Valla naisrahvatantsurühm „Jüri Marid“ alustas
tegevust 1994. aastal Aino
Küti juhendamisel.

Tere Linda, kas on ka väike ärevus hinges sellise soliidse tegutsemisnumbri tähistamise eel?
Kuna eelmine hooaeg oli suure laulu- ja tantsupeo aeg, siis selline suurem ärevus jäi sinna. Oma sünnipäeva tähistamist soovime naistega teha
rohkem tantsurõõmu vaimus ja võtta
veidi vabamalt.

1994. aastal oli Aino Kütil Memmede rühm, kuhu tuli juurde palju nooremaid tantsijaid. Sellest uute tulijate
tulvast tekkis kaks rühma – Jüri Memmed ja Jüri Emmed, hiljem pandi emmede rühmale ka nimi Jüri Marid.
Kõige suurema tantsustaažiga
tantsijad tantsivad rühmas 2006. aastast ja viimased liitumised rühma
tegevusega on 2019. aastast, hetkel
tantsib rühmas 16 naist. Ma usun, et
peamiseks pika tegutsemise saladuseks on siiras soov tantsida ja rühm on
naistele koht, kus jagada oma rõõmu
ja ka muresid, naistel vaheldus kodusele rutiinile. Osad on tegelenud koolipõlves rahvatantsuga ja siis keskeas
sellega jätkanud, tantsimise n-ö taasavastanud enda jaoks, osad on rahvakultuurifännid ka laiemas mõttes kui
rahvatants. Osadel mehed laulavad
koorides ja paljud panustavad muudel
viisidel kogukonna jaoks olulise rahvaliku pärandi hoidmisesse ja arendamisse.

Mis on see miski, mis on hoidnud teie tantsijaid koos käimas nii
pikalt ja kuidas rühm üldse tekkis?

25 aasta jooksul on kindlasti juhtunud palju lõbusat, oskad mõne
erilise seikluse välja tuua?

Aastast 1997 juhendab rühma Linda Pihu. Sellest ajast oleme osalenud
kõikidel üldtantsupidudel, esimesel ja
teisel naiste tantsupeol, Eesti-Soome
tantsupeol, maakondlikel tantsupäevadel, tantsupidudel ning rahvusvahelistel folkloorifestivalidel Europeade Helsingborgis ning Prahas. Jüri
Maride tantsupõrandal saavad kokku
lust, rõõm ja soov tantsida!

Kord võistutantsimisel valisime
oma tantsuks „Lõbusa labajala”, mis
tavaliselt selge une pealt. Seekord läks
tants sassi, naised olid suhteliselt masenduses ja võtsid juba pastladki jalast. Üllatus oli suur, kui tuli teade, et
pääsesime siiski finaali. Või näiteks on
üks meie tantsijatest peaaegu et otse
tantsuplatsilt sünnitama kepsutanud,
tema neljast pojast on 2 sündinud
meie rühmas tantsimise ajal. Eks naised elavad emotsionaalselt asju rohkem läbi, no ja juhendaja siis muidugi
kõige rohkem – kõigi eest!
Kuidas läheb Eesti rahvatantsul
laiemalt?
Peale suuri pidustusi on tung tantsima alati suurem, viimased suursündmused on kasvatanud rahvatantsu populaarsust ka noorte ja laste seas.
Raskustest – rahvariided on küllaltki
kallid, keskmine komplekt jääb tuhande euro kanti ja kui lisada täielik talvekomplekt, siis tuleb vähemalt teist
samapalju juurde. Samas ei ole see ühtegi huvilist pidurdanud.
Harjumaa on suur ja ka rahvatantsijaid on siin väga palju. Siinkandis
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tegutseb pea 40 naisrühma. Lisaks
siis veel segarühmad, noorte ja lasterühmad, s.o umbes neljandik vabariigi tantsijatest. Tantsijaid jagub, noori
juhendajaid võiks olla rohkem, aga
õnneks on neid ka juurde tulnud. Meie
vallas on sellega üpriski hästi ja vald
ning kultuurikeskus on ka alati igakülgselt toetanud rahvatantsu.
Kuidas läheb järelkasvul, mis
vanusest alates võiks lapsed hakata
tegelema rahvatantsuga ja kas see
peaks olema igas põhikoolis/gümnaasiumis näiteks rahvusliku kasvatuse vallas eraldi õppeaine?
Kas nüüd rahvatants peaks olema
päris eraldi õppeaine, aga üldine tantsuõpetus võiks ja peaks olema õppekavas küll. Meil Jüri Gümnaasiumis
on 1–5. klassi õppekavas tantsuõpetus
olemas ja mõjub laste arengule hästi.
Meil vallas on selles osas järelkasvuga
hästi, mujal on see tihti jäänud vastava õpetaja või juhendaja puudumise
taha. Rahvatants-laul ja käsitööoskused on olulised osad rahvusliku traditsiooni ja kultuuri edasi kestmise
seisukohalt. Enne halloween’i tähistamise maaletoomist oleks soliidne
meie enda mardi- ja kadripäeva tähendus ja traditsioonid noortele selgeks
ning ka huvitavaks teha.
Kus Jüri Marid oma sünnipäeva
tähistavad?
Meie koduvallas tähistame sünnipäeva 27. novembril Rae Kultuurikeskuses ja 27. detsembril samas kohas
aastalõpupeol. Suvine suurem etteaste
tuleb 6. juunil 2020, kui Maardus toimub Harjumaa põlvkondade pidu, kus
lisaks segarühmadele astuvad tantsupõrandale ka seekord naisrühmad ja
laste tantsurühmad. Ja alati võib meid
kutsuda igale peole kus rahvatantsu
oodatakse! Kuna kõik me oleme emad,
siis oleme otsustanud toetada Rae valla liikumispuuetega lapsi. Meil oleks
rõõm, kui te meile plaanitud lillede
asemel teeksite annetuse MTÜ Rae
Koda arvele EE032200221056099268,
märksõnaks „annetus“.
Palju õnne sünnipäevaks ja kerget jalga!
Jüri Maride juhendaja Linda Pihuga vestles

