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Viimastel aastatel on Jüripäeva teatejooksul olnud võitmatu Rae Noorte võistkond. 2000. aastal kuulusid esivõistkonda (vasakult) Kaarel
Ljäkin, Tanel Akõlov, Tanel Aruväli, Kaidi Kaldre, Triin Konsap ja Jekaterina Nikolajeva.

Jüripäev tuleb tõrvikutega teatejooksu
ja suure jüritulega
Jüripäevaga seotud üritused toimuvad vallas
kolmel päeval. Reedel toimuvad lastele mõeldud jüriöö jooksud, laupäeval on ülevallaline
Jüripäeva tähistamine Jüri Gümnaasiumi
juures ning pühapäeval sõidavad vallateedel
autoorienteerujad.

Reedel, 22.aprillil
Jüri Gümnaasiumi ja Lagedi Põhikooli juures toimuvad Jüripäeva
jooksuvõistlused. Näiteks Jüris stardivad algklassilapsed kell 10.00
ja gümnaasiuminoored hakkavad jooksma kell 14.05.

Laupäev, 23.aprill
Päev algab kell 11 Vaida koolis toimuva koroonaturniiriga. Jüripäeva
põhiüritused on pärastlõunasel ajal Jüri Gümnaasiumi juures.
Kell 16 toimub Jüripäeva pidulik avamine, sellele järgnevad
pereüritused. Lastega tuleb hullama telesaadetest tuttav Fredi, soovijad võivad proovida ratsutamist. Kooli kõrvale sõidab ka Kalevi suur
kommilaev. Hiiglaslikuna tunduvas kommiautos, mis on 24 meetrit
pikk ja 3 meetrit lai, on müügil Kalevi erinevad tooted. Avatud on
väike toidukiosk, kohapeal saab maiustada suhkruvatiga.
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Kell 16.30 oodatakse kõiki korraks Gümnaasiumi majja, kus
aulas näitavad spordiklubi Aitado liikmed judoetendust.
Koolimaja koridoris algab kell 17.00 male-kabe turniir.
Võistlusgruppe on neli – naised ja mehed ning neis toimub omakorda eraldi arvestus noorte ja täiskasvanute osas. Noortegrupis saavad
kabet ja malet mängida need, kes on sündinud 1989. aastal ja varem.
Võistlusele saab registreerida laupäeval kell 16-17. Täpne mängusüsteem oleneb võistlejate arvust. Kui ühes grupis on kuni 6 liiget, mängitakse turniirisüsteemis ehk kõik kõigiga. Kui osalejaid on rohkem
kui 6 inimest, toimub esimene voor loosiga ja edasi mängivad võrdsete punktide omanikud omavahel. Male- ja kabeturniiril kuuluvad
auhinnad meeste ja naiste, noorte ja täiskasvanute klassis kolmele
paremale võistlejale.
Kell 17.00 algab ka jalgpallivõistlus. Võistlustel saavad osaleda
vaid need võistkonnad, mille koosseisus on kas Rae valla territooriumil olevate ettevõtete töötajad või Rae valla elanikud. Kokku on
oodatud palliplatsile kuus võistkonda. Võistluste korraldamisel
ulatab oma abikäe Jalgpalliklubi FC Jyri.
Ühe jalgpallivõistkonna suurus on 9 mängijat + treener-esindaja.
Väljakul tohib korraga olla 4+1 mängijat. Mänguaeg on 9 minutit ja

mängijate vahetuste arv on piiramatu. Küll jagatakse aga kollaseid
kaarte ning kaardi saanud mängija peab olema 2 minutit palliplatsilt
eemal. Teistkordsel kollase kaardi saamisel tuleb väljakult lahkuda ja
jätta vahele ka järgmine mäng.
Kell 18.00 algab korvpalli viskevõistlus, mis mõeldud kõigile
spordihuvilistele. Võistluse korraldab Rae vald koostöös MTÜga Rae
Koss, võistluse läbiviijateks on Rae Kossu mängijad.
Viskevõistlusel osalejal on võimalik valida, kas ta osaleb individuaal-, meeskondlikul või mõlemal võistlusel. Individuaalsel
võistlusel on osalejal aega üks minut, et koguda võimalikult palju
punkte. Punkte kogutakse vastavalt mahamärgitud tsoonidele –
korvile lähemalt saadud tabamus annab vähem, kaugemalt tehtud
õnnestunud vise annab rohkem punkte. Võidabki see, kes teenib
kõige rohkem punkte. Osalejate arv ei ole võistlusel piiratud, seega
võib oma peidetud korvpalliannet tulla avastama igaüks.
Paremusjärjestus selgitatakse kahes vanusegrupis – kuni 14-aastased
ja vanemad.
Kaheliikmeliste võistkondade võistlusel on punktide kogumiseks
aega kaks minutit ja punktide arvestamise süsteem on sarnane individuaalvõistluse põhimõtetega. Võistkonna moodustamine on vaba,
samuti võib igaüks valida endale oma taktika, kuidas koguda võimalikult suur punktisumma.
Kell 19.00 süüdatakse Jürituli. Seejärel algab Jüripäeva traditsiooniline üritus – tõrvikutega teatejooks ümber Lehmja tammiku.
Jüripäeva jooks on traditsiooniline üritus, selle tunnistuseks on 1977.
aastast pärit rändkarikas, kuhu on aasta-aasta järel graveeritud võitjavõistkonna nimi. Tõrvikteatejooks toimub eraldi koolidele ja
täiskasvanute võistkondadele. Võistkondade registreerimine toimub
ka laupäeval kohapeal kella 17.00-18.45. Koolide võistluse start on
kell 19.30 ja täiskasvanute võistluse start kell 19.45.
Jüripäeva tõrvikteatejooksu rada on kuueetapiline. Ühes võistkonnas on 2 naist ja 4 meest, see kehtib nii koolide kui täiskasvanute
võistkondade puhul. Igale võistkonnale antakse põlev tõrvik kui
teatepulk, mis tuleb tuua finishisse. Tõrviku kaotanud võistkond
diskvalifitseeritakse.
Sportliku, kuid loodetavasti meeleoluka ja vahva päeva kokkuvõtteid tehakse kell 20.30, kui toimub parimatest parimate autasustamine ning Jüripäeva pidulik lõpetamine.

