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  Rae valla ametlik väljaanne

Taluaialaat kaupleja
silmade läbi
L

aupäeval, 3. oktoobril toimus Rae
kultuurikeskuses MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored ja Rae kultuurikeskuse ühisel korraldamisel taluaialaat ja
hoidiste ning küpsetiste konkurss.

Et ma mitmel korral seltskonnas olin
kiitnud oma abikaasa leivategu, siis kutsuti
meid laadale oma leiba pakkuma. Kutsusin
teisi külaelanikkegi kaasa, nii mõnigi võttis
vedu.
Suurem leivategu läks seekord küll tehnilistel põhjustel natuke untsu. Et olin lubanud
minna, siis seda ka tegime. Siiski mõned
üksikud leivad said kaasa võetud ja muidugi
minu lemmikud, kodus küpsetatud rukkikuklid. Tegin eelmisel päeval suurema laari
värsket õunamahla ka valmis. Lisaks võtsime mõned porgandid, peedid ja kõrvitsad
kaasa ning muidugi paar kasti õunu. Õunamahl oli nii populaarne, et terve 40-liitrine
ankur joodi tilgatumaks.
Kiirelt keldrist kaasa haaratud kodune tomatisalat sibula ja õunaga tõi hoidiste konkursilt ka auhinnaks uhke kastruli. Rukkikuklite eest saime ka auhinna. Fantastiline!
Oma saadusi ja käsitööd olid tulnud ka
Soodevahe külavanem Jaanus Tõnisson oma
perega. Tema letil olid väljas oma talu mesi
ja kodused hoidised.
Tõnuni talu peremees ja Assaku alevikuvanem Kalle Suurekivi oli laadal väljas oma
kartulite, porgandite, kapsaste, peetide ja
tomatitega. Ka tema leti ääres oli palju ostjaid.
Kaugemad laadal kauplejad olid Mulgimaalt Viiratsist ja Sürgaverest. Viiratsi
mees kauples põdralihakonservidega ja suitsutatud liha- ja vorstitoodetega. Sürgavere
külaseltsi letil olid nii magusad küpsetised,
kudumid kui ka raamitud lillefotod. Lisaks
müüdi veel vitstest korve ja muud puidust

Käsitööhuviliste päralt oli kultuurikeskuse koosolekute tuba, kus sai valmistada ehteid,
kauneid hoidisepurke ning viltimistehnikas asjakesi.

käsitööd, samuti kaltsuvaipu ja heegeldatud
esemeid. Kohal olid ka käsitööehetemüüjad
ning õnneloosilett. Kuuldavasti pakuti ka
suitsukala, kuid ise ma kahjuks selle leti äärde ei jõudnudki.
Lastele esitati kultuurikeskuse kaaretoas
Punamütsikese-näidendit ja koosolekute
saalis said lapsed ja nende vanemad AnnaMaria Vaino juhendamisel tegeleda nõelviltimisega ja kaunistada endale isikupäraseid
hoidistepurke.
Tervisliku toitumise huvilistele pidas
loengu tuntud toitumisspetsialist Aive Luigela.
Möldri talu peremees Ivo tõi meile müügiks ka enda valmistatud kohupiima, mis
läks nii hästi kaubaks, et kõigile soovijatele
ei jätkunudki.

Samuti õnnestus meil laadal realiseerida
Korba talu peremehe - tuntud muusiku, kuid
tislerina seni veel tundmatu - Jaan “Jansa”
Elgula valmistatud puidust pink, mida on
seni vaid viis tükki valmistatud. Elgula ehitatud pingi omanikuks sai Rae vallavanem
Raivo Uukkivi. Pingi ostu-müügi aktsiooniga toetati Kautjala-Patika külaseltsi.
Suur tänu korraldajatele, ürituse rahastajatele ja muidugi ka kõigile ostjatele, keda
ei olnudki nii vähe. Loodan, et sellest ilusast algatusest saab traditsioon aastateks ja
võib-olla areneb mõte lausa kohalikuks taluturuks. Seda näitab aeg.
Margus Vain
Kure talust Patikalt
Kautjala-Patika külaseltsi liige
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Fotomeenutused taluaialaadalt
Hoidiste ja küpsetiste konkursil maitsvaima magusa hoidise eest eriauhinna
pälvinud Anu Roop ja esikoha saavutanud Mare Seppel.

Tuntud toitumisspetsialist Aive Luigela
esitles oma uut raamatut maitsetaimedest ning pidas ka sellesisulise loengu.

Nunnukese konkursil esitleti 47,5-kilogrammist kõrvitsat.

Harju maavalitsus teatab

tehakse ettepanekuid avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks.

26. oktoobrist kuni 22. novembrini 2009 toimub
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“
avalik väljapanek

Kuna sotsiaalse infrastruktuuri rajamisel ja arendamisel on
olulisel määral kasutuses riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid,
siis saab seda teemaplaneeringut otseselt kasutada ühe alusena
antud valdkonna objektide rahastamisel.

Harju maavanem võttis 02.10.2009 korraldusega nr 2059-k
vastu Harju maakonna-planeeringu teemaplaneeringu “Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015”.

Planeeringu avalik väljapanek toimub kõikides Harjumaa
omavalitsuste keskustes ja Harju maavalitsuses ajavahemikul
26.10.2009–22.11.2009. Planeeringu materjalidega on võimalik
tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul. Koos avaliku väljapanekuga avaldatakse teemaplaneering Harju maavalitsuse veebilehel www.harju.ee.

Teemaplaneering keskendub lahenduste leidmisele avalike
teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks kõigis Harju
maakonna valdades. Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja
planeeringu põhikaardist koos teemakaartidega. Planeeringus
analüüsitakse Harju maakonna sotsiaalse infrastruktuuri ruumilise paiknemise perspektiivi kantide ehk paikkondade lõikes ja

Lisainfot teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta on võimalik saada Harju Maavalitsuse arenguosakonnast (Roosikrantsi
tn 12, Tallinn), tel 611 8789, e-post alan.rood@mv.harju.ee, või
tel 611 8790, e-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.
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Vanad kodumasinad ja rehvid
viiakse tasuta ära
T

raditsiooniliselt korraldab Rae vallavalitsus novembrikuus kodumajapidamises tekkinud elektroonikaromu (elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete) TASUTA kogumiskampaania,
aidates inimesi vanade külmkappide,
televiisorite, pesumasinate, pliitide jms
transportimisel spetsiaalsetesse käitluskeskustesse. Seekord kogutakse esmakordselt koos elektroonikaga ka vanu
rehve. Seekordne kogumisring toimub
koostöös MTÜ-dega Eesti Elektroonikaromu ja Eesti Rehviliit.
Elektroonikajäätmeid ja rehve võetakse tasuta vastu suuremates Eesti linnades
avatud spetsiaalsetes vastuvõtupunktides.
Elektroonikajäätmete ja rehvide transport
vastuvõtupunkti on aga kodaniku ülesanne.
Pidades silmas nende kodanike huve, kellel
ei ole endal transpordivahendit, organiseerib

Rae vallavalitsus transpordi elektroonikaromude üleandmiseks vastuvõtupunkti.

Kuidas kogumiskampaania toimub?

1. Helistage või kirjutage oktoobrikuu
jooksul Rae vallavalitsusse (tel 605 6781
või 605 6750, Birgit.Parmas@rae.ee) ja
andke teada:
• ees- ja perenimi
• täpne aadress, kus jäätmed ja/või rehvid asuvad
• kontakttelefon (teavitame teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)
• seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1
tk, TV 1 tk, rehvide arv jne.)
2. Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast
kogumisauto teie juurde saabumise ajast
kogumispäeval.
3. Kogumisauto tuleb elektroonikajäätme-

tele ja/või rehvidele järele teie juurde ning
viib need spetsiaalsesse käitluskohta.
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.
Rae vald, MTÜ Eesti Elektroonikaromu
ja MTÜ Eesti Rehviliit koostöös garanteerivad teie poolt üleantud elektroonikajäätmete
ja rehvide keskkonnasõbraliku käitlemise ja
materjalide taaskasutamise!

Margus Valgma suurepärane rahvusvaheline võit
19.–20. septembril käisid Rae valla parimad jahilaskesportlased Margus Valgma ja
Anti Järvelaid osa võtmas maailmakarika
etapist FITASC Sporting Baltic Countries
Grand Prix. Võistlus toimus Lätis Madona
maakonnas asuvas Viesaki eraisikule kuuluvas suurepärases looduspargis, kuhu on
välja ehitatud suurte jahilaskevõistluste läbiviimiseks spetsiaalsed sportingu-nimelised laskekohad.
Kahel päeval lasti kaheksal erineval rajal kokku 200 lendavat märki (taldrikut),
kokku 40-l erineval laskekohal, mis asusid
kas väikeste veesilmade ääres, metsatukkades või lagendikel. Osalt asusid laskekohad
väikestel puitplatvormidel. Nagu ikka jahilaskevõistlustel olid märkide lennud väga
erinevad, simuleerides faasanite/partide
lennutrajektoore. Kõik märgid olid hästi
lastavad ja vastasid igati sportingu võistlusreeglitele, nõudes muidugi väga head laskeoskust ja -kogemust.
Esimese võistluspäeva järel selgus viis
laskurit, kellel kõigil olid head võimalused
võistluse võitmiseks. Seetõttu oli teise päeva
laskmine põnev ja tõi üllatusi paljudele. Kui
esimese päeva järel oli lätlane Runnis Girts
küllalt kindlalt kolme parima hulgas, siis teise päeva sooritus talle enam poodiumikohta
ei garanteerinud. Küll aga tegi suurepärase
laskmise Margus Valgma, tõustes seitsmendalt kohalt kokkuvõttes kolmandaks. Margus lasi teisel päeval ka päeva teise tulemuse
- 88 märki 100-st. Grand prix võitjaks krooniti Suurbritannia laskur Paul Batchelor, kes
kindlustaski oma võidu teise päeva väga hea

Rae valla jahilaskjad vasakult Margus Valgma, Inga Kõue ja Anti Järvelaid.
Foto: Sven Prees

laskmisega (89 tabatud märki).
Margus Valgmale, kes on peaasjalikult
tuntud tööka põllumehena ja aktiivse spordi
edendajana Rae vallas, oli nimetatud võistlus esimene rahvusvaheline suur võit. Ta
jõudis kolme parima hulka jahilaskeorganistasiooni FITASC egiidi all toimuval võistlusel. Väiksemaid võite on ta saavutanud juba
ka meil Eestimaal, kuid nii kindlat ja stabiilset laskmist ei olnud seni õnnestunud teha.
Seda suurem oli võidurõõm, mida jagasid ka
teised võistlusel osalenud Eesti laskurid.
Heade tulemustega esinesid veel Anti Jär-

velaid ja Hannes Kuusmik.
Ka naiste arvestuses oli esindatus olemas
- allakirjutanu saavutas viienda koha.
Kokkuvõttes oli igati edukas võistlus,
mille õnnestumise määrab paljuski ilus ilm,
huvitavad märkide lennud ja rõõm nende tabamiste üle.
Inga Kõue
Rae valla elanik
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Jäätmekäitlusest Rae vallas
Miks üldse jäätmeid sortida?

