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Ettevõtja peab tänapäeval olema paindlik, kuid
ka osav ja töökas. Tublisid ettevõtjaid, kelle ideed ja
mõtted võivad Eesti majandust edasi kanda justkui
linnutiivul, on Rae vallas kümneid ning pidevalt
vajatakse juurde osavaid ja töökaid inimesi.
Töökuulutustega tutvu lk 20–21.
Kolme Rae valla suurettevõtte
uuendustest ja laiendustest loe lk 7.

Fotol õhushow Lagedi tööstuspargis Nefabi
tootmishoone nurgakivi panekul.
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vallavalitsus
RAE
VALLAVALITSUS
teatab
Otsustati tunnistada kehtetuks Rae
vallavolikogu otsus nr 278 „Kitsenduste
kehtestamine alkoholimüügi korraldamisel“.
Võõrandada avalikul enampakkumisel Rae vallas Kurna külas asuva Ameerika maaüksusest 4,25 ha maatulundusmaad vastavalt lisas toodud plaanile.
Kohustada Rae vallavalitsust välja
selgitama Vana-Aaviku külas asuva kanalisatsioonitorustike välisvõrkude peremehetus.
Võeti vastu Rae valla erateedel tasuta
lumetõrje tegemise kord.

Rae valla erateedel tasuta lumetõrje tegemisest
Vallavolikogu poolt septembri istun-

Ülevaade
27. septembri
istungi vallavolikogu otsustest
Otsustati jagada Ameerika katastriüksus
ja moodustada uued katastriüksused ning
määrata neile sihtotstarbed ja aadressid
järgmiselt:
1.1 Ameerika – Kurna küla, Rae vald,
Harjumaa; pindala 98,90 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%;
1.2 Ameerikaplatsi – Kurna küla, Rae
vald, Harjumaa; pindala 4,25 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%.
Otsustati jätta kehtestamata Kopli küla
Lõhe kinnistu detailplaneering.

RAE
VALLAVALITSUS

Rae vallavolikogu istungi ülevaade
13. septembril
gil heakskiidu saanud eelnõu on aluseks
abistada hajaasustuses elavaid Rae valla
elanikke. Samuti on eemärgiks abistada
neid kinnistuomanikke, kelle elamuni
viiv tee läbib eramaid, mille omanik ei ela
alaliselt oma kinnistul, ei tee lumetõrjet
või puudub kinnistul üldse hoonestus, ja
reformimata riigimaid.
Kehtestatud määrus sätestab, et tasuta
lumetõrjet tehakse erateedel, mis viivad
hajaasustuses asuvate aasta ringi alalise
elukohana kasutatavate majapidamisteni.
Lumetõrjet alustatakse kuni 12 h jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist
ning juhul kui lumekihi paksus ületab
sõiduteel 20 cm. Arvestama peab, et lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet. Täpsem
informatsioon www.rae.ee, infosekretär

605 6770.
Teenuse saamiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele. Vormikohane taotlus
esitada Rae valla majandusametile hiljemalt iga aasta 1. novembriks.
1) Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat
majapidamist alalise elukohana kasutav
isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri
kohaselt registreeritud taotluses märgitud
kinnisasjal,
2) kelle elukohaks on vähemalt aasta
enne taotluse esitamist rahvastikuregistri
andmete kohaselt märgitud Rae vald,
3) kellel puudub taotlemisele eelnenud
kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Rae valla ees.

Aadresside korrastamisest
Rae vallavalitsus teavitab, et vastavalt
7. augusti 2011 Rae Sõnumites ilmunud
teatele on kehtestatud Kodala ja Lootsi väikekoht ning korrastatud aadresse.
Samuti on kehtestatud liikluspindadena
Patika AÜs Puraviku, Sirmiku, Pilviku,
Riisika, Kukeseene, Kivipuraviku ja Kuuseriisika tee ning lähtuvalt uutest teedest
on muudetud ka lähiaadresse.
Infot muutunud aadresside kohta saab
Rae vallavalitsuse koduleheküljelt või Rae
vallavalitsusest. Muutunud aadressid on
edastatud maa-ametile registreerimiseks
ning Eesti Postile teadmiseks.
Ühtlasi avalikustab Rae vallavalitsus,
et kavatseb Harjumaal Rae vallas Aaviku
AÜs pikendada Ühistu teed ja Tuulevälja AÜs kehtestada Varsakabja tee ning
muuta vastavalt lähiaadresse. Radist AÜs
muuta lähiaadresse Raadiojaama tee ja
Raadiojaama põigu järgi.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid 24. oktoobrini
kirjalikult aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik, Rae vald või faksile nr 605 6770
või e-posti aadressil info@rae.ee.
Eelnõudega on võimalik tutvuda Rae
vallavalitsuse maa- ja keskkonnaametis
või Rae vallavalitsuse koduleheküljel.

Aruküla tee 9,
75301 Jüri, Harjumaa,
tel 605 6750, 605 6770
Vastuvõtuajad
Esmaspäeval kella 9–17
(lõuna kella 13–14) ja
kolmapäeval kella 14–18
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Rae valla Taaramäe lasteaia
Vahtra rühma
lapsed proovivad vallavoliniku
ametit.
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Järgmiste detailplaneeringute algatamisest
Järveküla küla Lillupi kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 751.
Planeeritav ala asub Järveküla külas Uuesalu elamupiirkonna kõrval. Juurdepääs kinnistule saab toimuda Kopra teelt, mis praegu on
eratee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti olemasoleva tiheasustusala jätkuna, määrata elamumaa kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on vastav valla üldplaneeringule.

Ülejõe küla Jaaniantsu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 744.
Planeeritav ala asub Ülejõe külas Pirita jõe ja Raadiojaama tee vahelisel alal. Juurdepääs kinnistule toimub Raadiojaama teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,65 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, laiendada Raadiojaama teemaad, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneering on vastav valla üldplaneeringule.

Aruvalla küla Mullikmäe-Estra kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 861.
Planeeritav ala asub Aruvalla külas MTÜ Lilleoru ökokülas. Juurdepääs kinnistule saab toimuda 11310 Aruvalla-Jägala riigimaanteelt keerava Taevasmaa eratee kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 41,7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline krunt olemasoleva elamuala jätkuna, määrata elamumaa krundile ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneering on vastav valla üldplaneeringule.

Järgmise detailplaneeringu algatamisest ja eskiislahenduse
tutvustamise toimumisest
Ülejõe küla Jaaniantsu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 744.
Planeeritav ala asub Ülejõe külas Pirita jõe ja Raadiojaama tee vahelisel alal. Juurdepääs kinnistule toimub Raadiojaama teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,65 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, laiendada Raadiojaama teemaad, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneering on vastav valla üldplaneeringule.
Eskiisi tutvustus toimub 03.11.2011 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmiste detailplaneeringute algatamisest
Järveküla küla Karu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae vallavolikogu 16.01.2007 otsusega nr 222.
Planeeritav kinnistu asub Järveküla külas Liiva ja Karja tee ristmikul. Juurdepääs kinnistule hakkab toimuma mööda nimetatud teid.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks muuta kinnistu olemasolevat maatulundusmaa sihtotstarvet, moodustada elamumaa
sihtotstarbelised krundid ühe- ja kahepereelamutega kvartali planeerimiseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
liikluskorraldus ja haljastus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega. Detailplaneeringu eesmärk on valla kehtivat
üldplaneeringut muutev, mille järgi on ala ette nähtud põllu- ja metsamajanduseks. Detailplaneering koostatakse vastavalt menetluses
olevale üldplaneeringule, kus planeeritav ala on määratud perspektiivseks elamumaaks.
Eskiisi tutvustus toimub 25.10.2011 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust
24.10.2011 – 06.11.2011 Rae vallavlitsuses Aruküla tee 9:

Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Vastu võetud Rae vallavalitsuse 04.10.2011 korraldusega.
Planeeritav kinnistu asub Rae külas Tallinna Ringtee T-11 ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on varem planeeritud Uus-Ringi
teelt. Planeeritava maa-ala suurus on u 3,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 21.08.2007 Rae vallavolikogu otsusega nr 305 kehtestatud Terikualuse kinnistu de-
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tailplaneeringu muutmine Uus-Ringi tee 2 kinnistu osas eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarve ärimaaks, määrata uued ehitus- ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering vastab kehtivale üldplaneeringule.
Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 06.11.2011.

Järgmise detailplaneeringu avaliku arutelu toimumisest
Vaskjala küla Ussiaugu kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 29.08.2011 – 11.09.2011, mille käigus esitati 4 kirjaga vastuväiteid ja ettepanekuid, mis
puudutasid peamiselt järgnevaid teemasid: hoonete paigutamine kaugemale olemasolevatest hoonetest, täiendava sademeveekraavi
planeerimine Kurepõllu ja Ussiaugu kinnistute piirile, piirkonnas veerežiimi rikkumine, planeeritava juurdepääsutee ümberplaneerimine, puurkaevude planeerimine, mille tulemusel võivad piirkonnas salvekaevud veeta jääda, kuritegevuse tõstmine ning looduskeskkonna muutmine.
Avalik arutelu toimub 03.11.2011 kl 16.00.

Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest
Lagedi aleviku Jõe tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 745.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada 10% äri- ja 90 % elamumaa sihtotstarbelisest kinnistust välja elamumaa sihtotstarbeline krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringuga on planeeritud 2 krunti suurustega 4509 m² ja 1794 m². Kruntide kuju ja suuruse planeerimisel on arvestatud
väljakujunenud olukorraga, olemasoleva hoonestusega, liikluskorraldusega ning samuti lähiümbruse olemasoleva krundistruktuuriga.
Tehnovõrgud on planeeritud tsentraalselt.

Jüri aleviku Aaviku tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavalitsuse 06.09.2011 korraldusega nr 770.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Aaviku
tee 6 kinnistu jagatakse kaheks hoonestusõigusega 1200 m² ja 1219 m² suuruseks elamumaa krundiks. Tehnovõrgud on planeeritud
tsentraalselt.

Soodevahe küla Tammiku 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Kehtestatud Rae vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 863.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarve äri- ja tootmismaaks, tagada krundile juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine ning hoonestus- ja ehitustingimuste seadmine. Detailplaneeringuga on jagatud Tammiku 1 kinnistu 4261 m²
suuruseks transpordimaa ning 35 784 m² suuruseks 20% äri- ja 80% tootmismaa sihtotstarbeliseks krundiks ning reformimata riigimaast moodustatakse 9991 m² suurune transpordimaa krunt. Tehnovõrgud on planeeritud tsentraalselt.

Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse tutvustamise toimumisest
Veneküla küla Mustika kinnistu ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae Vallavolikogu 14.06.2011 otsusega nr 240.
Planeeritav ala asub Veneküla külas Pirita jõe vasakul kaldal, Tallinna ringtee lähedal. Juurdepääs kinnistule toimub läbi Tallinna
linna Veneküla tee kaudu.
Rae valla kehtiva üldplaneeringuga on alale ette nähtud maatulundusmaa sihtotstarve, vastavalt menetletavale üldplaneeringule on
alale planeeritud osaliselt elamumaa ja osaliselt haljasala- ja parkmetsamaa juhtotstarve ning perspektiivne külaplats.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta valla üldplaneeringut seoses kinnistute maatulundusmaa sihtotstarbe muutmisega kaheks elamumaa krundiks ja üheks sotsiaalmaa krundiks, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
liikluskorraldus, juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Eskiisi tutvustus toimub 01.11.2011 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Jüri aleviku Võsa tänava lasteaia ja lähiala detailplaneering

Algatatud Rae Vallavolikogu 09.08.2011 otsusega nr 255.
Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses Laste tänava ja Võsa tänava ristmikul. Juurdepääs kinnistule toimub Laste tänavalt. Ala
jääb Lehmja tammiku, Jüri Gümnaasiumi- ja spordihoone ja Tõrukese lasteaia vahetusse lähedusse.
Rae valla kehtiva üldplaneeringuga on alale ette nähtud puhkepiirkonna juhtotstarve, vastavalt menetletavale Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringule on alale kavandatud sotsiaalehitiste maa-ala. Detailplaneering on valla
kehtivat üldplaneeringut muutev.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae valla kehtivat üldplaneeringut, moodustada ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeline krunt lasteaia rajamise eesmärgil, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritava maa-ala suurus on 1,9ha.
Eskiisi tutvustus toimub 08.11.2011 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalid saadaval http://gis.rae.ee/
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Sügisene
haljastujäätmete
tasuta äraviimine

Saage tuttavaks: vabast tahtest
kõige aktiivsem Harjumaa mees
Margus Vain

17.–21. oktoobrini on võimalik registreerida haljastujäätmete
äraviimisele Rae vallast.

Traditsiooniks on saanud tunnustada
Harjumaa tublimaid täiskasvanud õppijaid.
Sel aastal tunnustatakse täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames seitset
Harjumaa tublimat täiskasvanud õppijat.
Harjumaa aasta vabatahtliku tiitli pälvis
tänavu Kautjala-Patika külaseltsi külavanem Margus Vain.
14. korda toimuv tunnustusüritus leiab
aset 7.–14. oktoobrini toimuva täiskasvanud õppija nädala raames. TÕNi ajal
on fookuses elukestev õppimine ja enesetäiendamine kui isiksuse ja ühiskonna
arengu põhiline eeldus toimetulekuks
muutuvas maailmas. TÕNi tänavune
moto on „Õppimine seob põlvkondi“ ning
sel nädalal kutsutakse kõiki üles mõtlema
rikkusele, mis meil põlvkondade näol on,
väärtustama üksteise oskusi ja kogemusi
ning olema ja tegutsema üheskoos.
Sel aastal esitati tunnustamiseks 190
kandidaati üle Eesti.
Tallinna ja Harjumaa parimaid tunnustab Harju maavanem Ülle Rajasalu
8. oktoobril piduliku tänuüritusega Tallinna raekojas.
Eelnimetatud tiitli saajad valis esitatud
nominentide seast välja Harju maavanema moodustatud komisjon, mille juhiks
on Harjumaa TÕNi koordinaator Heli
Gescheimer.

Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse
kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune
ja minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale ning anda asukohast teada,
helistades numbril 6056 781, 6056 750 või
kirjutades ege.kibuspuu@rae.ee, info@
rae.ee.
Kottide äravedu toimub kahe nädala
jooksul alates 24. oktoobrist. Neid kilekotte, kus on näha muid jäätmeid peale
okste ja lehtede, ära ei viida.

Vald kingib
pisipõnnidele
nimelised
hõbelusikad

• 2011. aasta Harjumaa TÕNi tiitli saajad on:
Harjumaa aasta õppija – Maarika

Vallavalitsus ootab
kõiki Rae valda
sünnijärgselt
registreeritud väikseid
elanikke lusikapeole.

Rae valla väiksed elanikud on
oodatud koos emmede ja issidega valla lusikapeole.

Üritused toimuvad Peetri põhikoollasteaia aulas Lõvi ja Neitsi tähtkujus sündinud lastele 29. oktoobril ja Kaalude ja
Skorpioni tähtkujus sündinud lastele 26.
novembril.
Kutse hõbelusikate üleandmise tseremooniale saavad kõik Rae valla väiksed
elanikud, kelle sünd on registreeritud Rae
vallas.
Kaksikute ja Vähi tähtkujus sündinud
lapsed said kutse 8. oktoobri lusikapeole
Jüri raamatukogu ruumides.

Liepkalns (Ardu raamatukogu juhataja)
Harjumaa aasta koolitaja – Maris
Viires (MTÜ Metsatuka Kunstiait)
Harjumaa aasta vabatahtlik – Margus
Vain (OÜ Kasco juhatuse liige, KautjalaPatika külaseltsi juhatuse liige)
• Harjumaa aasta koolitussõbralikum
organisatsioon – Terakese lasteaed (Saku
vald)
• Harjumaa aasta koolitussõbralikum
omavalitsus – Kõue vald
• Harjumaa aasta seenior koolitaja –
Hilja Järv (sünd 1931, Viimsi vald)
• Harjumaa aasta vabatahtlik organisatsioon – MTÜ Kiruvere Külaarenduse
Selts (Kõue ja Kose vallas)

Margus Vain (paremal) laulab Jüri perekooris
ja jõuab teha palju muudki, mis teistele rõõmu
pakub.