TOOMAS TILK
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˸14.12 Laste tantsuvõistlus „Jõulu
Tähed”
Rae Kultuurikeskuses
˸15.12 Advendikontsert Jüri kirikus Hedvig Hanson 20.00
Tasuta
˸18.12 Rae valla eakate jõulupidu
16.00
Rae Kultuurikeskuses
Külla tulevad: väikesed tantsulapsed
tantsuklubist Royal
Mustlas- ja kõhutantsutantsijad
Näiteringi etteasted
Lõõtspillimuusika Toomas Ojasaarelt
Registreerimine hiljemalt 16. detsembriks telefonidel 605 6773, 605 6759 või
5551 5736
Bussid väljuvad peatustest:
14.50 Suursoo küla (teadetahvli juurest)
15.00 Urvaste
15.05 Salu
15.15 Ellaku
15.20 Vaida keskuse hoone eest
15.30 Patika
15.35 Aaviku
Lagedi koolimaja peatusest kell 15.15,
edasi Jüri tee bussipeatused
˸23.12 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta
˸27.12 Rae vallarahva aastalõpupidu 21.00
Rae Kultuurikeskuses
Tantsuks Regatt
Idamaade tantsustuudio ORIENTAL
PEARL
Avatud ART CAFE muusikat valib DJ
Tommyboy
Õhtut juhib Allan Kress
Palju üllatusi!
Pilet 15€
Pileteid saab osta Rae Kultuurikeskusest!

JAANUAR
˸03.01 Küpsetame koos tsirkuseshow 18.30
Rae Kultuurikeskuses
Hea tuju kokk Alex ja härra Koskinen,
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kes on žongleerimise maailmarekordi
omanik ning Soome restoranimaagia
meister, küpsetavad üheskoos 2020.
aasta parima, uskumatute trikkidega
tsirkuseshow. Etendus on loodud
ennekõike peredele ja inimestele
vanusevahemikus 3–100
Pileti hind: 12–15 € (eelmüük), 20 €
ürituse päeval
˸05.01 Memme-Taadi klubi 14.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
˸22.01 Hiirtest ja inimestest 19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus!
Kes on süüdi? Mida teha? Kas maakera on lame? Kas androidid unistavad
elektrilammastest?
Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru ja Rae valla infotehnoloogia spetsialist Urmas Alas arutlevad maailma
üle! Tasuta!
˸29.01 Rae valla kunsti ülevaatenäituse avamine Rae Kunsti Platsis
19.00
Näitus jääb avatuks veebruari lõpuni!
Tulemas veel erinevaid filme ja muud
head ja paremat!
Jälgi meid: http://kultuur.rae.ee

