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RAE SÕNUMID
KOOSTÖÖST SPORDIKLUBIDEGA

Rae vallavalitsus on juba mitmeid aastaid toetanud vallas
tegutsevaid spordiklubisid, et vallaelanikel oleksid paremad
võimalused spordiharrastustega tegelemiseks.
Hea meel on tõdeda, et vallas jätkub spordialal tegutsevaid
mittetulundusühinguid.
Rae Vallavalitsus kinnitas oma 2. märtsi korraldusega nr 171
spordiklubide toetamise 2004. aastaks.
2004. aasta Rae valla eelarves on sporditegevuseks eraldatud ühtekokku 490 000 krooni, sellest 300 000 on mõeldud
noortespordi ja 100 000 täiskasvanute spordi toetuseks ning
Taotleja

Kokku summa

Spordiala

RSK Rae

137 000

FC Jyri
Step Arendus
Jüri SK

109 000
20 000
20 000

Korvpall -poisid
Korvpall- tüdrukud
Võrkpall- tüdrukud
kergejõustik
jalgpall
peotants
jalgpall

märts

100 000 individuaalselt treenivatele sportlastele, rahvaspordi
arendamiseks ning tegevuseks, mis on seotud sportliku ajaveetmisega.
Alltoodud toetuste määramisel lähtuti Rae Vallavolikogu 16.
oktoobri 2001 määrusega nr 52 kinnitatud Spordialaste
mittetulundusühingute toetamise korrast ja kultuuri ja
haridusministri 22. detsembri 1995 määrusest nr 35.
Noortespordi osas arvestati toetuse määramisel treeninggruppide arvu ja neis osalejaid, osalemist maakondlikel ja
vabariiklikel spordivõistlustel ja kulu treeningpaikade
üürimiseks.
Gruppide arv/ osalejate arv
2 gruppi/40
1 grupp/ 17
1 grupp/ 22
2 gruppi/23
5 gruppi/71
1 grupp/20
1 grupp/23

Täiskasvanute spordiraha eraldamisel arvestati osalemist maakondlikel ja vabariiklikel spordivõistlustel ja osalejate arvu.
Taotleja
RSK RAE
Jüri SK
RSK RAE
RSK RAE
Rae ROK
Vaida Koroonamänguklubi
Mõigu SK
RSK RAE

spordiala
korvpall
võrkpall
kergejõustik
jahilaskmine
orienteerumine
koroona
lauatennis
male

eraldus
20 000
10 000
10 000
10 000
8 000
8 000
3 000
3 000

Osalemine võistlustel / osalejate arv
Eesti MV, Harju MV, valdade mängud; 21
Harju MV, valdade mängud; 21
valdade mängud, MV;
MV; 7
Eesti MV, Harju MV, valdade mängud; 5
Eesti MV, Harju MV, valdade mängud;13
valdade mängud; 8
valdade mängud; 4

Individuaalselt treenivatele sportlastele, rahvaspordi arendamiseks ning tegevuseks, mis on seotud sportliku ajaveetmisega eraldati
vahendeid alljärgnevalt:
Taotleja
Klaar Mootorsport
Rae Tuletõrje ja Päästeselts
Step Arendus
Jüri SK
RSK Rae
J/K Jotai
Rae ROK
eriprojektid

spordiala
kardisport
laskmine
koolide peotantsu algkursus
võrkpall-poisid
jalgpall-poisid
korvpall- poisid
tervisesport
orienteerumine

eraldus
10 000
10 000
10 000
7 000
7 000
7 000
4 000
3 000
24 000

Vald sõlmib toetuse maksmiseks klubidega lepingud ning
spordiklubidel on kohustus esitada aasta lõpul saadud toetuse
kasutamise kohta aruanne.
Täna kehtiva Spordialaste mittetulundusühingute toetamise
korra järgi saame toetada, ainult Rae vallas registreeritud
spordiklubisid. Sagedased on olukorrad, kus meie vallas viib
läbi treeninguid mujal registreeritud spordiühing või tegutsevad Rae valla elanikud mõne sellise ühingu all. Näidetena

Osalejate arv
2
20
180
12
12
17
4
3
taotluste alusel

võiks tuua judoklubi AITADO, Eesti Mälumängu Liitu ja Eesti
Invaspordi Liitu. Vallavalitsus on pidanud otstarbekaks toetada neid valla spordielule märkimisväärset panust andvaid
spordiühinguid. Selge on see, et praegu kehtiv kord vajab
lähiajal muutmist.
Endel Lepik
abivallavanem

Jüri lähedal Aaviku külas asuv pulber- ja vedelvärvide müügiga tegelev
ettevõte vajab laotöötajat, vajalik arvuti kasutamise oskus. Töö ja
väljaõpe algab märtsis.
CV saata 24. märtsiks aadressile Jüri sjk. pk.1 Talfors OÜ,
ingmar@talfors.ee või faksile 6 034 579.Täpsem teave tel.-l
6 034 458 , 51 63 272.
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Jüri aleviku Aruküla tee 32B JA 32C kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 10. veebruari 2004 korraldusega nr 111
Peetri küla Kopli kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 10. veebruari 2004 korraldusega nr 112.
Järveküla küla Otsa 2 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.veebruari 2004 otsusega nr 202.
Järveküla küla Otsa 5 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004 otsusega nr 203.
Assaku aleviku Killingi kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2004 otsusega nr 204.
Järveküla küla Teoni IV kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.veebruari 2004 otsusega nr 205.
Karla küla Kuusepajusauna ja Ületeesauna kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.veebruari 2004 otsusega nr 206.
Jüri aleviku Aruküla tee 12A ja Aleviku tee 3 kinnistute detailplaneering
Rae Vallavalitsuse 09. märtsi 2004 korraldusele nr 214.
Jüri aleviku Aleviku tee 5 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 09. märtsi 2004 korraldusega nr 215.
Lehmja küla Lookivi, Väljakivi ja Metsakivi kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavilikogu 09.märtsi 2004 ostsusega nr 207.
Veskitaguse küla Lekko kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavaolikogu 09.märtsi 2004 otsusega nr 208.

ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamisetst:
!

Suuresta küla Golfikeskuse detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 09. märtsi 2004 otsusega nr 209.
Planeeritava alal suurus on 85,53 ha. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu
jagamine ja 73,3 ha suurusele alale rajada golfikeskus.

!

Jüri aleviku Väljaku elamukvartali detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 9.märtsi 2004 otsusega nr 210.
Planeeritava ala suurus on 3,8 ha. Planeeringuga nähakse ette Väljaku kinnistu
hoonestada 2-4-korruseliste korterelamutega. Kinnistu jagatakse 5 krundiks,
kahele krundile on planeeritud 1 elamu ja kolmele krundile 2 elamut

RAE VALLAVALITSUS
teatab:
PEETRI KÜLA VÄGEVA JA UUSMAA KINNISTUTEDETAILPLANEERINGU
avalikust väljapanekust
16. MÄRTSIST KUNI 30. MÄRTSINI 2004
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Vägeva ja Uusmaa kinnistud
elamukruntideks ja Tartu maantee ääres ärilise sihtotstarbega kruntideks.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Rae Vallamaja II korruse fuajees,
Jüri alevik Aruküla tee 9, igal tööpäeval.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult
hiljemalt 30. veebruari kella 17.00 või e-posti aadressil info@rae.ee
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KOOLIVAHEAEG LOOB KASUTAMATA VÕIMALUSED
Rae valla koolinoored puhkavad õppetööst 22.26.
märtsil k.a. Selle arvelt on noortel aega terve päev
veeta just selliselt, nagu neile meeldib. Samuti on see
parim aeg noortele erinevate vabaajategevuste
pakkumiseks kunstituba, karaoke-turniir, filmistuudio
jne. Igasugune sportlik-kultuuriline tegevuse
pakkumine on kindlasti noore isiksust mitmekülgselt
arendav, laiendades noore silmaringi, tõstes
sotsiaalset kompetentsust, arendades füüsiliselt.
Kahjuks sulgevad enamik huviringe just selleks ajaks
oma uksed. Rae vallas ei ole veel loodud nn
linnalaagrite traditsiooni. Linnalaager on
tegevusvorm, kus noored kogunevad päevaajaks, mil
neile pakutakse eelloetletud ja veel kõikvõimalikke
teisi tegevusi.
Oma tegevusest koolivaheajal on teada andnud
järgmised institutsioonid, kelle tegevus on suunatud
Rae valla noortele:
Lagedi raamatukogu ja avatud interneti punkt
Avatud EK, R kell 10 - 17
N
kell 10 - 18
L
kell 10 - 14