Jüripäeva ajakava

Kell 8.00 oodatakse kõiki, kes huvitatud autoorienteerumisest, Rae
Kultuurikeskuse juurde. Seal on viimane võimalus end võistlusele
registreerida, sest kell 9.00 antakse esimesele võistkonnale start.
Autoorienteerumine on mõeldud kaheliikmelistele võistkondadele,
kes võtavad omavahel mõõtu nii valla ajaloolis-kultuuriliste paikade
tundmises kui viisakas liiklemises.
Võistkonnas peab olema vähemalt üks Rae valla elanik ja startida
lubatakse tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama klassi
väikeveoautol (registrimassiga mitte üle 3500 kg). Võistlusautol peab
olema kehtiv tehnoülevaatus ja kohustuslik liikluskindlustus, samuti
peab üks võistkonna liikmetest olema auto kasutaja või omama ametlikult kinnitatud volikirja.
Autoorienteerumise võistlusraja pikkus on kuni 150 kilomeetrit ja
rajal on kuni 10 kontrollpunkti, mis läbitakse kindlas järjekorras.
Orienteerumine seisneb selles, et kontrollpunktis saadakse järgmise
punkti kohta ülesanne, samuti peab igas punktis vastama ühele
küsimusele. Kaasa saadakse ka kinnine ümbrik ehk nn õlekõrs, kus
järgmine kontrollpunkt kirjas. Juhul, kui õlekõrt kasutatakse,
saadakse kohe 10 miinuspunkti.
Stardis saab iga võistkond kontroll-lehe, kus kirjas kontrollpunktide vahelised ideaalkaugused ja ideaalaeg, kusjuures ideaalajaks
loetakse seda, kui sõidukiirus ei ületa asulas 25 km/h ja väljaspool
asulaid 45 km/h. Loomulikult tuleb võistlusraja läbimisel täita liikluseeskirja nõudeid.
Võistlusel peetakse arvestust kahes grupis, selgitatakse üldparemusjärjestus ja noorvõistlejatega (kuni 16-aastane kaassõitja)
võistkondade paremusjärjestus.

Pühapäev, 24. aprill

23. aprill
Kell 16.00
Kell 16.15

Kell
Kell
Kell
Kell

16.30
17.00
17.00
18.00

Kell 19.00
Kell 19.30
Kell 20.30

Jüripäeva pidulik avamine Jüri Gümnaasiumi
juures
Pereüritused: lastega mängib Fredi, Kalevi
kommiautost saab magusat osta, soovijatel
võimalik sõita hobustega
Gümnaasiumi aulas judo etendus
Gümnaasiumi koridoris male-kabe turniir
Jalgpalliturniir, osaleb 6 võistkonda
Korvpalli viskevõistlus, esinevad
tantsutüdrukud
Jüritule süütamine
Jüriöö tõrvikutega teatejooks koolide, klubide ja
asutuste võistkondadele
Autasustamine ja Jüripäeva pidulik lõpetamine,
esinevad Vaida ja Jüri tantsutüdrukud

24. aprill
Kell 8.00
Kell 9.00
Kell 16.00

Rae Kultuurikeskuse juures registreerimine
autoorienteerumise võistlustele
Esimese võistkonna start rajale
Autoorienteerumise võistluse lõpetamine

aprill 2005

Jüri Tervisekeskusel
ja Jüri Raamatukogul on uued
virtuaalkodud
Jüri Tervisekeskuse uuel koduleheküljel aadressiga www.jyritk.ee võib vaadata pere- ja lastearstide vastuvõtuaegasid, tutvuda lähemalt tervisekeskuse
personaliga ning nende poolt osutatavate teenustega.
Eraldi link räägib lähemalt vibroakustilisest teraapiast. Perearst Riina
Raudsiku kinnitusel hakkavad uudiste
rubriigis ilmuma ka artiklid erinevatel
tervist puudutavatel teemadel.
Jüri Raamatukogu uus kodulehekülg
aadressiga www.jyri.lib.ee on kantud
rahvuslikest meeleoludest.
Lehekülje põhitoonideks on Jüri
rahvariietelt pärit värvid. Eraldi lingid
viivad raamatukogus toimuvate ürituste
ja pakutavate teenuste juurde.
Välja on toodud viidad erinevate
andmebaaside ja kataloogide kohta.
Ajaloorubriigis tutvustatakse väga põhjalikult raamatukogu varasemate aegade tegemisi aastate kaupa.
Raamatukogu tutvustava lingi juurest saab otseteed minna linna- ja
maaraamatukogusid
ühendavasse
URRAM (tuntud ka kui www.lugeja.ee) süsteemi, mis näitab hetkega, kas
teid huvitav raamat on kojulaenutuses
või lugemissaalis olemas, või on see
parajasti välja laenutatud.
Uuendamisel on ka valla kodulehekülg www.rae.ee, millest peaks kujunema kaasaegne operatiivne internetilehekülg.
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Miks Harjumaa Liinidel
bussid ei sõida?
1.aprilllil muutusid halva aprillinaljana ootamatult Harjumaa
Liinide number 121 ja 135 bussiajad. Vastav muudatus ilmus
ettevõtte kodulehele mõned päevad enne aprillikuu algust,
30.märtsil tunnistas ettevõtte ekspluatatsiooni juht Meelis
Kroonmäe, et nad ei tea veel isegi, millised ajad Harjumaa
Ühistranspordikeskuse poolt kehtima hakkavad.
Vastuseks Rae Sõnumite küsimusele, miks
toimuvad muudatused nii äkki ja ilma
etteteatamiseta, vastas Kroonmäe järgmiselt:
“Liine ja reise ei lõpetata ega muudeta
Harjumaa Liinide algatusel, vaid MTÜ
Harjumaa Ühistranspordikeskus vähendas
oma tellimust avalikule liiniveole ja koostas
vastavad sõidugraafikud.”
Ekspluatatsiooni juhi sõnul on Harjumaa
Liinide ülesanne tagada bussiliiklus etteantud plaanide kohaselt. Meelis Kroonmäe
lisas ka oma vastuses, et internetiaadressil
www.atko.ee ehk Harjumaa Liinide koduleheküljel olev info on seega nagu mitteametlik, kuid firma ei saa muuta bussiliiklust sellest reisijaid üldse teavitamata.
Kroonmäe tunnistas, et Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt tulnud kiired muutused teevad ka bussifirmal raskeks häireteta
ja plaanipärase reisijateveo tagamise.