Jüri kiriku advendiaja
üritused
15.12 3. advendipüha
kell 12 Leeripüha jumalateenistus, ♫
Jüri koguduse laulusõbrad
kell 20 kontsert Hedvig Hanson
20.12 kell 9,10,11 Jüri Gümnaasiumi
advendikontserdid
22.12 4. advendipüha
kell 12 jumalateenistus armulauaga
24.12 jõuluõhtu
kell 14 Püha jõuluõhtu jumalateenistus, jutlus diak Ülo Liivamägi
kell 16 Püha jõuluõhtu jumalateenistus, jutlus õp Tanel Ots ♫ Jüri Perekoor
ja solistid
kell 18 Püha jõuluõhtu jumalateenistus, jutlus õp Tanel Ots
25.12 1. jõulupüha
kell 12 perejumalateenistus - kirikusse
on oodatud kõik lapsed
♫ Jüri koguduse laulusõbrad
31.12 kell 16 vana-aastaõhtu jumalateenistus, õp Tanel Ots
5.01 kolmekuningapäev
kell 12 muusikaline palvus jõululaulude teelesaatmisega
♫ Jüri Perekoor, koguduse koor ja
ansamblid
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Pipelife avas võiduarve,
Lagedi SporT tõusis üldliidriks
Rae valla mängude selle
aasta programmile tõmmati joon alla Rae Keeglis
peetud nooleviske ja keegliturniiriga. Rimi nooleviskes
pälvis oma esimese võistkondliku alavõidu Pipelife, kes edestas järgnevaid
mäekõrguse ülekaaluga.
ANDRES KALVIK
Supertulemuse tegi individuaalarvestuses esikoha saavutanud Jaanus
Kaasik 278 punktiga, Meelis Lepikult
(Team Järveküla) kogus 58 punkti vähem. Võistkondlikult mahtusid esikolmikusse veel Tiim Vaida ja Team
Järveküla. Pipelife’i eest tegid lisaks
Kaasikule kaasa Silver Siivelt, Meelis Laaspere, Raimo Einberg, Kristin
Undrest ja Marjut Reinike.
„Käisime eelnevalt paar korda
harjutamas, kuid tulemus valmistas
üllatuse,“ tunnistas Pipelife’i eestvedaja Raimo Einberg. „Kõik liikmed
tegid stabiilse tulemuse, kuid võidule
pani aluse Jaanus Kaasik. Ta on mitmekülgne sportlane ja kindla käega

Lagedi SporT.

Individuaalarvestuses saavutas esikoha Jaanus Kaasik.

mees. Meil on motiveeritud kollektiiv
ja enne minireketloni käime kindlasti
sulgpalli treenimas. Lauatennises on
meil head mängijad.“
Einberg lisas, et sportlik eluviis on
ligi saja töötajaga Pipelife’is au sees.

Üheskoos võetakse osa erinevatest
üritustest ja sarjadest ning ettevõte
paneb kulude katmisel õla alla.
Forss keegliturniiril kehtis esimest korda reegel, et pooled võistlejad
pidid viske sooritama vasaku käega.

SPORT
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Jüri pallihallis saab soodsalt
kvaliteetset otseülekannet edastada

Vähemalt esikolmikus see märkimisväärseid muudatusi kaasa ei toonud.
Kolmandat korda viimase nelja aasta
jooksul oli võidukas Lagedi SporT, järgnesid Aruheina ja Rae veteranid. Lagedi võistlejate edu on seda hinnatavam,
et kolm naist tegid soorituse vasaku
käega (reeglite kohaselt pidi võistkonnas olema vähemalt kaks naist).
Võitjate koosseisu kuulusid Bärbel Salumäe, Renna Tõniste, Lea Toomet,
Kalju Lohk, Toomas Tamlak ja Andrus Pohlak.
Lagedi SporT tõusis ka üldliidriks,
väikese vahega edestatakse Team
Järveküla ja Pipelife’i. „Oleme alati
pärast keeglit kokkuvõttes esikolmikusse tõusnud, kuid lõpuks langeme
ikka tahapoole,“ nentis Lagedi SporTi
esindaja Bärbel Salumäe. „Arvan, et sel
hooajal läheb paremini, sest meil on
mitu uut inimest ja motivatsioon on
suurem.“
Nooleviskes ja keeglis osales 28
tiimi, kokku on sel hooajal Rae valla
mängudest osa võtnud 31 võistkonda
ja 302 inimest. Järgmine ala, lauatennisest ja sulgpallist koosnev minireketlon, toimub 25. jaanuaril Jüri spordihoones. Hommikul on võistlustules
mehed ja pärastlõunal naised.