Enamikku tekkivatest jäätmetest saab
kodus sorteerida (sortida, liigiti koguda).
Mida rohkem prügi sortida ja vanu esemeid
taaskasutusse saata, seda vähem jäätmeid
jääb konteinerisse ja vähem tuleb jäätmeveo eest maksta. Seega kokku võttes tuleb
prügi sortimine tarbijale odavam. Kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest suurema
osa moodustavad pakendid, toidujäätmed ja
vanapaber. Vähemalt vanapaberi, pakendid,
toidujäätmed ja ohtlikud jäätmed peaks iga
elanik oma muust prügist eraldama, et säästa
looduslikke ressursse.
Mida lähemal tekkekohale sorditakse,
seda odavam on jäätmekäitlus ning seda
rohkem on jäätmeid võimalik taaskasutada
ja seda vähem saastame keskkonda.
2009. aasta suvel on koostöös EOMap
OÜ-ga välja arendatud jäätmevaldajate
register, mille abil on väga kerge tuvastada korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud
majapidamisi. Põhjaliku kontrolliga alustatakse novembri lõpus-detsembri alguses.
Sellega seoses on majapidamistel, kellel
pole veel jäätmeveo lepingut sõlmitud, võimalus sõlmida leping jäätmevedajaga ilma
vallapoolse sekkumiseta (jäätmeseaduse
§ 21 lg 1 rikkumine). Füüsilisele isikule
võib sellise rikkumise eest teha trahvi kuni
12 000 krooni. Rae valla korraldatud jäät-

meveo piirkonnas (kaart leitav www.rae.ee
–> keskkonnakaitse –>Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja Rae valla
korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi kinnitamine) on jäätmetevedajaks OÜ
Adelan Prügiveod (rae@apveod.ee, www.
apveod.ee, Suur-Sõjamäe 31, 6053851).
Vastavalt jäätmeseaduse paragrahvi 69 lg
lõike kohaselt loetakse jäätmevaldaja liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või
tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.
Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga
liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima
hakkamisest või käesoleva seaduse § 66 lõikes 4 nimetatud määruse jõustumisest. Rae
vallas kehtib jäätmeveoga kohustuslik liitumine alates 01.08.2009, mil hakkas kehtima
OÜ Adelan Prügiveod jäätmeluba. Sama
paragrahvi lõike 2 kohaselt on jäätmevaldaja käesoleva peatüki tähenduses ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja
omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.
Kui mingil põhjusel on hoone kasutuseta,
siis tuleb omavalitsusele esitada prügiveo
vabastuse kohta põhjendatud avaldus ning
peale kontrollimist saab vallavalitsus väljastada ajutise ja tähtajalise jäätmeveo vabastuse.
Näide jäätmevaldajate registri kaardirakendusest (punane – jäätmeveo leping puu-

Avalike pakendikonteinerite nimistu:
Ühistu tee 1 (bussipeatuse kõrval), Aaviku küla
Tallinna-Tartu mnt. 26 km, Aruvalla küla
Künka tee, Assaku alevik
Veski tee (võrkpalliplats), Assaku alevik
Vana-Järveküla tee (infotahvel), Järveküla küla
Ehituse 20, Jüri alevik
Ehituse 9, Jüri alevik
Aruküla tee 9, Jüri alevik
Pruuli-AÜ Atleet tee 1,8 km, AÜ Atleet, Karla küla
Jõe 2, Lagedi alevik
Betooni 17, Lagedi alevik
Jüri tee 25 vastas, Lagedi alevik
Tuulevälja-Leivajõe tee 2 km (Leivajõe AÜ), Tuulevälja küla
Pajupea-Limu tee 1,2 km, Limu küla
Mõigu tee ja Heki tee ristmik, Peetri küla
Aasa tn algus, Peetri küla (konteineri asukoht võib muutuda)
Kelgumäe tn 25, Peetri küla
Raudkivi tee 10, Peetri küla
Küti tn lõpus, Peetri küla
Vägeva tee 41 vastas, Peetri küla
Nabala tee 1 (Patika kpl), Patika küla
Kaevu 7 (Pildiküla infotahvel), Pildiküla küla
Rae küla infotahvel, Rae küla
Raeküla tee ja Loopera tee ristmik, Rae küla
Kaldamäe tee 1 (bussipeatuse juures), Salu küla
Seli küla infotahvel, Seli küla

dub, roheline – jäätmeveo leping olemas).
Alates 01.01.2008. a on jäätmeseadusega
kehtinud keeld võtta vastu prügilasse sortimata olmejäätmeid. Paljud vallakodanikud
on eeskujulikult võtnud omaks sortimisharjumused. Samas on ka probleemseid kohti.
Näiteks Lagedil Jõe tänava alguses asuva
pakendikonteineri ja vanapaberikonteineri
juurde tuuakse järjekindlalt ehitusjäätmeid
ning ka segaolmejäätmeid. Samuti on üheks
murekohaks Jüri alevikus Ehituse 9 juures
asuv vanapaberikonteiner, kuhu nädalast nädalasse tuuakse segaolmejäätmeid. Palume
inimestel tuua avalikesse vanapaberikonteineritesse vaid sinna ettenähtud jäätmeid,
milleks on ajalehed, ajakirjad, kataloogid,
reklaammaterjalid, vihikud, kirja- ja joonistuspaberid, ümbrikud, raamatud, pappkastid
ja karbid, paberkotid jms puhtad paberpakendid. Kui avalikesse konteineritesse jätkub mittesobiva materjali toomine, oleme
sunnitud need avalikud vanapaberikonteinerid ära viima ning elanikele seda võimalust
enam mitte välja pakkuma.
Rae valla kodulehel www.rae.ee on leitav
täpsem jäätmete sortimisjuhend. Paberkandjal on voldik kättesaadav Rae vallavalitsusest.
Birgit Parmas
keskkonnaspetsialist

Urvaste-Suursoo tee 3 km, Suursoo küla
Vana Tartu mnt. 14, Vaida alevik
Vana Tartu mnt. 37, Vaida alevik
Kivi talu, Vaidasoo küla
Aruküla tee / Pärna 2, Vaskjala küla
Vesiroosi tee 10b, Tuulevälja AÜ, Vaskjala küla
Sillapiiga tee 4, Vaskjala küla
Sillavahe tee 7, Vaskjala küla

Rae valla poolt paigutatud avalikud
vanapaberikonteinerid (varustatud sildiga
“Paberijäätmed”):
1. Aruküla tee 9, Jüri alevik
2. Ehituse 9, Jüri alevik
3. Jõe tänava algus, Lagedi alevik
4. Betooni tn garaažide juures, Lagedi alevik
5. Jüri tee 25 vastas, Lagedi alevik
6. Vana-Tartu mnt 37 juures, Vaida alevik
7. Aasa tn lõpp, Peetri küla
8. Kelgumäe tn 25, Peetri küla
9. Mõigu tee ja Heki tee ristmik, Peetri küla
10. Küti tn lõpp, Peetri küla
11. Veski teel võrkpalliplatsi juures, Peetri küla
12. Loopera tee ja Raeküla tee ristmikul, Rae küla
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RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Aaviku küla Vanessa, Vanessapõllu ja Vana-Aaviku III kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. septembri 2009 otsusega nr
583. Detailplaneering on valla kehtivat üldplaneeringut muutev ja
vastav valla menetlemisel üldplaneeringule eesmärgiga planeerida Tallinna-Tartu maantee äärde äri- ja tootmismaa krunte, pikendada Kesk teed Vana-Aaviku teeni, lahendada ehitusõigus, jalg- ja
kergliiklusteed ning tehnovõrkudega varustatus.
Vaskjala küla Talle kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. septembri 2009 otsusega nr
582. Detailplaneering on valla üldplaneeringut muutev ja vastav
valla menetlemisel üldplaneeringule eesmärgiga planeerida kuus
ühepereelamu krunti ja üks sotsiaalmaa krunt avaliku kasutusega
metsaga kaetud alale, lahendada juurdepääsud, ehitusõigus, jalgteed ning tehnovõrkudega varustatus.
Lehmja küla Kase II ja Järveküla küla Põlendiku/Lehmja
küla kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 8. septembri 2009 korraldusega
nr 989 eesmärgiga muuta 11.12.2007 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 340 kehtestatud Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres
asuva Assaku ja Lauda tee vahele jääva ala kinnistute detailplaneeringut kahe krundi osas, määrata nende kruntide uued ehitusja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs, tehnovõrkudega
varustamine ja haljastus.

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Järveküla küla Andrese-2 ja 2a kinnistute ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. septembri 2009 otsusega nr
581 eesmärgiga muuta kinnistute omavahelisi piire, seada uued
ehitus- ja hoonestustingimused ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega.

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS nr 124
Jüri, 15. september 2009

Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003. a määruse nr 9 “Rae
valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte
ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisa 1 muutmine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22
lõike 1 punktist 361 ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust Rae Vallavolikogu määrab:
1. teha Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määruse nr 9 “Rae
valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisasse 1 “Rae valla avaliku
korra eeskiri” alljärgnevad muudatused:
1.1 muuta punkti 6.2 järgnevas sõnastuses:
“6.2. öörahu rikkumine kella 23.00 kuni 07.00 ükskõik millisel

Veneküla küla Väljavahi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. septembri 2009 otsusega nr
580 eesmärgiga jagada raudtee äärne maa-ala äri- ja tootmismaa
kruntideks ning seada moodustatavatele kruntidele ehitusõigus
ning hoonestus- ja haljastustingimused ning lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
Assaku alevik Järve tee põik 6 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 8. septembri 2009 otsusega
nr 992 eesmärgiga jagada Järve tee põik 6 kinnistu kolmeks
pereelamukrundiks, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine. Krundile on juurdepääs tagatud
Assaku aleviku olemasolevate teedega.
Lehmja küla Kase II ja Järveküla küla Põlendiku/Lehmja
küla kinnistute ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. augusti 2009 otsusega nr
576, millega kahest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust
planeeritakse üks elamumaa krunt ühepereelamu püstitamiseks,
üks sotsiaalmaa krunt koolituskeskuse laiendamiseks, kolm maatulundusmaa krunti metsamajanduseks, üks transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsutee jaoks ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt maantee laiendamiseks.

järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest 6.10.2009–09.11.2009 Rae Vallavalitsuse maa-ameti
ruumides:
Lagedi aleviku Kangilaski 28 kinnistu detailplaneering
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 6.10.2009. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kolmeks elamumaakrundiks ja avalikuks sotsiaalmaa krundiks Külma pargi ala tagamiseks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsu ja
tehnovõrkude lahendamine.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult või e-posti aadressil info@
rae.ee hiljemalt 9. november 2009.

viisil, välja arvatud juhul, kui müra on põhjustatud õnnetusjuhtumi ennetamiseks või selle tagajärgede likvideerimiseks vajalikust
tegevusest.”;
1.2 muuta punkti 18 järgnevas sõnastuses:
“18. Avalike ürituste korraldamiseks on vajalik teavitada vallavalitsust ja politseid vähemalt neliteist (14) päeva enne ürituse
algust, esitades kirjaliku teatise, kuhu märgitakse ürituse algus
ja lõpp, sisu, vastutav isik, tarvitusele võetavad turvameetmed ja
ürituse ala puhastamise tähtaeg, mis on 12 tundi arvates ürituse
lõppemisest, kui loaga ei ole määratud teisiti. Vallavalitsuse ja
politsei poolt määratud tingimused on ürituse korraldajatele kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on ürituse läbiviimine
keelatud.”;
2. avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel;
3. Käesolev määrus jõustub 20. septembril 2009.
Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees
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Käes on sügiskoristuse aeg!