Jüri Raamatukogu korraldab 20. märtsil algusega kell 14.00 jutuvestmispäeva: kevadine
pööripäev kõigile huvitatud põhikooliealistele
lastele; lisaks muinasjuttude vestmisele kuulatakse muusikat ning tehakse käelist tegevust.
Masku jalgpalliklubi viib 21. märtsil kell 8.00 18.00 läbi noorte jalgpalliturniiri Maskus (FIN);
osalevad 1991. aastal sündinud ja nooremad.
Judoklubi AITADO korraldab 27. märtsil kell 10.30
- 15.00 Rae Kultuurikeskuses judoturniiri Jüri
kevad; lisaks judovõistlusele esinevad
tantsutüdrukud Vaidast ning loodetavasti on
teha palju muudki põnevat.
Ehk võime vaheaja lõppedes teha kokkuvõtteid
toimunud tegevustest. Loodame, et edaspidi muutuvad ka teised ühendused aktiivsemaks noorte
vaba aja sisustamises ning erinevate tegevusvormide kasutamisel Rae vallas.
Lianne Ristikivi
noorsootöötaja

PÖÖRDUMINE ETTEVÕTJATE,
TALUNIKE JA TEISTE TÖÖANDJATE POOLE!
Käesoleva aasta suvel toimub juba kolmandat aastat
taaselustatud traditsioon korraldada töömalevat.
Töömaleva raames on 13-17aastastel noortel võimalik kogeda töörõõme ja sellega kaasnevaid kohustusi.
Juhendajate käe all töötatakse 812liikmelistes
gruppides erinevatel aladel. Peamiselt tehakse
heakorratöid Rae valla territooriumil.
Andmaks noortele töökogemusi eri valdkondades ning rakendamaks noort ja õpivõimelist
inimressurssi tööde teostamise eesmärgil
kutsume ettevõtjad, talunikke jt tööandjaid
osalema selles protsessis! Palume teil anda

teada valla noorsootöötajale märtsikuu jooksul
oma soovist osaleda töömaleva korraldamises
tööandjana 13-17-aastastele noortele, et leppida
kokku täpsemates töö- ja töövõtutingimustes
ning edasises tegevuses.
Lugupidamisega
Lianne Ristikivi
Noorsootöötaja
Telefon: 6 056 764
Gsm: 52 91 034
e-post: lianne.ristikivi@rae.ee

LEHMJA TAMMIKU PUHASTAMINE
Märtsikuus algavad Lehmja tammiku võsast puhastamistööd. Tööde
teostamine käib Lehmja Tammiku pikaajalise uurija Jaan Remmeli
näpunäidete järgi ning range Rae Vallavalitsuse ja Harjumaa
Keskkonnateenistuse kontrolli all. Raha tööde teostamiseks eraldasid
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ning Rae Vallalvalitus.
2004. aasta suvel on plaanis korrastada
ja tammikut läbivad jalgteed.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

RAE SÕNUMID
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KOKKUVÕTE VALLAVOLIKOGU MÄRTSIKUU ISTUNGIST
Volikogu istung toimus 9. märtsil.
Igas volikogu algul traditsiooniks saanud avatud mikrofonis edastas volikogu liige Raivo Uukkivi Vallavalitsusele
arupärimise Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise kohta.
Volikogu liige Raivo Uukkivi algatas volikogu otsuse eelnõu
“Rae valla jäätmehooldust ning korraldatud jäätmevedu
puudutavate õigusaktide väljatöötamine, korraldatud jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi ettevalmistamine”, mis läheb menetlemisele ettenähtud korras.
Ühehäälselt kinnitatud Istungi päevakorras oli
1. Harjumaa Jäätmehoolduskeskuse loomisest
2. Rae valla astumine Eesti Maaomavalitsuste Liidu
liikmeks
3. Lehmja küla Lookivi, Väljakivi ja Metsakivi
kinnistute detailplaneeringu algatamine
4. Veskitaguse küla Lekko kinnistu
detailplaneeringu algatamine
5. Suuresta küla Golfikeskuse detailplaneeringu
kehtestamine
6. Jüri aleviku Väljaku elamukvartali
detailplaneeringu kehtestamine
7. Raivo Uukkivi arupärimistele vastamine ja AS
ELVESO soojamajanduse võõrandamisest
8. Volikogule laekunud informatsioonid
Esimese päevakorrapunkti raames tutvustas Harjumaa
Omavalitsuste Liidu esimees Andre Sepp Harjumaa Jäätmehoolduskeskuse loomise kava. 1. maist hakkab kehtima jäätmeseadus, mis suurendab kohalike omavalitsuste
kohustusi selles valdkonnas.
Harjumaa Jäätmehoolduskeskuse oleks plaanitu järgi
Harjumaa valdade osalusega mittetulundusühing, mis
abistaks valdasid jäätmeseadusest tulenevate kohustuste
täitmisel. Harjumaa Jäätmehoolduskeskuse eesmärk on
ka muu hulgas ümbritseva looduskeskkonna hoidmine,

säilitamine, jäätmete tekke vähendamine ja jäätmemajanduse korrastamine ning taaskasutatavate jäätmete kogumise suurendamine ja ühtsetel alustel toimiva jäätmekäitluse korraldamine Harjumaal. Jäätmehoolduskeskus
tegeleks jäätmehooldusese arendamisega. Harju Omavalitsuste Liit ootab valdade arvamusi jäätmehoolduskeskuse kohta maikuuks
Teise päevakorra punktina käsitleti Rae valla astumist
Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeks. Pärast arutelu
tegi Raivo Uukkivi ettepaneku katkestada otsuse eelnõu
arutelu ning jätkata seda aprillikuu volikogus, millega
volikogu nõustus.
Seejärel algatati Lehmja küla Lookivi, Väljakivi ja
Metsakivi kinnistute detailplaneering ning Veskitaguse küla Lekko kinnistu detailplaneering.
Kehtestati Suuresta küla Golfikeskuse detailplaneering
ning vallas palju kõneainet ja arutelusid tekitanud Jüri
aleviku Väljaku elamukvartali detailplaneering.
Seitsmenda päevakorra punkti raames vastas vallavanem Ago Soasepp Raivo Uukkivi jaanuarikuu istungil
esitatud arupärimistele teemal Eesti valdade talispordimängude korvpalli alagrupimängud 17. ja 18. jaanuaril
2004 Jüri Gümnaasiumis ning AS ELVESO soojamajanduse võõrandamisest andis ülevaate ELVESO nõukogu
esimees Peeter Nõmmik.
Istungi lõpul informeeris allakirjutanu volikogu liikmeid
Lagedi Põhikooli hoolekogu pöördumisest rahaliste
vahendite leidmiseks kooli remonttööde korraldamiseks
ning Jüri Gümnaasiumi hoolekogu avaldusest lisada kooli
ametikohtade koosseisu sotsiaalpedagoogi ametikoht.
Samuti Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate
ja nende volikogude liikmete XIV talispordipäevast.
Priit Põldmäe
volikogu esimees

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri

10. veebruar 2004 nr 27

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 82, 489; 100, 642; 2002, 29,
174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22) § 22 lõike
1 punktist 5, koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90,
521; 2003, 18, 99) § 10, erakooliseaduse (RT I 1998, 57, 859; 1999, 24, 358; 51, 550; 2000, 40, 255; 95, 611; 2001, 75, 454;
2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116) § 22 lõigetest 11 ja 4, Rae valla põhimääruse § 19 lõike 1 punktist 5 ja Rae
Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.
2.
3.
4.