Lagedi kooli renoveerimiseks laekus
neli pakkumist
Rae vallavalitsuse korraldatud Lagedi põhikooli riigihankekonkursi parima
pakkumise tegi summas 2 716 253 eurot
ettevõtte AS Parmeron. Oma pakkumise
esitas neli ehitusettevõtet.
Septembris kuulutas vallavalitsus välja avaliku riigihanke Lagedi põhikooli
juurdeehitise, renoveerimise ning projekteerimise ja ehitustööde peatöövõtja
leidmiseks.
„Ehitustööde käigus renoveeritakse
koolimaja juurdepääsuteed, fassaad ja
uue ilusa näo saavad kõik ruumid,“ ütles
abivallavanem Meelis Kasemaa. Renoveerides soovib vallavalitsus tõsta ka hoone
energiasäästlikkust ning kaasajastada
ventilatsiooni- ja soojustussüsteemi.
Abivallavanem lisas, et Lagedi põhi-

kooli juurdeehitisega saab kool juurde
spordisaali ja lisaks projekteeritakse kooliga samadesse ruumidesse 80-kohaline
lasteaed.
Eelmine Lagedi põhikooli riigihange
tunnistati nurjunuks liialt kõrge maksumuse tõttu.

Lagedi põhikool.
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Algas 2400 rahvaloendustöötaja värbamine
Statistikaamet kuulutas välja
konkursid üle 2400 rahvaloendustöötaja leidmiseks aasta lõpus
algava rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks. Töökonkursid
kestavad novembri alguseni.
„Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult palgata üle 2400 inimese
ja Eesti oludes on tegemist väga suure värbamisega. Meie eesmärk on see, et igasse
kodusse jõuaksid parimad rahvaloendajad,“ rääkis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) personalijuht
Palmi Lindjärv.
16. oktoobrini on avatud 132 piirkonnajuhi töökonkurss. Piirkonnajuhi ülesanne on juhtida 15–17 rahvaloendajat ja
tagada, et tööplaan saaks täidetud. Piirkonnajuhid värvatakse ajavahemikuks
05.12.2011 – 23.04.2012.
23. oktoobrini otsitakse Tallinna 90
andmetöötluse operaatorit, kelle tööülesanne on korrastada ja töödelda loendusel kogutud andmeid. Operaatorid
värvatakse ajavahemikuks 15.12.2011 –
04.04.2012.
Kõige suurem töökonkurss algas 3. oktoobril, kui kuulutati välja töökonkurss
2200 rahvaloendaja leidmiseks. Rahvaloendaja töö algab 6. veebruaril, kui nädala jooksul viiakse läbi põhjalik koolitus.
Küsitlustöö elanikkonna kodudes algab

16. veebruaril, loendaja töö lõpeb 2. aprillil 2012. Loendajaks saab kandideerida
3. novembrini.
„Rahvaloenduse töökohad on väga
atraktiivsed juba ainuüksi niivõrd suures
projektis kaasa löömise võimaluse, saadava kogemuse kui ka koolituste pärast,
mille iga rahvaloenduse töötaja läbib oma
tööperioodi hakul,“ rääkis Palmi Lindjärv.
Kõikidelt kandideerijalt oodatakse
head eesti (olenevalt piirkonnast ka vene)
keele oskust kõnes ja kirjas, head suhtlemisoskust, arvutikasutusoskust, ausust ja
usaldusväärsust. Kandideerimise täpsemad tingimused leiab www.REL2011.ee
rubriigist „Vabad töökohad“.
Eestis toimub rahvaloendus tänavu
31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011 –
31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised
elanikud saavad vastata küsimustikule
internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale,
külastavad perioodil 16. veebruar – 31.
märts 2012 rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897.,
1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979.,
1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal
toimuvad rahva ja eluruumide loendused
enamikus maailma riikides.

Assaku teeehituse mahukad
tööd lõpevad
oktoobris
Suuremahulised ehitustööd Assaku
sõidu- ja kergliiklusteedel lõpevad 28. oktoobriks.
Korda saavad Järve põik, Veski ja Karja
tee. Koos tee-ehitusega on ehitatud välja
ka ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud Assaku alevikule ja paigaldatud
kaasaegne tänavavalgustus. Pimedal sügisajal on vastrenoveeritud teed palju valgemad kui enne.
Ehitustööde peatöövõtja on Lemminkäinen Eesti AS. Tööde kogumaksumuseks on kujunenud 3,3 miljonit eurot.
Projektis osalevad Rae vald, AS ELVESO
ja maanteeameti Põhja regioon.
Kergliiklusteed ja valgustus rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja
Rae valla toel ning ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja AS ELVESO.
Assaku tee avatakse 28. oktoobril
kell 14.

Assaku lasteaias
alustasid tööd
uued rühmad

Kaitseliit ootab uusi liikmeid

Jüri kompanii.
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Harju maleva Kose malevkonna Jüri
kompanii ootab oma ridadesse uusi aktiivseid ja kodukaitsest huvitatud inimesi.
„Ootame uusi liikmeid, nii mehi kui
naisi, nii noori kui vanu,“ ütles rühmaülem Ülo Timuska.
Kaitseliidu Harju malev on tegutsenud
Jüris 1990. aastast. 2000. aastast ei ole
tegevus väga aktiivne olnud, kuid nüüd
soovitakse seda taaselustada.
Koos käiakse Aruküla tee 9 keldrikorruse ruumides iga kuu viimasel kolmapäeval. Kõik huvilised saavad avatud
koosolekuga liituda. Koosolek algab kell
19.
Informatsiooni saab küsida rühmaülemalt telefonil 5332 8715.

Avarates ruumides tunnevad lapsed end hästi.

Enam kui pool sajandit vana maja sai
uue sisu. Septembris tutvustati kõigile
huvilistele endise koolimaja ruume, mis
kohandatud Peetri lasteaed-põhikooli filiaali tarbeks.
Uutesse ruumidesse mahub 60 last ja
see leevendab veidigi Rae valla lasteaiakohtade puudust.
Juulis alanud renoveerimistööd lõppesid plaanipäraselt ja Assaku lasteaia rühmaruumid said moodsa sisustuse ning
uue kaasajastatud mänguväljaku.

uudised
Päikeseenergiaseadmeid
toodetakse kogu
maailmale Jüris
Eesti energeetika- ja automaatikatehnoloogiaettevõte ABB AS avas Jüris asuvas madalpingeajamite tehases uue päikeseenergiaseadmete tootmisliini ning uue
insenerikeskuse.
Uude tootmisliini ja sellega seonduvasse investeeris firma üle kahe miljoni
euro ning tootma hakatakse päikeseenergia vaheldeid. Kogu toodang läheb ekspordiks, teatas ABB.
ABB Grupi automaatika ja ajamite
divisjoni juht Ulrich Spiesshofer usub,
et päikeseenergia hakkab mängima üha
olulisemat rolli kaasaegsete majanduste
energiatootmises.
ABB tutvustas päikeseenergia vaheldit
(string inverter) PVS300 esmakordselt eelmisel aastal Saksamaal Münchenis toimunud messil Intersolar Fair.
ABB päikeseenergia vaheldi PVS300
on saadaval 3,3–8-kilovatisena ning sellega saab muundada päikeseenergiast
päikesepaneelide abil saadava alalisvoolu
vahelduvvooluks. Seade leiab kasutamist
elamutes ning väikese ja keskmise suurusega äri- ja tööstushoonetes.
Kui toode arendati välja ABB Grupis,
peaasjalikult Soome ABBs, siis tooteliini
projekteerimine ja arendamine toimus
Eestis. Liini rajamist toetas Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus.
Uues insenerikeskuse töötab praegu
20 peamiselt toote- ja kvaliteediinseneri. Madalpingeajamite tehase juhi Vesa
Kandelli sõnul vajatakse lähiajal teist samapalju veel, peamiselt samadesse valdkondadesse.
Insenerikeskus hakkab tegelema mitmete valdkondadega, peamiselt elektromehaanilise projekteerimise, mittestandardsete madalpingeajamite rakenduste
projekteerimise ja arenduse, süsteemitoetuse ning toodete testimisega seotud protseduuride väljatöötamisega.

Päikeseenergiaseadmete tootmisliin.

Kullerfirma DPD
laieneb Rae vallas
14. septembril toimus Jüri tehnopargis
pidulik nurgakivi panek kullerfirma DPD
uuele pakiterminali ja jaotuskeskuse hoonele Taevavärava teel.
Ehitama hakatakse modernset sorteerimistehnikaga varustatud kullerpakkide
jaotuskeskust ja kontorihoonet. Pakkide
sorteerimisterminali kogupindala esimeses valmimise etapis on üle 2300 m². Uus
jaotuskeskus võimaldab tagada nii olemasolevatele kui ka uutele klientidele parema üle-eestilise pakiveo teeninduskvaliteedi ja pakkuda laiemat nii Eesti-sisest
kui rahvusvahelist kullerteenuste valikut
ning teenindada üha kasvavat kliendibaasi.
Kullerteenuse ja pakiveofirma DPD
Eesti kaudu saab pakke saata 24 ELi liikmesriiki. DPD Eesti annab tööd ligi 200

DPD tegevjuht Tarmo Tael (vasakul) ja Astlanda Ehituse juhatuse liige Kaupo Kolsar
uuele pakiterminalile nurgakivi panemas.

inimesele ja toimetas 2010. aastal adressaatideni 1,8 miljonit pakki. 2010. aasta
käive oli 115 miljonit krooni.
Ettevõtte uus jaotuskeskus valmib
koostöös OÜga Astlanda Ehitus ja valmib
2012. aasta veebruaris.

Rae vallas tegutseb sadu jõukaid
ettevõtteid
2009. aasta jooksul on Rae valla elanikele tööd andnud 3652 ettevõtet. Need
ettevõtted on asunud nii Rae vallas kui
Tallinnas ning samuti teistes valdades.
Uuringute järgi tuleb suur osa töötajatest Rae valda Tallinnast. Kuid Rae valla
inimeste töökohad asuvad peamiselt Tallinnas ning vähesel määral teistes ümbritsevates Harjumaa valdades. Seetõttu on
tööalane pendelränne Rae valla ja Tallinna vahel ning sellest tulenev liikluskoormus pealinna ja valla vahelistel teedel
intensiivne.
Rae vallas tegutsevad tootmis- ja äriettevõtted on koondunud peamiselt Tartu
maantee äärsesse piirkonda – Tallinnast
kuni Jüri alevikuni, piki Tallinna ringteed

Peterburi maanteest kuni Jüri alevikuni
ning Tallinnaga piirnevatele aladele Venekülas ja Soodevahe külas.
Statistikaameti andmetel tegutses
2010. aastal Rae vallas 1048 äriühingut.
Suuremad tööandjad tegevusalade järgi
Tegevusala

ettevõtete arv

Töötlev tööstus

16

Hulgi- ja jaekaubandus

15

Avalik haldus

14

Veondus ja laondus

13

Ehitustegevus

10

Info ja side

9

Finants ja kindlustus

8

Lagedile tuleb uusi töökohti
Lagedile luuakse peagi ligi sada töökohta. Pakenditootja Nefab Eesti pani
nurgakivi 4500 m² suurusele tootmishoone laiendusele. Lagedi tööstusparki
kerkib 4 miljonit eurot maksev hoone.
Investeeringu kogusuurus on 4 miljonit
eurot. Olemasolevad tootmise ja laopinnad on 6000 m², juurde ehitatakse 4500
m². Laieneb ka kontori pind.
Nefab on Eestis tegutsenud juba kümme aastat. Regiooni areng ja Eesti majanduskliima on tekitanud investorites usku
laiendada tootmist just Harjumaale. Seda
nii Eesti vastutusel oleva regiooni, milleks

on Eesti, Soome, Läti, Leedu ja Venemaa,
kasvu kui ka Rootsis toodetavate mahtude vähendamise arvelt.
Selle aasta käibe prognoos on 20 miljonit eurot.
Eelmisel aastal töötas ettevõttes 65 inimest. Nüüdseks on olemasolevad võimsused viidud maksimumi piirini, töötajaid on praegu 115.
Nefab Eesti kuulub Nefabi kontserni,
mis on Rootsi kapitalil põhinev ettevõte,
mis pakub ettevõtetele terviklikke pakendilahendusi.

oktoober 2011 · Rae Sõnumid

7

8

tasub teada

Jüri raamatukogus saab tutvuda e-lugeritega

24. oktoobrist saab lahtiolekuaegadel
Jüri raamatukogu lugemissaalis tutvuda
Nooki e-lugeriga. Põhjalikuma ülevaate
e-lugeritest saab täiskasvanud õppija nädala raames, kui raamatukogus vestleb
lugejatega Toomas Aasmäe teemal „Uue
ajastu raamatud – e-lugerid“.
Kutsume kõiki huvilisi loengut kuulama ja erinevaid e-lugereid proovima!
Juba aastakümneid olemas olnud,

kuid alles viimasel ajal populaarsuse saavutanud e-raamatud võimaldavad esimest korda eraldada raamatu leheküljed
nendest mõtetest, mis sinna kirja pandi.
Nii võib igaüks meist omada tuhandeid
e-raamatuid, mis säilivad tavaliste arvutifailidena ilma kulumata või väärtust
kaotamata. E-raamatute lugemiseks võib
kasutada tavalist arvutit või muretseda
selleks otstarbeks spetsiaalse e-lugeri,
mida on sama mugav kasutada kui tavalist raamatut. Arvutis e-raamatute lugemiseks tuleb paigaldada spetsiaalne
e-raamatute lugemise programm, neist
tuntuim on tasuta saadaval olev Adobe
Digital Editions.
Eestikeelseid e-raamatuid on praeguseks toodetud ligi 350 teost, nimekiri
täieneb pidevalt. Ingliskeelseid e-raamatuid on see-eest saadaval üle miljoni,
sajad tuhanded neist ka tasuta. Nii võib
vabalt veebilehelt www.gutenberg.org alla
laadida autoriõigused minetanud klassikalisi teoseid alates Dante Aligheri „Jumalikust komöödiast“ kuni Edgar Allan

Poe „Rongani“, William Shakespeare’ist,
Arthur Conan Doyle’ist, Franz Kafkast,
Mark Twainist, Jane Austinist ja lugematutest teistest autoritest rääkimata.
E-lugerid jagunevad laias laastus kaheks – must-valge e-tint ekraaniga lugerid lugemisfännidele ja värvilise LCD
ekraaniga e-lugerid suurema vahelduse
otsijaile. Kui e-tint ekraan imiteerib paberi silmasõbralikkust ja sellelt võib probleemideta tundide kaupa lugeda, meenutab värvilise ekraaniga e-luger pigem
tavalist arvuti- või teleriekraani, mis väsitab pikemal kasutamisel silmi. See-eest
saab värvilise ekraaniga lugerit kasutada
filmide ja piltide vaatamiseks. Paljudel lugeritel on ka võimalus interneti kasutamiseks. Tihti on e-lugeritel on sisse ehitatud
ka sõnastiku funktsioon, mis võimaldab
tundmatuid sõnu kindlaks teha ilma raamatut käest panemata.
Toomas Aasmäe
Rahva Raamatu e-äri müügi- ja
arendusjuht

Tähelepanu, MTÜ liikmed
MTÜ Alustame Algusest annab teada, et Rae vallas on Kodanikuühiskonna
Sihtkapitali (KÜSK) toel alanud Rae valla
MTÜde eestvedajatele projekt, et mittetulundusühingute koostöö kaudu aidata
kaasa kaasaegse, väärtusliku ja kvaliteetse
elukeskkonna loomisele ning tugeva kogukondliku identiteedi arendamisele Rae
vallas.
Rae vallas on registreeritud väga palju MTÜsid. Registri järgi on neid üle 250
(k.a. arvatud KÜ), kuid pole ühtset andmebaasi ega ka omavahelist ühistegevust
ning infovahetus ei toimi.
Et leida parimad lahendused nimetatud eesmärkide täitmiseks, kutsume Rae
vallas registreeritud MTÜde esindajad

Vanade rehvide
äraandmine
Vanu rehve saab ära anda Jüris
Mõisa tee 5 igal reedel kella 10–16.
Teenus on mõeldud elanikele, mis
tähendab, et korraga ei saa ära anda
suurt kogust rehve.