TELLI KONTEINER PRAHI ÄRAVEOKS

Jüri, 06. oktoober 2009

Õpilaskoha tegevuskulu
arvestusliku maksumuse
kinnitamine Peetri LasteaialePõhikoolile 2009. eelarveaastaks

Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 441 lõigetest 2 ja 3, Vabariigi
Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr
330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude
katmises osalemise kord” § 3 lõikest 1,
Rae Vallavalitsus määrab:
1. Kinnitada 2009. eelarveaastaks
Peetri Lasteaia-Põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks
ühe õpilase kohta 4029 krooni kuus.
2. Avalikustada käesolev määrus
Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja
elektroonilises Riigi Teatajas.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval
pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Puitbrikett
aasta ringi
otse tootjalt.
Pakendatult 25 kg kotid,
12 kg kotid ja 1-tonnised Big Bag’id
Info ja tellimine:
GSM 526 0602, Tel 672 5666
info@puitbrikett.ee
www.puitbrikett.ee

oktoober 2009

ATI Teenused OÜ
www.atigrupp.ee
rene@atigrupp.ee
Info ja tellimuste vastuvõtt: tel. 5 121 181
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Tutvustav seminar ja
kursus naistele
20. oktoobril kell 18–21 toimub Rae
kultuurikeskuses tutvustav seminar naistele „Jõud, rõõm, rahulolu naise ja emana“. Seminaril tutvustatakse peagi algavat 10-nädalast samasisulist kursust.
Seminar on mõeldud neile, kes tahavad
kursuse kohta lähemalt teada või on lihtsalt
teemast huvitatud. Tulla võib nii noorem
kui küpsem naine, kes tunneb vajadust leida
tuge emaks ja naiseks olemisele, tahab ennast avastada ja vaimselt kasvada. Tulema
võib inspireerida tühjusetunne, rahulolematus, stress, konfliktsus, väsimus või segadus
selles, mida elus tahetakse.
Kursusel saab erinevate teemade jagamise kaudu õppida leidma sügavamat kontakti
iseenese ja teiste inimestega, selgitada oma

ootusi ja vajadusi, avastada oma peidetud
tunded või leida üles varjatud jõud ja loovus. Saab vaatluse alla võtta oma suhted
partneri ja lastega.
Kursus lähtub gestaltteraapia põhimõtetest - leida kontakti enda ja teistega, õppida
ennast tundma ja enda eest vastutama ning
osata olla siin ja praegu. Kursusel avastame
enda kaudu, mitte ei anna ette valmis vastuseid. Kasutame lisaks vestlusele ka loovaid
harjutusi värvide, sõnade, hääle ja kehaga.
Seminari viib läbi Maret Bergström, gestaltterapeut ja lähisõltuvuse terapeut, mitmeaastase rühmajuhtimise kogemusega.
Seminar on tasuline, vajalik eelnev registreerimine: maret.bergstrom@mail.ee või
512 8662.
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Jüris võtab vastu gestaltterapeut, psühholoogiline
nõustaja
Alates oktoobrist võtab Jüris vastu gestaltterapeut, psühholoogiline
nõustaja Maret Bergström.
Maret Bergström on läbinud aastatel 1995–2000 viieaastase gestaltterapeudi koolituse Skandinaavia
Gestaltteraapia Instituudis, aastast
2003 omab gestaltterapeudi litsentsi. Alates 2003. aastast on korraldanud isiksuse arengu kursuseid
ja soovijaid individuaalselt nõustanud. Aastast 2008 juhtinud kaas- ja
lähisõltuvuse rühmi.
Nõustamisele tulekuks on vajalik eelnev registreerumine telefonil
512 8662 või e-posti aadressil maret.bergstrom@mail.ee

Uudiseid massaaži ja loodusteraapiate vallast
ehk kuidas toime tulla maal
Juba pikemat aega on kestnud tormijooks
linna kui ihaldatud töövõimaluste paradiisi
ja elukeskkonda, mis pakub suuri võimalusi
vaba aja veetmiseks. Kuidas sina, kallis vallaelanik, oled sellest tormijooksust kõrvale
jäänud? Tõenäoliselt on sul jätkunud seda
esivanemate talupojatarkust ja jooksmine
paksema rahakoti poole ei kuulu sinu esmavajaduste hulka.
Samas aga linnainimesed kurdavad, et
pole enam aega ja jõudu vaba aega veeta
ja mida aeg edasi, seda rohkem hakatakse
igatsema rahulikuma elukeskkonna järele.
Paljud maainimesed, kes on läinud linna, tulevad jälle tagasi ning üksikud põlislinnainimesed teevad ka kannapöördeid, et looduses
elamise võlusid katsetada.
Elu maal ei ole just lihtne, eelkõige töökohtade mõttes. Maal pead olema üsna ettevõtlik, et ennast või oma peret elatada.
Loodusravi ja massaažid annavad just siin
maainimesele suure eelise. Tegelikult ei pea
olema tingimata pikaajaliste kogemustega
massöör, et maal lisa teenida.
Linnas on rõhk eelkõige ilu- ja lõõgastavatel terviseprotseduuridel, maal seevastu
vajatakse tugevatomelisemaid terviseprotseduure. Maakeskkond annab võimaluse teha
seda, mida linnas on väga raske teostada või
pole sealsetes oludes kontekstis.
Turistide, aga ka meie oma rahva seas on
suur nõudlus loodusteraapiate, eriti saunaga
seotud protseduuride järele. Nende omandamine ei nõua alati mingeid erilisi andeid
või suurt massaažilist-käelist osavust, piisab tõsisest tahtmisest ja korralikest teadmistest, kuidas ja miks midagi teha. Siia
alla kuuluvad alates heinapebrevannidest

ja taimekompressidest kuni ravivihtlemiste, kehakoorimiste, meemassaaži, kuppude
kasutamise, kaaniravi, mesilasteraapia ja
soonetasumiseni välja. Need ja paljud teised
tegevused on just see, mis annavad maainimesele eelise, just seda tullakse üha enam
koos aktiivse puhkusega maale otsima.
Välismaalane tahab eelkõige proovida just
selle maa rahvameditsiini. Eesti pärimusmeditsiin on see, mida Eestisse tulles tahetakse
kogeda ja uskuge mind – seda me ei pea häbenema. Midagi on meil loomulikult emapiimaga kaasa antud, aga nagu iga teinegi
oskus tahab ka see korralikku õppimist.
Kui maaelule ei ole riik piisavalt tähelepanu pööranud, siis õnneks loodusravi koha
pealt võib Euroopa suisa Eestilt mõõtu võtta
– Eesti on välja andnud esimesed kutsetunnistused loodusteraapiatest, nagu aroomteraapia, refleksoloogia, homöopaatia. Sellel
kevadel said endale esmakordselt elukutse
Tai Nuad Bo-Rarn loodusterapeudid. Sügisest on võimalus õppida ka elukutsena Hiina tradistsioonilist meditsiini. Eraldi tahaks
rääkida esimesest võimalusest õppida Eesti
pärimusmeditsiini, mille üle tuhandetunnilise õppekava järgi saab alustada õpinguid
juba sellel sügisel. Just sellele alale julgen
prognoosida väga head läbilöögivõimet teiste loodusteraapiate ja massaažide seas. Kuna
haritud ja sellel alal mitmekülgsete teadmistega spetsialiste siiani Eestis pole (v.a meie
kuulsad ravitsejad, nagu Kaika Laine, Vigala Sass, Aili Paju jt, kellel on looduse poolt
kaasa antud võimed ja/või kes iseseisvalt on
palju juurde õppinud), on esimestel õppijatel alati eelis nii meie maal kui ka mujal
selles vallas tööd saada. Kuigi eelkõige soo-

viksin, et kasvaks uus põlvkond andekaid
ja mitmekülgselt haritud Eesti loodusterapeute, ei pea kõik soovijad tingimata seda
kui elukutset omandama. Võimalus on töö
kõrvalt lisateenust pakkuda, milleks piisab
juba mõnest kursusest ja need pole sugugi
kallid. Selline tegevus oleks ääretult oluline
panus meie esivanemate traditsioonide taaselustamiseks ja väljasuremisohus maaelu ja
eluviiside elavdamiseks.
Täpsemat infot nende ainete ja õppimisvõimaluste kohta saab lugeda
www. lahemaatervisekool.ee
Samas on mul veel üleskutse ja abipalve
just eakamatele inimestele. Kui te teate (või
on infot inimestest või vanadest kirjutistest,
raamatutest) meie vanadest raviviisidest,
siis palun andke sellest teada. Eriti tänulikud oleme just eelkõige tervendava käelise
tegevuse osas. Igal aastal lahkub ju meie
seast sadu vanu memmesid-taatisid, kes selle väärtusliku info igaveseks endaga kaasa
viivad. Kutsun teid üles austama ja säilitama seda kallist vara ning jagama tulevaste
põlvedega.