Kinnitada koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord.
Vallavalitsusel töötada välja ja kinnitada eralasteasutuste toetamise korra rakenduskord 01. maiks 2004.
Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
Käesolev määrus jõustub 14. veebruaril 2004.

Priit Põldmäe
Vallavolikogu esimees
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KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
10.02.2004
määrusega nr 27

Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord
1.

täidetud, sõlmib vallavanem eralasteasutusega finantseerimislepingu. Puuduste
esinemisel teavitab vallavalitsus sellest
eralasteasutust ning annab viis tööpäeva
puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel tagastatakse
esitatud dokumendid ja menetlus selle
eralasteasutuse toetamiseks lõpetatakse.

Üldsätted
1.1 Toetuse saamise õigus on eralasteasutustel,
kus käivad/õpivad lapsed, kelle enda ja kelle
ühe lapsevanema (hooldaja, eestkostja
edaspidi lapsevanem) elukohana Eesti
rahvastikuregistris on registreeritud Rae
vald.
1.2 Eralasteasutus käesoleva korra mõistes on
Koolieelse lasteasutuse seaduse ja Erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba
omav Rae valla haldusterritooriumil asuv
koolieelne lasteasutus.

3.2 Finantseerimislepingus sätestatakse:
3.2.1 lepingu periood;
3.2.2 toetuse suurus ja ülekandmise
tähtaeg või maksegraafik;

1.3 Eralasteasutuse toetamise (edaspidi toetus)
kulud kaetakse Rae valla eelarvest.

3.2.3 eralasteasutuse kohustus teatada
vallavalitsusele laste arvu muutumisest lasteasutuses;

1.4 Toetuse suuruse arvutamise korra kinnitab
Rae Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus).
2.

3.2.4 toetussumma muutmise mehhanism laste arvu muutumisel eralasteasutuses,

Toetuse taotlemine ja määramine

3.2.5 vallavalitsuse õigused toetuse
sihipärasuse kontrollimisel;

2.1 Toetuse määramise aluseks on lapsevanema
taotlus vallavalitsusele.

3.2.6 sanktsioonid lepingu rikkumise
korral;

2.2 Toetust makstakse vallavalitsuse ja eralasteasutuse vahel sõlmitud finantseerimislepingu
alusel.

3.2.7 aruannete esitamise tähtaeg ja
kord.

2.3 Eralasteasutuse juhataja esitab alljärgnevad
dokumendid:

3.3 Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele
ei jõua, loetakse menetlus selle eralasteasutuse
toetamiseks lõppenuks.

2.3.1 koolitusluba;
2.3.2 arengukava;
2.3.3 õppekava;
2.3.4 alushariduse riiklik statistiline aruanne
(eralasteasutus, kes on tegutsenud
kauem kui üks aasta);
2.3.5 taotlus, kus on märgitud toetatavate
laste arv, laste ees- ja perekonnanimed
ning isikukoodid;
2.3.6 alushariduse riiklik statistiline aruanne
(eralasteasutus, kes on tegutsenud
kauem kui üks aasta);
2.3.7 Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta
3.

Finantseerimislepingu sõlmimine
3.1 Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva
jooksul esitatud dokumentide vastavust
käesoleva korra punktides 1.1 ja 2.3 sätestatud tingimustele. Kui tingimused on

4.

Aruandlus ja kontroll

4.1 Eralasteasutuse, kellega on sõlmitud finantseerimisleping, on kohustatud 10 tööpäeva
jooksul peale lepinguperioodi lõppemist,
esitama vallavalitsusele aruande toetuse
kasutamise kohta.
4.2 Eralasteasutus on kohustatud viivitamatult
informeerima vallavalitsust riiklikku
järelevalvet teostavate ametiisikute poolt
tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.
Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.
4.3 Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda
seletusi ning kontrollida eralasteasutusele
eraldatud toetuse kasutamise sihipärasust.
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KURITEOD AJAVAHEMIKUL
4.VEEBRUAR KUNI 3. MÄRTS 2004 PANDI RAE VALLAS
4.veebruarist kuni 3. märtsini pandi Rae vallas
toime 12 kuritegu, 7 salajast vargust, 1 avalik
vargus, oli 1 auto ärandamise katse ja pandi toime
1 auto ärandamine, leiti üks laip.
8. veebruari öösel varastati Rae külast soojakust
mootorsaag Parthner. Varas tabati.
9. veebruari öösel murti sisse Peetri külas maja
ees seisnud kaubikusse Ford Transit ja varastati
tööriistu.
13. veebruari öösel varastati Assakul pooleliolevast eramust tuuletõkke plaate ja alumiiniumi.
18. veebruaril murti sisse Vaidas Harju Tarbijate
Ühistu kauplusesse, kust varastati hulgaliselt kangeid alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja SMART
telefonikaarte.

Kolm vargust pandi toime sõiduautodest, 24.
veebruaril Peetri külas, 27.veebruaril Järvekülas
ja 1. märtsil Jüri alevikus, vargused toimusid öösel
ja kõigil juhtumitel lõhuti ukselukud.
Kõigil, kellel on informatsiooni eelpoolnimetatud
kuritegude kohta palume teatada konstaablile,
teataja anonüümsus on garanteeritud.
Muret teevad vargused autodest, kui keegi midagi
kahtlast näeb, siis palun kohe helistada 110.
Meelis Issak
j uhtivkonstaabel

Konstaablite vastuvõtuajad:
Konstaabel Kadi Kuuseoja
E kell 09.00-12.00
K kell 16.00-20.00
Vanemkonstaabel Tiiu Karner N kell 16.00-18.00,
noorsoopolitsei
Juhtivkonstaabel Meelis Issak T kell 15.00-18.00
Telefon 6056778, 110 Jüri alevik Aruküla tee 9

Securitase
patrulli
lühinumber
on 1660.
Kutsu abi!

JUTUVESTMISPÄEV JÜRI RAAMATUKOGUS
Tähelepanelik raamatusõber on ehk kuulnud ühtteist Muinasjutukoolist. See on Rahvakultuurikeskuse juures tegutsev kool, mis korraldab täiskasvanutele jutuvestmist ja muinasjutte käsitlevaid
kursusi, seminare, õppepäevi, suvelaagreid. Rae
valla (lasteaia) õpetajate ja raamatukogutöötajate
hulgas on mitmeid selle kooli lõpetanud, sealhulgas
ka kaks Jüri Raamatukogu töötajat. Üheks
Muinasjutukooli tegevuseks on muuhulgas ka jutuvestmine ja jutuvestmisürituste läbiviimine. Kooli
eestvedaja Piret Päär on kindlasti teada ka paljudele meie raamatukogu üritustel osalejatele, viimati
oli meil hingedeõhtu, kus kuulasime pillilugusid ja
jutte. Nii mõnedki leiavad alles pärast üritust, et
oleks ikka ise ka pidanud osalema.
Nüüd on järjekordne võimalus saada osa
jutuvest-mispäevast, sest selle aasta uus ja tähtis
Muinasjutukooli poolt käima lükatud jutuüritus
toimub juba 20. märtsil. Selleks on Jutuvestmispäev, kus erinevais maailma paigus samal ajal
jutustatakse lugusid, seekord teiste hulgas ka Jüri
Raamatukogus.