TULEMUSED

•
•
•
•
•

Keegel: 1. Lagedi SporT 787, 2.
Aruheina 749, 3. Rae veteranid
736
Noolevise: 1. Pipelife 977, 2.
Tiim Vaida 870, 3. Team Järveküla 859
Üldarvestus: 1. Lagedi SporT
210,7, 2. Team Järveküla 208,3, 3.
Pipelife 199,5
Külade arvestus: 1. Team Järveküla 208,3, 2. Tiim Vaida 190,5,
3. Karla küla 177
Ettevõtete arvestus: 1. Pipelife 199,5, 2. ABB 172, 3. Omniva
165,6

Levira paigaldas Rae spordikeskuse
Jüri pallihalli tehisintellektil toimiva kaamerasüsteemi, mille abil on
võimalik kõigil huvilistel edastada
lihtsalt ja soodsalt otsepilti.
Uue põlvkonna videopildi tootmiseks ei ole vaja kaameratega operaatoreid, selle töö teeb ära statsionaarne
kaamerasüsteem, mis jälgib platsil
toimuvat liikumist ning salvestab
võistkondlikke spordialasid HD-kvaliteedis. Kaamera küljes on mikrofonid,
mis salvestavad platsi heli, võimalik
on ka kommentaatori hääle lisamine.
Levira on antud kaamerasüsteemi
paigaldanud 15 spordihalli üle Eesti.
Nimekiri täieneb iga kuuga ja aktiivselt tegutsetakse ka Lätis. Iganädalaselt toodetakse telepilti korvpalli
Eesti-Läti ühisliiga mängudelt, Jüri
pallihallist tehti ülekandeid naiste
korvpallikoondise kohtumistest.
Levira juhatuse liige ja võrguteenuste direktori Meelis Antoni sõnul
saab otsepilti vahendada nii kodule-

hekülje, Youtube’i kui ka sotsiaalmeediakanalite kaudu. Salvestatut saab
vaadata ka järelvaatamises. „Tehisintelligentne kaamerasüsteem leiab
maailmas järjest rohkem rakendust,
sest teeb videopildi tootmise märkimisväärselt soodsamaks ja lihtsamaks. Praegu oleme keskendunud
spordivõistlustele, kuid töötame selle
nimel, et meie süsteemi saaks kasutada ka näiteks kontsertide puhul,“ rääkis Anton.
Rae Spordikeskuse direktor Jana
Maria Kallas märkis, et nimetatud
kaamerasüsteem lisab spordikeskusele lisaväärtust.
„Milliseid põnevaid pallimänge see
meile toob ja milliseks kujuneb tehisintellekti abil salvestatavate mängude hulk Jüri pallihallis, sõltub suures
osas ka klubide initsiatiivist. Võimalused on loodud ja kutsume neid võimalusi aktiivselt kasutama,“ ütles Jana
Maria Kallas.
ANDRES KALVIK
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest:

•

Järveküla Oruvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud
Rae Vallavalitsuse 12.11.2019 korraldusega nr 1465. Planeeritav ala asub
Järvekülas, avalikult kasutatava Vana-Järveküla tee ääres, olemasolevate
ja kavandavate elamumaa kinnistute
piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Vana-Järveküla
ning Kanarbiku teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 3,8 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu
13.05.2008 otsusega nr 397 kehtestatud
Järveküla küla Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringut pos 44 ja 61 osas ning
muuta kinnistute sihtotstarve üldkasutatavaks maaks. Olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
Oruvälja kinnistust jagada välja elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistud. Seada elamumaa
kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud perspektiivne elamumaa
ning osaliselt ühiskondlike ehitiste
maa ning kaitsehaljastuse maa.

•

Patika aleviku Kivita kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 03.12.2019 korraldusega nr 1589. Planeeritav ala asub Patika külas Tallinn-Tartu mnt ääres, kus
on olemasolev juurdepääs kinnistule.
Planeeringuala suurus on 31,15 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa sihtotstarbelisest
kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist kinnistut – üks olemasoleva majapidamise tarbeks, üks uue

majapidamise tarbeks ning ülejäänud
osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada elamumaa kruntidele
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale
alale on määratud olemasoleva elamu
ümbrusesse osaliselt elamumaa juhtotstarve hajaasustuses, ning valdavalt
juhtotstarbeta maa. Planeeritava ala
kagu osa asub osaliselt rohevõrgustiku
äärealal. Planeeringu käigus rohevõrgustikus tegevusi ei kavandata ning
sinna ehitusõigust ei määrata. Kahe
uue elamumaa krundi moodustamist
ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks
või ulatuslikuks muutmiseks.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 30.12.2019–13.01.2020
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 13.01.2020:

•

Järveküla Väike-Laasi kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 825 ning vastu võetud 26.11.2019
korraldusega nr 1534. Planeeritav ala
asub Järvekülas Liiva tee ääres, olemasolevate ja perspektiivsete väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette avalikult kasutatavalt Liiva teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,4 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada Väike-Laasi
maatulundusmaa
sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa
sihtotstarbelist kinnistut ning moodustada Liiva tee 3 kinnistust üks
transpordimaa kinnistu Liiva tee kinnistu moodustamise eesmärgil ning
ülejäänud osal säilitada elamumaa
sihtotstarve, seada moodustavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus

ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava
ala juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.

•

Tuulevälja küla Külma kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 313 ning vastu võetud 26.11.2019
korraldusega nr 1535. Planeeritav ala
asub Tuulevälja küla ja Lagedi aleviku
piiril, Külma pargi vahetus naabruses.
Juurdepääs planeeritavatele maatulundusmaa kruntidele nähakse ette
Muuseumi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on muuta 22.10.2013 Rae
Vallavalitsuse korraldusega nr 1142
kehtestatud Lagedi aleviku Muuseumi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 1 osas. Eesmärk on
olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbeline kinnistu jagada kaheks ning
määrata ühele kavandatavale kinnistule ehitusõigus põllumajanduslikul
eesmärgil kasutatava hoone rajamiseks, määrata hoonestatavale krundile
ehitusõigus, hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud osaliselt perspektiivne haljasala ja parkmetsamaa ning põllumajandusmaa juhtotstarve.

•

Aaviku küla Ühistu tee 8 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 29.01.2019 korraldusega nr 172 ning vastu võetud 19.11.2019
korraldusega nr 1509. Planeeritav ala
asub Aaviku küla keskosas, metsaga
ümbritsetud alal, olemasolevate ja
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planeeritavate eramute piirkonnas.
Juurdepääsud planeeritavale alale on
planeeritud Ühistu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega
kinnistu jagada kaheks elamumaa
sihtotstarbega katastriüksuseks ja
üheks transpordimaa sihtotstarbega
katastriüksuseks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja 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
väikeelamute maa-ala.

•

Jüri aleviku Hundi tn 6 kinnistu
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 13.08.2019 korraldusega
nr 988 ning vastu võetud 03.12.2019
korraldusega nr 1588. Planeeritav ala
asub Jüri alevikus Hundi, Rebase ja
Metsa tänavate vahelises elamute
piirkonnas. Juurdepääs olemasolevale elamumaale jääb toimima Hundi
tänavalt, planeeritavale elamumaa
krundile nähakse juurdepääs ette
Metsa tänavalt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,4 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada olemasolev hoonestamata elamumaa kinnistu kaheks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
määrata ehitusõigus ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute
maa-ala.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
https://map.rae.ee

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise
teade
Rae Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 35 lõike 6 alusel.
Rae Vallavalitsus teatab, et on algatanud 12.
novembri 2019 korraldusega nr 1465 Järveküla
Oruvälja kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamise ja jätnud algatamata sama korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu 13.05.2008
otsusega nr 397 kehtestatud Järveküla küla
Mäe, Sauki ja Künnipõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringut pos 44 ja 61 osas ning
muuta kinnistute sihtotstarve üldkasutatavaks maaks. Olemasolevast maatulundusmaa
sihtotstarbelisest Oruvälja kinnistust jagada
välja elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa kinnistud. Seada elamumaa kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,8 ha.
KSH jäeti algatamata, sest detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga
kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid.
Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt
olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist
mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole
vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine
on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1
punktide 8 ja 12 kohaselt ja korralduse lisas 1
peatükis 5 toodud nõuete kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus.
Strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja
on Rae Vallavalitsus. Koostaja on Optimal Projekt OÜ (aadress Keemia tn 4, Tallinn, 10615,
Harjumaa).
Strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Rae valla kodulehel
www.rae.ee ja tööpäevadel Rae Vallavalitsuses.
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa; telefon: 6056750; e-post:
info@rae.ee.
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Uut lugemist kodukandist
Jüri raamatukogus tutvustati meie
kodukandist rääkivate raamatute
„Muusika veres, reisimine hinges“
II osa ja „Ühe maapoisi lugu“ ilmumist. Raamatute valmimisele aitas
kaasa Peeter Böckler.
„Muusika veres, reisimine hinges“
II osas pajatab Leo Mürkhein põhjalikult oma elust ja iseäranis muusika
olulisusest oma elus. Raamatu kirjastas Mixi kirjastus, mille tegevjuht on
Kuuno Kasak.
Lausa sajandipikkust ülevaadet