Rae Sõnumid · oktoober 2011

2. novembril kell 19 Rae kultuurikeskusse ümarlauale, et üheskoos arutada
järgmistel teemadel.
• Kuidas saame/jagame informatsiooni
MTÜde tegevustest, et koondada vallaelanike ühised huvid ja kvaliteedid elukvaliteedi tõstmiseks?
• Kas ja kuidas saavad MTÜd mõjutada valla elu- ja ettevõtluskeskkonna paremaks muutmist?
• Kas ja millistes huvi/tegevusvaldkondades oleks vaja vabatahtlikku ühistegevust aktiivsemalt arendada?
Palume endast teada anda ka neil, kes
küll ei soovi osaleda ümarlaual, aga soovi-

vad saada igakülgset infot ning olla meie
valla loodavas MTÜde infobaasis.
Olgem siis ise aktiivsed oma valla elu
kujundamisel. Kui tahame, et meil oleks
siin hea elada ja koostööd teha, siis peame
selleks andma ka oma panuse. Ootame
tagasisidet e-kirjaga aadressil alustamealgusest@gmail.com. Täpsemat infot võib
küsida ka telefonitsi 502 9006.
Head kaasalöömist koduvalla tegemistes!
Projekti „Rae valla kolmas sektor
koostööle” juhtrühma nimel
Marianne Rosenfeld

Muinasjututund Jüri raamatukogus
15. oktoobril kella 12–13
Legende Rae vallast
jutustavad ja mängivad õpilased kooliteatrist Vaba Valik
Mängime ja meisterdame.
Oodatud on kõik 4–7-aastased muinasjutuhuvilised
Pühendatud Rae valla 145. aastapäevale

tasub teada
Komöödiateatri
etendus

„Palun
lahkuge
lavalt“
Mängivad Elle
Kull, Endrik Kerge,
Kadri Adamson,
Tarvo Krall, Pille
Pürg, Heino
Seljamaa, Diana
Klas ja Rednar
Annus, lavastas
Endrik Kerge.

11. novembril kell 19
Rae kultuurikeskuses
Lugu on iseenesest lihtne: teatritrupp annab etendust, aga siis selgub, et peaosalise
naine on üle aisa löönud ja ta ise on ka tiiba ripsutanud... Näitemäng jääbki katki ja
asutakse isiklikke arveid klaarima, kuni lavale astub staarnäitleja Edward. Ta on auru all
nagu alati ja arvab, et täna mängitakse hoopis
Shakespeare’i ja tema on kuningas Lear. Segadus on suur ja üks koomiline olukord järgneb teisele, kuni lõpuks...
Täispiletid hinnaga 10 eurot ja sooduspiletid
hinnaga 8 eurot müügil Rae kultuurikeskuses
E–N kella 9–21
Info telefonil 605 6759

Koolivaheaja üritused Rae vallas 21.–28. oktoobrini
JÜRI NOORTEKESKUSES

LAGEDI NOORTEKESKUSES

REEDEL, 21. OKTOOBRIL
Noortevolikogu infopäev kell 16 Jüri noortekeskuses, kõik
asjast huvitatud on oodatud.
Kell 18 noortekeskuse sünnipäev, üllatused õhtu läbi.

TEISIPÄEVAL, 25. OKTOOBRIL
Väljasõit Ahhaa keskusesse, osavõtutasu 10 eurot
(tasuda registreerimisel)

ESMASPÄEVAL, 24. OKTOOBRIL
Kell 14 piljardi- ja lauajalgpallivõistlused
TEISIPÄEVAL, 25. OKTOOBRIL
Ahhaa keskuse külastus Tartus, osalustasu 10 eurot (tasuda
registreerimisel). Registreerimine 20. OKTOOBRINI,
aivo.tammela.002@mail.ee või siret.soodla@mail.ee

KOLMAPÄEVAL, 26. OKTOOBRIL
Maalimise töötuba kella 15–16, läbiviijad Kädi ja Marleen.
TASUTA!
NELJAPÄEVAL, 27. OKTOOBRIL
Martsipani töötuba kella 14–15, läbiviija MTÜ Tuba.
TASUTA!

KOLMAPÄEVAL, 26. OKTOOBRIL
Kell 14 „Megazone” – lahing vanas helikassetitehases (linnakus),
osalustasu 5 eurot.
Registreerimine aadressil aivo.tammela.002@mail.ee
20. OKTOOBRINI (kohtade arv piiratud)

Lisaks on kõigil Rae valla koolide õpilastel võimalus koolivaheajal esmaspäevast reedeni kella 13.30–15 mängida tasuta
keeglit Zelluloosi keeglisaalis Tallinnas, Tartu mnt 80d. Reedel,
28. OKTOOBRIL korraldame võistluse osalejate vahel.
Kaasa õpilaspilet ja sisejalanõud.
Info: anne-ly.suvi@rae.ee

NELJAPÄEVAL, 27. OKTOOBRIL
Kell 15 KUNSTITUBA – meisterdame märkmikke,
juhendaja Ilona Leppik (IL Art)

NB! Noortekeskused on vaheajal avatud E–R 12–18
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Algab JÜRI KIHELKONNA MÄNG 2011
Rae vald tähistab novembris 145. aastapäeva. Mälumängija Jevgeni Nurmla kutsub kõiki oma teadmisi Rae valla ajaloost proovile panema.
Avaldame viktoriiniküsimused, mille vastuseid ootame 1. novembriks aadressile viktoriin@rae.ee või vallavalitsuse infolauda. Vastustele tuleb
juurde lisada vastaja nimi, vanus ja kontakttelefon. E-posti teel vastates ei pea küsimusi välja kirjutama, piisab vaid küsimuse numbrist ja vastusest.
Iga õige vastus annab ühe punkti. Kümnenda küsimuse eest on võimalik saada erandkorras kaks punkti. Maksimum punktide arv on 13. Parimatele
auhinnad.
Õiged vastused avaldatakse novembri Rae Sõnumites. Võitjaid autasustatakse Rae valla 145. aastapäeva aktusel 26. novembril kultuurikeskuses.
1. 1220. a paiku moodustati Ocrielae muinaskihelkonna baasil kirikukihelkond, mis sai hiljem nimeks Jüri kihelkond. Esialgu kandis see kihelkond aga
teist nime, mille ta sai ühe praeguse Rae vallas asuva küla järgi. Millist nime kandis Jüri kihelkond kohe pärast moodustamist? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
2. Oletatavalt üle 5000 aasta vanune Lehmja tammik asub Jüri asula südames. Tammiku kohta teatakse muistendeid ja legende, mis väidavad üksmeelselt, et tegemist olla pulmalistega, kes ühel või teisel põhjusel tammedeks muudeti. Ka küsitava maailmakuulsa ürituse pidamise traditsioon sai
alguse pulmapeost aastal 1810, kui abiellusid kroonprints Ludwig von Bayern ja printsess Theresa von Sachsen-Hildburghausen. See üritus on seotud
sellega, millega on tegeletud toredatel suvepäevadel ka Lehmja tammikus. Mis üritusest on jutt? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
3. Praegune Jüri kirik, mis pühitseti 15. detsembril 1885, ehitati parun Friedrich Axel von Howeni projekti järgi. Jüri kiriku puhul tõstetakse esile selle
erakordselt head paekivitööd. Mis stiilis on Jüri kirik ehitatud? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
4. Rae valda läbiv pikim jõgi on teatavasti Pirita jõgi (105 km). Milline on aga Pirita jõe pikim lisajõgi? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
5. See tuntud eesti sportlane on sündinud Lagedil. Ta on kolmel korral tunnistatud Eesti aasta parimaks meessportlaseks. Tema on see õnnetu saatusega spordimees, kes on jäänud nii olümpiamängudel kui ka maailmameistrivõistlustel esimesena medalist ilma (4. kohale). Muu hulgas on tema äi
tuntud korvpallur ja korvpallitreener Ilmar Kullam. Kellest on jutt? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
6. Nii Jüri kirik, Jüri kihelkond kui Jüri alevik on nime saanud Püha Jüri ehk Püha Georgi järgi. Püha Jüri on ka Inglismaa, Gruusia ja Moskva linna
kaitsepühak, samuti kaitseb ta üht Eestimaa linna ja tema nime kannab selle linna peatänav (tsaariajal Georgi tänav, nõukogude ajal Lenini tänav,
tänapäeval Jüri tänav). Mis linn? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
7. Kunagise Jüri kihelkonna alad on tänapäeval jaotunud nelja valla maadele. Kihelkonna maade enamik asub Rae ja Kiili valla territooriumil. Nimetage
ülejäänud kaks valda, kus asuvad kunagise Jüri kihelkonna maad. (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
8. 1739. a ilmus eesti keeles esmakordselt piibli täielik tõlge. Juhtivaks tõlkijaks oli Jüri kiriku õpetaja Anton Thor Helle. Oma sisulise ja stiililise mitmekesisusega asendas piibel eestlastele tervet raamatukogu ja mõjutas sellisena oluliselt eestlaste mõttemaailma. Trükiarvult (6015 eksemplari) oli piibel
suurim selle ajani eesti keeles ilmunud väljaanne. Mis keelest tõlkis Anton Thor Helle piibli eesti keelde? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
9. Külma park asub Lagedil Pirita jõe harude vahelisel saarekesel. See park on rajatud ühe kunstniku poolt kunagi saarekesel asunud Konstantin Pätsi
noorema venna Voldemari talu maadele. 1994. a avati pargis Eesti vabadusvõitluse muuseum. Kes oli see kunstnik, kes rajas Külma pargi? (1 punkt)
.....................................................................................................................................................................................................................................
10. Seda Rae vallas asuvat küla on esmamainitud Taani hindamisraamatus 1241. a. Nõukogude ajal oli küla mõnda aega omaette kolhoos. Huvitaval
kombel langeb küla nimi kokku samanimelise kohaga, kus asub üks objekt, mida oli kujutatud Eesti kroonidel. Mis on Rae vallas asuva küla nimi ja mis
objekt asub samanimelises kohas, mida oli kujutatud Eesti kroonidel? (2 punkti)
.....................................................................................................................................................................................................................................
11. Kes on fotol kujutatud
Rae valla aukodanik?
Temanimeline kivi asub
Ülemiste järve idakaldal. (1 punkt)
.....................................................
.....................................................

12. 26. septembril 1926 avati Jüri kirikaias Esimeses maailmasõjas ja Vabadussõjas
langenute auks vabadussammas. 1941. a juulis õhkis samba hävituspataljon, kuid kujur Hermann Halliste taastas selle. 1948. a sügisel lõhuti kuju taas. Samba taastasid
firma Kolm Seppa skulptorid ning see avati taas 1989. aastal. Kes oli aga esialgse Jüri
vabadussamba autor? (1 punkt)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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tasub teada

Rae valla lõunakülades ajasid elanikud vargaid taga
Aktiivsed Rae valla elanikud
suutsid ära hoida ilmselt mitut
vargust Rae valla külades. Rae
Sõnumid edastab osaliselt kirjavahetuse varaste tagaajajate
vahel, et kõik elanikud teaksid
olla ettevaatlikud teatud autode
suhtes.
Urvaste ja Salu külas liikus 14.septemberil kahtlane auto
„Soovin teid informeerida, et Urvaste
ja Salu külas on viimase nädala jooksul
käidud vargil kolmes majapidamises. Sees
on käidud nii tühjalt seisvas majas kui ka
elamus, kus inimesed olid korraks linna
läinud,“ informeeris külavanemaid aktiivne elanik.
Nende tegevus: sõidavad hoovi, otsivad pererahvast. Kui keegi on kodus,
siis küsivad teed, pakuvad kaupa, otsivad
tööd, mängivad metsatöölisi jne. Kui kedagi kodus pole, siis läheb varastamiseks.
Seni on neid tegutsemas tabatud ennelõunasel ajal kl 9 ja 12 vahel.

„Varaste saagiks on langenud nii vanametalli kui ka tööriistu jms. Teadaolevalt liiguvad nad ringi sõiduautoga. Ärge
olge ükskõiksed naabermajades toimuva
suhtes! Palun hoidke silmad-kõrvad lahti ning tundke huvi, kui teile jääb silma
kahtlane askeldamine kellegi hoovis!“

Margo Väina, vanemkomissar
Kommentaariks juhtumite osas, mis leidsid aset Suursoo, Urvaste ja Salu küla
kandis, võime tänada kogukonna liikmeid, kes kohe reageerisid ja teavitasid
politseid piirkonnas viibivatest kahtlastest
isikutest ja sõidukitest.
Varguste ärahoidmiseks saavad inimesed ise olla suureks toeks ja abiks varguste ennetamisel, tõkestades vaba juurdepääsu varale. Siinkohal tahaks meelde
tuletada, et ei jäetaks vara ilma valveta,
mis oleks ahvatluse objektiks varastele.
Politseid tuleks teavitada iga pisemagi
juhtumi osas, olenemata asjaoludest, kas
jõuti midagi varastada või tehti selleks ettevalmistusi.

Suursoo kandis 14 septembril kahtlane auto
„14. septembril nähti liikumas Suursoo
kandis ka meie kandis hiilinud tumedat
Volkswagen Passatit numbriga 051 ATA,
autos oli neli nooremat ja üks vanem vene
keelt kõnelevat meesterahvast. Omanik ja
kasutaja on pärit Maardust. Nii et suure
tõenäosusega samad sellid, kes juba talvel
siinkandis tuuseldamas käisid.“
Teine kahtlane auto
„Teine auto, millel tasub kohe kindlasti silma peal hoida, on heledat värvi Ford
Transit, number 010 OVE. Nähti täna liikumas ja kriminaalid roolis.“
RS

Urvaste küla.

Häirenuputeenus on päästnud elusid
Häirenuputeenus võimaldab eakal või
liikumisraskustega inimesel kauem ja
turvalisemalt oma kodus elada, selle asemel et kümneid kordi kallimasse hooldekodusse kolida. Häirenupu kasutajad on
üldjuhul kas liikumispuudega inimesed
või eakad, kellel tervis vahel alt võib vedada. Sellistel puhkudel pole neil iseseisev
hakkamasaamine alati võimalik. Paljud
eakad kuuluvad riskirühma, kellel on erinevad tervisehäired, nagu näiteks tasakaaluhäired, kõrgvererõhktõbi, südameveresoonkonna haigused, suhkruhaigus,
astmahood, insuldi- ja infarktioht.
Häirenupu tööpõhimõte on väga lihtne. Inimesel endal ei pea selleks ühtegi

sidevahendit olemagi. Koju paigaldatakse
spetsiaalne telefoniseade ja käel või kaelas
kannab inimene veekindlat ning mugavat
häirenuppu. Kui nupuomanikul kodus
või selle lähiümbruses õnnetus juhtub,
millest enimlevinud on kukkumised, ja
selle tagajärjel vajatakse kõrvalist abi kas
või uuesti püsti saamiseks, piisab enda
küljes kantava nupu vajutamisest. Seejärel
saab rääkida hoolekandetelefoni käedvabad-süsteemi vahendusel operaatoriga.
Ööpäevaringne operaatorikeskus reageerib vastavalt tekkinud olukorrale ja
vajadusel helistab hättasattunu usaldusisikutele. Appi saadetakse nupuomaniku

sugulane, naaber, sõber või hooldaja – lähedane, keda ta tunneb ja usaldab ning
kellel on tavaliselt ka hoolealuse kodu_
ukse varuvõti, et igal juhul abi anda
saaks.
Vajadusel kutsutakse kohe välja ka
kiirabi, päästeamet või politsei. Kiirabi
operatiivne väljakutse on päästnud kahel korral Hiiumaa 86-aastase vanaproua
elu. Tal ilmnesid pärast operatsiooni kodus taastudes tüsistused. Telefonini küünitamine oleks tähendanud tema jaoks
tõenäoliselt üsna kurvalt lõppenud kannatusi. Häirenupu abil sai ta aga enda
olukorrast voodist lahkumata teada anda
ning abi kohale paluda.