Aprillist muutunud bussiajad
Liinil 121 TALLINN-LEHMJA(JÄRVEKÜLA)-PILDIKÜLA-KURNAJÜRI-PAJUPEA jäid ära väljumised
Balti jaamast kell 06.50, 18.20 ja 20.10
ning Pajupealt kell 07.35, 19.10 ja 21.00.
Liinil 135/104 TALLINN-LEHMJAPILDIKÜLA-JÜRI-PAJUPEAARUKÜLA-PENINGI-(RAASIKUANIJA)-PIKAVERE hakkas hommikune
väljumine Balti jaamast kell 05.15 sõitma ainult tööpäevadel (seni sõitis buss
iga päev). Samuti hakkas liin 104 väljuma Pikaverest kell 06.25 ainult tööpäevadel.

Väljaku esimesed majad
pidasid sarikapidu
31.märtsil peeti Jüris Väljaku kvartalis korraga kaht pidu – nurgakivi panekut ja
sarikapidu. Jüri Arenduse OÜ, SRV
Kinnisvara AS, AS Facio Ehitus ja Arco Vara
Grupp tähistasid ühiselt esimeste Jüripere
korterelamute katuse alla saamist.
Kahe esimese maja ehitus algas Väljaku
tänaval möödunud aastal, etapikaupa valmivad seitse maja peaksid lõplikult olema
valmis 2007. aastaks. Koguinvesteeringu
suurus on 170 miljonit krooni ja piltlikult
võib öelda, et just selle raha eest valmib
kokku 189 korterit.
Arco Vara reklaamib Jüripere elamuid
lausega Arukalt omaette, kõigele lähedal.
Korterite puhul tuuakse eraldi välja nende
suured aknapinnad, mugavad rõdud ja
liigendatud tasapinnad. Uute Väljaku korterite hinnatase on keskmiselt 13 700
krooni/m2.
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Soojusvarustusest Jüri alevikus
AS ELVESO tegeleb juba 13-ndat aastat soojamajandusega
Jüri alevikus. Lisaks Kiriku ja Tammiku piirkonna korterelamutele ja sotsiaalobjektidele varustatakse soojusega ka
üksikuid ettevõtteid.
1990ndate keskel toimunud suur tarbimise
vähenemine asendus kümnendi lõpul aastate
lõikes stabiilse soojatarbimisega, see on nii
olnud juba viimased seitse aastat. 1997.
aastal anti Jüri katlamajas ekspluatatsiooni
5,5 MWh võimsusega tahkekütuse katel
(turvas ja puit) ning 2002 aastal 2,0 MWh
võimsusega puiduküttel olev katel tööks
suveperioodil.
Soojusvõrkude järk-järgulise renoveerimisega on vähendatud trassikadusid Jüri
kaugküttepiirkonnas. Selles osas on paremas
seisus Kiriku piirkond, kus suur osa
torustikust on vahetatud eelisoleeritud
torude vastu. Samas on sellesama piirkonna
renoveerimata soojatrassi lõigud Jüri
kaugküttevõrgu kõige nõrgemaks lüliks ja
vajavad lähiajal vahetust (tänavu jaanuaris
toimus juba kaks avariid).

2004. aasta sügisel toimus üle pika aja
esimene uue soojustarbija liitumine Jüri
kaugküttevõrguga, selleks oli Tammiku 2
asuv korterelamu. Käesoleval aastal on uusi
liitujaid juba ridamisi: Väljaku elamukvartal, Tiigi ja Võsa tänava korterelamud, Jüri
Gümnaasiumi juurdeehitus koos ujulakompleksiga ning mõned väiksemad tarbijad.
Uute soojatarbijate lisandumine toob
kaasa vajaduse investeerida soojatootmisse
suurema tootmis- ja reservvõimsuse loomiseks kui ka kaasajastamiseks. See on vajalik selleks, et tagada kindel, usaldusväärne,
efektiivne ning keskkonnanõuetele ja tarbija
vajadustele vastav soojusvarustus.

Märtsikuus
tehtud ja
aprillikuus
plaanitavad tööd:
1. Seoses Kirikukopli pargi
väljaehitamisega tõstetakse
ümber parki läbiv soojustrass.
2. Valmis veetorustik Tallinnast Peetri külas asuva
Suurekivi maaüksuseni.
3. Alustati Jüris Aaviku
veepumpla rekonstrueerimist. Pumbamajale ehitatakse 2. aste ja veetöötlus.

Toomas Heinaru
AS Elveso juhataja

Noorte töömalev ootab huvilisi
Alates 23. maist on valla kodulehel www.rae.ee täpsem info sellesuvise Rae valla töömaleva kohta, samas on ka registreerimisankeet. Registreerimine malevasse algab 1. juunil. 13-17-aastastele
noortele mõeldud malev töötab neljas piirkonnas: Jüri, Lagedi,
Vaida ja Assaku ning töömalev toimub 27. juunist 8. juulini
(kokku 10 tööpäeva).
Samuti otsib vallavalitsus tööandjaid-ettevõtjaid, kes on huvitatud töömalevas olevate noorte rakendamisest.

Palume ühendust võtta Kultuuri- ja
Haridusameti spetsialisti Krista Koppeliga
telefonil 605 6785 või
e-mailil krista.koppel@rae.ee.

Koristustalgud Pirita jõel
Eesti Noorte Looduskaitse Ühing ja matkaklubi KUUKALA korraldavad 5.-8. maini Pirita jõel koristustalgud.
Kui kõik läheb plaanide kohaselt, peaks jõgi saama puhtama
ilme Paunküla mõisast Pirita sillani. Üritusest võtavad osa 30
vabatahtlikku noort. Kanuudega püütakse jõuda vee peal hulpiva
prahini ning jalgsi jõekaldaid läbi kammides sinna sattunud prügini. Kõik praht sorteeritakse. Korraldajad paluvad jõeäärsetelt
elanikelt mõistvat ja innustavat suhtumist.
Ka kõigil Rae valla vabatahtlikel on võimalus 7. mail osa võtta
Vaskjala veehoidla kallaste koristamisest.