saab aga lugeda „Ühe maapoisi loost“,
milles Arvi Leukmann kirjutab oma
1894. aastal sündinud isast. Raamatu
kirjastas Alfapress OÜ.
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KVALITEETSED KERE- JA VÄRVITÖÖD. KÕIGILE
AUTOMARKIDELE. UNITED MOTORSI PEETRI KESKUSES.
Milleks minna mujale, kui valla kõrgeima kvaliteediga kere- ja värvitööd on lausa käeulatuses.
Õppinud mehed ja maailmatasemel tipptehnoloogia on Sinu käsutuses – tule ja veendu ise!
Teeme koostööd kõikide kindlustusseltsidega.
Peetri, Reti tee 4, Rae vald tel 663 0000
info@unitedmotors.ee, bmw.unitedmotors.ee

REKLAAM
DETSEMBER 2019
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Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

PAGARIÄRI JA KOHVIK

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

Mob: 566 24 858 / 53 78 4619
info.arborgreen@gmail.com

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Avatud E-R 8.00-17.00
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus
CATERINGITEENUS
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid
Peo- ja peielauad

Aruküla tee 55, Jüri, tel. 516 3968, e-mail info@maheleib.ee

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

REKLAAM
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BRONEERI KOHE AEG
www.a-ülevaatus.ee

TEHNOÜLEVAATUS PEETRIS!

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

Selle reklaami esitamisel sõiduauto korralise tehnoülevaatuse soodushind kehtib kuni 31.12.2019

SOOdUSHINd!

32€

(tavahind 42€)

PEETRI

Tähnase tee 1 Peetri

tel. 5866 5695
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E-R 9.00-19.00

L 9.00-15.00
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TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS JA VARUOSAD

Soovime klientidele ja koostööpartneritele
häid jõule ja edukat uut aastat!

REKLAAM
DETSEMBER 2019
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haagiste
jõuluhinnad
tallinna respo
esinduses
Rae Valla Kultuurikeskuses
Aruküla tee 9, Jüri

17.detsembril
14.30-16.30

Allahindlused!

tootevalikus haakekonksud
kõikidele automarkidele koos
paigaldusega
küsi pakkumist!

Allika tee 8, Peetri alevik, Rae vald
Rohkem infot: +372 5332 6560
info@baltihaagis.ee

REKLAAM
DETSEMBER 2019
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Automaatkäigukastiga

14 900

€

Auto Fortest soodsalt
täisvarustuses Hyundai i20.
Automaatkäigukast, talverehvid,
porimatid, ARK pakett, tagurduskaamera.
Suurepäraste sõiduomadustega Hyundai i20 ühendab oma klassi parima töökindluse
ja pilkupüüdva välimuse. Pakume automaatkäigukastiga Hyundai i20 rikkaliku
lisavarustusega – komplekti kuuluvad 7“ puutetundlik Android Auto / Apple Car
Play ekraan, tagurduskaamera, Bluetooth käed-vabad-süsteem, tasuta talverehvid,
porimatid jms.
Euroopa hinnatuima Auto Bild TÜV vearaporti põhjal on Hyundai i20 töökindlaim
väikeauto 2019. aastal. Nii anname talle ka 7-aastase läbisõidupiiranguta garantii.
Auto Forte asub Sikupillis, Tartu mnt 87D, Tallinn, tel 699 7500,
sikupilli@autoforte.ee, www.autoforte.ee

Green Room
FIRMAPEOD JA TOITLUSTUS
SÜNNIPÄEVAD
POISSMEESTE- JA TÜDRUKUTE ÕHTUD
PEIED

Võta meiega ühendust ja teeme sulle
personaalse pakkumise!