Uus pakendikotiteenus ei maksa midagi
Ragn-Sellsi pakenditeenuse juht Kalle Grents annab teada, et klientidel on
võimalus suurest osast majapidamises
tekkivatest jäätmetest tasuta vabaneda.
Selleks tuleb vaid puhtad pakendid muust
prügist (biojäätmestest) eraldi koguda.
Ragn-Sells jagab soovijatele kaks sorteerimiskotti, ühte saab koguda klaasi ja teise ülejäänud puhtad pakendid (paberist,
plastist, kilest). Kord kuus viime täis kotid
ära ja jätame uued asemele.

Pakendikotiteenuseni jõudsime tänu
klientidele, kes on näidanud üles huvi sorteerida, kuid kelle jaoks puhaste pakendite äraandmine on olnud üsna tülikas.
Üldjuhul saab pakendeid viia kaubanduskeskuste juures olevatesse konteineritesse.
Oleme astunud kliendile sammu lähemale ja viime pakendijäätmed ära peaaegu
koduukselt ja seda täiesti tasuta.
Pakendikotiteenust saavad tellida
Rae valla Jüri aleviku, Järveküla, Peetri,

Mõigu ja Rae küla elanikud.
Täitunud pakendikotid kogub RagnSells klientidelt kokku iga 28 päeva järel
ning jätab täis kottide asemele uued. Kogutud pakendid suunatakse taaskasutusse
ja neist valmistatakse uued tooted.
Pakendikotiteenust
saab
tellida
Ragn-Sellsi klienditeeninduse infotelefonil 15155 või kodulehe kaudu
www.ragnsells.ee/pakendkott.
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Rootsi kogemusest saab õppida
Rae valla keskkonnaspetsialist
Birgit Parmas võtab kokku reisi
Rootsi, kus tutvuti Gotlandi saarel jäätmekäitluse, energeetikamajanduse ja veemajandusega.

Septembri alguses külastasid Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla esindajad PRIAst
rahastuse saanud projekti raames Gotlandi saart, et tutvuda sealse jäätmekäitluse,
energeetika- ja veemajandusega. Grupis
oli nii vallavalitsuste töötajaid kui ka veeettevõtete esindajaid ning samuti MTÜ
Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esindaja.
Keskkonnakaitselt loetakse Rootsit
üheks kõrgeima tasemega riigiks. Parima
praktikaga tutvumine annab osalejatele
võimaluse suunata valdades keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamist.
Esimesel päeval tutvutigi Gotlandi saa-

re veetootmisega ning reoveekäitlusega. Teisel päeval tutvustati Gotlandi omavalitsuse
kogemusi energiaefektiivsuse
saavutamisel ning tänu sellele halduskulude vähendamisel. See teema on muutumas
järjest aktuaalsemaks ning
seetõttu keskendutakse sellele üha enam. Lisaks kohtuti
sealse Leader tegevusgrupi
esindajaga ning vesteldi Gotlandil teoks tehtud ja käimas
olevatest Leader projektidest.
Kolmandal päeval tutvuti
biogaasitootmisega ja tuuleparkidega.
Gotlandilt saadud kogemustest ja
teadmistest tähelepanuväärseim oli info
energiaefektiivsusprojektide
rakendamise kohta avalikus sektoris. See on ka

Oli vahva Urvaste küla
esmamainimise 770. aastapäev
kodukanti turvalisemaks muuta. Küla
ajaloost tegi kokkuvõtte omakandimees
Vaino Napp, kes on selle nurga ajalugu
põhjalikult uurinud ja mitu raamatutki
kirjutanud. Et kõik võtsid ka söögipoolist kaasa, sai pikk laud rikkalik ja kõht
ei jäänud tühjaks kellelgi. Kui ametlikud
sõnavõtud läbi said, oli vabakava ja arutelud erinevatel teemadel. Külavanema
andmetel käis päeva jooksul platsilt läbi
70 inimese ringis.

valdkond, millega kolmes omavalitsuses
kindlasti edasi tegeletakse. Vähenenud
halduskulud annavad võimaluse vaba
raha investeerida ja mujal kasutada.

Mälestati
Vaskjala lahingus
langenuid
Vaskjala lahing toimus 22. septembril
1944, kui Eesti sõjaväelased, soomepoisid
ja Pitka-poisid üritasid takistada Punaarmee üksuse pealetungi Pirita jõe silla juures Aruküla maanteel.

Urvaste esmamainimise tähistamine oli
meeleolukas. Foto: Sulev Aaslaid

Sulev Aasalaid tõdeb, et nagu paljud
teised külad, nii sai Urvastegi tähistada
sel aastal oma küla esmamainimist Taani
hindamisraamatus aastal 1241. Külas oli
siis viis adramaad ja küla nimetati raamatus Vrwas-eks.
Ilusal päikesepaistelisel päeval, 17.
septembril saime külaplatsil kokku, et
arutada küla vanema ja uuema elu üle
ning tähistada küla esmamainimist. Kui
rahvas oli kogunenud, ütles avasõnad külavanem Marek Lepp. Seejärel tutvustas
härra Indrek Randma Eesti Naabrivalve
tegevust ning jagas näpunäiteid, kuidas
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Vaino Napi koostatud Suursoo raamat,
kus kirjas küla ajalugu nii faktide kui elanike
mälestuste põhjal.

Vallavanem Veigo Gutmann asetas pärja
langenud sõdurite kalmule.

hariduselu

Pisut Rae valla väikestest õiekestest
Eda Murd tutvustab kõigile
praegustele ja tulevastele lastevanematele Jüris asuvat Õie lasteaeda, mille pere tähistas äsja
kolmandat sünnipäeva.
Sünnipäeva puhul kutsume kõiki
huvilisi 26. oktoobril kell 18 algavale
värvikoolitusele. Tahame näidata ka Õie
lasteaia värvirõõmsaid ruume ja tutvustada lasteaia eluolu.
1. oktoobril 2008 tulid vastvalminud
Õie lasteaeda esimesed ja väga väikesed
lapsed: kolm rühma 2-aastaseid ja kolm
rühma 3- ja 4-aastaseid. Tänavu tunnistasime kooliküpseks esimese lennu ja alanud õppeaastal on siin vaid üksikud õppimiskogemuseta lapsed. Ka Õie lasteaia
personal on koos lastega kasvanud. Seda
muidugi mitte arvuliselt, vaid kvalifikatsiooni ja koostööoskuse arengute osas.
Õie lasteaia kaasaegne ja lasteaia vajadusi arvestav avarate ruumidega hoone
on väliselt kena ja mõnus kasvu- ja töökeskkond, kuid alustada tuli meil ühise
kogemuseta ja traditsioonideta, õppevara
baasita, osaliselt lõpetamata õpingutega.
Sellepärast kasutasime esimestel aastatel
maksimaalselt lasteteatrite ja väljasõitude
võimalusi ja õpetajad on olnud entusiastlikud ka matkade ja mängupidude korraldamisel.
Lapsed tahavad õppida ainult siis, kui
on huvitav ning nähes laste osalemisrõõ-

mu, saab õpetaja kõige
adekvaatsema tunnustuse. Siinjuures suur tänu
lapsevanematele, kes on
ettepanekuid teinud ja
õnnestumistele kaasa aidanud. Samas on mõni
lapsevanem
ürituste
rohkuse üle ka pahameelt avaldanud. Erinevate väärtushinnangute
põrkumine on haridusasutustes üsna tavapärane ja kõigile sobivate
lahendusteni jõudmine
pole alati kerge.
Tagantjärele ei tundugi algusaastate probleemid nii rasked, seda
enam, et viimase aasta
jooksul on positiivse tulemuseni jõutud mitme
teemaga. On tekkinud tunne, et läbitud
on oluline etapp ja tahaks rõõmu jagada
sünnipäevast, kuigi me pole veel esimese
juubelini jõudnud. Hästi lahenesid paar
olulist majandusmuret, kuid peamiselt
teeb rõõmu õpikeskkonna paranemine.
Lõpuks on meie personali koolituskava
täidetud nõuetekohaselt ja riikliku õppekava teemaderingile on õppevahendite
valikud. Lasteaia õppekava on üldsõnalisest juhendist arenenud õpivaldkondade
lõimimist toetavaks materjaliks. Tegevus-

kava koostamisel osatakse edukalt rakendada keskkonna ressursse ning teha koostööd omavahel ja lapsevanematega.
Lasteaia kolmandat sünnipäeva tähistame juba traditsiooniliste ettevõtmistega: õpetajad kingivad lastele lavastuse ja
peredelt on sügisandide näitus. Lapsed
valmistavad rühmades tordiovaalid, mis
enne peomeeleolus maiustamist suureks
õie kujuks ühendatakse. Loomulikult
ei puudu meie pidudelt ka laul, tants ja
mängud.

Kas teadsite, et noorsootöötajad skoorivad
Padisel asuv Kallaste talu
võõrustas 12.–13. septembril
Harjumaa noorsootöötajaid, kes
olid kohale palutud Keila avatud
noortekeskuse kutsel ja noorsootöötajate kutsevõistluse eesmärgil.
Rae valla noormees Aivo Tammela,
kes tegutseb Jüri noortekeskuses, resümeeris, et tema jaoks oli võistlus väga
edukas. „Saavutasin üldkokkuvõttes 4.
koha.“
„Minu jaoks oli see esimene kord sellel
üritusel osaleda,“ teatas Tammela, lisades,
et kõige rohkem meeldis talle fotojaht ja
kuldvillak.
„Koduseks tööks oli teha maksimaalselt 3 minuti pikkune sotsiaalne raadio-

reklaam ning rääkida enda hobist. Sotsiaalne reklaam oli edukas ja valiti kolme
parima hulka. Hobide tutvustamine polnud väga raske, kuna olen kümme aastat
tegelenud DJ tööga, produtseerin muusikat. Kõige rohkem oleks võinud teada,
kuidas lahendada esmaabi ülesanne, milleks oli juhtum, kuid kahjuks jäin sellega
natukene hätta.“
Lääne-Harju parimaks noorsootöötajaks sai Jan Pillav Saue noortekeskusest.
Gethe Kooli Keila noortekeskusest saavutas teise koha ning Signe Traks Nissi
valla noortekeskusest kolmanda koha.
Tammela nendib, et kutsevõistlus annab noorsootöötajatele võimaluse saada
kokku väljaspool noortekeskusi, tegutsedes siiski ühise eesmärgi nimel ja saada
inspireerivaid mõtteid igapäevaseks tööks

Fotojaht ja teema „Meelemürkidele ei!“.

noortega. Järgmisel aastal toimub noorsootöötajate kutsevõistlus Sakus.
Aivo Tammela
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XIV täiskasvanud õppija nädal Rae vallas
7. – 14. oktoober 2011 “Õppimine seob põlvkondi”
Kuupäev

Kellaaeg

Õpituba, loeng, treening

Lektor, koolitaja, treener

Osalemise
tasu

Toimumise
koht

Registreerimine
telefonidel ja e-posti
aadressil

12. okt.

17.00–17.45

Loeng “Õpime hingama”. Lõdvestumine ja stressimaandamine
hingamise abil

Silva Laius

tasuta

Rae
kultuurikeskus

605 6759
kultuur@rae.ee

12. okt.

18.00–20.00

Pärlite valmistamise kursus

Maarit Ridalaan

5 eurot

Rae
kultuurikeskus

605 6759
kultuur@rae.ee

12. okt.

18.00–19.30

Elupäästev esmaabi

Anni Sarv

tasuta

Jüri
gümnaasium

622 4245
arendus@jyri.edu.ee

13. okt.

19.00–20.00

Aeroobne treening-kõhutrimm

Kristel Soodla

tasuta

Rae
kultuurikeskus

605 6759
kultuur@rae.ee

17. okt.

18.00–20.30

Paberkrohvi valmistamine ja
kasutusalad

Heli Gescheimer

tasuta

Rae
kultuurikeskus

6056759
kultuur@rae.ee

18. okt.

18.00–19.30

Kõrvarõngaste valmistamine

Agnes Kato MTÜ
Kroku Kunstiklubi

8 eurot

Rae
kultuurikeskus

605 6759
kultuur@rae.ee

19. okt.

18.00–19.30

Toidutalumatus ja selle seos
haigustega

Ülle Hõbemägi
www.toitumisteraapia.ee

tasuta

Rae
kultuurikeskus

605 6759
kultuur@rae.ee

20. okt.

18.00–21.00

Teeme küpsetisi (tordid, koogid),
mis on gluteeni- ja laktoosivabad
ning jagame häid nippe koduseks
küpsetamiseks

Sirje Saks

5 eurot

Jüri
gümnaasium

622 4245
arendus@jyri.edu.ee

24. okt.

18.00–19.30

Loeng „Uue ajastu raamatud
– e-lugerid“, võimalus tutvuda
erinevate näidistega

Toomas Aasmäe

tasuta

Jüri
raamatukogu

622 4236
jyri.rk@jyri.edu.ee

25. okt.

18.00–20.00

Manuaalse teraapia osatähtsus,
tema tervendav mõju liigestele ja
seljavaevustele

Toomas Proovel
manuaalterapeut

tasuta

Rae
kultuurikeskus

605 6759
kultuur@rae.ee

26. okt.

18.00–20.00

Loeng-koolitus “Värvid meie
ümber”

Ivar Pajula, AKZO
Nobel Baltics AS

tasuta

Õie lasteaed

Eda.Murd@6ie.edu.ee

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine! Koolituskava täiendusi ja muudatusi vaata Rae kultuurikeskuse kodulehelt http://kultuur.rae.ee
ÕPIME MÕNUGA!			

Mihklipäev Taaramäel
Kristiina Saarik kirjutab, kuidas peeti mihklipäeva Taaramäe
lasteaias.
Meie lasteaed on rajatud Taaramäe talu
maadele. Talu müürid on praegugi säilinud, restaureeritud ja me kutsume seda
nüüd kõlakojaks. Legendi järgi elasid seal
talus peremees Jüri ja perenaine Mari.
Nende kümme last – kelle nimed anti
kümnele rühmale – tulid 29. septembril
„rehetuppa“ mihklipäeva tähistama, sest
arvatakse, et kui mihklipäeval pidu ei pea,
siis tuleb hunt.
Veel viimased sügistööd viidi lõpule
laste abiga. Kartulikuhjad valmisid lastest,
taadi hiigelsuure kaalika aitas maast välja
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sikutada hiireke ja perenaise piimapütidki päästeti kasside käest. Kui saak keldris
ja salvedes, võis sulane Mihkel puhkusele
minna, lubas veel, et eks jüripäeval näeme. Jürilt sai sulaspoiss kingituseks oina,
sest igal oinal pidi ju oma mihklipäev
olema. Mihklipäeva ilmaennustuse järgi
tuleb meil pikk ja ilus sügis, sest puudel
on veel lehed küljes ja pääsukesigi olla
nähtud.
Tagasisidena lastelt mängiti õues kaalikatõmbamist, ehitati siilile pesa ja siili
osatäitjat, õpetaja Mirjet kutsuti siilina ka
jaanipeole!
Kristiina Saarik
juhataja asetäitja õppe-kasvatustöö alal

Foto: Kadi Kodu

mitmesugust

Paljude vanemate unistuste laps
Ta käib hinnatud koolis ja õpib
ainult headele hinnetele. Ta on
sporditreenerite silmarõõm, sest
ei puudu trennidest ja temas on
potentsiaali jõuda kaugele. Ta on
kohusetundlik ja püüdlik.
Selline laps on paljude vanemate unistus, aga Järveküla külas elava Kairi Ütsmütsi reaalsus. Tema 17-aastane poeg
Sten Ütsmüts saab selle kõigega hakkama.
Saame Steniga tuttvaks ja uurime, kuidas
on Kairi selleni jõudnud ning mida teeb
siis, kui poeg on kõigest tüdinud?