Infot võib saata:
alar@lahemaatervisekool.ee
Tel: 5669 3749 (Anneli)
Alar Krautman
Eesti Pärimusmeditsiini Ühingu
eestkõneleja
Loodusteraapiate Nõukoja eestseisusest
Lahemaa Tervisekooli juhataja
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58 direktorit korraga ühes koolis
Vabariigi veterankoolijuhtidel on üleeestilise koolijuhtide ühenduse raames oma
organisatsioon, mida juhib Gustav Adolfi
gümnaasiumi kauaaegne direktor Ain Siimann. Ühendusse kuuluvad koolijuhid alates lõuna- ja idapiirist lõpetades Tallinnaga
(Kalju Aigro, Helve Raik, Jüri Vene, Kalju
Pilt, Evald Laprik, Thea-Mai Voit, Aime Sorok jt). Endised koolijuhid tahavad “hoida
sõrme pulsil” ja olla teadlikud tänapäevasest
koolikorraldusest. Selleks korraldab meie
ühendus juba üle kümne aasta külaskäike
mõne maakonna koolidesse. Läbitud on pea
terve Eestimaa. Käesoleval aastal tutvuti
Tallinna ja Harjumaa koolidega. Tallinnas
viibiti Tallinna reaalkoolis, külastati ka riigikogu. Toimus mõttevahetusõhtu Kose-Lükati sanatoorses koolis. Harjumaa ühenduse
juhina pakkusin vaatamiseks-tutvumiseks
äsja avatud Peetri põhikooli-lasteaia ja Jüri

gümnaasiumi. Peetri kooli oli Rae valda
saabumise puhul tulnud külalisi tervitama
Rae vallavanem Raivo Uukkivi. Vallavanem
hämmastas külalisi, rääkides summadest,
mida vald viimase viie aasta jooksul on koolide ja lasteaedade renoveerimisse-ehitamisse investeerinud.
Tõsise konkursi tulemusena verivärske
Peetri põhikooli-lasteaia juhatajaks valitud
Luule Niinesalu hämmastas külalisi kõige
selle kaasaegse ja rikkalikuga, mis on mahutatud Peetri kooli.
Jüri gümnaasiumis tutvustas direktor
Maria Tiro, kuidas tänapäeval juhitakse hiigelkooli, kus on üle 800 õpilase ja üle 80
õpetaja. Mõne aasta eest renoveeriti kool
132 miljoni krooni eest. Pea kogu raha tuli
vallakassast. Lisaks uutele õppekorpustele
ehitati toona kooli juurde kogu Jüri alevikku
teenindav raamatukogu ja laiale piirkonna-

le sportimisvõimalusi pakkuv spordihoone
koos basseiniga. Üksmeelselt avaldati kahetsust, et miks küll meie kunagistes koolides ei olnud nii ideaalseid töötingimusi.
Paljud aastakümneid koole juhtinud ja aktiivselt kogu omavalitsuse kultuurielus osalenud koolijuhid olid rõõmsad, et jõukamate
ja koolisõbralike juhtidega valdades on leidnud võimaluse maksta endisele koolijuhile
pensionilisa või koguni kinkida elukohaks
olnud maja. Ka tänasel päeval on “vanad
sõjaratsud” leidnud palju võimalusi ühiskondlikus elus aktiivseks kaasalöömiseks.
Täname ülimat külalislahkust näidanud koolijuhte ja vallavalitsust.
Sven Allan Sagris
Harjumaa veterankooljuhtide
ühenduse esimees

Rae vallavanem Raivo Uukkivi tutvustab endistele koolijuhtidele valla haridusasutusi.

Rae kultuurikeskuses Jüris 20. oktoobril kell 18-21

tutvustav seminar naistele

“Jõud, rõõm, rahulolu naise ja emana”
Kuidas ma tunnen ennast ema ja naisena? Kas ma olen endaga kooskõlas?
Minu suhted. Minu ootused. Minu vajadused. Minu jõu allikad.
Seminaril tutvustatakse algavat 10-nädalast kursust.
Seminari tasu 30 EEK
Läbiviija: Maret Bergström, lähisõltuvuse terapeut
Registreerumine: maret.bergstrom@mail.ee või 512 8662

10. novembril kell 19.00
Rae kultuurikeskuses

Loeng-vestlusõhtu
“Feng shui tarkusi otsimas
Draakonimaalt Hiinast”
Lektorid
Janno ja Siret Seeder
Hind 150 krooni
Registreerimine
tel. 605 6759 või kultuur@rae.ee
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Jüri raamatukogu ootab Teid

noorte kirjanike
õhtule

kolmapäeval, 28. oktoobril
kell 16.00
Oma loometekste esitavad
kirjandusrühmitusse
Purpurmust Org kuuluvad
autorid Kaarel B. Väljamäe,
Urmo Mets ja Robert Randma.
Muusikaline vahepala
Tuuli Taulilt.
Rohkem infot: www.jyri.lib.ee
www.purpurmust.org

TANTSUFESTIVAL
18. OKTOOBRIL
11.00 – 15.00
JÜRI SPORDIHOONES
11.00 KÕHUTANTS
12.00 CHEERLEADER & SHOW
13.00 BAILATINO
14.00 HIP-HOP

Rae kammerkoor
võtab vastu uusi lauljaid
tenorite, baritonide ja basside
häälerühma.
Kooriproovid toimuvad
esmaspäeviti kell 18.30–21.00
Rae kultuurikeskuses.
Huvi korral palun saatke e-kiri
ning lepime kokku ettelaulmise
ajad.
Kersti Peterson
koorivanem
raekammerkoor@hotmail.com

Puitbrikett otse tootjalt!
25 kg kottides
ühe tonni hind 1950.- ja
neljakandiline 10 kg kottides
alusel 960 kg alus hinnaga 2200.Vedu Tallinnas ja lähiümbruses
tasuta.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Info ja tellimine tel 682 7227
GSM 5661 2555,
info@briketipoisid.ee
www.briketipoisid.ee

soodsamalt parimat

FESTIVALI PILET 75.SOODUSPILET 45.-

NB! KÕIGIL FESTIVALIL OSALEJATEL ON FESTIVALIPÄEVAL UJUMINE TASUTA.
LISAINFO TEL 622 4240

KÕHUTANTS

Treener Anna Puhk on professionaalne tantsija Moskvast, kes elab Eestis neljandat aastat. Anna on idamaiste
tantsude trupi Zahira (www.zahira.ee) liige ja tegeleb kõhutantsuga seitsmendat aastat. Annal on professionaalse
tantsijana töötamise kogemus Araabia Ühend-Emiraatides, Liibanonis, Tuneesias, Egiptuses ja Jaapanis. Ta on
osalenud mitmete rahvusvaheliste konkursside žüriides
ja tegeleb ka idamaiste tantsukostüümide disainimisega.
Treenerina on Anna tegev olnud veidi üle aasta. Kõhutantsutreening koosneb soojendusest, liikumiste õppimisest, liikumiste kombinatsioonide harjutamisest, painutustest ja venitustest. Treening sobib erinevate tantsulise
ettevalmistusega inimestele, samuti sobib treening ka
rasedatele (vastavalt enesetundele). Lisaks kõigele saab
treeningust veel ka hea enesetunde.

Treeningtunnid algavad
teisipäeviti ja neljapäeviti 19.00.

Meeldivaid treeninguid!
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Koduveini valmistamise saladusi
E

estlased on ammustest aegadest
oma veinid, õlled ja nn metsakohina napsud ise valmistanud. Isetegemisega kaasneb valmistamise rõõm ja
asjaolu, et saab palju odavamalt.
Siinkohal pakuksingi võimalust, kuidas
oma kodumarjadest ja puuviljadest hästi
head ning kvaliteetset koduveini valmistada.
Oleme harjunud, et veini tehakse suurtes klaaspudelites, mis on õrnad ja mida on
küllaltki raske pesta ning ümbervillimiseks
kõrgemale tõsta. Pudeli sulgemiseks on kasutatud plastiliini, pandud peale mulksutaja
või kummikinnas või hoopiski voolik läbi
purgis oleva vee. Loomulikult saab ka nii,
kuid vahepeal on elu edasi läinud ja koduveini tegemiseks ka vahendid muutunud.
Palju lihtsam on kääritada veini selleks ettenähtud toiduplastist 30-liitrises läbipaistvas ämbris, millele käib suletav kaas peale.
Ämbri välisküljel on mõõdud liitrites, et
teada, kui palju vedelikku ämbris on. Kaane
serva poole tuleb teha auk (mitte keskele),
millele asetatakse kummist tihend ja sellele
plastist mulksutaja. Sellist ämbrit võib veel
kasutada kapsaste ja kurkide hapendamiseks. Kui soovitakse siiski jääda suure pudeli juurde, siis selleks on plastiliini asemel
auguga kummist kork.
Nagu saia ei saa teha ilma pärmita, nii ei
saa ka head veini ilma veinipärmita. Miks
siis tuleb pärmi kasutada? Aga sellepärast,
et ühes marjas või puuviljas leidub sadu erinevaid pärmiseeni, mis suhkru lisades hakkavad omavahel võitlema. Kas peale jääb
käärimiseks halb või hea seen, seda ei tea
kunagi. Kui halb, siis läheb vein äädikaks.
Seetõttu tulekski kasutada pärmi, mis paneb
käärimisele õige aluse ja lühendab kääritusaega, samuti säilitab head maitseomadused
ning veiniteoga saab hakkama ka algaja.
Kahtlemata „metsikult“, st ilma pärmita
kääritades on saadud väga häid tulemusi kogenud veinimeistrite poolt. Ja mis neil üle
jäigi, kui nõukogude ajal ei olnud kusagilt
vajalikke aineid võtta.
Ise olen aastaid teinud veini veiniretseptpaki abil, kus sees on pärm, käärimise peataja ja selgitusained (želatiin ja pohlades leiduv hape) ning põhjalik õpetus koos mitme
veiniretseptiga.
Käärimise peataja on vajalik selleks, et
vein enam iial käärima ei läheks ja kui valmis vein tundub olevat hapu, saaks suhkrut
juurde lisada.
Selgitajad aitavad veini kristallselgeks
setitada, võttes endaga kaasa kõik halvad
jääkained (parkained ja pärmiosakesed),
mis tekitavadki unisust ja panevad pea valutama.
Oluline roll veini tegemise juures on voolikul. Tänapäeval kasutatakse teleskoopvoolikut, mis on varustatud korgiga. Korgi
ääre vahelt voolab vein voolikusse ja põhjast ei võta sadet kaasa. Vooliku teises otsas

on sulgur, mis on suureks
abiks pudelitesse villimisel.
Veel kasutatakse veiniteo juures hüdromeetrit.
Suhkrusisalduse mõõtjanäitab, millal käärimine
on lõppenud, saab arvutada veini kangust ja kui
vein on kristallselge ning
hapu, siis suhkrut juurde
lisades mõõdetakse suhkrusisaldust. On ju nii, et
inimese maitsemeel on
väga petlik ja kui mitmeid
kordi maitsta, siis ei saa
enam hästi aru, kas vein
on väga magus või hapu.
Pudelitesse villimisel on
vajalikud korkmaterjalist
korgid, korgipanija, pudeli
suule ilukapslid ja sildid.
Kõiki neid vahendeid
kasutades saamegi endale väga kvaliteetse
veini, mis on ilusti pudelitesse villitud ning
sahvrisse või koguni veinikeldrisse paigutatud ja alati võtta, kui vajadus tekib.
Sel aastal tegin võililleveini, mis tuli väga
huvitava maitsega, ja inimestele, kellele
olen pakkunud, on see väga maitsenud.
Korjasin umbes kaks liitrit võililleõisi,
millelt keerasin rohelised kannad ära, kuna
need on minu arvates kibedad, kuid on tehtud ka koos nendega. Arvan, et neid kollaseid
õisi peaks olema vähemalt neli kuni kuus
liitrit, usun, et siis tuleb veel maitsvam.
Tükeldasin koos koortega neli keskmise
suurusega sidrunit, lisasin 400 g rosinaid
ja kogu veiniteoks kulus neli kilo suhkrut.
Edasi tegin retseptpakis oleva õpetuse järgi.
Üks minu lemmikveinidest on mustsõstravein. Sellel veinil on väga hea aroom, maitse
ja hästi ilus värv. Prantsusmaal veinimõisates käies oli meil mustsõstravein kaasas ja
me pakkusime seda sealsetele veinimeistritele. Nad olid lausa vaimustuses.
Et mustsõstraveini teha, on vaja 4 kg suhkrut ja 4 kg mustsõstraid, mis tuleb purustada
ning taas läheb käiku veiniretseptpakk.
Aga mis siis teha, kui ei ole oma marju ja
puuvilju? Selleks on olemas viinamarjamahlast tehtud kontsentraat, mis on 5-liitristes
ilukannudes või kanistrites. Juures on kõik
vajalikud ained ja õpetus. Vein saab valmis
umbes kuu ajaga, kuid parema maitse saab
pärast 2-3 kuud laagerdamist.
Oleme harjunud, et veini valmistamiseks
pressitakse marjadest või puuviljadest mahl.
Tegelikult mahla vajatakse ainult siidri valmistamiseks. Veini jaoks purustatakse marjad või puuviljad, sest just koores on kõige
enam maitset ja vitamiine. Samas võib ikkagi ka mahlast veini teha, kuid siis tuleb
jälgida, kui vänge mahl on, ja vajaduse korral vett juurde lisada. Vett võib olla kuni 1/3
mahla kogusest.