Iga paik valis oma teema, kuna aga on kevadine
pööripäev, otsustasime meie, et sobilik oleks
rääkida ka lindudest. 9. märtsil oli meil lindude
äratamise päeva tähistamine koos Taaramäe
Lastepäevakoduga, seega oleme juba päikesele
hoogu andnud ja nüüd kavatseme anda seda
muudsorti lugudega.
Kuna jutuvestmine on läbi aegade olnud vanaemade ja vanaisade pärusmaa, on meiega
lubanud ühineda nii mõnedki neist. Hea lugeja, kui
Sul on lapselapsi, kellele Sa jutustad lugusid,
ühine sel päeval meiega. Teeme toreda juturingi,
kuulame linnulaulu, räägime sekka lugusid ja
tervitame koos kevadet. Ootame kõiki jutuhuvlisi east hoolimata. Tore oleks, kui annaksite
endast juba enne märku, et siis ühiselt kava paika
panna! Kohtumiseni!
Anne Kelnik
Jüri Raamatukogu juhataja
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TAARAMÄE LASTEAED SAI VIIETEISTKÜMNEAASTASEKS
Taaramäe lasteaed sai veebruaris 15-aastaseks.
Lasteaia aastapäeva tähistasime seekord majasisese
üritusteseeriaga, mis kujunes ühtlasi ka rühmade
ristseteks. Seni kutsuti rühmasid numbrite järgi, kuid
see tundus kuidagi kuiva ja ametlikuna.
Taaramäe nime sai lasteaed Taaramäe talult lasteaia
õuealal ja sellepärast oli vaja leida ka rühmanimed
sealtsamast oma õuest. Sageli küsisid vanemad, miks
on selline vana talumaja lasteaia õues, siis nüüd
pöörasime me küsimuse ümber. Meie aastapäevakava
annab vastuse küsimusele miks rajati talu õuele
lasteaed. Nii hakkaski meil arenema legend Taaramäe
sepast Jürist ja tema naisest Marist. Kõigepealt
mängisime lastele etenduse Jüri ja Mari tutvumisloost.
Etendusse oli põimitud kohalikku ajalugu tutvustavaid
seiku ja vanade eestlaste eetilisi tõekspidamisi. Legendi
aitasid ilmestada temaatiliselt sobivad rahvalikud
laulud. Eriti hea vastuvõtu osaliseks sai tüdrukute tants
verivärske eesti eurovisioonilaulu “Tii” järgi.
Järgmisel päeval kutsusime lapsi rühmakaupa Jüri ja
Mari koju, milleks kohandasime meie valge hoovimaja.
Lapsed on selle maja vastu pidevalt huvi tundnud ja
arvanud, et seal tondid või kummitused ringi hiilivad.
Kuigi kasvatajatel erilist vanavarakogu pole, kogunes
üheskoos siiski üht-teist erinevate käsitööesemete ja
pildimaterjali näol. Siinkohal suur tänu ka meie valla
mehele härra Heinur Sepperile, kes laenas oma
kogutud ajaloohõngulisi tööriistu ning muud
sajandivanust „kodutehnikat“.
Eksponeerides vanu esemeid soovisime anda lastele
aimu eesti pere elustiilist eelmise sajandi algul. Väärtustasime sooje peresuhteid, töökust, haridust, lauluarmastust, loodushoidu. Jüri ja Mari olid rajanud Taaramäele kena viljapuuaia õunapuude ja kirsipuudega, mis
siiamaani vilja kannavad. Ilu hindavate inimestena
istutasid nad aia äärde ka hulga sireleid ja siiamaani
õitsevad varakevadeti maja ees erinevad kellukesed.
Tihti punetab meie õues pihlakamarju poole talveni nii
laste silmarõõmuks kui ka linnukeste maiuspalaks.
Perre, kus on armastus, sünnivad kindlasti lapsed. Jüri
ja Mari laste sündimise ajal aeda “vaadates” leidsimegi
üheskoos lasteaialastega viiele kenale tütrele sobivad
nimed. Nendeks said Õunake, Kirsike, Sirelike, Pihlake
ja Kelluke. Lõpuks sündis ka pojake, keda Pesamunaks
kutsuma hakati.
Marist oli aga saanud hinnatud lauluõpetaja, tütardelgi
olid juba lapsed ning huvitav töö. Tekkis vajadus
lastehoiu järele. Nii rajatigi Taaramäe taluõuele
lasteaed. Lastetubasid ehitati lasteaeda niipalju, kui
Jüril ja Maril lapsi oli.
Pesamuna rühmas ongi loomulikult lasteaia
pesamunad. Aiarühmade lapsed pidid aga oma nime
teadasaamist ootama järgmise päevani. Iga rühm tegi
seda omanäoliselt ja mänguliselt.
Lasteaia aastapäevaürituste läbiviimisel osalesid pea
kogu maja töötajad. Kuna paljud on töötanud siin
algusaastatest peale, on juba välja kujunenud igaühe
rollid ja ülesanded ning ettevalmistused sujusid nagu
iseenesest.

Taaramäe talu perenaine Mari ja peremees Jüri
külalisi ootamas

Mari ja Jüri kutsuvad lapsi varrudele,
et üheskoos sobivaid nimesid perelastele
(aiarühmadele) panna.

Mari pakub lastele külakostiks karaskit.
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Üritus oli vaid majasisene, sest gripihooajal pole lasteaias külaliste vastuvõtt eriti soovitatav ja tõtt öelda polnud eelarves ka külaliste kostitamiseks vahendeid. See
polegi ehk nii oluline, kuid vallavalitsus peaks siiski
lõpuks otsustama, mida teha meie hoovimajaga. Aastaid
tühjana seisnud maja seisukord on hakanud järsult
halvenema.
Mõistame, et maja renoveerimine on üsna kulukas. Seal
Jüri-Mari elamist näidates nägime laste siirast huvi
lihtsate ja veel mõnikümmend aastat tagasi kasutuses
olnud esemete vastu. Ka lähiajalugu väärib tutvustamist.
Ehk sobikski sinna majja koguda meie ajalooga seotud
mälestusesemeid, rajada kohalik muuseum? Lasteaed
võtaks vallaelanikelt tänuga vastu sellist vanavara ka
praegu, sest kuigi pidevaks eksponeerimiseks pole veel
kohta, on meie majas sageli rahvuslikus laadis üritusietendusi, kus vana vokk, petrooleumlamp, seaküna,
kapsaraud, lambapügamiskäärid jne.jne. annaksid
asjale palju juurde.
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Taaramäe vanas talumajas rahvakalendri tähtpäevade
tähistamine oleks aga lastele tunduvalt atraktiivsem.
Kui maja korralikult taastatud saaks, leiduks kindlasti
ka teisi kasutusvõimalusi. Kuna muinsuskaitselt maja
lammutamiseks luba ei saadud, jäi meie hoovimaja
lihtsalt iseenese hooleks ja pool sellest (köök, saun,
tall) on sissevajunud põrandaga ja peagi varisemisohtlik. Teist majapoolt nelja kambriga saame (saime)
siiski kasutada.
oodetavasti ei ole veel hilja maja päästa, otsustamist
aga lõpmatuseni edasi lükata ei tohi.
Lasteaed sai veebruaris 15. Gripihooaeg. Sünnipäev
lastega tähistatud! Sellega oleks nagu ühelpool.
Siiski tähistaksime seda kevadel veel kord. Tahaks,
et ka lapsevanemad sellest osa saaksid, tahaks
külalisi kutsuda. Meie soov oleks kevadel kena
kiigepeoga oma lasteaia ajalugu ette kanda ja
loomulikult kuulub meie ajalukku talu, millelt
lasteaed oma nime sai.
Taaramäe lasteaia pere

TEGEMISED TAARAMÄEL
Taaramäe lasteaias „pöörati kella“ sajandi võrra
tagasi. Ja-jaa, mis see's tänapäeval ära ei ole,
ajamasinat veidi tagasi vändata... taaramäelastel
eriti!
Et Taaramäe lasteaias on hakkajad kasvatajatädid,
seda sai näha juba aastapäevad tagasi, sest siis, ühel
heal päeval võis iga laps seal Taaramäel tunni ajaga
läbi rännata neljast aastaajast...
Aga käesoleva aasta 17. veebruaril oli taaramäelastel
jällegi tore võimalus nimelt said lapsed astuda üle
ehtsa eelmise sajandi algusaastate talutare
uksepaku, sattudes ühtäkki sajanditaguse Eestimaa
talutare olustikku. Tubade sisustus vastas nende
otstarbele ning lihtsa talupere võimalustele. Ka oli
asju-esemeid-tööriistu jms, millised olid kasutusel
tolleaegses taluperes. Lapsed said ära arvata nende
otstarvet ning nimetusi
ja lahke pererahvas