Osalemiseks palun
registreerida telefonil 507 4321,
kontaktisik Taavi Pallas.
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Rae reformikad arutasid vallaelu
30.aprillil kogunesid Rae valla Reformierakonna liikmed aastakoosolekule. Üheskoos arutati mitmeid valla elanikke täna ja
homme puudutavaid küsimusi.
Üheks kiiremini lahendamist vajavaks probleemiks peeti lasteaiakohtade nappust. Juba
praegu ootab elukohajärgse lasteaiakoha järjekorras enam kui 100 meie valla last ning
uute kortermajade valmimine Jüris tõenäoliselt kasvatab seda arvu veelgi. Reformierakondlased andsid oma toetuse tänase
koalitsiooni seisukohale, et lähiaastatel peab
valla eelarvest leidma raha vähemalt kahe,
aga võib-olla koguni kolme uue lasteaia ehitamiseks. Elu koduvallas peab käima ning
uute lasteaiakohade loomine on selle vältimatu eeldus.
Teise laiema teemana arutati valla uusehituste ja suuremate remonditööde käiku.
Tõdeti, et tänane koalitsioon Eesti Keskerakonnaga, Eestimaa Rahvaliiduga ja Isamaaliiduga on taganud hüppelise edasimineku Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise küsimuses. Juba tänavu algab uue juurdeehituse-spordikompleksi rajamine. Teise

olulisema uusehitusena saab tänavu sügisel
valmis Lagedi uus keskusehoone. Põhjalikult uuendatakse suve jooksul ka Rae
Kultuurikeskus ja Taaramäe lasteaed.
Reformierakonna aastakoosolekul osalejad avaldasid tunnustust tänasele vallavalitsusele, s.h kõikide nende projektidega aktiivselt tegelevale abivallavanem Meelis
Kasemaale. Just Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine oli selleks valimislubaduseks,
mis sisaldus kõikide 2002. aastal kohalikel
valimistel osalenute programmides, s.h. oli
ka Reformierakonna üheks prioriteediks.
Kahjuks sai teemaga tõesti tõsiselt tegelema
hakatud tänases koalitsioonis.
Kolmanda valdkonnana käsitleti Reformierakonna platvormi eelseisvateks kohalikeks valmisteks. Üheks põhimõtteliseks
otsuseks, mis tehti, on soov jätkata konstruktiivses koalitsioonis, kus tehakse tööd, aga
mitte ei kakelda. Tänane koalitsioon on osu-

tunud niisuguseks ja seega on Reformierakonna sooviks jätkata edasiviivat koostööd tänaste koalitsioonipartneritega ka
järgmisel perioodil.
Kindlasti säilitame eelseisvatel valmistel
väärika ja soliidse käitumisjoone ega lase
ennast kaasa tõmmata võimalikku poliitilisse
mudamaadlusesse. Arvestades, et oleme
viimaste valimiste järel pidanud olema ka
opositsioonis ning et saame oma programmi
realiseerida vaid kokkuleppel koalitsioonipartneritega, võime oma tööd pidada tulemuslikuks. Reformierakond on Rae vallas
tegutsenud järjepidevalt – oleme läbi
kolmede valimiste tulnud kindlate inimeste
ja kindlate teemadega. Jätkame järjepidevusest kantud tegutsemist ka pärast sügisesi
valimisi.
Aastakoosolekul valiti ka uus Eesti
Reformierakonna Rae Piirkonna Organisatsiooni juhatus kooseisus Veigo Gutmann
(esimees), Tarmo Klaar, Endel Albin,
Toomas Heinaru, Meelis Kasemaa ja Madis
Sarik.
Veigo Gutmann
Eesti Reformierakonna Rae PO esimees

Suitsust aitab loobuda
spetskabineti nõustaja
Tallinnas on avatud tervist edendavate haiglate baasil
suitsetamisest loobujate kabinetid. Nõustamine on seal
kõigile tasuta.
IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS
Keskhaigla, Ravi 18, Tallinn
Kabinet: 159 ja 121 silmakliinikus
Vastuvõtu ajad:
esmaspäeviti kell 13.00 - 16.00
16.00 - 18.00
teisipäeviti kell
16.00 - 18.00
kolmapäeviti kell 15.30 - 17.00
Eelregistreerimine tel: 1900
Nõustajad: Dr.Tiiu Härm, Merike Mark,
Krista Tutt ja Kaidi Traumann
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA
Mustamäe korpus Sütiste tee 19, Tallinn
Pulmonoloogia polikliinik kab. 160
Vastuvõtu ajad:
esmaspäeviti kell 15.00 - 17.00
teisipäeviti kell
16.00 - 18.00
neljapäeviti kell 15.00 - 17.00
Eelregistreerimine tel: 6 97 1049, 6 97 2063
Nõustajad: dr. Aet Raukas,
Ülle Roden ja Sirje Läheb
SÜDAMETERVISE KESKUS kab. 1128
Vastuvõtu aeg: esmaspäeviti kell 13.00 - 15.00
Eelregistreerimine tel: 697 2033
Nõustajad: dr. Margus Viigimaa ja
Anne Speek

Matkapunkt Kinnisvara
Matkapunkt Kinnisvara ostab
kinnistuid Harjumaal ja
otsib oma klientidele
kinnistuid Harjumaal.
Lisage oma kinnisvara (maad,
majad, korterid, suvilad)
müügipakkumine meie suurimasse müügisüsteemi.
Usalda tugevaid
Tallinn, Narva mnt 7 (2.trepikoda 2 korrus)