Veel võib veini teha ka õunamahla pressimisel järele jäänud massist või vanadest
moosidest ja mahladest. Moosi peaks olema
4-6 liitrit ja sinna enam suhkrut ei lisata. Õunamassi pannakse ämbrisse 8-10 liitri jagu
ning lisatakse 4 kg suhkrut.(Palju erinevaid
retsepte leiate aadressilt www.koduvein.ee)
4 kg suhkruga tuleb veini kanguseks 11%.
Kui soovitakse kangemat veini võib suhkrut
juurde lisada, kuid mitte üle 6 kg.
Veinidest on räägitud, nüüd väheke õllepruulimisest.
Tänapäeval on olemas erinevaid õllekontsentraate/maltoosasid, mis võimaldavad valmistada õlut vastavalt inimese maitsele väga
heledast kuni hästi tumedani. Purk on mõeldud 25 liitri õlle valmistamiseks, kaalub
1,8 kg ja juures on õllepärm ning õpetus.
Selline õlu pannakse käärima jällegi 30liitrisesse plastämbrisse ja hiljem valatakse
ümber ankrusse või pannakse pudelitesse.
Pudelid suletakse õllepudelikorkidega spetsiaalse korgipanija abil. Kogu õlletegu võtab
aega umbes üks kuu. Aga tulemus on seda
väärt. Õlu on selge ja läbipaistev. Seda õlut
ei pea kiirelt ära jooma, vaid see võib seista külmas kohas terve aasta või rohkemgi.
Seistes õlu laagerdub ning maitse muutub
paremaks.
Paljud eestimaalased juba teavad, kuidas
tänapäeval veini ja õlut võib valmistada,
kuid väga paljud veel ei tea, mistõttu otsustasingi sellest kirjutada. Kui meil majanduses läheb just nii nagu on, siis arvan, et
just nüüd on õige aeg hakata jälle jooke ise
valmistama.
Kui tekkis küsimusi, siis vastan meeleldi
ja annan nõu.
Edu veini villimisel ja õllepruulimisel!
Ostuinfo kodulehel www.koduvein.ee või
tel: 5647 9962; 565 3832
Ülle Otsus
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Lagedi põhikooli õpilased armastavad
loomaaias käia

Lagedi põhikoolis on traditsiooniks sügiseti loomaaeda külastada.
3. septembril olid loomaaias 3. klassi lapsed.
Rebecca: „Läksime loomaaeda juba teist
korda. Nagu ka eelmisel korral, sõitsime
linna rongiga ja sealt edasi trolliga. Pärast
seda, kui õpetaja oli ostnud piletid ja olime
loomaaeda sisenenud, jäime giidi ootama.“
Denis: “Mina koos teistega ronisin kivikaru peale. Õpetaja tegi meist pilte. Siis tuli
meie juurde tädi, kes jutustas loomadest.“
Kerstin: „Giidi nimi oli Noora. Läksime
lahedaid loomi vaatama.“
Reimo: „Nägime palju kitsi. Ühel kitsel olid väga põnevad sarved. Need sarved

meenutasid mulle vedru. Sarved olid väga
keerdus.“
Tommy: „Kaljukits suudab igast mäest
üles ronida.“
Denis: „Siis läksime kaameleid vaatama.
Tädi rääkis, et nad sülitavad, kui on ehmunud.“
Reimo: „Kaamelite jalad olid väga imelikud. Neil olid vahvad küürud.“
Rene: „Loomaaias nägime elevante. Nad
olid väga suured. Minu isa viib neile süüa.
Isasel elevandil olid kihvad ära lõigatud,
sest need olid haiged.“
Egert: „Saime teada, et elevantide vaatamiseks on ehitatud pikk torn.“
Denis: „Tõusime torni, sealt oli väga hästi
elevante näha.“
Rene: „Nägime ka piisoneid. Piisonid on
väga ilusad loomad.“
Denis: „Pärast läksime vaatama, kuidas
hülged ujuvad. Oli huvitav vaadata, kuidas
nad hüppavad.“
Tarmo: „Nägime veel erinevaid linde.“
Kerstin: „Toitsime linde.“
Tarmo: „Mulle meeldisid kõik loomad.“
Egert: „Mulle meeldisid hülged, elevandid ja kängurud. Veel meeldis mulle ronida
nööri mööda torni otsa.“

Kerstin: „Ma ronisin torni tippu ja alla
ning jälle tippu ja alla.“
Kristiina: „Pärast käisime kohvikus ja
ostsime asju. Sõitsime Balti jaama ja läksime rongile.“
Rebecca: „Koju jõudes olin ma väga väsinud. Oli pikk ja tore päev!“
14. septembril viibis loomaaias 5. klass.
Vaatamata sellele, et esmaspäeviti troopikamaja kinni on ja mõned loomad olid ära, oli
viiendikkudel suurepärane tuju. Meeleolu
läks veel paremaks siis, kui kõht McDonaldsis täis sai.
Kelly: „Mulle meeldis kõige rohkem tiigripuuri juures.“
Oliver: „Kõige parem loom oli pärdik.“
Robin: „Mina nägin koos tüdrukutega
oravat, kes hüppas vabalt loomaaia jalutusteedel.“
Angelina: “Mulle meeldis ka väga orav.“
Linell: „Mulle meeldisid loomaaias tiiger
ja elevant. Meeldis McDonaldsis.“
Sander: „Lõbus oli vaadata, kuidas elevant liiva sees toimetas.“
Õpilaste arvamusi kogusid õpetajad Tiina
Puuste ja Natalja Lavrova.
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Rae valla kuues külade päev Kadaka külas
Kena traditsioon sai järje ka sellel aastal,
kui korraldati taas Rae valla külade päev ja
seekord siis Kadaka külas. Vardasse tõmmati Rae, RVAKS-i ja Kadaka küla lipp.
Kohale olid tulnud pea kõigi külade-alevike
esindajad, vaid kahest külast polnud kedagi.
Registreerunud külalisi oli 700, tuldud oli
Mulgimaalt, Lääne-Virumaalt, Järvamaalt
kui ka Tallinnast, lähivaldadest ning oma
valla küladest.
Tähistati külaliikumise X aastapäeva.
Kõik endised ja praegused külavanemad
said endale külaliikumise logoga meened.
Meile tantsisid Rae kultuurikeskuse naisterühm Jürid-Marid, noorterühm
Sukad&Tagi, Jüri gümnaasiumi lasterühm.
Laulsid nii oma küla noored laulikud kui ka
ansambel Paps ja Pojad, kelle laulu saatel
tantsiti hiliste õhtutundideni.
Tegevust jagus nii noortele kui ka vanadele. Külad võtsid mõõtu heinapalli- ja pakumängus, samuti oli tuletõrjealane võistlus.
Külavanemad pidid ära arvama õiged teraviljad, mis ei olnudki väga kerge ülesanne.
Võitja selgus alles II voorus ja selleks osutus
Seli külavanem. Samuti toimus traditsiooni-

line mälumäng, mille teemaks oli Kadaka
küla, kadakas ja küsimused laiast ilmast. Iga
soovija sai ka ennast individuaalselt proovile
panna karkudega käimises, kuulitõstmises,
kirsavõrgus ja pimedast kotist ühesuguste
asjade võtmises. Kes soovis, võis kududa külasalli, mida sai kududa mõlemast otsast. Ka
lastele jätkus tegevust joonistades, kividele
maalimises, mõistatusi lahendades, toimusid võistlused lastele kui ka peredele. Soovi
korral võis hobusega sõita, batuudil hüpata
ning süüa jäätist ja suhkruvatti. Tasuta pakuti ka külasuppi, mis oli väga maitsev.
Samuti palusime külade ja alevike esindajatel kaasa tuua kodutöö, mille teemaks oli
“Kadakas”. Paljud külad-alevikud olid asja
tõsiselt võtnud ja meile tõeliselt kena üllatuse valmistanud. Toodi kroon, silt ja kepp,
mis olid kadakapuust, kaks kadakat juurtega
(üks neist toodi lausa Saaremaalt), samuti
pilte ja luuletusi, muistendeid ja lugusid. Ei
puudunud ka õlu, džinn ja juust.
Enne autasustamist oli meile külla tulnud
Viljandi tantsurühm Vabajalg, kes esines
meile paari meeleoluka tantsuga. Samuti
tehti kiirkursus line-tantsus. Kõik, kes taht-

sid ja soovisid, said tantsusammud selgeks.
Ja oligi aeg välja kuulutada 2009. aasta
külade päeva võitja - Suursoo, teiseks jäi
Peetri küla ja kolmandaks tuli Karla. Taas
langesid lipud, et järgmisel aastal jälle kokku saada Karla külas ja ühiselt meeleolukas
päev veeta.
Suur aitäh kõigile kodutöö toojatele, toetajatele ja osalejatele!
Marju Lutt
Kadaka küla külavanem

On külade päev meie külade pidu,
mis liidab ja tihendab külade ridu,
see päev oli ilus ja tegevust täis üks müdin ja madin seal platsi peal käis!
Siin tänada tahaks Kadaka rahvast,
see päev oli meie jaoks tore ja vahva!
Luuletas Vaidasoo külavanem Kaia

Maakaitsepäev Soomes
Harju kaitseliidu koostöö Soome Uudenmaa maakaitsepäevadega
on kestnud aastaid. Eesti Vabariigi Harju maakonna maakaitsepäevad on saanud oma alguse Soome samanimelisest üritusest. Harjumaa maakaitsepäevad toimusid esmakordselt 1995. aastal Rae vallas, nende pidulik lõpetamine toimus Lagedil Eesti vabadusvõitluse
muuseumis ning selle käigus istutati Lagedi muuseumi parki kolm
tammepuud, mis on jõudsalt kasvanud. Lagedi Vabaduse pargis kasvab nüüdseks juba 96 nimelist tamme.
Uudenmaa 27. maakaitsepäeva ja reservohvitseride 50. aastapäeva
tähistati Soome Vabariigis, kus Harju kaitseliitu esindasid Ülo Kurgpõld, Andres Sinna, Rein Peetrimägi, Nikolai Vojeikin ja allakirjutanu.
2009. a osalesime Soome Vabariigis mitmetel sõjalistel õppustel,
sealjuures maakaitsepäeval. Soome riik tegeleb palju oma noorsoo
kasvatamisega, pööratakse tähelepanu kergete puuetega noortele,
kellele on korraldatud mitmeid sõjalisi õppusi.
Tuusulas toimunud pidulikul aktusel autasustati pikaajalise koostöö eest Harju kaitseliidu liikmeid Kurgpõldu, Sinnat, Peetrimäge,
Vojeikinit ja allakirjutanut Soome maakaitse teenete medaliga. Soome maapäevadel külastati Möntsälä kirikut, kus mälestati kodumaa
eest langenuid ja asetati kangelaskalmistule pärjad. Maapäevade lõpetuseks korraldati sõjameeste ja veteranide suurejooneline paraad.
Maakaitsepäevad lõppesid kauni kontserdiga Märtsäli kultuurimajas.
Ilusat kuldset sügist Rae valla rahvale!
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse muuseumist Lagedil
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Karjääriteenused noortele Ida-Harju
Teabe- ja Nõustamiskeskuses
Mis on karjäär ja karjäärinõustamine?