(pereema Mari - Kristiina Saarik ja pereisa Jüri - Eda
Murd) jagasid omapoolseid selgitusi veel juurdegi.
Ka ei puudunud tolleaegsele taluperele iseloomulik
lasterohkus selleski tares, sest pereema Mari tõi
ühtejärge viis „tütart“ ning lõpuks ka „poja“
tagakambrist välja kelledele siis lasteaialapsed
nimed välja mõtlesid...
Tagatipuks pakkus lahke pererahvas lasteaialastele
ka ehtsat karaskit, - tolleaja talupere üht olulist
toidulisa mekkida!
Ja selline ehtne vana talutare ei ole mitte mägedemetsade tagant muuseumieksponaat, - vaid asub
sealsamas Taaramäe lasteaia territooriumil ning
seati „töökorda“ lasteaiatädide oma mõtte- ning
kätetööna! On ka selliseid ettevõtmisi veel...
pererahval käis soolaleival Heinur Sepper

RAE VALLA LASTE LAULUVÕISTLUS 2004
2. aprillil selgitatakse Rae Kultuurikeskuses välja
Rae valla parimad laululapsed.
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Rae vallas elavad
lapsed, olenemata sellest, kus nad õpivad.
Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii
kodused kui ka lasteaia lapsed.
Iga võistleja esitab ühe laulja võimetele ja eale
vastava laulu.
Lauljaid hindab 3-liikmeline þürii. Þürii otsustab, kes
esindavad Rae valda lauluvõistlusel “Harjumaa
Laululaps 2004“.

Lauluvõistlusel osalemiseks tuleb täita ankeet.
Ankeedi ja täpse lauluvõistluse juhendi saab Rae
Kultuurikeskuse kodulehelt kultuur.rae.ee.
Täidetud ankeedid tuua või saata Rae Kultuurikeskusesse (Aruküla tee9, Jüri 75301) posti või eposti kultuur@rae.ee teel hiljemalt 29. märtsiks.
Ankeete saab samuti Jüri Raamatukogust.
Info telefonil 6056759 ja 5225478.
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RAE VALLA VÕISTKOND EESTI VABARIIGI
VALDADE XII TALIMÄNGUDEL
Tänavused valdade talimängud toimusid
Lääne-Virumaal, Väike-Maarja vallas.
Mängudel selgitati Eesti valdade meistrid ja
parimad vallad murdmaasuusatamises ning
võistkondlikud meistrid males, kabes, lauatennises, meeste ja naiste korvpallis. Eesti
Vabriigi Valdade XII Talimängude eelturniirid
toimusid 17.-18. jaanuaril kohtadel (vastavalt
taotlustele) ja finaalvõistlused toimusid 13-15.
veebruaril Väike- Maarja vallas. Kokku osales
Eesti Vabriigi Valdade XII Talimängudel 68
võistkonda.
Rae valla võistkond saavutas üldjärjestuses
seitsmenda koha. Sellel aastal osalesid Rae
valla sportlased neljal alal: kabe, male, korvpall
ja suusatamine.
Rae valla korvpallivõistkond saavutas auhinnalise III koha. Kolmeliikmeline kabevõistkond
saavutas IV koha. Maletajate kolmeliikmeline
võistkond saavutas üldjärjestuses 21.-24.
koha. Rae valla suusatajad saavutasid Ebavere suusaradadel 18. koha. Kokku oli osalejaid Rae vallast 26, neist MTÜ-st RSK Rae 15
sportlast, MTÜ- st Rae ROK 8 sportlast.
Rae Vallavalitsus toetas sportlaste osalemist
mängudel, tasudes nii osavõtumaksu, päevaraha, majutuse, toitlustuse kui ka transpordikulud.
Täname kõiki valdade talimängudel osalenud sportlasi ja spordiklubisi tubli panuse
eest.

Rae valla maletajad Enda Lõhmus, Tambet Lõhmus ja Tarmo Tuul võistlemas.

Valdade talimängudel III koha saavutanud
Rae valla korvpallivõistkond.

Heli Niin
Kultuuri- ja haridusameti juhataja

Arvo Koppel ja Jüri Hermann
valdade mängude kabevõistlusel.

LUGUPEETUD VALLAELANIK
Rae Vallavalitsuse kodanike vastuvõtt toimub
esmaspäeval 9- 13 ja 14 - 17 ning
kolmapäeval 14 - 18
Jüri alevik Aruküla tee 9, 75301 Harjumaal, tel 6056 750, faks 6056 750, info@rae.ee, www.rae.ee
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EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE RAE VALLAS

esineb Operetta Scretta.

Tanel Ots kõnelemas.

Uno Kaupmees ja ansambel Special Fe.

21. veebruari õhtul oli vallarahvas
oodatud Rae Kultuurikeskusesse
tähistama meie vabariigi 86.
aastapäeva.
Fuajees pakuti külalistele pokaal
veini ja samas sai nautida Aarne
Hanni maalide näitust.
Saalis tervitas kohalesaabunuid
sõnavõtuga vallavanem Ago Soasepp ja samuti esines tervituskõnega volikogu esimees Priit
Põldmäe. Jüri koguduse õpetaja
Tanel Ots puudutas oma esinemises meie kõigi südametunnistust ja
pani mõtlema inimlikele väärtustele.
Pärast tervitusi astusid üles noormehed kollektiivist Operetta Scretta. Kõlasid tuntud meloodiad
operettidest ja muusikalidest, sekka
tants ja toredad vahepalad.
Enne kui külalised hakkasid tantsu
keerutama, sai sõna Heinur Sepper, kes andis üle auhinnad konkursi “Rae valla foto” võitjatele.
Tantsuks mängis ansambel Special
Fe ja laulis Uno Kaupmees. Tantsuvaheajal ei olnud mahti lauas
istuda, sest Paul Pobkovi käe all oli
võimalus lihvida oma tantsuoskusi
ning õppida mõnigi seltskonnatants
lisaks.
Rae vallas on saanud tavaks, et
Vabariigi aastapäeval meenutatakse vallakodanike, kes võitlesid
Vabadussõjas või kelle elu ja töö on
seotud kohaliku elu edendamisega.
24. veebruaril koguneti Jüri
kalmistule, kus kalmistuvahi Enn
Kesa ja Jüri gümnaasiumi ajalooõpetaja Varje Malsroosi juhatusel
tehti ringkäik Jüri kalmistul.
Praegused vallajuhid süütasid ja
asetasid vabadusvõitlejate ja Rae
valla elu edasiviinute kalmudele
mälestusküünlad.
Vabariigi aastapäeva puhul toimus
Kaitseväe Jüri malevkonna rivistus
Eesti Vabadussõjas langenute
mälestussamba juures. Langenute
mälestuseks asetasid volikogu
esimees Priit Põldmäe ja vallavanem Ago Soasepp mälestussamba jalamile lillekorvi. Sõna
võtsid Kaitseliidu Jüri malevkonna
pealik Jaak Puura, Jüri kiriku abiõpetaja Lea Kärson ja Rae vallavanem Ago Soasepp.

Lillekorv

Rivistus

Sõnavõtt
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VASTLAPÄEV LEHMJA TAMMIKUS
24. veebruaril korraldas Rae
Kultuurikeskus Lehmja tammikus
vastlapäev-perepäeva.
Päikesepaisteline talveilm meelitas
kohale suure hulga väikeseid ja
suuri trallitajaid. Võistlusi ja mänge
viisid läbi Don Perdo ja Don Diego
(Salong-Teatri näitlejad Aare Pai ja
Kristo Kruusman)
Esinesid väikesed tantsutüdrukud
Linda Pihu juhendamisel, sai
proovida hobusõitu ja vaadata
hobuste kadrilli.
Rae Kultuurikeskus tänab omalt
poolt kõiki üritusel osalejaid ja
muidugi
vabatahtlikke, kes
vastlapäeva läbiviimisel abiks olid,
samuti VA Vahekot ja Rae
Hooldekodu.