Millised on Steni sihid spordis?
Steni sportlastee algas juba siis, kui esimesed lastejooksud hakkasid auhinnalisi
kohti tooma. Iga järgnev siht on viinud
kaugemale sihile. Selle suve tulemused on
näidanud, et potentsiaali on Stenis kõvasti.
Erinevate kergejõustikualade katsetamine,
nt sprint, kaugus- ja kolmikhüpe, keskmaajooks, on nüüdseks andnud tõuke just
400 m ja tõkkejooksuga tegelemiseks. See
on päris raske ala, aga ilus ja vaatemänguline. Sel suvel uuendas ta omavanuste seas
300 m tõkkejooksu rekordit, tegi isiklikud
rekordid 400 m, 400 m tõkkejooksus ning
osales maailmameistrivõistlustel Lille’is
Prantsusmaal, Euroopa noorte olümpiafestivalil Türgis. Lisaks on ta Baltimaade
meister 400 m jooksus.
Järgmise aasta suuremad sihid on
järgmised. 2012. aasta juunioride MMil
Barcelonas jõuda eelvoorust edasi, 2013.
aasta juunioride EMil Itaalias Rietis jõuda
poolfinaali. Sellest järgmised eesmärgid

oleks pääseda täiskasvanute EMile, MMile ja olümpiale.
Kuidas olete saavutanud, et Sten on
kõrgelt motiveeritud sportimises ja samal
ajal ka õppimises?
Steni enda arvates on põhilised mõõdupuud tema jaoks ema ja isa eeskuju.
Olen ise koolis olnud suur aktivist: lõpetanud muusikakooli, keskkooli medaliga, omandanud kaks kõrgharidust
ja magistrikraadi (äri ja pedagoogiline
(inglise keel)), toimetanud aastaid Eesti
Noortekojas (JCI) ning harrastusjooksjana treeninud maratonideks. Võib-olla just
õppimise, hea hariduse teadvustamine ja
pidev vajadus areneda on minu impulss
talle. Isa Risto Ütsmüts, endine Eesti
üks tippudest keskmaajooksus, kes pikalt
treeneri ja õpetajana töötanud, on just
süstinud huvi tippspordi vastu. Harjumus
treenida ja enda võimeid proovile panna
tuli just võimalusest varases eas treeningutel ja võistlustel kaasas käia. Seega elavad eeskujud ja soov olla vanemate vääriline on andnud motivatsiooni just seda
teed minna. Nii on Sten näidanud, et tuleb
edukalt toime mõlemaga. Koliteed alustas
ta Lasnamäe üldgümnaasiumis, seejärel
sai sisse 21. kooli inglise keele eriklassi ja
gümnaasiumisse suundus Gustav Adolfi
gümnaasiumi. Kõik see ja head õpitulemused näitavad tema kohusetundlikkust,
sihikindlust ja head töövõimet. Kindlasti
on aidanud Steni sportlaseteed kujundada ka onu Urmas Põldre, kes tihti annab
ühe või teise sporditeema osas head nõu.
Põhiline edutegur heade tulemuste saavutamistes ongi toetav keskkond koos
enda suure sihikindluse ja tahtega suurte sihtide nimel tööd teha.
Millised on olnud Steni nõrkushetked
ja kuidas olete nendest üle saanud?
Nõrkushetked on iga lapse elus loomulikud. Kõige raskem on olnud just siis,
kui koolikoormus on suureks kasvanud
ja trennis tuleb käia. Oli näiteks isegi aeg,
kus Sten mängis FC Floras jalgpalli, käis
kergejõustikutrennis, tahtis hästi õppida
– valik tuli teha tal endal. Tavaliselt on
kooliaasta teises pooles tekkinud hetki,
kus vaim kipub väsima, energia hakkab
otsa saama, aga just siis hakkavad võistlused tulema või koolikoormus kasvama.
Siis on vaja tähelepanu pöörata täisväärtuslikule unele, mitmekülgsele toidule,
puhkusele, keskkonnavahetusele ja tasakaalule trennide ja koolitöö vahel. Praegu
on eesmärk, et koolitöö ja sport teineteist
ei segaks. Efektiivne ajakasutus ja mõõdukus on võtmesõnad.

Kuidas õpetada lapsele tõhusat ajaplaneerimist?
Meie kiires elutempos on ajaplaneerimine saanud põhiliseks võtmeteguriks, et
toime tulla. Näiteks aeg, mis kulub Stenil
marsruudi kodu-kool-trenn-kodu peale
(Järveküla infrastruktuur ühistranspordi
osas ei ole veel nii arenenud), on nii suur,
et just see paneb otsima vastuseid: kus
ja millal ja mida. Õppimine ühistranspordis või autos, koolis vabadel hetkedel pole enam harv nähtus. Paindlikkus
trennikavades – iseseisev treening versus
hallis koos treeneriga – annab võimaluse ka kiirel perioodil koolitööga hästi
hakkama saada. Kõige olulisem on siiski
lapsevanemal aidata suunata valikute tegemises – on ju meie maailmas nii palju
ahvatlusi ja võimalusi.
Igal kohusetundlikul ja tublil inimesel
tuleb aeg-ajalt raskusi ületada, kuidas
emana aitate raskustest ülesaamisel?
Emana on minu tahe märgata, mis
toimub lapsega ja jälgida märke. Läbipõlemisohu puhul on põhiline abi pidev rääkimine, lapse ära kuulamine ja üheskoos
lahenduste otsimine. Avatud ja ausa suhtlemisega igasugustel noorele huvitavatel
teemadel (elu eesmärgid, suhted, karjäär
nt) olen saavutanud temaga väga hea kontakti, mis annab tunde, et mul on kodus
väga hea sõber. Minu hooleks on tervislik
toit laual, massaažide kättesaadavus, abistav logistika ja hea arstiabi võimaldamine
ehk siis keha kui instrumendi eest pidev
hoolitsus – kõik see nõuab materiaalset
tuge, kuid kergendab koorma kandmist.
Rasketel hetkedel on kindlasti määrav
just emotsionaalne, psühholoogiline tugi
lapsele – kujundada noore inimese mõttemaailma selliseks positiivseks ja endasse
uskujaks, et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta ja pingutada.

Sten tõkkejooksuvõistlustel.
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Lagedi rahvamaja lugu
Lagedi ajaloohuviline Rein
Karm uuris välja, millist elu elati
Lagedil siis, kui tegutses rahvamaja.
Praeguseks ei ole enam Lagedi
raudteejaama hoonet ega ETKVLi
kauplust Posti tänaval, suletud
on postkontor. Alljärgnevalt meenutame veel üht kunagi tegutsenud asutust, millest paljudel pole
aimugi – Lagedi rahvamaja.
Rahvamaja ja selle inimesed

Lagedi rahvamaja tegutses Lagedi külanõukogu alluvuses eelarvelise asutusena. Palgalisi ametikohti oli kaks: rahvamaja juhataja ja koristaja. Are Kubpart
(28.04.1929 – 16.04.2004) asus kohakaasluse korras rahvamaja tööd juhtima
50ndate keskel, arvatavasti 1953. aastal.
Väidetavalt juhatasid varem Lagedi rahvamaja Laine Puumeister (teda tunti kui
kauaaegset postiljoni) ja lühikest aega Lagedi kooli kunagine õpetaja Rudolf Selg.
Nende varasemate tegemiste käsitlemine
nõuab aga tööd arhiivides.
Rahvamaja tegutses Lagedi kooli ruumides, kus tehti proove ja korraldati
üritusi. Ka Rakvere teater käis aeg-ajalt
külalisetendusi andmas, kusjuures Are
Kubparti abikaasal Astal oli ülesanne
müüa eelmüügist pileteid. Rahvamaja inimeste eestvedamisel puhastati nn Kepsu
saare (Aadu saare) koolimaja poole jääv
osa võsast ja prahist ning seal korraldati
arvatavasti alates 1962. aastast jaanipidusid. Muusikat saadi perekond Kubparti
korterist Aadu talu elumaja teisel korrusel, kust valjuhääldite juhtmed veeti
saarele läbi jõe. Pärast rahvamaja likvideerimist korraldas saarel jaanipidusid
Sommerlingi kolhoos, kus oli esimeheks
Nikolai Kruuk, kes noore mehena oli
mänginud ka Lagedi puhkpilliorkestris.
Lagedil käis regulaarselt rändkino ja
rahvamajas näidati tolle aja kohta väga
häid filme. Noorematele lugejatele tasub
meenutada, et tol ajal oli televiisor haruldus, mistõttu rändkino oli populaarne.
Rahvamaja koristaja ülesanne oli aegsasti kuulutused üles panna, kino näitamise
ajaks koolimaja saalis pikad pingid paika
sättida, koolimaja uksed lahti teha ning
pärast seanssi ruumid korda teha ja maja
uksed lukustada. Koristajaks oli Helene
Piibur, kes elas koolimajas ja kelle põhitöökoht oli kooliteenija. Helene Piiburi
abikaasa Julius, kes oli kooli katlakütja,
tõi hobusega rändkino Arukülast kohale
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Rahvatantsurühm. Esireas vasakult Asta Kubpart, Vilve Eestleol, Helme Valdsnepp, Helvi Lõhmus
(Horm). Tagareas vasakult: Are Kubpart, Heljo Roosma (Sepp), Silvi Valdsnepp, Malle Piibur (Lissmann), Helgi Rein (Saar). Foto: erakogu

ja viis pärast edasi Vaskjala külla, endisesse Rae koolimajja. Kinomehaanikud
olevat isegi kooli toonases köögis-söögitoas võimlemismattidel ööbinud. Hiljem
said kinomehaanikud auto ja siis läks asi
lihtsamaks.

Mida rahvamajas tehti

Rahvamajas tegutsesid erinevad ringid: rahvatantsuring, orkester, naisansambel, solistid, näitering. Esineti eelkõige Lagedil, aga ka Aruküla kultuurimajas,
Jõelähtme rahvamajas, Vaskjala külas Rae
koolimajas, Tallinnas Nõmme kultuurimajas ja tselluloosivabriku klubis Tallinnas. Tegutses ka lastering, kus koolieelikutele õpetati laule, tantse, laulumänge,
nagu pisipõnnidele ikka. Lapsed kutsuti
kord isegi Eesti Raadiosse esinema.
Lagedi inimestele tuntumad toonased istetegevuslased olid Are Kubpart,
kes mängis klaverit, akordioni, kitarri,
mandoliini, Asta Kubpart laulis ja tantsis,
Vaike Vainomäe (kauaaegne koolisöökla
töötaja) laulis ja tantsis, Eino Puumeister
(kelle poeg Sulev lööb praegu kaasa kodukandiliikumises ja korraldas paar aastat
tagasi kooli staadionil koertešõu) mängis
orkestris trompetit ja akordioni, Urve Sirelmets (Tasa) oli rahvatantsija (teda teame kui endist postiljoni ja raudteejaama
piletilaekurit, kes praegu tegutseb Lagedi
piirkonna koduhooldustöötajana).
Korraldati ka erinevaid üritusi. Populaarsed olid kohvikuõhtud, maski- ja
sitsiballid. Valimiste päeval oli alati kohustuslik esinemine. Veel korraldati peotantsukursuseid ja peoõhtuid, kohviku-

õhtutel olid kavas laudkondadevahelised
võistlused. Toimusid ka kokanduskursused ning kudumis- ja heegeldamiskursused.
Rahvatantsurühm esines 1960. aasta
üldlaulupeol Tallinnas. Samal aastal oli
rühmal meeldiv võimalus esineda ka Lätis Saulkrastis (u 30 km enne Riiat, mere
ääres) toimunud laulu- ja tantsupeol. Seega jõuti esinemisega korraks ka üle Eesti
piiri. Veel esineti vastavatud Komsomoli-nimelisel staadionil (praegu Kalevi
staadion) esimesel võimlemispeol, ilmselt
1961. aastal või veidi hiljem.
Harjutama-esinema tuldi Raelt, Väo
külast, Loolt, isegi Tallinnast, ja loomulikult lõid kaasa kohalikud inimesed. Toona
ei olnud Lool (Saha-Lool) veel kooli ega
rahvamaja. Lagedile tuldi jalgsi, jalgrattaga, hobusega (sh talvel saaniga), samuti
rongiga. Are Kubpart juhatas orkestrit ja
naisansamblit, saatis ansamblit klaveril
ja juhatas ka kooliorkestrit. Muusikaline
anne oli talle looduse poolt kaasa antud,
sellealast eriharidust tal polnud. Mitmete
ringide juhid, nagu rahvatantsujuht Aino
Süda ja peotantsujuhid Aare ja Pia Orb
ning Arseni Poolgas, tulid Lagedile ringe
juhendama Tallinnast. Aare ja Pia Orb
olid omal ajal tuntud peotantsijad, Arseni
Poolgasel oli Tallinnas Laial tänaval oma
tantsukool. Ringijuhtide palgaraha pidid
kollektiivid oma esinemistega välja teenima, sest rahvamaja eelarves seda raha
polnud. Ringide töös osalesid ka Lagedi
kooli õpetajad Helgi Rein (Saar) ja Salme
Mine. Rahvamaja tegutsemise algaastatel

mitmesugust
laenutati rahvariideid Tallinnast, teatritarvete laenutusest. Solistidena tegutsesid õed Illi Vain (Õunap) ja Lembi Vain
(Koppel) Sahalt.
Parimaid isetegevuslasi tunnustati. On
säilinud Lagedi RSN TK (külanõukogu)
esimehe Hilda Vapra ja rahvamaja juhataja Are Kubparti allkirjadega aukiri Urve
Sirelmetsale. Aukiri on vormilt punapoliitiline, nagu tollal enamasti, kuid Asta
Kubparti mälestuste järgi esitati ikka eestimaist ja eestimeelset repertuaari. Vahel
olid kavas ka mõne vene autori lood, kuid
mitte ühtegi laulu ei lauldud vene keeles.

Miks tegevus lõpetati

Inimesed olid tollal enamasti paiksed.
Lisaks kolhoosile andsid kohalikele tööd
raudtee (töötati jaamas, teeremondibrigaadis, ülesõidukorraldajana), raadiojaam jt. Kuna televiisor oli haruldus, oli
vajadus isetegevust teha suurem ja selleks
leiti võimalusi.
Aeg aga kulges omasoodu ja üha enam
kohalikke inimesi hakkas linnas tööl käima, kodudesse hakati soetama telereid.
1963. aasta jaanuaris likvideeriti Rae valla
piirides tegutsenud Vaida külanõukogu ja
liideti Lagedi külanõukoguga ning nimetati ümber Sommerlingi külanõukoguks.
Keskus viidi toonasest Kopli külast (Jüri

tee ääres asuvalt Tomassonilt) Lehmja
asulasse, praeguse Grossi poe kõrval asuvasse Jüri raamatukogu endisesse kahekorruselisse hoonesse. Umbes samal ajal
või veidi hiljem, arvatavasti 1967. aastal,
lõpetas tegevuse ka Lagedi rahvamaja. Muu hulgas oli üheks põhjuseks Loo
lasteaia kõrval valminud Loo rahvamaja, kuhu Loo isetegevuslased said endale
kodu. Sommerlingi külanõukogu andis
Lagedi rahvamaja kõik dokumendid üle
Harju rajooni arhiivi, mis nüüd asub Rakveres.