tel 610 9999 mobiil 5660 4450
www.kinnisvaraplaza.ee
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Ülevaade vallavalitsuse istungitest
Vallavalitsuse 22.märtsi istungi päevakorras oli 37 punkti, abivallavanem Enn Mänd osales istungi esimeses pooles.
Otsustati maksta ühekordset toetust 12-le inimesele põhiliselt
ravimite ostmiseks. Anti kaks nõusolekut alaealisele kuuluva
vara võõrandamiseks.
Moodustati komisjon valla varade hindamiseks ja bilanssi võtmiseks. Komisjoni kuuluvad vallasekretär Rita Dimitrijev, abivallavanemad Meelis Kasemaa (komisjoni esimees) ja Enn
Mänd, Enno Harmipaik ja Lembit Vares Arengu- ja planeerimisametist ning Rahandusameti pearaamatupidaja Rita Abel.
Otsustati võtta 2005. aasta eelarvesse sihtotstarbelisi vahendeid
summas 28 328 krooni.
Otsustati saata volikogusse kaks määruse eelnõud. Need puudutavad reklaamimaksu kehtestamist ja reklaami paigaldamise
korda vallas.
Anti välja 16 ehitusluba, 2 kasutusluba. Kinnitati projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks neljal kinnistul:
Vaskjala küla Ussiaugu tee 7, Peetri küla Kuldala tee 4, Vaida
alevik Saare tee 35 ja Vaskjala küla Leivajõe-27. Algatati
detailplaneering ja kinnitati lähtetingimused Jüri aleviku Võsa
tänav 13A kinnistule. Detailplaneeringu lähtetingimused kinnitati
kolme kinnistu puhul. Võeti vastu ja saadeti avalikustamisele
Peetri küla Kuldala kinnistu detailplaneering. Kehtestati Peetri
küla Allika kinnistute piirkonna detailplaneering.
Otsustati muuta vallavalitsuse viite varasemat korraldust seoses
maa suuruste ja maksustamishindade muutumisega ning õigustatud subjekti pärijate muutumisega. Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa aadressiga Põllu 12. Määrati kompensatsioon Pae 62 ja Lepiku 23b õigusvastaselt võõrandatud maa
eest. Otsustati mitte kompenseerida Rae 25 ebaseaduslike normatiivaktide alusel võõrandatud hooneid.
Arutati OÜ Kodala poolt saadetud kirja Järveküla teede ja
trasside loovutamise kohta munitsipaalomandisse. Otsustati volitada vallavanem ja abivallavanem Meelis Kasemaa pidama firmaga selleteemalisi läbirääkimisi.
Kohapeal algatatud asjade seas kuulati ära informatsioon
Keskkonnainvesteeringute Keskusest saabunud kirja kohta.
Vallavalitsuse 29.märtsi istungi päevakorras oli 38 punkti.
Otsustati maksta ühekordset toetust 7le inimesele. Toetati Oliver
Papi osalemist IDSF Noorte Maailmameistrivõistlustel ladina –
ameerika tantsudes 22.–24.aprillil 2005 Austrias kokku 5000
krooniga.
Kultuuriüritustest otsustati toetada lasteaia Taaramäe 28.aprillil
toimuvat projekti “Nõiapidu” 4000 krooniga ning FIE Ivar
Espenbergi projekti “Inimene ja koduloom” 4000 krooniga. Jüri
Gümnaasiumi toetati muusikainstrumentide ostmisel 16 000
krooniga.
Lastele ja noortele suunatud projektlaagreid toetati järgmiselt:
MTÜ Step Arendus 23 680 krooni, MTÜ Aitado Klubi 20 250
krooni ja MTÜ Rae Noorteühing 21 000 krooni.
Noorteprojektidest toetati MTÜ Step Arenduse projekti
“Võistlusreis Rootsi” 17 460 krooniga ja FIE Aino Pajupuu
käsitööprojekti 5000 krooniga.
Otsustati sõlmida Rae vallas Vaskjala külas Vana-Kooli maaüksuse (tuntud kui Rae koolimaja) ning sellel asuva elamu, sauna,
kuuri ning keldri osas notariaalselt kinnitatud kasutuskokkulepe.
Anti välja 15 ehitus- ja 3 kasutusluba. Seoses muudatusprojekti-