Ajal, mil iga töökohta üha enam hinnatakse, on parim aeg mõelda oma karjääri planeerimisele. Sageli võrreldakse seda redelil
ronimisega- nähakse vaid ametialast liikumist üha kõrgemale positsioonile. Süvenedes tööga seonduvatesse valikutesse tõdeme, et need hõlmavad endas palju erinevaid
teemasid.
Kõik meie elu puudutavad otsused, ka
ametialane töö ja tegevus, sõltuvad meie
isiksusest, huvidest ja väärtustest ning elurollide täitmisest. Rääkigem siis ka karjäärist laiemalt - pigem kui eluteest – elurollide
ja tegevuste vahelistest seostest, muutumistest, arengust. Tähtis on teadvustada, milline
inimene ma tahan olla, mis on mulle tõeliselt oluline, mida ma saan ja soovin ise teha
selleks, et elada õnnelikku elu. Igaüks meist
on omal moel ainulaadne ja andekas. Oluline on oma talent avastada ja seda parimal
viisil enda ja teiste heaks rakendada.
Karjääri mõistet seostatakse tihti vaid
ametialase edukusega. Kas kõrge palk ongi
edukus ja kas väline heaolu tagab ilmtingimata sisemine rahulolu? Kas noor on kiirustavas maailmas lootusetult rongist maas, kui
ta ei saa kohe peale gümnaasiumi tunnustatud kõrgkooli? Kuhu me õigupoolest kiirustame? Küsimusi ongi palju ja igaüks otsib
vastuseid omal moel. Ilmselt saab kogeda
rahuolu inimene, kelle elurollid on omavahelises kooskõlas.
Enesetundmine, töömaailma võimalused
ja sobiva eriala leidmine on olulised teemad
nii kogenud täiskasvanute kui ka noorte
jaoks, kes on alles oma valikute alguses. Üks
võimalus on küsimustele vastuseid otsida
koos karjäärinõustajaga. Karjäärinõustaja
ülesandeks on kliendi toetamine karjääriplaneerimisega seotud otsuste tegemisel, lühemate ja kaugemate eesmärkide püstitamisel,
lähtuvalt nõustatava isiksusest ja võimetest.
Karjääriinfo spetsialist aitab inimesel leida informatsiooni enesetundmise, õppimisvõimaluste, tööturu ja kõige muu kohta, mis
toetab karjääriplaneerimist.

Karjääriteenused noortele Harjumaal

Noortele ja nendega seotud sihtgruppidele
pakutakse karjääriinfo ja -nõustamise teenuseid maakondlikes teabe- ja nõustamiskeskustes. Harju maakonnas on teenuse pakkujateks Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus,
Lääne-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus,
Tallinna noorte infokeskus ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskus.
Perioodil 2008 - 2011 pakume teenuseid

Euroopa Sotsiaalfondi toetusel rahastatava
programmi “Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames. SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskuse poolt koordineeritava
programmi peaeesmärgiks on ühiskonna ja
inimeste vajadustele vastavate karjääriteenuste muutmine sihtgruppide jaoks kättesaadavaks ning karjääriteenuste arendamine
süsteemseks ja jätkusuutlikuks. Programmi
tegevustesse kaasatud keskuste otsesteks
teenusteks on karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine noortele ning nendega
seotud sihtgruppidele (lapsevanemad, õpetajad).
Eriti oluline on jõuda piirkonna 9. ja 12.
klasside õpilasteni, kellel seisavad ees tähtsad valikud peale klassi lõpetamist. Kuid
karjäärinõustaja on soovitav kooli kutsuda
juba varem – kohtuma õpilastega alates 7. ja
8. klassist, sest otsustamise küpsus ei saabu
üleöö.
Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ja
Anija valla omafinantseeringu toel on kavas
2010. a alustada Anija mõisas Ida-Harju
Teabe- ja Nõustamiskeskuse tegevuseks vajalike ruumide renoveerimist.

Ida- Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus

Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuses
(MTÜ Koostöökoda) pakume noortele karjääritöötubasid, mitmekülgset noorte infot,
grupiviisilist ja individuaalset nõustamist.
Karjääritöötoas käsitleme aruteludes ja
rühmatöödes karjääri planeerimist toetavaid
teemasid, õpitakse ennast ja kaaslasi paremini tundma, täites töölehti, teste ja küsimustikke. Töötoad toimuvad kokkuleppe,l
kas nõustamiskeskuses, koolis või noortekeskuses. Osalejaid ootame ühele kohtumisele soovitavalt kuni 20, töötoa kestus ca 2
tundi.
Töötubade peateemad on:
• Iseenda tundmaõppimine (isikuomadused, huvid, võimed)
• Töömaailm ja ametid (töömaailma ootused, ametite tutvustus, töö otsimine; CV,
kaaskirja, motivatsioonikirja kirjutamine;
tööintervjuu)
• Haridus (õppimisoskus, haridussüsteem
Eestis, haridusastmete omavahelised seosed)
• Infootsingud (õppimisvõimalused, huviharidus, töömaailm, noorte infoportaalid)
• Sotsiaalsete oskuste harjutamine (kuulamine, kontakt, usaldus, meeskonnatöö, „ei“
ütlemine, konflikti lahendamine)
Karjääritöötoa saab tellida kool, noortekeskus või KOV. Töötoad komplekteerime

vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.
Valik oleneb kindlasti sellest, milliseid karjääriteemasid on juba puudutatud. Ühe kohtumise jooksul käsitleme kuni kahte teemat.
Karjäärinõustamisele võiks kindlasti
tulla siis kui noor kõhkleb oma valikutes.
Karjäärinõustamine aitab oma soove ja vajadusi teadvustada ning õppida leidma informatsiooni õppimisvõimaluste ja tööturul
toimuva kohta - annab võimaluse kiirestimuutuvas maailmas lihtsamini orienteeruda. Nõustamise protsessis tegeleb kliendiga
karjäärinõustaja ning karjääriinfo spetsialist. Soovi korral on võimalik täita GATB
võimete test või Hollandi kutse-eelistuste
test. Nõustamisele võib noor tulla nii individuaalselt, koos vanemaga, kui koos sõpradega (kuni viis inimest).
Teeme õpilastega koostööd noorte huvide
ja vajaduste väljaselgitamises karjääriteenuste tõhusamaks osutamiseks. Noorteaktiivid on meile abiks olnud ka keskuse reklaammaterjalide väljatöötamisel.
Õpetajaid saame toetada karjääriteemaliste ürituste korraldamisel koolis, karjäärialase tegevuskava koostamisel, koostöös
lastevanematega ning õppematerjalide, koolituste ja info vahendamisel. Lapsevanematele kui noorte karjäärivalikute toetajatele ja
mõjutajatele pakume nõustamist, loenguid
ja infoõhtuid. Sageli märkab noore vajadusi
noortekeskuses töötav noortejuht või kohaliku omavalituse töötaja. Oleme tänulikud,
kui meiega võetakse ühendust või edastatakse meie kontaktid abivajajale.
Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskuses
ootavad teid kaks karjäärinõustajat: Lydia
Kruusmann ja Kristel Kadapik, karjääriinfo
spetsialist Triin Rõõmusoks ning noorteinfo spetsialist Annely Aasalaid. Käesoleval
aastal pakub vene õppekeelega koolides
nõustamist ja infot ka venekeelne karjäärinõustaja.
Keskus töötab Anija mõisas esmaspäevast
reedeni kella 10.00 – 18.00. Nõustamiseks
on vajalik eelnev kokkulepe telefoni või
e-maili teel. Küsimuste ja infosoovi puhul
võib julgesti pöörduda meie poole nii telefoni, e-maili, msn-i kui skype-i kaudu.

Telefon: 608 4325 või 5804 1270
e-mail: noored@koostyykoda.ee
msn:koostyykoda@gmail.com
skype: ida-harju.karjaarikohvik
Ootame kõiki huvilisi!
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Too sõber trenni

Tuues meile uue kliendi, kes ostab endale 10 korra või kuukaar
di, saab klienditooja oma 10 korra või kuukaardi poole hinnaga.
Kehtib ainult sihtgrupiti – laps toob lapse, nooruk toob nooruki,
täiskasvanu toob täiskasvanu ja pensionär toob pensionäri.

Vesiaeroobika

Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti 12.00, 17.30
ja 18.45. Treener Maiu Herzmann.

Laste tervisestuudio

Individuaalsed ujumistunnid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti 15.00–16.30 ning võimlemistunnid esmaspäeviti 17.30, teisipäeviti 15.00 ja kolmapäeviti 17.00. Info ja registreerimine telefonil
507 9260.

Judoklubi AITADO

Laste treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti. Treenerid Krister Parbo ja Mihkel Pulk.
Täiskasvanute enesekaitsekursus toimub pühapäeviti 18.30. Treener Krister Parbo. Info ja registreerimine telefonil 5648 4950.

Tai poks

Tai poksi klubi Fighter Gym treeningtunnid toimuvad esmaspäeviti 20.00, kolmapäeviti 20.00 ja reedeti 18.00. Treening sobib nii
meestele kui ka naistele. Info ja registreerimine telefonil 5347 4146.

Sporttantsuklubi Palestra ootab trenni väikeseid
tüdrukuid

Treeningtunnid algavad esmaspäeviti ja reedeti 14.30. Treeningutesse saab ennast registreerida meili teel palestra@palestra.ee
Rohkem informatsiooni leiate www.palestra.ee või helistades
telefonil 512 2220.

Aeroobika ja Pilates

Treeningtunnid toimuvad endiselt esmaspäeviti ja kolmapäeviti.
Pilates kell 19.00 ja aeroobika kell 20.00. Treeneriks Kristi Pedaru.

Kõhutants

Treeningtunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19.00.
Treeneriks on Anna Puhk.