Isetegevuse taaselustumine

Paarkümmend aastat tagasi, kui kool
sai huvijuhi ametikoha, hakkasid õpilased isetegevusega taas aktiivselt tegelema.
Aruandekontsertideks olid kooli mitmesugused pidulikud üritused, kus lapsevanemad ja külalised nägid, mida lapsed
olid õppinud. Suurt tööd tegid kooli huvijuhid Kersti Mägi ja seejärel Meelis Sekk.
Kooli praegune huvijuht Liisi Vesselov
pakkus kaks uut suunda: suutis huvitegevusse kaasata enamiku kooliperest ning
koos muusikaõpetaja Silja Tammelehega
kaasati isetegevusse ka täiskasvanud.
Mõne aasta eest hakati Lagedil kohaliku kodukandiklubi eestvedamisel taas
korraldama klubi- ja puhkeõhtuid. Hea

Uus hooaeg Liisu lastekeskuses
Jaanika Petti kirjutab Liisu lastekeskusest.
Septembris alustas Liisu lastekeskus
uut hooaega. Pakume Põnnistuudio laulu- ja mänguringi, kunstiringi ja lastehoiu
teenust lastele vanuses 6 elukuust kuni 6
aastani.
Sellel hooajal on muutunud Põnnistuudio laulu- ja mänguringi aadress,
nüüdsest tegutseme suuremates ruumides
Lagedil, Jüri tee 2.
Muusikatunnid toimuvad kolmapäeva
hommikul ja õhtul kvalifitseeritud muusikaõpetaja Tamara juhendamisel. Lau-

Rae valda
noortevolikogu!
2008. aastal alustas Eesti Noorteühenduste Liit osaluskogude projektiga,
millega toetatakse noortekogude (maakondlik) ja noortevolikogude (kohalikul
tasandil) loomist üle Eesti.
Mis on noortevolikogu?
Maakondliku noortekogu alla kuuluv
kohalikul tasandil tegutsev noorte osalus-

lu- ja mänguringis laulame, tantsime ja
musitseerime erinevate rütmipillidega ja
mängime lõbusaid mänge.
Tublimate lauljatega osaleme kevadel
juba kolmandat korda Kasside Boogie
festivalil. Festivali teemad hõlmavad väga
põnevaid muinasjutte, kus lauldakse kassidest ja nende sõpradest. Festivalist võtavad osa mitmete lasteaedade laululapsed.
Muusikaõpetaja Tamara viib läbi ka
kunstiringi, kus lapsed õpivad tundma
loovtöö materjale. Lapsed voolivad, joonistavad, teevad kleepimise töid ja meisterdavad mitmesugustest materjalidest
koos emmede ja issidega erinevatel tee-

kogu, mis on omavalitsusele nõuandvaks
organiks noori puudutavatel teemadel.
Mis on noortevolikogu eesmärgid?
Eesmärgiks on juurutada osalusdemokraatiat noorte seas. Annab noortele
võimaluse kaasa rääkida vallavolikogus
otsuste tegemistel, mis puudutavad nende elu, osaleda aktiivsemalt ühiskonnas ja
ühiskondlikus elus.
Mis ja kus?
Oled noor vanuses 14–26 eluaastat?

Vana puusild.

meel on tõdeda, et 2008. aastal loodud
Lagedi segakoor kooli muusikaõpetaja
Silja Tammelehe juhendamisel on hoo
sisse saanud. Lagedi 770. aastapäeva tähistamiseks lavastas kooli huvijuht Liisi
Vesselov kunagise kauaaegse koolidirektori Sven-Allan Sagrise stsenaariumi järgi
vabaõhuetenduse „Lagedi läbi seitsme sajandi“. Kaasa lõid nii kohalikud kooliõpilased kui ka täiskasvanud.
Lõpetuseks suur tänu Asta Kubpartile,
kes oli lahkesti nõus mälestusi jagama.
Aitäh Urve Tasale ja Malle Lissmannile,
kes aitasid Asta Kubparti mälestusi täiendada ja täpsustada.
Rein Karm, Lagedi ajaloohuviline

madel. Lastele õpetatakse pliiatsi ja pintsli
hoidmist. Kunstiring toimub teisipäeva
õhtuti.
Juba teist aastat pakume Lagedil lastehoiu teenust. Lastehoius töötavad vastava kutsetunnistuse saanud lapsehoidjad.
Tööl on kokk, kes teeb maitsvaid ja koduseid toite ning abistab lapsehoidjaid. Meie
kodusesse eramajas olevasse lastehoidu,
kus keskmiselt käib päevas viis-kuus last,
kuulub ka suur hoov, kus lapsed saavad
iga päev joosta ja mängida. Lastehoiu
ruumid on eraruumidest eraldi.
Teisipäeviti on meie kasvatajaks õpetaja Tamara ja siis toimuvad lastehoiu ajal
päeva jooksul käelised tegevused, lauluja liikumise, keele ja kõne harjutamise
ning matemaatika tunnid.

Tahad sõna sekka öelda oma kodukoha
arengus ning teha midagi selle heaks, osaleda põnevatel koolitustel, saada hingematvaid kogemusi ja leida sõpru üle Eesti
ning kogu eluks? See on Sinu võimalus!
Tule 21. oktoobril kell 16 Jüri noortekeskusesse (Aaviku tee 1) ja teeme ära!
Info: Irina Grjadova
Tel 5674 0958
E-post: irina.grjadova@gmail.com
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spordielu

Rae Koss meelitab korvpalli mängima
raldamisele aitasid kaasa kultuurkapital ja
hasartmängumaksu nõukogu.

Suurprojekt 2

Rae Kossu treener Henri Ausmaa seisab selle eest, et korvpall
Rae vallas oleks ikka au sees.
Korvpalliklubi Rae Koss püüab seista
selle eest, et korvpall oleks armastatuim
sportmäng ka Rae vallas. Uus hooaeg on
alanud ning esmakordselt osaleb KK Rae
Koss Eesti meistrivõistlustel poistega kolmes vanuseklassis. Võistlustulle astume
noormeeste A-vanuseklassis (1993 sünd.
poisid ja nooremad), poiste C2-vanuseklassis (1999 sünd. ja nooremad) ning
mini-klassis (2000 sünd. ja nooremad).
Sellest hooajast osaleb KK Rae Koss taas
ka täiskasvanute võistlustel. A-klassi
noormeestele oleme meeste sarjas täienduseks toonud mõned endised KK Rae
Koss Eesti MV I liiga mängijad. Mängima
hakkame Tallinna kossuliigas.

Pöörates pilku tagasi
Viimane hetk on heita pilk tagasi
möödunud suvele, mis oli KK Rae Kossu
jaoks enneolematult teguderohke. Lisaks
treeninglaagritele Simunas ja Kuremaal
toimus meie väikese klubi jaoks veel kaks
väga suurt sündmust.

Suurprojekt 1

Juuni lõpus ja juuli alguses korraldas
KK Rae Koss Läänemaal Tuksi spordibaasis XVII minikorvpalli festivali. Festivalil
osales 62 minikorvpallurit ja 12 treenerit
üle Eesti. Lapsed jagati festivali esimesel
päeval ära kuue võistkonna vahel. Nendeks olid NBA (tugevaim profikorvpalli
liiga maailmas) võistkonnad Miami Heat,
Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Dallas
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Mavericks, Boston Celtics ja San Antonio
Spurs. Iga võistkonna juurde lisati kaks
treenerit. Laagripäevad olid sisustatud
treeningute, miniolümpia, aktiivse vaba
aja, minikorvpalli turniiri ja isetegvusüritustega.
Hommikuti toimusid treeningud (igal
päeval oli treeningul erinev teema), lõunal miniolümpia (koosnes kuuest alast:
hüpits, klotsijooks, pallivise, suur kaheksa, hoota kaugus ja vabavisked), pärastlõunal minikorvpalli turniir ja õhtuti pärast õhtusööki korraldati lastele erinevaid
seltskonnamängude õhtuid: näidend,
laulupidu, tantsupidu, viktoriin, korvpallišõu, lõkkeõhtu ja loomulikult disko. Üks
päev festivalil nimetati külaliste päevaks.
Noortele korvpallisõpradele tulid külla
profikorvpallurid Janar Talts, Howard
Frier, Gregor Arbet ja naiskorvpalluritest
Kerdu Arbet-Lenear. Peale korvpallurite
käisid meil veel külas Eesti Koolispordi
Liidu president Lauri Luik ja peasekretär
Madis Pettai, Eesti Korvpalliliidu rahvuskoondiste divisjoni juht Keio Kuhi ning
Haapsalu spordibaaside
juhataja ja Tuksi minikorvpalli festivali varasem korraldaja Tarmo
Tuisk. Howard Frier viis
esiteks läbi näidistreeningu ning pärast seda
toimus minikorvpalli
„tähtede“ mäng. Külalised jagati kaheks ning
nendele lisati juurde lapsed. Õhtustel üritustel
külastasid lapsi Limpa,
Haribo, Väikese TOMi
ja minikorvpalli jänku
maskotid. Festivali kor-

Teine suur projekt oli treeninglaager
Horvaatias. Tänu väga headele kontaktidele piiri taga tekkis eelmisel talvel plaan
teoks teha üks rahvusvaheline projekt.
Turniiridel Soomes on KK Rae Koss
poisid ka varem käinud, aga kaugele Vahemere äärde võistlusreisile pole varem
sattunud. 20. augusti hommikul kogunes
Jüri spordihoone ette 18 inimesest koosnev grupp. Ees seisid kümme põnevat
päeva. Sõidu kaugeim sihtkoht Split asus
2450 kilomeetri kaugusel. Sõiduks olid
meil kasutada kaks minibussi. Kompsud
pakiti kiiresti bussidesse ja sõit võis alata.
Horvaatia tervitas meid Lõuna-Euroopat tabanud kuumalainega, temperatuur
oli +39 kraadi. Pärast magusat ööund
voodis jätkasime järgmisel hommikul
varakult teekonda lõppsihtkohta Spliti
linna, mis asub Aadria mere ääres. Splitis
elab 200 000 elanikku. Linna hüüdlause
on „Kõige sportlikum linn maailmas!“.
Selle tõestuseks on Splitist pärit üle 200
olümpiamedali võitja. Meie osalesime
Splitis toimuval rahvusvahelisel noorte
spordifestivalil tänavakorvpallis. Rae Kossu poisid saavutasid 1993. aastal sündinud
poiste vanuseklassis II koha ja 1996. aastal
sündinud poiste arvestuses IV koha. Meil
oli kaasas ka neidude võistkond Raplast ja
nendel õnnestus võistlus võita.
Lisaks võistlustele oli meil ideaalne
võimalus treenida. Kõik festivalil osalejad majutati Splitis asuvasse Horvaatia
mereväebaasi (endine suurim ja tähtsaim
mereväebaas Jugoslaavias). Loomulikult
pidi baasis viibides kinni pidama rangetest reeglitest, kuid suure boonusena oli
võimalik kasutada kõiki baasis asuvaid
spordirajatisi. Trenni- ja võistlusvälisel
ajal oli natukene aega ka linnas ringi vaa-

spordielu
data ning loomulikult soojas merevees
supelda. Külastasime KK Spliti korvpalliklubi, kust on aegade jooksul sirgunud
viis NBA mängijat. Tuntumad neist on
Toni Kukoc ja Dino Radja ning praegugi
Horvaatia koondises mängiv Roko Ukic.
Pärast viit päeva Splitis suundusime tagasi põhja poole, kuid mitte veel selleks,
et tagasi koju sõita. Ühest päevast poole
kasutasime selleks, et külastada Plitvice
rahvusparki Horvaatia keskosas. Matkasime kuus tundi selles imeilusas siniste
järvesilmade ja rohkete jugadega pargis.
Edasi viis teekond meid Põhja-Horvaatiasse, tuhande elanikuga Molve külasse. Molve küla on võitnud Euroopas mai-

neka auhinna ning saanud ligi 5000 küla
seas hõbemedali. Meid võttis seal vastu
kohalik korvpalliklubi KK Bistra Molve.
Noored jagati kahe kaupa peredesse elama. See oli nii meie kui Horvaatia noorte jaoks väga huvitav kogemus, veetsime
Molves ja ümbruskonnas kaks ööd ja kaks
päeva. Loomulikult pidasime ka kohaliku
korvpalliklubi kasvandikega sõprusmängu. Seekord oli õnn meie poolel ning võitsime mängu.
Korvpalliklubi Rae Koss kutsus kohaliku klubi järgmiseks suveks Eestisse. Esialgsete plaanide kohaselt peaksid horvaadid meile külla tulema 2012. aasta augusti
alguses. Molvesse jäi meil maha palju uusi

Jüri gümnaasium sai kergejõustikus ajaloolise võidu

sõpru.
Tagasiteel koju valisime pisut teise
marsruudi. Molve küla asub Ungari piiri
ääres, seega alustasime kojusõitu Ungari
kaudu. Õhtuks jõudsime Balatoni järve
äärde, kuhu jäime ka ööbima. Järgmisel päeval jätkasime pikka koduteed läbi
Slovakkia ja Poola. 30. augusti varahommikul olime taas Baltikumis ning õhtuks
olimegi väsinuna, kuid õnnelikult tagasi kodus. Kindlasti püüame ka edaspidi
sarnaseid ettevõtmisi korraldada ja oma
noortele pakkuda.
Pall korvi!
Henri Ausmaa

Rae
Spordikeskus
teatab
• Bodypump Les Mills
Treeningud toimuvad
T ja N kl 18 ning P kl 19.
Treener Marek Sooäär

Särasilmsed tüdrukute
4 x 400 m teatejooksu
võitjad (keskel) Jüri
gümnaasiumist: Brigitta
Markus, Grete-Ly
Jõgisoo, Kätlin Kruus ja
Andra-Riin Abel.
Foto: Lemmo Jaanus

Urmas Põldre jagab rõõmu:
„Septembri keskpaigas Kosel toimunud Harjumaa koolidevaheline
staadioniteatejooksude võistlus
lõppes Jüri gümnaasiumile erakordselt edukalt.“

Edukaks tegi supertulemus. „Lisaks
seitsmele alavõidule toodi koju ka üldvõit,“ teatas Põldre ja rõhutas, et üldvõit
on seda hinnatum, et sinna panustas kogu
tiim. Kahekümnel alal saadi teatejooksude tiimidega koguni 12 poodiumikohta.