ga otsustati muuta Peetri külas Vägeva teel asuvatel maaüksustel
veel püstitamata ehitiste olulisi tehnilisi andmeid.
Algatati kuus volikogu otsuse eelnõud, mis puudutasid detailplaneeringute algatamist ja kehtestamist. Võeti vastu otsus Karla
küla Nurga 1 kinnistu ja Nurga kinnistu osa detailplaneeringu
vastuvõtmise ja avalikustamise kohta. Lagedi alevikus
Muuseumi tee 1 asuva ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruseks määrati 3278 m².
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse üks varasem korraldus seoses
maapiiride kattumisega. Muudeti varasemaid korraldusi seoses
maa maksustamishinna ja suuruste muutumisega. Võeti vastu
otsused ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta Patika
5/20 ja Põllu maa kohta. Määrati kompensatsioonid nelja õigusvastaselt võõrandatud maa eest: Kivita 118, Saaremetsa A-23,
Võsumäe 60, Tera 3 ja Tammesaare A-63. Anti nõusolek, et riigi
omandisse jäetakse Rehe maaüksus.
Kohapeal algatatud asjade seas kuulati ära vallavanema informatsioon Harjumaa Ühistranspordikeskuse kohta. Arutleti ka
Rae valla omandis olevate tehnovõrkude mõõdistustööde
tegemise üle.
Vallavalitsuse 30.märtsi istungi päevakorras oli 1 punkt,
vallavalitsuse liikmetest puudusid Ago Soasepp ja Raul Kinks.
Võeti vastu korraldus liikluse piiramise kohta Mõigu teel.
Nimelt ei ole Peetri külas asuva avaliku tee konstruktsioon ja
kandevõime ette nähtud raskeveokite liikluseks. Kevadise teedelagunemise ja teealuse pinnase pehmeks muutumise tõttu ei ole
hetkel enam tagatud tee seisund, mis võimaldaks ohutu liikluse.
Seetõttu otsustas vallavalitsus keelata Peetri külas Mõigu teel
liiklus sõidukitele, mille teljekoormus on 5 tonni või rohkem.
Ühtlasi tunnistati kehtetuks VA Vaheko väljastatud load
raskeveokite liiklemiseks. Otsustati, et vallaasutus Vaheko peab
väljastama loa AS-i Water Ser sõidukitele Mõigu teel liiklemiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peatrasside rajamiseks
tingimusel, et AS Water Ser on eelnevalt sõlminud AS-iga
Elveso lepingu Mõigu tee taastamiseks.
Vallavalitsuse 5.aprilli istungi päevakorras oli 44 punkti.
Ühekordset toetust otsustati maksta 9le inimesele ravimite ja
toiduainete ostmiseks.
Toetati MTÜ Rae Noorteühingu noorteprojekti
“Noortekeskustesse tingimuste loomine” 16 000 krooniga.
Algatati ja kinnitati lähtetingimused detailplaneeringutele aadressiga Peetri küla Heki tee 9, Aaviku küla Tiigi 16 ja Lagedi aleviku Tolmisauna.
Kinnitati järgmiste detailplaneeringute lähtetingimused: Lagedi
aleviku Tehase tee 1 ja Karla küla Kalmari ning Lehmja küla
Platsi. Kinnitati kahe elamu projekteerimistingimused: Pajupea
küla Künka ja Tuulevälja küla Loigu I. Anti välja 18 ehitusluba,
sealhulgas Rae Kultuurikeskuse renoveerimiseks ja puhkepargirajatiste tegemiseks Peetri külla. Väljastati 4 kasutusluba AS-ile
Hekotek.
Muudeti Jüri alevikus asuva Aroni puurkaevu aadressit, senise
Aaviku tee 19A asemel on selleks Tiigi tn.19.
Võeti vastu otsus Saare tee 37 maa ostueesõigusega erastamise
võimalikkuse kohta. Otsustati Uuekärsa katastriüksuse jagamine
kolmeks katastriks. Moodustati plaanimaterjali alusel Peetri
külas Rae vallas T-11330 Järveküla – Jüri L1 katastriüksus maa
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riigi omandisse jätmiseks suurusega 2,57 ha,
maaüksuse sihtotstarve on transpordimaa. Määrati
kompensatsioon Uuetoa-12 õigusvastaselt võõrandatud maa eest.
Otsustati muuta kolme varasemat vallavalitsuse
korraldust seoses maa maksustamishindade ja suuruse muutumisega.
Algatati viis volikogu eelnõud. Need puudutavad
Rae küla Sutikase-I kinnistu detailplaneeringu
algatamist, kahe katastriüksuse sihtotstarbe
määramist, hooldajatoetuse maksmise korra kehtestamist Rae vallas ja Vaida kooli hoolekogu
koosseisu muutmist.
Kohapeal algatatud asjade seas otsustati toetada
23.aprillil Vaidas toimuva Jüriööjooksu korraldamist 5000 krooniga. Samuti kuulati ära vallavanema informatsioon maavanema järelevalve
tulemustest seoses kaebusega Ago Soasepa premeerimise kohta.
Vallavalitsuse 12.aprilli istungi päevakorras oli 26
punkti, istungilt puudus abivallavanem Meelis
Kasemaa.
Ühekordset toetust otsustati maksta 9le inimesele
põhiliselt ravimite ostmiseks.
Kuulutati välja 2005. aasta heakorrakonkurss
Kaunis Kodu. Hindamine toimub kolmes kategoorias: individuaalelamud, mitmekorterilised elamud
ja ettevõtted, asutused. Kandidaatide esitamise
tähtaeg on 22.juuni 2005 ning kandidaate võib
esitada iga vallakodanik.
Lubati kahel firmal paigaldada reklaampinnad.
OÜ Onetor võib paigaldada reklaami Peetri külla
ja Kapitali Grupp OÜ Vaida alevikku.
Otsustati eraldada reservfondist 42770 krooni, mis
suunatakse vallaasutuse Vaheko majandamiskuludeks.
Anti välja 5 ehitusluba. Otsustati esitada OÜ
Urban Mark poolt koostatud Rae valla üldplaneering aastani 2015 kooskõlastamiseks teiste
ametkondadega ja naaberomavalitsustega.
Kinnitati projekteerimistingimused Rae küla
Kaasiku kinnistu veevarustuse ja reo- ning sadevete kanalisatsiooni torustike, elektri-, side- ja
gaasivarustuse, tänavavalgustuse ning teede ehituse tööprojektide koostamiseks.
Esimesel lugemisel olid Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisega seotud omanikujärelvalve
teenuse osutaja ja projektijuhi teenuse osutaja
leidmisega seotud küsimused.
Kinnitati projekteerimistingimused Salu ja
Urvaste küla “Salu” alajaama piirkonna elektrivarustuse rekonstrueerimise tööprojekti koostamiseks ning Jüri alevikus Karu tn 16 kinnistule
teise elamu ehitusprojekti koostamiseks. Kinnitati
Järveküla küla Vana-Kustakse 1 kinnistu detailplaneeringu lähtetingimused. Otsustati muuta
vallavalitsuse 30.septembri 2004 korraldust seoses
maa omaniku muutumisega.
Algatati kaks volikogu eelnõud, üks neist
puudutab Aaviku küla Vana-Aaviku 18 ja 19 kinnistute detailplaneeringu kehtestamist ning teine
munitsipaalmaa taotlust Jüri Gümnaasiumi juures,
mille järgi muutub taotletava maa suurus.
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Algatati kahe kinnistu: Lagedi aleviku Sepa III ja Peetri küla Häälinurme 5
detailplaneeringud ja kinnitati nende lähtetingimused.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maad Mäesaun D ja Kesa 27,
viimase eest määrati ka kompensatsioon. Võeti vastu korraldus Kodala 8 maa
ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta. Otsustati jagada Vaskjala ja
Karla külas asuv Veski katastriüksus viieks üksuseks.
Kohapeal algatatud asjade seas toimus uute vallaelanikeks registreerunute
vahel igakuine loosimine, märtsikuu auhinna saab Merle Mägi. Kuulati ära
majanduskomisjoni ettepanekud seoses volikogu määruse eelnõudega, mis
puudutavad valla omandis olevate eluruumide haldamist ja üürimist ning
reklaamimaksu kehtestamist ja reklaami paigutamise korda. Arutati kasutusõiguse andmist ASile ELPAC seoses Väljaku kinnistute maakaabelliiniga. Anti
nõusolek alaealisele kuuluvale kinnisvara müümiseks. Arutati Jüri Jahimeeste
Seltsi taotlust juriidilise aadressi muutmise osas. Kuulati ära vallavanema info
Terje Pappiga toimunud kirjavahetuse kohta. Otsustati mitte toetada taotlust
Kurna mõisapargi rendile võtmiseks.