u

Pildiallkirjad
1 - vastlapäeva alustuseks süüdati
külmapeletuseks väike lõke
2 - Linda Pihu tantsutüdrukud saavad
ühtviisi hästi hakkama nii laval kui
lumes. Esinesid kõige nooremad
liikumisrühma tüdrukud
3 - võistlusi ja mange viisid läbi mehhiklased Don Perdo ja Don Diego, kes
polnud varem lundki näinud
4 - Köieveos võitsid seekord 2:0
tüdrukud
5 - Mis vastlapäev see ilma
hobusõiduta on! Mida väiksemad,
seda vapramad ratsutajad
6 - Don Diego ja Don Pedro
lumeskulptuure hindamas.
7 - Riin, Livia, Mari-Ann ja Merli val
mistasid lumeskulptuur “Vana-Eesti
paekivi hunnikul” tunnistati esikoha
vääriliseks
8- Lõpetuseks sai vaadata hobuste
kadrilli.

v

w
x
x

y

z

{

|
15.

aprillil kell

15.00

RAE KULTUURIKESKUSES

ESINEVAD RAE VALLA KOOLIDE NÄITERINGID
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NAISTEPÄEV LAGEDIL
Naistepäeva künnisel, 6. märtsil, korraldas Lagedi
kodukandiliikumise klubi peoõhtu Lagedi koolimajas.
Esimeses osas oli kontsert, teises osas oli kõigil
võimalus esineda tantsupõrandal.
Kontserti alustas kooli näitetrupp (juhendaja Mariann
Roos), kes esitas naistepäevateemalise humoorika
näidendi. Järgmisena esinesid Lagedi ja Loo koolide
tantsutüdrukud (juhendaja Kristina Tur), kelle
esituses nautisime kaht tantsu. Kooli taidlejate
esinemise lõpetas tütarlaste ansambel
muusikaõpetaja Katrin Geraðtðenko juhatusel.
Seejärel nautisime Katrin Geraðtðenko flöödimängu,
klaveril saatis Kuuno Kasak Lagedilt. Järgmisena
võtsid lauluviisi üles Lagedi mehed Sven Sagris,
Johannes Tõrs ja Aleksander Torjus. Akordionil saatis
meeste laulu Kuuno Kasak, kes ka esitatud palad oli
ette valmistanud.
Klubipoolsed tänusõnad ja lilled anti üle klubi tööd
toetanud ning külaliikumisele aktiivselt kaasa aidanud
Sirje Russile ja Riina Noorele. Riina Noor tähistas
hiljuti oma juubelisünnipäeva veel kord palju õnne!
Pärast lühiintervjuud ulatati lilled ka õhtu külalisele,
valla kultuuri- ja haridusameti juhatajale Heli Niinele.

Kuna 9. märtsil möödus 60 aastat Tallinna traagilisest
pommitamisest, siis jagas tollane koolipoiss Lagedilt
Sven Sagris oma mälestusi sellest õhtust-ööst.
Tantsuks oli mängima palutud kolmeliikmeline bänd
Merv-Duo, kelle muusika saatel peolised usinasti
tantsu vuhtisid. Tantsiti ka selliseid seltskondlikke
tantse nagu lambada ja jenka ning ka sportlikku laadi
etteasted pakkusid pealtvaatajatele põnevat
kaasaelamist.
Kuna tantsiti usinasti, siis läks hästi loosi Jõe poe
pere poolt pakutud söök-jook.
Rahvast oli tänavusel naistepäeva peol rohkem kui
mullusel. Eriti hea meel oli korraldajatel, et peoõhtul
oli ka paar-kolm aastat tagasi Lagedi kooli lõpetanud
noori. Noored olid hästi aktiivsed, tegid koos bändiga
isegi karaoket.
Tänu Rae Vallavalitsusele, kelle kaasabil peoõhtu
teoks sai.
Kohtumiseni.
Rein Karm
Peoline ja õhtu juht

ÜHTTEIST HUVIKLUBI JÜFO TEGEMISTEST
Viimasel ajal on Rae Sõnumites heaks tavaks saanud
n-ö vanade aja asjade avaldamine. Ja seetõttu
arvasin, et kuigi klubi JüFo pole teab mis vana asi, on
tal siiski oma 25-aastane ajalugu, mis väärib
meenutamist. Algselt tegutses 7-liikmeline fotokunsti
harrastajate rakukene, millest liikmeskonna kasvades
sai fotoklubi JüFo: JüFo registreerimisdaatumiks on
1. november 1979. Klubi sai 1980. aastal ka NSVL-I
fotoklubide liikmeks, see tähendas seda, et saime osa
võtta nii mõnestki rahvusvahelisest fotoväljapanekust
(sh kaks korda Goborovo huumorifotokonkursist) ja
leida tutvusi nn sotsmaa klubis. Loomulikult võtsime
osa tollel ajal Eestis toimunud üritustest, neist
meeldejäävamad olid igasuvised ja kahepäevased
ENSV fotoklubide kokkutulekud ning selle raames
toimuvad foto-slaidi konkursid. JüFo liikmeskonna
kokkusaamise kohaks sai Jüris Ehituse 11 elumaja
kelder, kuhu ehitasime väikese õppeklassi koos
fotolaboriga. Õppeklassis toimusid talviti foto
algõpetuse kursused kohalikele noortele. Kord
nädalas kogunes ka klubi liikmeskond oma n-ö
tootmisnõupidamisele. Mõni aeg hiljem ehitasime
juurde veel ühe ruumi, kuhu pandi üles foto- ja
slaidinäitused, muretsesime ka kaks täisformaat
kinoprojektorit, millega näitasime Tallinna
Kinovõrgust laenutatud filme. Meie kinosaalis oli 25
kohta.
Kuna klubi sai endale tolleaegse Ehitus- ja

Montaaþivalitsusega ka 8- ning 16-mm
filmiaparaadid ning projektorid, siis üritasime teha
ka mõningaid dokumentaalvõtteid
ning isegi
multifilmi! Fotolaborit kasutasid aktiivselt kõik JüFo
liikmed.
Klubi eestvedamisel toimusid aastate jooksul ka
mitmesugused meeldejäävad matkad: jalgsi-,
jalgratta-, suusa-, paadi- ja automatkad. Peale
kohaliku foto- ja kinoelu elavdamise juhtus kuidagi
nii, et JüFo klubi sekkus ning toetas ka neli aastat
küllaltki edukalt tegutsenud Jüri Keskmike Klubi
tegevust, mis tegeles Jüri keskealisele
elanikkonnale puhkeõhtute korraldamisega.
Kujunes välja 40-liikmeline seltskond, kes talvel
kogunes kord kuus endisesse Jüri pastoraadi
puithoone alakorruse ühte ruumi, kus sai kuulatavaadata tolleaegsete Eesti tuntud lauljate näitlejate
etteasteid, kuid ka arstide, kosmeetikute jne
ettekandeid ning alati ka elava muusika saatel
seltskonnatantse tantsida. Alati oli kohalik pillipoiste punt kaasalöömas. Kahjuks lõpetas Jüri
Keskmike klubi tegevuse tulekahju.
Lisaks eelmainitule oli JüFol oma osa ka Jüri
Kardiklubi asutamise juures ja n-ö ratastele
aitamisel. Kardikulbi tegutses mitmeid aastaid ja oli
Jüri tehnikahuviliste noorte hulgas väga
populaarne.
JüFo aktiivse tegutsemine lõpetas 1990-ndatel
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Eestimaal alanud poliitiline pööristorm.
Kõigepealt jäime ilma oma fotokeldrist, kuna maja
erastati. Hakkasime otsima uut pinda ja pöördusin
murega tolleaegse Sommerlingi külanõukogu
juhtkonna poole. Tänu mõistvale suhtumisele pakuti
meile kontor-klubi tühjalt seisnud kinoprojektori
ruume.
Tin gimuseks seati, et teeksime katkised
kinoprojektorid töökorda ning hakkaksime jälle
suures kinosaalis Rae rahvale filme näitama. Nii ka
tegime. Muretsesime lõhutud kinolina asemele uue
ajutise kinolina, sõlmisime lepingud kahe
filmilaenutusfirmaga ning tolleaegse Jüri klubi
juhataja Elvira Luuri lahkel loal ja kaasaaitamise
võiski meie valla rahvas jälle oma kinos käima hakata.
Kuigi kinonäitamine sujus algul hästi, tuli pärast
kaheaastast kinonäitamist proþektorid jälle tolmu
koguma jätta, kuna me ei suutnud filmilaenutajate
nõutud kõrget laenutustasu maksta.
Möödunud suvel lugesin lehest, et Arukülas
kinoprojektorite remontimisest sealses klubis- ning
seal kinoseansside edukast käivitumisest.. Kahjuks
jäi minu samalaadne ettepanek Rae Kultuurikeskuse
töökorras projektorid taas kasutusele võtta
tähelepanuta.
Rõõmu teeb aga see, et JüFo poolt 2002. aastal
algatatud VALLA FOTO tasapisi jällegi meie valla
fotoharrastajaid aktiivsemalt tegutsema on ärgitanud.
Juba VALLA FOTO 2002 tõi võistlustulle 7 autori
mitukümmend toredat fotot, millest oli ka kena näitus
Rae Kultuurikeskuses.