INFO@ITAALIAPITSA.EE, 5699 3366, VEETORNI 9, JÜRI ALEVIK
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Politsei registreeritud
sündmused

06.11.2019 Kuldala teel Peetri alevikus
lõhuti kinnistut ümbritsevat aeda
09.11.2019 Aaviku teel Jüri alevikus
varastati lukustamata ukse kaudu eramust
käekott
09.11.2019–11.11.2019 Männimetsa teel
Järvekülas murti sisse ehitusjärgus olevasse majja, kust varastati tööriistu
15.11.2019 Paju teel Assaku alevikus
ründas hundikoer jalakäijat koos kolme
koeraga
20.11.2019 Jüri aleviku bussipeatuses
ründas alaealine isik teist alaealist isikut
21.11.2019 Raudkivi teel Peetri alevikus
varastati sõiduauto Honda Civic
22.11.2019 Järvekülas ründas koer
jalakäijat
26.11.2019 Krati teel Peetri aleviku spordikeskusest varastati kõlar JBL

•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•••
Päästeteenistuse teated

01. november Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Kurnas
Abistati kannatanut Rae külas Pae teel
07. november Likvideeriti oht teelt Rae
külas Raeküla teel
Tulekahju hoones Andrekse teel Karla
külas
08. november Tulekahju hoones Krati
teel Peetri alevikus
14. november Likvideeriti oht teelt Ringteel Lehmja külas
15. november Likvideeriti avarii tagajärjed Graniidi teel Rae külas
16. november Tulekahju väljaspool hoonet Vana-Vaida teel Vaida alevikus
19. november Tulekahju hoones Pärna
teel Vaskjala külas
21. november Abitus seisundis lind Pajupea alajaamas Pajupea külas
Likvideeriti oht teelt Jüri-Aaviku teel
Pajupea külas
22. november Tulekahju hoones Reti
põigul Peetri alevikus
23. november Tulekahju hoones (Vaida
alevik,Veesilma)
24. november Likvideeriti avarii tagajärjed Järve põigul Assaku alevikus
29. november Kustutati põlev auto Jõetiiru teel Vaskjala külas

TÄNUAVALDUS
Tänan südamest kõiki Assaku ja selle ümbruskonna inimesi, kes 14.-15.11.2019 osalesid
5-kuuse austraalia terjeri kutsika otsingutel.
Kutsikas põgenes suure koera rünnaku käigus, oli kadunud
20 tundi ja leiti imekombel elusana.
Palju tänu kõigile osalistele!
Anne-Lii Sild

Reakuulutused

(trimmeriga). Lisainfo: tel 5348 7318,
e-post igor@inkteenused.ee.

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset
puitbriketti ja pelletit. Müüme ka
väikseid koguseid. Info 5559 7572.

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. Tel: 522 1151, www.nagusul.ee,
Facebook: Nagusul OÜ.

•

•

•

Kokkuost: ostame sõidukeid ja
töömasinaid, võib pakkuda remonti
vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Ei
pea olema arvel, ülevaatuse ega
kindlustusega. Paku kõike, see kuulutus
ei vanane. Tel 5457 5055.

•

•

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906
ja 501 1628, Tim.

•

Majade ehitus, korterite remont.
Üldehitustööd. Vundamenditööd.
Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee.

Pere ostab Rae vallas või
lähiümbruses sõidukorras sõiduauto või
mahtuniversaali. Võib vajada pisemat
remonti võib olla ka ülevaatuseta.
Tel 5819 0200, Ilusvalgus@gmail.com.

•

•

•

•

Paigaldan epopõrandaid (garaažid,
trepid, rõdud, terrassid, abiruumid,
saunad, vannitoad jne). Tööde järjekorrad
lühikesed ja hinnad soodsad. Küsi
hinnapakkumist. 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075;
e-kiri: liuguksed@kallion.net.

•

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150
€. Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu.

•

Teostame kaevetöid
miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.

Väike armas ja tragi 1,5-aastane Eva
otsib omale hoidjat 1–2 päevaks nädalas.
Sobib hoidmine nii hoidja kui ka lapse
kodus (Jüri). Lisainfo telefonil
516 2400 või kirjutage
kaja.kannike@gmail.com.
Kogenud ehitajad teostavad igat
tüüpi ehitustöid: demonteerimine,
ehitusjäätmete eemaldamine, remont
korterites, majades, kontorites ja ladudes.
Objektiga tutvumine hinnapakkumiseks
TASUTA. 5625 7993, Andrei.

•

Müüa kuivad ja märjad, lõhutud
küttepuud. Tasuta transport Tallinnas
ja Harjumaal. Täpsed kogused, tähtajad
lühikesed. Tel 5648 4838.