Topform OÜ on Eesti kapitalil 1997.a. loodud firma, kelle põhitegevusalaks
on plastikakende ja -uste tootmine, müük ja paigaldus. Müügikontorid
asuvad meil Jüris, Mustamäel, Lasnamäel ning Tartus.
Seoses müügitegevuse laienemisega vajab Topform OÜ oma meeskonda
positiivset ja võimekat, õppimisvõimelist müügisekretäri, kelle ülesandeks on
aktiivselt suhelda klientidega.
Pakutav ametikoht:

MÜÜGISEKRETÄR
Töökirjeldus:
Igapäevases müügitöös osalemine, pidev kontakt ehitusturu ja
-ettevõtetega, aktiivne suhtlemine klientidega. Telefonikõnedele
vastamine ja kõnede suunamine, ettevõtte info liikumise
korraldamine ning kodulehe administreerimine.
Nõudmised kandidaadile:
Kandidaadilt eeldame vähemalt keskharidust, sekretäri töö
kogemustja/või selle vastavat koolitust, arvutikasutamise oskust ja
täpsust. Eesti ja vene keele oskust kõnes ning kirjas.
Kasuks tuleb tehniline taiplikus ning varasem kokkupuude
ehitusvaldkonnaga.
Ettevõte pakub:
Huvitavat ja vastutusrikast tööd, korralikke töötingimusi ning
arenevat ettevõtet.
Katseajal põhipalk 4000.- netto.
Muu info:
Töökoht asub Jüri alevikus.
Tööaeg on 8.00 - 16.30
Tööleasumise aeg 2005 mai.
CV palume saata hiljemalt 29.04.2005 aadressil:
priit.jamnes@topform.ee, faksile 603 4341 või
Topform OÜ, Aleviku tee 6 75301 Jüri alev
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KORRALDUS
Jüri 12.aprill 2005 nr 451
2005 a. heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” väljakuulutamine
Lähtudes Rae valla heakorra eeskirjast, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Üldise heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks vallas kuulutada välja 2005 aasta heakorrakonkurss “Kaunis
Kodu”.
2. Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 22.06.2005.a.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades pakutavast kandidaadist kirjalikult või elektrooniliselt Rae vallavalitsusele.
Komisjon vaatab konkursil osalevad objektid üle 2005. a juunikuu viimasel nädalal ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks Rae
Vallavalitsusele.
3. Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
3.1 individuaalelamud (sh suvilad, eraldi arvestus hajaasustuses ja tiheasustuses);
3.2 mitmekorterilised elamud;
3.3 ettevõtted, asutused.
4. Hindamiskriteeriumid on järgmised:
4.1 objekti välishooldus, sobivus maastikku;
4.2 haljastus (lilled, hekid, puud jne);
4.3 dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
4.4 üldmulje.
5. Kolme esimest kohta igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.
6. Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
7. Konkursi läbiviimiseks moodustada komisjon järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees:
Raivo Uukkivi – Rae vallavanem
Komisjoni liikmed:
Reet Raudkepp – Vaida Raamatukogu juhataja
Ege Kibuspuu -– keskkonnateenistuse keskkonnaspetsialist
Kaie Narro – arengu- ja planeerimisameti peaarhitekt
Erki Noorak – maa-ameti juhataja
Sven-Allan Sagris –ajaloolane
Merike Mikk – Rae vallakantselei pressiesindaja
Koidu Anmann – maastikukujundaja
8. Komisjon töötab ühiskondlikel alustel ning liikmetele tasu ei maksta.
9. Avaldada käesolev korraldus ajalehes Rae Sõnumid ning Rae valla veebilehel
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
11. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Rita Dimitrijev
Vallasekretär

Uued töötajad
Alates 21.märtsist töötab Rae valla vallasekretärina RITA DIMITRIJEV. Ta on
lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.
Rita Dimitrijev töötas aastatel 1997-1999
Viljandi linnasekretärina ning aastatel 19992005 Viljandi Maavalitsuses maasekretärina.
Rita Dimitrijev on abielus, kasvatab kaht
tütart.

Alates 11.aprillist töötab ehitusspetsialistina VIIGI SAKSAKULM. Ta on lõpe-

tanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna ja saanud ehitusinseneri
kvalifikatsiooni. Viigi Saksakulm on töötanud 26 aastat projekteerijana, sealhulgas
projektijuhina, teostanud ehitistel ehitusjärelevalvet ja ehituslikke ekspertiise.
Viigi Saksakulm on abielus. Poeg ja tütar on
täiskasvanud.

Keskkonnajärelevalve inspektorina töötab
vallas alates jaanuarikuust PEETER
LIINSOO. Ta on lõpetanud EPAs metsanduse eriala ning töötanud varem Keskkonnakaitseinspektsiooni Harju osakonna juhata-

jana ja RMK-s siseaudiitorina. Peeter Liinsoo on abielus, peres kasvavad 4-aastased
kaksikud.
Valla pressiesindajana töötab alates jaanuarikuust MERIKE MIKK. Merike on
lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal, töötanud 14 aastat tegevajakirjanikuna
Raadio 2-s, Ekspress Grupis ja Äripäevas.
Enne Rae valla pressiesindaja ametikohale
asumist oli tööl Tallinna Linnakantselei
meediaosakonnas. Merike Mikk on abielus
ja peres kasvab tütar.
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KORRALDUS
Jüri 29.märts 2005 nr 370
Hinnakirja kehtestamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõikest 3, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Kehtestada reklaami ja kuulutuste avaldamise hinnad Rae valla ajalehes Rae Sõnumid alljärgnevalt:
Reklaampinna mõõt
Hind füüsilistele isikutele
Hind juriidilistele isikutele ja
(v.a. FIE-d)
FIE-dele
1 lk
800 kr
3200 kr
½ lk
500 kr
2000 kr
¼ lk
250 kr
1000 kr
1/6 lk
100 kr
400 kr
1/12 lk
50 kr
200 kr
Reakuulutus (kuni 170 tähemärki)
30 kr
100 kr
Õnnitlused, kaastundeavaldused (1/12 lk)
30 kr
30 kr
Tänuavaldused (1/12 lk)
Tasuta
Tasuta
2. Kehtestada tööpakkumiskuulutuste avaldamistasuks Rae valla veebilehel 300 krooni ning avaldamisperioodiks 2 nädalat.
3. Punktides 1 ja 2 sätestatud hinnad sisaldavad käibemaksu.
4. Reklaami avaldamisel rohkem kui 3 korda on hinnasoodustus 10% hinnast ning reklaami avaldamisel rohkem kui 10 korda on hinnasoodustus 30% hinnast.
5. Kuulutuste avaldamine ajalehes Rae Sõnumid ning valla veebilehel on tasuta Rae Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ning mittetulundusühingutele.
6. Reklaami ja kuulutuse eest tuleb enne selle avaldamist tasuda Rae vallavalitsuse poolt esitatava arve
alusel Rae valla arveldusarvele või sularahas kassasse.
7. Avaldada käesolev korraldus ajalehes Rae Sõnumid
ning valla veebilehel.
8. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 03. detsembri 2002 korraldus nr 1202 “Hinnakirja kehtestamine”.
9. Korraldus jõustub 01.maist 2005.
10. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae
Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Rita Dimitrijev
Vallasekretär