Väike meenutus võistluspäevast

Päev algas võiduga kõige nooremate
pendelteatejooksus, kus osales 5. klassidest viis poissi ja viis tüdrukut. Rõõmu
teeb see, et sama vanuserühma poisid
olid juba aasta noorematena selles, kuni
5. klasside vanuseklassis võidukad ning
seekord oli nende edu mäekõrgune ka
4 x 400 meetri jooksus ning võiduks piisav 4 x 50 meetri teatejooksudes. Sama
vanuseklassi tüdrukud olid võidukad ka

4 x 400 meetris.
Pendelteatejooksudes olid võidukad ka
gümnasistid, kes lisaks sellele võitsid veel
tütarlaste 4 x 100 meetri jooksud. Samal
distantsil olid poisid kolmandad ja 4 x 800
meetris teised. Teised olid ka tüdrukud
3 x 800 meetri jooksudes.
Võidukalt lõpetasid 8.–9. klasside poisid 4 x 800 meetri jooksus. Sama vanuserühma tüdrukud olid 3 x 800 meetris
kolmandad.
Toreda üllatusena saavutasid tubli 2.
koha 6.–7. klasside tütarlapsed 4 x 100
meetri jooksudes.
Kokkuvõttes võideti traditsioonilist
Harjumaa selle ala tippkooli Kuusalu
keskkooli. Staadioniteatejooksud on Harjumaa kompleksarvestuse üks keerukamaid alasid, mille võitmine eeldab kõigi
nelja vanuserühma tugevat osalemist põhikooli algusest kuni gümnaasiumini. Jüri
tiimil õnnestus see tänavu suurepäraselt.
Urmas Põldre
Jüri gümnaasiumi spordijuht

• Kõhueri
Pakume uut, kõhu- ja alaseljalihaseid tugevdavat treeningut.
Treeningtund kestab 30 min ja
tunnid toimuvad T ja N kl 19.
Treener Marek Sooäär
• Step-aeroobika
Treeningtunnid toimuvad
E kl 18 ja N kl 19.45.
Treener Maiken Haarde
• Vesiaeroobika
Tunnid toimuvad T ja N kl 18.
Treener Maiu Herzmann
• 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 nõupidamisteruumis. On võimalik tellida ka
juhendaja, kes aitab mänge ja
võistlusi läbi viia.
Infot saab telefonil 622 4247 või
saatke oma soovid e-posti teel
info@raespordikeskus.ee
Külasta ka meie kodulehte
www.raespordikeskus.ee
ja otsi meid Facebookist
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OÜ Kinnisvarateenindus
otsib

koostööpartnereid
nii väikefirmade kui ka
talunike hulgast, kel on
lumekoristus- või/ja
niidutehnikat.
Krah Pipes OÜ (Gaasi tee 11, Lehmja) pakub tööd

laotöötajale
Tööülesanded:
· kaupade vastuvõtmine
· kauba peale- ja mahalaadimine
· kauba vastuvõtt, kontroll ja komplekteerimine vastavalt dokumentidele
· kaupade markeerimine ning paigutamine
lattu ja kaubariiulitele
· lao korrashoid

Nõudmised kandidaadile:
· ausus ja kohusetundlikkus
· aktiivsus
· hea pingetaluvus ja füüsiline vorm
· meeskonnatööst lugupidamine ja positiivne
ellusuhtumine
Kasuks tuleb
· tõstuki load

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Avalduse või CV kandideerimissooviga palume saata meiliaadressil
marko@krah-pipes.ee, täiendav info telefonil 6841069.

Maailma suurim turvalahenduste pakkuja
G4S ootab Sind oma meeskonda

TURVATÖÖTAJAKS
Sinu tööks on korra ja sujuva klienditeeninduse tagamine ning
korrarikkumiste tõkestamine.
Kandideerimise eelduseks on:
• vanus alates 19 eluaastast
• eesti keele oskus vähemalt kesktasemel
(vastab keeleoskuse tasemele B2)
• kohtulikult karistamata
• hea tervis
Meie juures on Sul:
• stabiilne sissetulek
• väljaõpe
• erinevad sportimisvõimalused
Huvi või küsimuste korral tule meie Karjäärikeskusesse Tallinnas,
Mustamäe tee 5 või helista telefonil 6511 787, 13322.
Kaasa võtta pass või ID-kaart, 1 foto ja haridust tõendav dokument.
Mitte-eestlastel ja isikutel, kellele laieneb keeleoskuse nõue, võtta kaasa
ka eesti keele oskust tõendav tunnistus (B2).

Rae Sõnumid · oktoober 2011

Ära lase oma tehnikal
jõude seista! Las see
teenib Sulle raha!
OÜ Kinnisvarateenindus
Tel 501 8108,
606 0080
igor.kask@kvteenindus.ee

AS Smarten Logistics
ootab oma meeskonda
tublisid

laotöötajaid

(komplekteerijad, tõstukijuhid,
pakendajad)
Meid leiab Rae vallast
Assakult Uus-Suti
maaüksuselt
Palume saata oma
elulookirjeldus:
info@smarten.ee
Info tel 613 5800 või
e-posti teel

reklaam
PIPELIFE EESTI AS on plasttorusid, -toruliitmikke ja -kaevusid tootev ettevõte.
Rohkem infot ettevõtte kohta leiate aadressilt www.pipelife.ee
Pipelife Eesti kuulutab välja konkursi leidmaks

ekstrusiooniliini operaatorit
Tööülesanded
• Liinide käivitamine ja seiskamine
• Liinide seadistamine
• Mõõte- ja tehnoraportite täitmine
• Toodangu pakendamine ja
vaheladustamise alale transportimine

Kasuks tuleb
• Eelnev töökogemus tootmises
• Plastitehnoloogia tundmine
• Arvuti kasutamise oskus
• Tõstukijuhi luba
• Teadmised 5S süsteemist

Nõudmised kandidaadile
• Positiivne ellusuhtumine
• Sobib vahetustega töö
(sh öövahetused)
• Eesti keelest aru saamine suhtlustasandil
• Ei karda füüsilist tööd
• Kohusetundlikkus

Omalt poolt pakume
• Väljaõpet kohapeal
• Konkurentsivõimelist palka
• Kaasaegseid töötingimusi
• Stabiilset, huvitavat ja arendavat tööd
rahvusvahelises ettevõttes
• Transpordi kompensatsiooni
• Sõbralikku ja toetavat töökollektiivi
• Karjäärivõimalusi

Kandideerimisavaldus ja CV palume saata e-posti aadressile pipelife@pipelife.ee või
aadressile Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, 75306 Harjumaa
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OÜ Agenor (pankrotis), registrikood 10700098, pankrotihaldur müüb avalikul suulisel
enampakkumisel OÜ Agenor (pankrotis) omandis oleva vee-ettevõtte tervikvarana.
Vee-ettevõtte tervikvara koosseisu kuuluvad järgmised OÜ Agenor (pankrotis) asjad, õigused ja kohustused:

I Kinnisasjad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4555/4663 kaasomandist kinnistust 58502, transpordimaa, Rae vald, Peetri küla, Kelgumäe tänav, 4663 m²
Kinnistu 8245702, transpordimaa, Rae vald, Peetri küla, Kraavipealse tänav, 2461 m²
Kinnistu 8245802, tootmismaa, Rae vald, Peetri küla, Kraavipealse tn 2, 59 m²
Kinnistu 8247102, transpordimaa, Rae vald, Peetri küla, Tähnase põik, 2566 m²
174/373 kaasomandist kinnistust 8248402, transpordimaa, Rae vald, Peetri küla, Tähnase tee, 373 m²
15700/23140 kaasomandist kinnistust 8248502, transpordimaa, Rae vald, Peetri küla, Väikese Martini tee, 2314 m²
Kinnistu 8248602, üldmaa, Rae vald, Peetri küla, Väikese Martini tee 2, 3053 m²
Kinnistu 824702, üldmaa 100%, Harjumaa, Rae vald, Peetri küla, Kelgumäe tn 45 / Väikese Martini tee 3, 1549 m²

II Muud asjad ja õigused

1. Eespool nimetatud kinnistuid läbivad vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitrassid.
2. Kõik õigused ja kohustused, mis on seotud OÜ Agenor (pankrotis) ehitatud ja OÜ-le Texlin kuuluval kinnistul registriosa
5276602, Peetri II, asuva sadevee- ja kanalisatsioonipumplaga. Nimetatud kinnistule pole vastavat kasutusõigust või servituuti
seatud.  
3. Hetkel kehtivad vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise lepingud, mis on sõlmitud OÜ Agenor (pankrotis) ja kolmandate
isikute vahel.
4. OÜ Agenor (pankrotis) nõue OÜ Maksivara vastu, mis tuleneb pakkumisdokumentidest, omandamine summas 28 115 eurot.
Nimetatud summa põhineb OÜ Agenor (pankrotis) pankrotieelsetel raamatupidamisandmetel ning haldur ei vastuta selle nõude
olemasolu ja sissenõutavuse võimalikkuse eest.
Ettevõtte tervikvara enampakkumise alghind on 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot. Hinnale ei lisandu käibemaksu.

Vee-ettevõtte omandamisega kaasnevad täiendavalt järgmised kohustused:

1. Kokkuleppe sõlmimine ASiga Mõigu Ehituskoondis ja OÜ Agenor (pankrotis) vahel massikohustuse osas peetava õigusvaidluse lahendamiseks, mis ei tohi kaasa tuua mingeid täiendavaid kohustusi OÜ-le Agenor (pankrotis).
2. OÜ-le Agenor (pankrotis) vähemalt 25 (kakskümmend viis) protsendi tasumine tegelikult tulevikus laekuvatest liitumistasudest, kuid mitte vähem kui 127 000 (ükssada kakskümmend seitse tuhat) eurot hiljemalt 24 kuu jooksul ettevõtte tervikvara
omandamisest.
3. Vee-ettevõtlusega seonduva dokumentatsiooni ja lepingute korrastamine OÜ Agenor (pankrotis) hallatavas piirkonnas.
4. Vee-ettevõtte omandaja peab tagama tasuta liitumised vee- ja kanalisatsioonitrassidega juba liitunud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, samuti kinnistutele Kelgumäe 15 registriosad 13803502, 13803602, 13803702, 13803802, 13803902, 13804002,
Tähnase tee 3 registriosa 11591602, Tähnase tee 4 registriosa 11591802, Tähnase 8 registriosa 11592002.
5. Kui OÜ Agenor (pankrotis) sõlmib kokkuleppe Vaike Rootsiga kohtuvaidluste lahendamiseks ja omandab kinnistud aadressidel Sauki tee 2 registriosa 12591802, Sauki tee 3 registriosa 12591702, Sauki tee 4 registriosa 12591602, Sauki tee 5 registriosa
12591502 ja Sauki tee 6 registriosa 12591402, siis peab vee-ettevõtte omandaja ka nendele kinnistutele võimaldama tasuta liitumise vee- ja kanalisatsioonitrassidega, alternatiivne võimalus on garanteerida OÜ-le Agenor (pankrotis) liitumisest loobumise
tasu maksmine summas 7500 eurot iga viimatinimetatud viie (5) kinnistu kohta.
6. Lisaks peab enampakkumise võitja üle võtma ja nõuetekohaselt täitma kõik õigusaktidest tulenevad vee-ettevõtja kohustused
OÜ Agenor (pankrotis) hallatavas piirkonnas.
Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb pangaülekandega tasuda tagatisraha 10% alghinnast ehk 2000 (kaks tuhat) eurot. Makse
selgitusse tuleb märkida „Agenor vee-ettevõtte enampakkumise tagatisraha”.
Tagatisraha peab olema laekunud OÜ Agenor (pankrotis) pangakontole nr 10220049776013 SEB panka hiljemalt 17. oktoobril kell 12. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha
järgneva tööpäeval jooksul.
Enampakkumisel osaleda sooviv isik võib esitada hiljemalt 17. oktoobri kella 14ks kinnises ümbrikus kirjaliku pakkumise aadressil: pankrotihaldur Andres Hermet, Roseni 7, Tallinn 10111. Ümbrikule peab olema märgitud „Agenor vee-ettevõtte enampakkumine“.
Suuline enampakkumine toimub 17. oktoobril kell 14 pankrotihalduri büroos aadressil Roseni 7, Tallinn, B-sissepääs.
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2000 (kaks tuhat) eurot.
Ettevõtte tervikvara müüakse üleandmise hetke seisukorras (n-ö as is) ning pankrotihaldur ei anna kinnisasjade, trasside ja muu
vee-ettevõtte tervikvara koosseisu kuuluva vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta puuduste eest sõltumata
sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.
Täpsemad enampakkumise tingimused leiab www.ametlikudteadaanded.ee.
Ettevõtte vara, veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise lepingutega tutvumiseks, AS Mõigu Ehituskoondis ja OÜ Agenor (pankrotis) vahel peetava õigusvaidluse dokumentidega tutvumiseks ja muu informatsiooni saamiseks tuleb teatada oma
soovist pankrotihalduri e-posti aadressile: andres@pankrotihaldur.ee või tel 502 6408 ja 508 4524.
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Krediidipank on
rahakoti sõber
Inimene on tihti keeruliste valikute ees. Näiteks kas panna laps ühte
või teise kooli, kinkida kallimale kimp
roose või romantiline õhtusöök restoranis, külastada nädalavahetusel vanemaid või minna kontserdile.
Laenuvõtmisega on täpselt sama
asi. Ühelt poolt on võlg võõra oma, teisalt aga tekib meil kõigil aeg-ajalt soove ja vajadusi, mille rahuldamiseks ei
piisa oma rahalistest võimalustest.
Esimene asi, mis siinkohal pähe tuleb, on eluase. Muidugi võib 20–30 aastat ise raha koguda ja siis endale unistuste kodu osta. Teine variant on kohe
sobiv elamine soetada ja maksta 20–30
aastat laenu. Kulub sama aeg, aga elu ei
jää elamata. Pealegi on elamispindade
hinnad praegu üpris mõistlikud.
Ei maksa karta, et laenamine on
ülemäära keeruline või koguni ohtlik.
Riik on teinud viimasel ajal laenuvõtjate kaitsmiseks seadustes mitmeid olulisi muudatusi. Kindlasti on ka Krediidipanga hoolivad laenunõustajad valmis
vastama kõigile Teie küsimustele.
Lisaks eluasemelaenule pakub
Krediidipank väikelaenu, mille maksimaalne laenusumma on kuni 4795
eurot ehk enam kui 75 000 krooni,
arvelduskrediiti või krediitkaarti. Kõikide nende toodete puhul on aastane
intress kõigest 15%. Nii soodne intressimäär on teiste turul olevate sarnaste
toodetega võrreldes madalam.

aga vähemalt 400 eurot kuus. Eluaseme- ja tarbimislaenu puhul on nõuded
sissetulekule madalamad – Tallinna ja
Harjumaa elaniku puhul 400 eurost
kuus, ülejäänud Eestis alates 350 eurost kuus. Sissetulek peab olema regulaarne ja laekuma ükskõik millisesse
panka Eestis.
Krediidipank on teile abiks ka siis,
kui mõtlete auto soetamisele.
Krediidipanga autoliisingu puhul
algab esmase sissemakse suurus 10
protsendist. Näiteks 13 000 eurot (ehk
umbes 200 000 krooni) maksva uue
auto puhul on see 1300 eurot. Selle
raha eest saaks muidu autoturult vaid
10 aasta vanuse suure läbisõiduga ja
rohkelt remonti vajava neljarattalise.
Mõistlikum on osta auto liisinguga –
nii saab täiesti uue auto, millele kehtib
ka garantii.
Kel on aga silma jäänud unistuste
auto, millel vanust juba mõni aasta, siis
ka sel juhul ei jäta Krediidipanga liising
hätta. Tõsi, kasutatud autode puhul on
intressimäär pisut kõrgem, aga alati tasub küsida personaalset pakkumist.
Seega mõelge läbi oma vajadused, kaaluge oma võimalusi ja seadke
sammud Krediidipanka. Ootame teid
Krediidipanga peakontoris Tallinnas
Narva mnt 4.

Mari Rõuk

Margit Alloja

maakler
maad ja majad

maakler
korterid

+372 509 3995
mari.rouk@uusmaa.ee

+372 5615 9661
margit.alloja@uusmaa.ee

Hea lapsevanem!
Saan olla Teile abiks,
kui vajate

lapsehoidjat
mõneks tunniks päevas.
Kaaslaseks 1,7-aastane
tüdruk. Asukoht Jüri.
Võta julgesti ühendust
telefonil 5625 4881

Julgen kõigile klientidele soovitada
krediitkaarti. Selle abil on mugav ostelda internetipoodides, mis on Eestis
üha kasvav trend, samuti võimaldab
krediitkaart sularahaga võrreldes mugavamalt ja riskivabamalt välismaal
oma eluolu eest hoolt kanda. Krediidipangas on valida määratud maksega
või püsimaksega krediitkaardi vahel.
Kaartide olulisemad erinevused on
krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise viis.
Väiksema laenu taotlemiseks peab
Tallinnas ja Harjumaal elaval laenajal
olema ette näidata netosissetulek vähemalt 600 eurot kuus, mujal Eestis

Meie oleme
Sinu Rae valla
kinnisvaramaaklerid!