VALLA FOTO 2003 tõi kokku täpselt 90 fotot 12
autorilt, neid fotosid saab esialgu näha Jüri
Raamatukogus ja hiljem ka Rae Kultuurikeskuses.
2003. aastal võitis þanris loodus ja þanris loom
peapreemiad Terje Meosi esitatud fotod, kõige
keerukamas þanris inimene Heino Aidma ja vabal
teemal esitatud fotode hulgas pälvis preemia Andres
Kaev. Kuna heatsemelisi töid oli sedavõrd palju, et
valiku tegemine osutus üsna raskeks 5- liikmelisele
þüriile, kuhu kuulusid Heli Niin, Annela Meejärv,
Lianne Ristikivi, Vilma Pless ja Kristi Aru siis jätkus
peaauhindu vaid þanrivõitjatele, kuid kuna kõik teised
autorid olid tublid, siis saavad kõik konkursile VALLA
FOTO 2003 saatnud autorid n-ö lohutusauhinna, mis
saab kätte, kas fotonäituse avamisel Rae
Kultuurikeskuses või kontakti võttes tel 55 78 167.
Ka VALLA FOTO 2004 ei jää tulemata ja ilmselt
lisandub auhinnatavate fotoþanrite hulka veel
noortefoto, kuhu ootaks töid meie koolinoortelt.
Ka on plaanis hakata tegema omaloomingulist
dokumentaalfilmi videotehnikas filme (vahest ka ehk
n-ö kunstfilme) ja kui kellelgi on selles osaspakkumisi
kaastööks vms, siis palun märku anda juba mainitud
telefoninumbril.
Lõpetuseks tahan kõigile meie valla
isetegevuslastele ja kultuurimaastiku kujundajatele
soovida jätkuvat entusiasmi! Eriti suur tänu aga lauluja tantsuansamblile Lustilised, kellega oli paari
viimase aasta jooksul meeldiv meie ühisel
kultuurimaastikul tegutseda.
H-V. Sepper
JüFo klubi eestvedaja

LAGEDI AJALUGU
Eelmises osas peatusime 1939. aastal. Miks on
tähelepanuväärne just see aasta? 20 aastat
iseseisvust hakkas otsa saama.
Euroopas oli tekkinud kaks militaristlikku suurriiki
Saksamaa ja Venemaa, kes soovisid laiendama
hakata oma territooriumi naaberriikide arvelt.
Maailm oli ohtlik. Ka Eestis hakkasid toimima Molotov
Ribbentropi pakti salaprotokolli sätted.
Venemaa vajas Eestis kohta sõjaväebaasidele. Peagi
veeresid Vene tankid Võidu väljakule, julgestuseks,
õigustuseks tehastest tänavale aetud ja Petserist
kohale veetud nn ülestõusnute jõugud. Peagi
“palusime” endid võtta Nõukogude Liidu rahvaste
vennalikku perre.
Kuidas muutus elu Lagedil? Korralikelt suurtaludelt
(Aadu, Nigula jt) võeti maad uusmaasaajatele
(endised sulased, popsid). Läksid teele esimesed
rongid Siberisse kaitseliitlaste, vabadussõjalaste,
kõrgemate ohvitseride ja muidugi vabariigi valitsuse
juhtidega. Nõukogude Liidu Eestis toimetamise aeg
sai aga ruttu otsa.