Indrek Sei ujumiskool

Treeningtunnid edasijõudnutele toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti ning algajatele reedeti. Treener assistent Britta Westholm.
Info ja registreerimine telefonil 5559 6663 või e-kirja teel
brittawest@hotmail.com

Spordiklubi Fortuna

Kutsub 6- kuni 14-aastaseid lapsi tegelema ujumise ja lestaujumisega. Info ja registreerimine telefonil 5569 2569.

Personaaltreenerid

Marek Sooääre juurde saab aegu broneerida, kui kirjutate terviseklubi@yahoo.com või helistate 524 4927.
Kestvusalade personaaltreeneri Urmas Põldre juurde saab aegu
broneerida kirjutades urmas.poldre@jyri.edu.ee või helistades 513
2072.

Täiskasvanute ujumiskursus

Sul on võimalus parandada oma ujumisoskust või alustada täiesti
algusest!
Kursus koosneb 12 tunnist (E, K) ning maksab 1080 EEK. Kursusele on võimalik registreerida ka lapsi al 12. eluaastast. Treener Teet
Daaniel.
Info ja registreerimine 622 4240 või e-kirja teel info@raespordikeskus.ee
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Pensionäride soodusujumine

Esmaspäevast reedeni, ajavahemikul 14.00–16.00 on pensionäridel võimalik osta 1,5-tunnine ujulapääse 20 krooni eest. Sooduspileti
ostmisel on vaja esitada pensionitunnistus.

Massaaž

Tervist ja töövõimet taastavat massaaži pakuvad Teile oma ala professionaalid Anni Sarv 5345 2070 ja Raina Sinisalu 5332 8192.

Kinkekaart

Saabusid müügile Rae valla Spordikeskuse kinkekaardid
väärtuses 250.- ja 500.Tee oma sõbrale sportlik kingitus.

Sportlikud sünnipäevad

Jüri spordihoones on võimalik pidada nii laste kui ka täiskasvanute sportlikke sünnipäevi. Võimalus on rentida ujularadu ja erinevaid
saale. Torti saab süüa aeroobikasaalis või siis nõupidamisruumis. On
võimalik tellida ka juhendaja, kes aitab mänge ja võistlusi korraldada. Lisainfot saab telefonil 622 4247 või saatke oma soovid meili teel
info@raespordikeskus.ee

Kõik kabe- ja malehuvilised

Pakume teile võimalust kolmapäeviti Jüri spordihoones koos
käia.
Kui olete sellest huvitatud, siis helistage telefonil 622 4247 või
kirjutage info@raespordikeskus.ee, et siis juba leppida kokku kindel
kellaaeg.

Külasta ka meie kodulehte www.raespordikeskus.ee
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Jüri gümnaasiumi õppeaasta algas sporditähe all
Selleks, et laste suvist arengut näha ning spordiaasta kiiresti käima tõmmata,
alustati Jüri gümnaasiumis esimeste võistlustega juba septembri teisel nädalal.
Kooli kompleksarvestuses võeti septembris mõõtu esimesel alal - teatejooksudes, kus osalesid kõik klassid alates esimestest ja lõpetades viimastega. Distantsid
erinesid vanusegrupiti: esimene klass jooksis pendelteatejooksu ning neli korda
pool staadioniringi, teistes vanusegruppides aga täiendas pendelteatejooksu neli
korda staadioniringi-pikkune distants. Igast klassist osales kümme võistlejat. Parimatena torkasid silma 1.c klass ja 2.a klass, tihe rebimine oli 7.h ja 7.r vahel,
samamoodi võistlesid tihedas konkurentsis 9.b ja 8.r ning 10.r ja 12. r. Võitjateks
osutusid
siiski 7.r,
9.b ja 12.r klass.
Eritellimus
mööbel
Lisaks mahutati septembrisse veel Harjumaa koolidevahelised jalgpallivõistKöögid,
garderoobid,
ja toimunud alagrupimängudes saavutasid
lused,
kus Jüri
spordikeskuseesikustaadionil
vannitoa
mööbel,
büroomööbel
teise
koha 8.-9.
klasside poisid
ning oma alagrupi võitsid kuni seitsmendate klasside mängijad. Erinevate alagruppide võitjad kohtusid paar päeva hiljem Laagri
kooli staadionil, kus jürikad said jagu nii Kurtna põhikoolist, Maardu põhikoolist
Küsi
infot: 56 Laagri
610 792
kui
ka võõrustajast
koolist. Finaalis jäädi alla vaid Maardu gümnaasiumile.
56tublis
290 võistkonnas
229; Tel: 633
3215Ivar Veskus, Andree Porila, Oliver Hünerson,
Jüri
mängisid
Erik
Toomet,
Kvašnin kuuendast klassist ning Alex Talisainen, Rain
Faks:
633 Aleksander
3275
Mürkhain ja Karl-Gustav Solman seitsmendast klassist.
info@uukren.ee
23. septembril aga leidis Jüri gümnaasiumi 16-liikmeline jooksutiim võimaluse
www.uukren.ee
osaleda
Nõmme Sügisjooksul, kus jõuti erinevates vanusegruppides koguni kümnel korral esikümnesse. Paljudele noortele sportlastele oli see esimene võimalus
Tallinna koolinoortega jõudu
katsuda. Tublid neljandad kohad
saavutasid Kendra-Lisbeth Laid
4. klassist 500 meetri jooksus,
Ermo Ehas 6. klassist samal distantsil ja Karl Sirak 8.klassist
Üldehitusja remontööd
1000 meetri jooksus.
• Üldehitusja remonttööd
Olen veendunud, et aktiivse
korteritele
eramutele
korteritele
ja ja
eramutele
septembri hea sportlik start anelektrija santehnilised
tööd
• Elektrija santehnilised
tööd
dis tubli hoo sisse kogu koolispordiaastale.

Küsiinfot:
infot: 5663
0915
Küsi
56 630
915
Tel. 633 3215, faks 633 3275
Tel: 633 3215, Faks 633 3275
info@uukren.ee
info@uukren.ee
www.uukren.ee
www.uukren.ee

LUMEKORISTUS JA
LIBEDATÕRJE 24h

• Haljastustööd
• Niitmine ja trimmerdamine alates 0,25 kr/m² kord
• Haljasalade, tiikide ja teede projekteerimine
ning rajamine
• Haljasalade ja teede korrashoid aasta ringi
• Piirdeaedade ehitus ja parandus
• Kopatööd
• Konteiner- ja kallurveod ning konteinerite rent
• Kasvuhoonete müük ja paigaldus
• Mahutite ja imbväljakute müük ning paigaldus
• Kojamehe- ja koristajateenused
(täislahendused nt: ühistutele, logistikakeskustele)

www.rkmteam.ee info@rkmteam.ee
GSM 5558 3483

Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi
spordijuht

Kendra-Lizbeth Laid, Ariina Mürkhain ja Mairiin Mürkhain rõõmustavad oma heade tulemuste üle Nõmme
Sügisjooksul koos vahva maskotiga.
Foto: Urmas Põldre

Vajad uut köögimööblit või soovid olemasolevat
natuke värskendada?
OÜ Breivi teostab:
• konsultatsiooni Sinu kodus
• projekti- ja hinnapakkumisi
• vannitoamööbli müüki
• mööbli uste, furnituuri jne müüki
• mööbli, uste, furnituuri paigaldustöid

507 3963 Viktor
info@breivi.ee
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Ohvriabi – abiks inimestele, kellele on
põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju
Ohvriabiteenus kui sotsiaalteenuse osutamise riiklik süsteem rakendus 1. jaanuarist
2005, mil jõustus ohvriabi seaduse vastav
peatükk. Sotsiaalkindlustusametisse moodustatud ohvriabi osakonnas ja 16 ohvriabikeskuses üle Eesti töötab täna 27 ohvriabitöötajat. Ohvriabikeskused paiknevad igas
maakonnas ja asuvad valdavalt politseiosakondades. Ohvriabitöötajate ja politseiametnike vaheline koostöö on osutunud edukaks
ning tihti saavadki ohvrid ja nende ülalpeetavad esmase informatsiooni ohvriabiteenuse
kohta just politseiametnikelt.
Ohvriabitöötaja puutub peamiselt kokku
juhtumitega, kus on tegemist seksuaalse,
füüsilise või vaimse vägivallaga (sh perevägivald, lastevastane vägivald), halva kohtlemise või hooletusse jätmisega. Viimasel
ajal on sagenenud juhtumid, kus ohvriabitöötajate poole pöörduvad abisaamiseks
inimesed, kellel on tekkinud üle jõu käivaid
maksekohustusi. Erinevaid meetodeid kasutades ja teisi spetsialiste kaasates püüavad
ohvriabitöötajad säilitada või parandada vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõimet. Võlgadesse ja makseraskustesse
sattunud klientidele antakse probleemide
lahendamiseks esmast võlanõustamist. Ohvri
ärakuulamine, emotsionaalse toe pakkumine,
informatsiooni jagamine edasise abi saamise
võimaluste kohta ning abistamine suhtlemisel teiste asutustega on ohvriabitöötaja peamisteks tööülesanneteks.
Ohvriabiteenuse käivitamisel seati prioriteediks pere- ja lastevastane vägivald. Elanikkonna teavitamiseks korraldavad ohvriabitöötajad seminare pere- ja lastevastase
vägivalla teemadel. Teavitustöö on andnud
tulemusi ning ohvriabitöötajate poole on järjest rohkem hakanud pöörduma abivajajaid,
sealhulgas ka naisi, kes on perevägivalla all
kannatanud aastaid. Kohtumine ohvriabitöötajaga aitab inimesel esmalt enda mõtteis
selgust saada, oma olukorda analüüsida ja
järgmisi tegevusi planeerida.
Raskemate kuritegude ohvriks langenud
inimesed vajavad kindlasti psühholoogilist
nõustamist ja ka põhjalikku ravi. Perevägivalla keskel on peaaegu alati ka lapsed, kellele traumeerivad üleelamised võivad jätta jälje kogu eluks, kui nendega ei tegeleta. Alates
2007. aastast hüvitab riik ohvriabiteenusena
süüteo ohvritele psühholoogilise abi kulud
juhul, kui süüteo kohta on algatatud väärteo- või kriminaalmenetlus. Ohvriabitöötaja
hindab vastava küsimustiku abil kannatanu
psühholoogilise abi vajadust ja otsib ka sobiva teenuse osutaja. Lisaks otsesele ohvrile saavad psühholoogilise abi kulu hüvitist
taotleda ka tema perekonnaliikmed, sest tihti
kannatab süüteo tõttu kogu perekonna toimetulek. Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse
ühe kuupalga alammäära ulatuses (tänavu
4350 krooni) ühe pereliikme kohta ning kolme kuupalga alammäära ulatuses perekonna
kohta. Psühholoogilise abi kulude hüvitamist
saab taotleda hiljemalt ühe aasta jooksul süü-