•
•

•

•

•

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Info tel 504 5215, info@est-land.ee.

LANGETAME ja HOOLDAME PUID just
Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse!
Meid saab kätte 5626 3857,
www.puumehed.ee.
Hoonete soojustamine puistevillaga.
Konsultatsioon objektil tasuta.
Tel 501 6689, ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.

•

Teostame vihmaveesüsteemide
ja katuseturvatoodetega seotud töid.
Vihmaveerennid toodame kohapeal
valtsimismasinaga – puuduvad
liitekohad. Vihmaveerennid OÜ,
tel 527 1059, info@vihmaveerennid.ee.

•

Üldehitustööd: kipsi- ja müüritööd,
vundamendid, terrassid, saunad,
plaatimine, puitfassaadid, sisetööd (va
maalritööd). Kogemus 20 a.
Helista 5562 3285 või kirjuta
info.danluks@gmail.com.

•

Pikaajaline kogemus
õhksoojuspumpade paigaldusel,
hooldusel ja projekteerimisel. Tasuta
konsultatsioon! Uuri lisa
toomas@ideaalkliima.ee või telefonil
5622 0993. Asume Rae vallas.

•

Korstnapühkija- ja pottsepateenused.
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muruniitmine

Ostan garaažiboksi Jüris või selle
lähiümbruses. Kõik pakkumised on
teretulnud. Tel 5451 1053.

•

Torutööd, küte, vesi, kanal,
vannitubade ja korterite renoveerimine.
Tel 5649 1815, egon.vool@mail.ee.
Ostan 1–2-toalise korteri Jüris. Võib olla
remonti vajav. Korteri vabastamisega pole
kiire. Tel 528 3855, Merko.

•

Suurte kogemustega tore lapsehoidja
hoiab teie lapsi. Tel 5656 6622.

Südamlik kaastunne
Katrin Rootsile kalli

ISA
kaotuse puhul
Kolleegid Vaida Põhikoolist

NOVEMBRIS LAHKUNUD
KALJU TALVING
RAIVO TEE
ILSE RAUDSEP

KUULUTUSED
DETSEMBER 2019

Novembris
registreeritud
sünnid
MATTIAS VIKS
KAREL NÕMM
FRED BAIDA
NORMAN UUSPÕLD
ADRIAN KUNINGAS
ARMIN ŠKOLNÕI
KASPER KEKKI
MARTIN JASSINOVER
TRISTON VERNIK
LUKAS METSKÜLL
ARTJOM KRJUKOV
MARKO ERICH
DMITRI LETBERG
HARRI TALVAR
MELANY LAID
MAIA LIIV
HANNA TÜÜR
MARI MALSUB
VASILISA FROLOVA
ELIISE-MARIA KINSIVEER
GRETE EMILIA KÄGU
LIANA NICOLE SADAM
MILANA ŠLEJEVA
EMILIJA ZAHHARTŠUK
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Detsembrikuu sünnipäevad
MEERI VOOREMÄE
HILDA GRUNTŠTEINS
NIKOLAI LEPMETS
EHA LOIK
VAIKE EVERST
ELVI NIGULA
IRENE KUKTAL
LEHTE HÕBEVÄLI
NELLY LAGLE
VALENTINA FURMANJUK
MAIMU KRUUK
MARET KIRVES
AINO SELART
LEMBIT PAJUSALU
VALENTINA MALTS
EEVI TAMM
VALENTINA SAKS
AILI HIRVE
RÜNNO JAOSAAR
ILME-ÕIE PAAS
LIDIA SÕEROJA
REINO MALTS
MARIA TARASSENKO
VILMA PLESS
VIIVE TAAL
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RITA PORTUNOVA
VIIVI KURVITS
EDUARD MALÕŠEVSKI
LARRY DEAN MININGER
VIIVE TIHAMETS
HILLA LOO
ÜLO PEETS
AINO VIINAMÄGI
MATI NAHKUR
AASA LILL
VIKTOR IVANOV
ENN KIKAS
AHTI TALL
MART PÕLTSAM
EVI PÕLDMA
LEMBIT LAHT
HELLE HOLSMER
TEREESE KRUSEL
ERICH NIKOLAJEVSKI
AGARON HATŠATRJAN
GUNNAR REINSALU
AARE POLTIMÄE
KALEV ANNUS
KALEV MÕTTUS
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Kallis

Ahti Tall
70
juubeli puhul soovivad õnne ja tervist
abikaasa, lapsed ja lapselapsed.

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 8900
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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