algus veebruarikuu Rae Sõnumites

1941. aasta suvel alustas Saksamaa sõda Nõukogude Liiduga. Saksa väed jõudsid Eestisse imekiiresti kahe nädalaga.
Lagedile otsustati rajada Tallinna kaitseliin. Pirita jõe
kalda lepikust võib veel tänapäeval leida betooni
valatud arusaamatuid püramiide (nii 80 cm kõrgused). Jõe kaldale kolme ritta laotuna pidid need
takistama Saksa tankide edasitungi. Sajad Tallinna
elanikud veeti päevaks Lagedile tankitõrje kraave
kaevama (järsu kaldaga kraav, mis pidi tanki selili
keerama.) Sakslased aga liikusid vaid mööda Tartu ja
Narva maanteed.
Saksa sõjavägi Lagedil ennast sisse ei seadnud.
Ainus üksus oli 10-meheline pioneeriüksus (mitte
ajada segi nõukogudeaegse lasteorganisatsiooniga), ühe vana abiteenistuse majori juhtimisel.
Need mehed paigutati Lagedi koolimaja raamatukogu ruumi. Öösel magati põrandal ning päevatööks
oli raudteesilla juures jää õhkimine. Nimelt kartsid
Järgneb lk.15
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sakslased, et Eestis on kevadised tulvaveed nii
ägedad, et viivad silla kaasa. Esimene talv näitas, et
selline kartus oli asjatu ja üksus lahkus. Kuna
taganevad venelased olid õhkinud maanteesilla, siis
loodi raudteejaama vastu madalale, vesisele alale
juutide vangilaager ja juudid käisid päeval Pirita jõe
maanteesilda taastamas. Neid valvasid kohalikud
omakaitsemehed. Ka raudteesilda valvasid
omakaitse mehed.
Kaitseliit oli sage külaline ka Lagedil asuvas Rae
rabas, sest Vene lennukid sokutasid sinna öösel
langevarjureid.
Käivitus ERÜ (Eesti Rahva Ühisabi). Embleemiks
kolm üksteisest kinnihoidvat kätt. Perenaiste Seltsi
liikmed ja naisomakaitse sõitsid hobustega talust tallu
ja kogusid vabatahtlike annetustena villaseid salle,
sokke, kindaid, toiduaineid ja muud taolist rindele
saatmiseks. Taludes jätkus igapäevane talutöö.
Saadused veeti hobustega Talllinna turule.
Lagedi ellu tõi muudatuse 1944. aasta 9. märtsi
pommitamine. Tallinn langes Vene lennuväe julma
lauspommitamise ohvriks. Järgmisel päeval tuli
Tallinnast põgenikevool. Kellel vähegi maal sugulasi
või tuttavaid oli, põgenes linnast. Ametlikus korras
toodi Lagedile Tallinna keskhaigla sünnitusosakond.
Kool pandi kinni. Koolimajast pidid lahkuma sealsed
elanikud. Kuna allakirjutanu elas oma ema, õpetaja
Linda Sagrisega koolimaja teisel korrusel, siis tuli ka
meil majast lahkuda. Leidsime peavarju Urba talus,
ühes praeguses Lagedi raamatukogu ruumis.
Septembris 1944 oli Nõukogude armee jälle kohal.
Ühe Lagedi sündmusena võib esile tuua raudteesilla
päästmist. Taganev sakslane rakendas venelaste
edasitungi pidurdamiseks hävitusrongi. Mitu vedurit
vedas taga hiiglaslikku sahka, mis puuliiprid keskelt
pooleks vedas. Noorusele vahemärkusena
teadmiseks, et saksa vägede saabumisel seati
raudtee laius Lääne-Euroopa normide järgi.
Tänapäeval on säilinud venelaste taastatud liiprilaius
ja Poola piiril tuleb veeremitel sildu vahetada. Silla
otstesse oli paigaldatud suured lõhkelaengud.
Kohalik omakaitsepealik Kustas Põldmäe võttis
õpetaja Linda Sagrise tõlgiks kaasa ja läks Saksa
hävitusrongi ohvitseridega läbirääkimisi pidama. Neil
õnnestus sakslasi veenda, et kahe võimu vahetumise
vahel võib õnnestuda eestlastel taastada Eesti
Vabariik ja silda on vaja (nii oli juhtunud Vabadussõja
ajal). Ja huvitav küll, sakslased jäidki nõusse, mitte
õhkida sild.
Sõjajärgsed aastad.
Algab kolhooside loomine, algul igasse külasse.
Aegamööda saab väikeste kolhooside ühinemisel A.
Sommerlingi nimeline kolhoos. Kolhoosi esimeesteks
olid kohalikud põllumehed Nikolai Kruuk, Vaodi
Oruste jt. Jürisse loodi A. Sommerlingi nimeline
sovhoos. Noorematele jälle vahemärkusena
teadmiseks, et sõna kolhoos tuleb venekeelsest
mõistest kollektiivne majapidamine, sovhoos oli aga
riiklik ettevõte (sõnast sovetskoje).
Jüri teel asuvasse eramajja loodi Lagedi haigla. Oli ju
algul ka Lagedi külanõukogu. Aadu talus hakkas tööle
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väike apteek. Tervishoiualal on jätnud oma
kustumatu jälje velsker Aino Tamlak. Paberite järgi
küll velsker, tegi ta aastakümneid kogu arstitöö.
Väikeses Lagedi haiglas tegid tööd üldtuntud
doktorid Moisar, Tarum jt.
Lagedi ajalugu on tihedalt seotud Külma taluga.
Sõjaeelsel perioodil leidis president Konstantin Pätsi
vend Külma talu sobilikuks olevat suvekodu
rajamiseks. Pirita ja Leivajõe vahele jääv ala
kindlustas rahu ja vaikuse. Küüditamist ennetades
põgenes Voldemar Päts Kanadasse. Hoonesse rajati
kunstnike puhkekodu.
1984. aastal asus Külma talu kõrvalhoonesse elama
tuntud graafik Ott Kangilaski, kes elas vaheldumisi
Lagedil ja Tallinnas ühtekokku 27 aastat, kuni oma
surmani 1975. aastal. 1964. aastal põles peahoone
maha. Kõrvalhoone, kus elas Kangilaskile seisab
tänapäeval varemeis. 1989. aastal tuli Lagedile
töökas ja ettevõtlik saarlane Johannes Tõrs, kes
taastas peahoone ja rajas sinna Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumi. Muuseumi laiendamine
jätkub ka tänapäeval.
Allakirjutanul õnnestus Lagedi hüvanguks
organiseerida 1984. aastal rippsilla ehitamine, panna
Lagedi tänavatele nimed, rajada Tallinna
Linnuvabriku direktori Aleksander Linnu abiga uus
tee Lagedilt Loole, ehitada teedevalitsuse abiga seni
ainus Lagedi kõnnitee.
Lagedil töötas mingi aja asfalt-betoonitehas. Selle
viiekümnele inimesele tööd andnud ettevõte läks
pankrotti, kui taanlased ehitasid Väosse oma tehas,
kus esialgu tegi tööd viis inimest. Tänu
asfalditehasele on ehitatud Lagedile elumajad. Kui A.
Sommerlingi nimeline kolhoos ühendati
samanimelise sovhoosiga, ehitas sovhoos Lagedile
mõned majad.
A.Sommerlingi nim sovhoosi nimest, saamisloost ja
ajaloost on pikemalt kirjutanud Julius Põldmäe oma
käsikirjalises mahukas töös “Rae valla ajalugu III”
Tavainimesele ei ole tänapäeval teada, mis
ettevõtted töötavad valdades. Selle kohta antakse
väga vähe teavet. Siltide järgi võib lugeda - ettevõte
Rae Betoon, ettevõte Rae Kivi. Rae raba elab ja
töötab, protekteeritakse autokumme, mähitakse
elektrimootoreid, tehakse pakendkaste. Ain Unt Ja
Robert Karus peavad ratsahobuseid. Arikud ja
Puumeistrid kasvatavaid tõukoeri. Potteri ja Koorti
pere hoolitsevad igapäevase leiva eest. Koorti
vanaperemees loob kalanahast kunstiteoseid. Kuskil
on veel väikesed puutöökojad. Ilme Ingel ja Merle
Raud hoolitsevad selle eest, et Lagedi rahval ikka
head ja paremat lugeda oleks ja soovi korral ka
interneti kaudu maailmas rännata saaks.
Iga lause täpsem lahtikirjutamine vajab aga tõsist
uurimistööd ja see töö on käimas. Samuti ei mahu
ühe asula ajalugu üksikasjadeni ajalehe veergudele.
Andku andeks need, kelle nimed, tööd ja tegemised
aja ja ruumipuudusel siia kirjutisse ei mahtunud.
Sven- Allan Sagris
ajaloolane
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pakub tööd oma Lagedil asuvasse pakenditehasesse.
Toodame vineerist metalltugevdustega transpordipakendeid.
Ootame oma meeskonda meesterahvaid

PINGITÖÖLISTEKS
kasuks tuleb varasem töökogemus ja
tehniline taip
·
·
·
·
·
·
·

Kandidaadilt eeldame:
Eelnevat töökogemust tootmises
Eesti keele valdamist (tase C või D)
Valmidust meeskonnatööks
Omalt poolt pakume:
Kaasaegset töökeskkonda
Konkurentsivõimelist töötasu
Vahetustega tööd
Transporti: Tallinna kesklinnast läbi Lasnamäe Lagedile
Avaldus koos eelne va töökogemuse kirjeldusega palume
saata aadressil: Nefab Eesti AS, Killustiku 6, 75303 Lagedi
või e-mail: personal@nefab.ee. Info: 6349 828
Jüri Raamatukogus
20.märtsil kell 14.00

JUTUVESTMISPÄEV
Ootame lugusid vestma ja kuulama,
tervitame koos kevadet!
TULE ISE JA VÕTA JUTT NING SÕBER KAASA!
Loe ka leheküljelt 7.
Aaviku tee 1, Jüri , Info telefonil 605 67 63
Raamatukogu avatud E-K 11-18, T-R 11-17, L 10-14
J U D O K L U B I

Hei, kõik judohuvilised!
Judoklubi AITADO ja Rae Kultuurikeskus
korraldavad

judoturniir Jüri Kevad
27. märtsil 2004 Rae Kultuurikeskuses
Kaalumine 10.30-11.00
Võistluste algus 12.00
Võistlevad judoklubi AITADO Jüri filiaali 7.-13-aastased noored
judokad.
Esinevad Vaida tantsutüdrukud.

VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 17. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 605 6762.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.
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Matkapunkt Kinnisvarabüroo
ostab ja otsib metsa-,
põllu-, heina- jatalumaad.
Võib olla veel kinnistamata.
Tallinn, Narva mnt 7,
vara@kinnisvaraplaza.ee,
tel 6109999; 056604450.
JÜRI
TEHNOÜLEVAATUSPUNKT
AVATUD

Tööpäevadel 9-19
Laupäeval
9-15
Info telefonil 603 4307
e-post: ulevaatus@hot.ee
Aruküla tee 59, Jüri 75301
Harjumaa

Ostab ja võtab müüki kinnistuid,
eramuid, suvilaid, maamaju ja
kortereid.
Sobivuse korral kiire tehing.
600 76 08,
56 455 048, 56 44 346
K.Kaarus
viruvarakv@hot.ee
Kaluri tee 5, Haabneeme

LASTEAED TÕRUKE
Vajab alates
1. augustist 2004
töökat ja lastesõbralikku
ÕPETAJAT.
Info telefonil 604 83 38
CV ja kandideerimisavaldus saata
15. maiks Tammiku tee 20, Jüri,
75301 Harjumaa või e-posti
aadressil toruke@rae.ee.

VEEBRUARIKUUS
registreeritud surmad:
Taimi Pihlakas
Jüri Koitmets
Oskar Toom
Helga Aava