teo kohta väärteo- või kriminaalmenetluse
algatamisest. Vastav taotlus koos eeluurimisasutuse tõendiga süüteo algatamise kohta tuleb esitada ohvriabitöötajale.
Lisaks eelspool kirjeldatud ohvriabiteenusele, mida on õigus saada kõikidel süüteoohvritel, makstakse kuriteoohvritele riiklikke
hüvitisi. Kuriteoohver on inimene, kes on
langenud vägivallakuriteo ohvriks. Vägivallakuriteona mõistetakse otseselt isiku elu või
tervise vastu toimepandud kriminaalkorras
karistatavat tegu, mille tagajärg on kannatanu surm, raske tervisekahjustus või vähemalt
kuus kuud kestev tervisehäire. Ohvriabi seaduse alusel hüvitatakse 80 % kuriteoga põhjustatud varalisest kahjust, kuid kokku mitte
rohkem kui 150 000 krooni. Näiteks hüvitatakse kuludokumentide alusel kannatanu ravikulud, ohvri matusekulud, abivahenditele
ja riietele tekitatud kahju.
Ohvriabitöötajad teevad koostööd politseiasutustega, kohalike omavalitsustega, tervishoiu-, pääste- ja hoolekande- ning muude
asjaomaste ohvrile vajalikke teenuseid pakkuvate asutustega.
Aasta-aastalt on ohvriabitöötajate poole
pöördujate arv kasvanud. Kui 2005. aasta lõpuks oli vastuvõtul käinud natuke üle 3000
pöörduja, siis 2008. aasta lõpuks oli pöördujaid juba üle 4000. 1/3 pöördujatest on probleemiks pere- või lastevastane vägivald.
Lisateavet ohvriabiteenuse ja kuriteoohvritele makstavate riiklike hüvitiste kohta
saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
www.ensib.ee.
OHVRIABIKESKUSE ASUKOHT
Ida Harju politseiosakond – Maardu, Karjääri 11
OKSANA SVIRIDENKO tel. 600 6204
NB! Kuusalu. Vastuvõtt toimub iga kuu
esimesel neljapäeval kella 13.00–15.00 Kuusalu Almakeskuses (Kuusalu tee 25).
NB! Kose. Vastuvõtt toimub iga kuu kolmandal neljapäeval kella 12.00–14.00 Kose
Päevakeskuses (Hariduse 2, Kose).
NB! Jüri. Vastuvõtt toimub iga kuu teisel
teisipäeval kella 13.00–15.00 Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri).
NB! Kehra. Vastuvõtt toimub iga kuu
esimesel teisipäeval kella 10.00–13.30 Anija Vallavalitsuses, Kreutzwaldi 6 (2. korrus): 08.09.2009, 06.10.2009, 03.11.2009,
01.12.2009.
Soovijail on vajalik vastuvõtule ette registreerida telefonil 600 6204 (Harju Ohvriabikeskus) või saata kirjalik teade e-mailile:
oksana.sviridenko@ensib.ee
Samas on võimalus pöörduda teistesse
ohvriabikeskustesse Tallinnas.
Vastuvõtt kõikides ohvriabikeskustes
esmaspäeval 9.00–12.00 ja 13.00–18.00
kolmapäeval, reedel 9.00–12.00 ja
13.00–16.00
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POLITSEITEATED
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE:
11. septembril kella 12.30 ajal lõi 61aastane mees Jüri alevikus kaupluse
turvatöötajat. Politsei pidas mehe
kinni ja toimetas politseiosakonda.
VARGUSED
2. septembril varastati Rae vallas
Jüri alevikus asuvast elamurajoonist
tõkkepuu. Varaline kahju on 21 000
krooni.
3. septembril varastati Rae vallas
Vaskjala külas pargitud autost käekott rahakoti, dokumentide ja teiste
isiklike asjadega. Samuti varastati
ka auto valuveljed. Varaline kahju on
35 000 krooni.
4. septembril varastati Rae vallas
Jüri alevikus asuvast ehitusobjektilt
tööriistad. Varaline kahju on 9 000
krooni.
7. septembril varastati Rae vallas Seli
külas asuvast kuurist tööriistad ning
jalgratas. Varaline kahju on 11 400
krooni.
9. septembril varastati Rae vallas Veskitaguse külas pargitud autolt kaks
ratast ja selle kõrvalt veesuusad. Varaline kahju on 26 000 krooni.
11. septembril varastati Jüri alevikus
Väljaku teel lukustamata korterist
kaks sülearvutit. Kahju kokku umbes
23 000 krooni.
18. septembril varastati Rae vallas
Patika külas asuvalt ehitusobjektilt
tööriistad. Varaline kahju on 9 800
krooni.
26. septembril varastati Rae vallas
Jüri alevikus asuva maja keldriboksist jalgratta varustust. Varaline kahju
on 1 100 krooni.
26. septembril varastati Rae vallas
Jüri alevikus asuva maja neljast keldriboksist neli jalgratast ja jalgratta
varustust. Varaline kahju on 37 000
krooni.
29. septembril varastati Rae vallas
Aruvalla külas asuvast talumajast
kaks sülearvutit ja sularaha. Varaline
kahju on 19 000 krooni.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
11. septembril likvideeriti Ringtee 7.
kilomeetril autoavarii tagajärgi.
15. septembril päästeti Jüris Aruküla
teel inimene raskuse alt.
18. septembril likvideeriti autoavarii
tagajärjed Ringteel Venekülas.
26. septembril abistati politseid Peetri külas.
27. septembril käidi väljakutsel Mõigus Kaabli tänaval.
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REKLAAM

• GRANIITKIVIDE MÜÜK
NING PAIGALDUS
• TÄNAVAKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• ÄÄREKIVIDE MÜÜK JA PAIGALDUS
• HALJASTUS
• TEE-EHITUS
(killustikalused, liivalused)
• TRANSPORTTEENUSED
(väikekaubikuga)
www.tuurmaa.ee
Tel. 5811 8322
tuurmaa.teedeehitus@gmail.com

Haara Kahvlist!
Kõht koriseb? Vajad kosutust?
Hommikul, lõunal, õhtul...
Pubi Kahvel pakub Sulle ergutava
kohvi ja hommikusöögi, teeb parima
lõunapakkumise, katab soliidse õhtueine.

Kahvli praad (päevapakkumised)
alates 45.- kroonist.
Korraldame Sinu sündmuse,
pakume catering-teenust ja
ettetellimisel katame Sinu peolaua.

Küsi ka meie kliendikaarti!
Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald
Oleme avatud
E-N 10-19, R 10-22,
L 11-22, P 12-18
tel. 623 2766,
e-post: info@pubikahvel.ee





Sõidu- ja pakiautode
hooldus ja remont.
Varuosade müük ja
vahetus, rehvihotell.
Busside ja
kaubikute rent.
Loo Autokeskus OÜ
Killustiku 8
Lagedi 75303, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel. 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

elektririketelikvideerimine
kodumasinateühendamine
installatsioonitööd
konsultatsioon,projektid

56794497
elektrimees@windowslive.com
elektrik.onepagefree.com

Müüa:

- Kuivi kaminapuid
40 l võrkkottides
- Kuivi 50 cm lepahalge
lahtiselt
- Tooreid lepa- ja kasehalge
(30 cm kuni 50 cm)
- Ümmargust puitbriketti
- Puidugraanuleid
(6 mm ja 8 mm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 524 4969
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KUULUTUSED
Pakun pisteliselt tööd koduses majapidamises
meespensionärile. Töötasu suurus kokkuleppel.
Tel. 5837 9774.

Oktoobrikuu
sünnipäevalapsed
HELENE VÕSU		
LILLI-SUSANNA VÄLJA
SELMA REINSAAR		
ENDEL LEPIK		
HELMI PILT			
AGATHE-LUDMILLA
			
POOL
ELVI NAGEL		
MALLE USTAV		
ENNA TIKKER		
LINDA KLIMOV		
KARL NEIDRE		
VIRVE KOHV		
LINDA BLUMFELDT
ERHARD TOOTS		
LEA VESKE			
AMBROSI PIHL		
JELIZAVETA SOITU
LEIDA REINUMÄGI
EVI LÄÄNE			
ALEKSEI REIMANN
RIINA NEIVELT		
EDE TIMMUSK		
HELE AASLAID		
LIIVI SEPP			
IRA SAPPINEN		
HEINO MAUER		
PAUL MÜRKHAIN		
JÜRI SAREVET		
AVO VIIL			
PEETER BÖCKLER		
TAMARA LOHU		
VIIVE SARAPUU 		
URVE EVARD		
ANTS EHTLA		

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Müüa saetud küttepinnud hinnaga 280 kr/rm
koos kohaletoomisega Harjumaal. Info ja tellimine 5346 6680 või www.hirvlisaeveski.ee
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83
82
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75
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70
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70
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65

Müüa 4-toaline renoveeritud korter Jüris
Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud, köögis
täispuitmööbel koos tehnikaga. Duširuum
- WC eraldi, lisaks veel saun. Korteri juurde
kuulub ka keldriboks. Maja ees suur autoparkla. Majas tegus korteriühistu. Katus remonditud, välisfassaad osaliselt soojustatud
ja renoveeritud, püstikud vahetatud. Trepikodadel uued lukustatavad turvauksed,
fonolukk. Võimalik vahetada 1–2-toalise
korteri vastu Jüris või selle lähiümbruses +
kompensatsioon. Tel. 511 2335.
Teen rõivaste pisiparandusi.
Tel. 5345 2848.
Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11 750.Tel. 666 1355 www.kodukliima.ee
Alumiiniumkatuseredelid. Tel. 515 9155.
Müüa 3-toaline remonti vajav korter Jüris
Ehituse tänaval otse omanikult.
Info telefonil 5345 6127.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
www.nagusul.ee. Tel. 522 1151.

MÄLESTAME
Rae vallavalitsuses
septembrikuus
registreeritud surm:

Maria Kangur
Merike Meresma
Malle Irve
Juhan Puusepp
Andrus Puhm
Guido Kukebal

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Ostame Teie seisma jäänud, töötava või
mittetöötava, käibemaksu või mitte käibemaksu kohuslase firma.
Info, konsultatsioonid ja vormistamine
meie poolt tel. 5554 4544.
Ostan kasvavat metsa, kuuse-männipalki
ja paberipuud. Abistan paberite vormistamisel ja raietöödel. Oma transport.
Tel. 5663 6076.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.
Pottsepatööd. Ahjude, pliitide, kaminate,
soemüüride ehitus ja remont. Uste vahetus, tõmbeprobleemid, konsultatsioon.
Tel. 515 0555.
Teeme erinevaid üldehitustöid, vundamendid, seinad ja katused. Tel. 501 3305.

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu
25. kuupäevaks.
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Ootame Peetri külla
avatavasse lastepäevahoidu
registreerima toredaid
lapsi vanuses 1,5–3 a.
Helistada tööpäevadel kella
08.00–18.00
telefonil 5624 2043

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

Amservi
Peugeot esindus

Tähesaju tee 14.
Hea teeninduskvaliteet
nüüd ka Peugeot’del.
Kodule lähemal.

Tähesaju tee 14
Tel 620 0900