JOOGA
Hatha jooga tunnid alates
oktoobrist Vaidas
esmaspäeviti kl 18.30–20
registreerumine:
Anneli, tel 5661 6948
Helo Koskinen,
Krediidipanga laenuosakonna juhataja
helo.koskinen@krediidipank.ee
tel 669 0977

teisipäeviti kl 18.30–20
registreerumine:
Siiri, tel 5660 0914
oktoober 2011 · Rae Sõnumid
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Ramelin OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
• raamatupidamise korraldamine
• aruannete koostamine
• dokumentide korrastamine
e-post: info@ramelin.ee
tel 5559 0070

OÜ LEXKAVAATOR

Laadurekskavaatorite rent, kallurite
rent, roomikekskavaatori rent, bobcat’i
rent, sõelutud mulla müük, liivamüük,
killustiku müük, täitepinnase müük.
Tel 5191 4467, Thomas Puhk
Aaviku tee 24, Jüri, Rae vald, Harjumaa
kerised@kerised.ee

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus

Tel 504 8986

Rae Sõnumid · oktoober 2011

liiva ja kruusa
Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda,
maakive

Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid

Kauplus avatud:
E–R 08.00–19.00
L 10.00–16.00

Arhivaar pakub
arhiivikorrastuse
teenust

Arkop OÜ müüb
Seli-Jaani
liivakarjääris
Suuresta külas
Rae vallas

Teeme kõikvõimalikke pinnase- ja
kaevetöid. Teostame ka vee- ja kanalisatsiooniliitumisi liitumispunktist.
Lisaks teeme ka kõikvõimalikke taastamistöid (haljastus, asfalteerimine jne.)

Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald.
Tel 666 0119
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

Kohaletoomise võimalus
Hinnad soodsad
tel 56943040
arkop@arkop.ee

Kodude ja Kontorite Koristus!

Rae valla
elanikele ja
firmadele
soodustus
kuni 15%

Akende pesemine, hoolduskoristus, majahoidjateenus, suurpuhastus,
remondijärgne puhastus, põrandate vahatamine, vaipade masinpesemine, muru riisumine ja niitmine, piirdeaedade remont ja korrastus jne…
Kuldsed Käed oÜ, Ida tee 13B, Rae vald 75304,
tel/faks 661 1600, Enn Tühane 502 9295,
e-post: kuldsedkaed@neti.ee, www.kuldsedkaed.ee

reklaam
•
•
•
•
•

Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

AVATUD UUS APTEEK JÜRIS
Aruküla tee 8, Jüri alevik
(Vallamaja vastas)
MÕISA APTEEK
E–R 9.00–19.00
L 10.00–15.00
Tel 646 6112

Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 5556 3500
info@termo.ee, www.termo.ee

OOTAME TEID MEIE APTEEKI!

Kutsume ostma
maitsvaid UVICU
tooteid!
Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Turbabrikett
Kohaletoomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Asume: Aruküla tee 57, Jüri
Müügil on UVICU
külmutatud ja jahutatud
lihatooded: PELMEENID,
FRIKADELLID, KOTLETID,
HAKKLIHA, SÜLT,
GRILLTOOTED, AHJUPRAED,
KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD,
KÜLMUTATUD KALAD, JOOGID
JA ALKOHOOLSED JOOGID.

HINNAD SOOSAMAD
KUI MUJAL!
KAUPLUS AVATUD: E-R 10.00-18.00
L 10.00-16.00

oktoober 2011 · Rae Sõnumid
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Graniitkindel teerajaja

Graniidist sillutiskivide müük
tänavakivide paiGaldus
tõstetööd
teleskooplaaduriGa
Tel +372 58 118 322

E-post: info@tuurmaa.ee

www.tuurmaa.ee

WWW.HANSALEX.EE

• Ekskavaator-koppade
renditeenus
• Kõikvõimalikud kaeveja pinnasetööd
• Vee- ja kanalisatsiooni
trasside ehitus
• Talvine lumetõrje ja
vajadusel lume äravedu
Teenuste täpsem loetelu meie
kodulehel www.hansalex.ee

EHITAGE OMA MAJA
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd, vundamenditööd,
müüritööd, puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post: raemeistrid@gmail.com
Tel. 5665 0748
www.raemeistrid.ee

Rae Sõnumid · oktoober 2011

Võtke meiega ühendust:
tel. 5384 5999,
peeter@hansalex.ee
RTV Hansalex OÜ
Tuleviku tee 10, Peetri küla
Rae vald 75312,
HARJUMAA

• aedade ja väravate
ehitus
• väravaautomaatika ja
uksetelefonide
paigaldamine
• avamine mobiilist
• lipud ja lipumastid
ja palju muud
vaata kodulehelt
www.lounaekspert.ee
tel 5097627

reklaam

Loo Autokeskus OÜ pakub autode
salongi ja mootori eelsoojendite
paigaldust ning remonti.
UUS! TIKI treilerite varuosad
ja remont.
Oleme avatud E–R 9–18
Teostame ka esitulede
reguleerimist stendis.

Tere tulemast!

Loo Autokeskus OÜ

Kaevu 2a, Pildiküla, Jüri,
75308, Harjumaa
GSM 5850 1186
Tel 600 0140
Faks 600 0139
info@looautokeskus.ee
www.looautokeskus.ee

Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud (sh pakendatud
tootmisjääke)
Samas müüa lehtpuu
saepuru
Info tel 52 44 969

HOLDES FINANTS OÜ
RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
mõistliku hinnaga
Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

soodusPakkumised
oktoobris
• Juuste Previa Ph hooldusravi – 7 eurot
• BrunoVassari niisutav näohooldus –
20 eurot
• Kõrvarõngaaukude tegemine +
kõrvarõngad – 25 eurot
• Kiirsolaariumi sooduskaart 50 min –
25 eurot

Salong avatud:
E–R 10–20, L 10–17
tel 607 4293
www.muskuslill.ee
Asume Jüris Konsumi
keskuses

oktoober 2011 · Rae Sõnumid
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Spordikooli on oodatud eesti ja vene tütarlapsed

vanuses 4-9 eluaastat.
Valida on rühmvõimlemise ja iluvõimlemise vahel.

Treeningud:

Targa ehitaja laud on kaetud

Peetri kooli
võimlas

2

korda
nädalas

Värviga kaetud
voodrilaua lööd kohe seina.
Kiire ja kaunis tulemus iga ilmaga.
Ainult RAITWOOD Puiduterminalides

Registreerimine:

Maksuamet tagastab
21% õppemaksust

● e-mail: tiptop.klub@gmail.com (vabas vormis)
● telefoni teel
● www.tiptopklubi.eu

56 916 224 (Jelena)
51 444 47 (Kaire)

Ülemiste City lasteaias
Kalli-kalli alustavad
oktoobris tööd huviringid
Kunstiring lastele alates poolest eluaastast
kuni 3. eluaastani
Tundide ajad:
• 6 kuu kuni 1 aasta vanused lapsed –
kolmapäeval kell 11
• 2 aasta kuni 3 aasta vanused lapsed –
esmaspäeval kell 16.30
Muusikaõpe 2–4-aastastele lastele
Tunnid toimuvad üks kord nädalas
teisipäeviti algusega kell 16.30
Liikumisring
• 1–2-aastaste võimlemine – reedel kell 11.30
• 2–3-aastaste liikumisring – reedel kell 16
Info ja registreerimine kalli@kalli.ee
tel 515 7535 • www.kalli.ee
Rae Sõnumid · oktoober 2011

Sooduspakkumine kehtib krunditud ja
värviga kaetud voodrilauale proﬁil UYV.
Vaata täpsemalt www.raitwood.ee

Tallinna Puiduterminal Harkus
E-R 8.30 – 17.30 Tel 658 0972

20 AASTARINGI KOGEMUSI

reklaam

NÜÜD AVATUD!
Rehvid Pluss OÜ avas Assakul Vana-Tartu mnt 34 uue
rehvide müügi- ja teeninduskeskuse
Avamisel rehvidelt soodustus kuni -55%
Kiire ja mugav rehvivahetus
Soodne rehvihotell

UUS!

www.rehvidpluss.com • info@rehvidpluss.com • tel +372 56666 409 • tel +372 52 49 281

Päevahoid Vägeva teel 30-2 ootab uues
kuues alates juunist uusi mudilasi.
Viimased kohad veel registreerimiseks!

WWW.PONNI.EU

28. oktoobril kell 19.00
• Jumestuskoolitus Jüris (okt - nov)
• Jumestusteenused
• Näomaalingud
• Fototeenused
• Üritused (pulmad, salongiõhtud, lastepeod)
www.colorsstudio.ee
ilona@colorsstudio.ee
Tel 5661 1184

Viinakuu pidu
Rae Kultuurikeskuses
• Tantsumuusikat teevad
Viljo Tamm ja
Agu Tammeorg
• Degusteerida saab
kergemaid ja
kangemaid jooke
• Jookidest pikemalt
räägib Riho Teder
• Avatud baar
Üritust toetavad Altia,
A. Le Coq ja Suuresta Golf
Piletid hinnaga 5 eurot
müügil Rae kultuurikeskuses
E-N kella 9.00-21.00
Lisainfo telefonil 6056759
oktoober 2011 · Rae Sõnumid
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KUULUTUSED
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsibishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurost.
Tel 666 1355. www.kodukliima.ee
Kojutoomisega maitsvad singid, vorstid jne. Saadaval ka värsked seakondid 3 eurot – 20 kg ja seakamar 5 eurot – 10 kg.
Tel 5359 6544
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel 5221 151. Info www. nagusul.ee
Koostan elamute ja abihoonete ehitusprojekte ning aitan kasutusloa taotlemisel. Tel 523 8412, tiina@cmv.ee
Langetame teile ohtlikud puud, puhastame territooriume võsast ja puidujäätmetest. Teeme raietöid.
Tel 525 0893 või 5626 0344. E-post: info@vahergrupp.ee
Ostan teie seisva või mitte töötava auto, võib ka ülevaatuseta!
Pakkuda võib kõike, kuulutus ei aegu! 5674 0940, Mart
Pottsepatööd – ahjud, pliidid, kaminad, soemüürid, korstnad, ka
parandustööd. Pikaajaline kogemus. Tel 5384 9879, Indrek
Otsime rõõmsameelset ning kogemustega lapsehoidjat/
koduabilist eramajja Järvekülas, 3-4 korda nädalas kl 8.30–18,
kes saaks hakkama kahe lapsega (1,6- ja 7-aastane, väiksemaga
õues käimine, mängimine jne) ning kodutöödega (söögitegemine, koristamine, triikimine). Meil on ka sõbralik koer.
Tel 521 1745

Päästeteenistuse
teated, september
1. 09
		
8. 09
		
		
		
24. 09
		
		
		

Toast otsiti gaasileket,
Peetri tee 2
Likvideeriti autoavarii tagajärjed Seli külas
Tulekahju Jüris, Tammiku
tee 21
Põles prügikast Jüris
Aruküla tee 9
Abistati kiirabi Jüris
Kasemäe 2-3

Tsirkus tuleb
Peterburi tsirkus
21. oktoobril kell 18
Rae kultuurikeskuses
Pilet 2,50 eurot

Kavas: koerad, tuvid, lõbus kloun,
mustkunstnik, žonglöör jt
Info telefonil 605 6759
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Tööd pakub porolooni lõikamisega tegelev ettevõte Alpek FL
OÜ, Hoidla 9, Vaidas. Palk 320–750 eurot kuus.
Ühendust võtta telefonil 502 6586, Ivar
Müüa kuivad küttepuud (lepp, kaseklotsid) võrkkotis. Alates 50
kotist on transport Kiili valda tasuta.
Tel 5198 9070, www.unitedexpo.ee, info@unitedexpo.ee
Kes soovib pärast Mi Vida salongi sulgemist Jüris jätkata näohooldusi kosmeetik Marju juures ja kel sobib käia ilusalongis
Tallinnas Viru 9-6, helistage palun telefonil 5656 5567.
Pakume arvutialast abi. Pöörduda võib erinevate küsimustega,
saab abi ka üldise arvuti kasutamisega seotud küsimuste ja õpetustega. Asukoht Jüri, aga vajadusel võin ka kaugemale kohale
tulla. Tel 5635 8887
Maja projektid, detailplaneeringud. 522 0023, M. Mikk
Maja mõõdistamine, maja paberid korda 522 0023, M. Mikk
Kõrgharidusega raamatupidaja otsib erialast lisatööd väikese
või keskmise suurusega ettevõttes. Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni. Tel 511 9966
Raamatupidamisteenus väikefirmadele ja korteriühistutele.
OÜ Karren, tel 514 6500
Pakun abi koduabistamisel. Helista 58379774
Suurte kogemustega (11 aastat) rõõmus ja sõbralik lapsehoidja
hoiab Teie last. 6048523, 53963696

teated

2011 oktoobri sünnipäevalapsed
HELENE VÕSU

100

HELE LUIK

70

SELMA REINSAAR

91

TIIU JOOST

70

HELMI PILT

88

KALJO VÄINSAR

70

AGATHE-LUDMILLA POOL

87

HANS MÄNNIK

70

ELVI NAGEL

87

AHTO SELART

70

ENNA TIKKER

85

KALJU LAOSMA

70

Septembris
registreeritud
sünnid:

KARL NEIDRE

85

VALVE TUULE

70

LINDA KLIMOV

85

ERKO LIIV

65

VIRVE KOHV

84

JUTA MESILA

65

LINDA BLUMFELDT

84

HELVI NIGGOL

65

ERHARD TOOTS

84

PILVI LEEMETS

65

Reio Michelson
Ingmar Lõokene
Armin Suppi
Markin Lepik
Aleksander Marley
Simon Niit
Koit Kennert Vähi
Oskar Niklus
Christian Radek Põldma
Robin Uusen
Johan-Patrik Mäehunt
Grit Eliise Siitan
Kaily Kõrve
Rosanna Penter
Miia Emiilia Tamberg
Gerti Kurgpõld
Kertu-Liisa Aaslaid
Asia Romeo
Cristelle Kalve
Keiti-Ly Alloja
Keiti Park
Kärt Orumets
Aleksandra Golubeva
Mirjam Sooru
Iti Tali

LEIDA KINSIVEER

81

IVAR VAGUR

65

SAIMA SÕLG

81

MILVI ÜLESOO

65

HEINRICH MARTIN

81

PAUL JALG

65

IVAN RÄTTEL

80

EVI MARAN

65

VALENTINA GRAMATOVITŠ

80

AINO VÄINSAR

65

TAISJA TAMM

75

KÜLLI LAINESTU

65

ERNA PARBO

75

GENNADI GRIGORJEV

65

LUULE SINEP

75

LEHTE KUUSK

65

NIINA KOSAK

75

ALEXANDER EGOROV

75

PAAVEL HOKKONEN

75

Õnnitleme!

AIN JAAKSON

70

LINDA KUUSMAA

70

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

septembris
lahkunud:
Hans Kuldkepp
Valentina Tulit
Gunnar Tõnnisson

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

Mälestame kauaaegset
külaelanikku

Hans Kuldkeppi
ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.
Pildiküla külaelanikud

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5900 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

oktoober 2011 · Rae Sõnumid

31

Kas mäletad, millisena kujutasid
sina oma õpetajat?
Õpetajate päeva puhul avaldame mõned joonistused õpetajatest.
Autoriteks on Rae valla koolide õpilased.

 Hanna Lisette Kloren,
Jüri gümnaasium, I c



Merilin Lehtla, Vaida kool, 2008



Brigitta Pallun, Jüri gümnaasium, I c



Vaida kooli õpetaja Maie, 1992

 Laurette Evonen,
Jüri gümnaasium, II b