RAE VALLAVALITSUS teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Peetri külas asuva Häälinurme 5 kinnistu
detailplaneering. Algatatud Rae Vallavalitsuse
12.aprilli 2005 korraldusega nr 467.
Lagedi alevikus asuva Sepa III kinnistu detailplaneering. Algatatud Rae Vallavalitsuse 12.aprilli 2005
korraldusega nr 466.
Lehmja külas asuva Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkonna detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 8.märtsi 2005 korraldusega nr 280.
Jüri alevikus asuva Võsa tn 13A kinnistu detailplaneering. Algatatud Rae Vallavalitsuse 22.märtsi
2005 korraldusega nr 346.
Lagedi alevikus asuva Tolmisauna kinnistu detailplaneering. Algatatud Rae Vallavalitsuse 5.aprilli
2005 korraldusega nr 414.

Nefab Grupp pakub pakendilahendusi rahvusvahelistele tööstusettevõtetele eeskätt telekommunikatsiooni- ja masinatööstusseadmete transpordi tarbeks.
Tööstuses kasutatav peamine
tooraine on vineer.
Nefab'i tuntuimateks klientideks
on Nokia, Ericsson, Alcatel, Nortel,
Siemens, SAAB, Ford, Volvo,
SKF jt. Nefab'i tootmisüksused
paiknevad kaheksas riigis nii Euroopas, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas kui ka Aasias ning tooteid
müüakse tütarfirmade vahendusel
32 riiki. Nefab Grupi käive 2003.a.
oli üle 1,04 miljardi Rootsi krooni
ja tema aktsiad on noteeritud
Stockholm'i. Börsil.
Nefab Grupi tütarettevõte Eestis
asub Lagedi uutes selleks spetsiaalselt ehitatud tootmishoonetes
juba 2001 aastast. Organisatsioon
on noor ja väljakutseid ning
eneseteostust pakkuv.

Soovime seoses ettevõtte kiire arenguga oma
meeskonda leida füüsilisest tööst lugu pidavaid mehi

pingioperaatoriteks
Töö eesmärgiks on:
- toota erinevaid vineerist pakendeid vastavalt
klientide tellimustele
- jälgida toodangu vastavust kvaliteedinõuetele,
- olla operatiivselt valmis tööks erinevatel seadmetel
Sobiv kandidaat:
- on soovitavalt omandanud keskhariduse
- arvutioskus baastasemel,
- omab tootmistöö kogemust
- on valmis meeskonnatööks
Kasuks tuleb:
- inglise keele algteadmised
- arvutioskus baastasemel
- isikliku transpordi kasutusvõimalus
- töökogemus puidu-või metallitöötluspinkidel
Omalt poolt pakume:
- huvitavat tööd mainekas ja kiiresti arenevas
rahvusvahelises ettevõttes
- motiveerivaid töö- ja palgatingimusi alates 33 kuni
43 tunnis
- väljaõpet kohapeal
- arenemisvõimalusi ettevõttes ja enesetäiendamisvõimalusi
- väljaõpe ning töövahendid kohapeal ettevõtte poolt
- transport isikliku sõiduvahendiga kompenseeritakse
osaliselt ettevõtte poolt.
Kontaktinfo
Kontaktisik: personalispetsialist
Aadress: Killustiku 6 Lagedi Rae vald, 75303, Harjumaa
Tööle asumise aeg: koheselt
Kontakttelefon: 6349 828
Koduleht: http://www.nefab.com
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VOLIKOGU
UUDISED

Ülevaade volikogu istungist
12. aprillil toimunud volikogu päevakorras oli 24 punkti. Istung algas sellega, et
vallavanem tutvustus ka volikogule uut
vallasekretäri Rita Dimitrijevit. Avatud
mikrofonis edastas Meelis Rosenfeld
oma arupärimise selle kohta, kuidas on
kasutatud eelarvelist rahalisi vahendeid.
Seejärel esitas Rosenfeld ettepaneku ühe
päevakorrapunkti väljajätmise kohta,
kuid see ettepanek ei leidnud volinike
toetust.
Esimese päevakorrapunktina arutati volikogu esindaja nimetamist Vaida Põhikooli
hoolekogusse, kandidaatideks pakuti Enn
Mänd ja Vello Voog, hoolekogusse osutus
valituks abivallavanem Enn Mänd.
Teine punkt puudutas munitsipaalmaa
taotlust Tuulevälja külas asuva vallavalitsusele kuuluva hoone juurde. Kolmas volikogu otsus puudutas ühe varasema volikogu
otsuse muutmist, kuna Jüri Gümnaasiumi
juurde taotletava maa suurus on muutunud.
Seejärel arutas volikogu kaht teisel
lugemisel olnud eelnõud. Neist esimene
puudutas Rae valla omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korda ning teine eluruumide
valitsemise, kasutamise ja käsutamise korda.
Mõlemad määrused võeti vastu. Tegemist on
oluliste otsustega, kuna Rae valla omandis

on käesoleval hetkel 97 eluruumi ning neis
elatakse üürilepingute alusel. Samas puudus
siiani selge ja üheselt mõistetav kord, kellele
neid eluruume üürile antakse ning missugustel tingimustel. Üürile andmise teemadega
hakkab edaspidi tegelema eluasemekomisjon ning eluruumide valitsemine ja kasutuskõlbmatuks tunnistamine on antud vallaasutuse Vaheko käsutusse.
Kuues punkt puudutas põhivara mahakandmist, tegemist oli Vahekole kuulunud
autoga, millega juhtus avarii. Seejärel toimus kahe eelnõu – reklaamimaksu kehtestamise ja reklaami paigaldamise korra
esimene lugemine.
Edasi arutas katastriüksuste jagamist ja
detailplaneeringutega seonduvat. Määrati
sihtotstarbed Kadaka küla Hindreku kinnistu
ja Kurna küla Poolaku kinnistu jagamisel
tekkinud katastriüksustele. Kehtestati 3
detailplaneeringut ja algatati 7 detailplaneeringut.
Järgmise olulise punktina kinnitas
volikogu hooldajatoetuse maksmise korra
Rae vallas.
Istungi lõpupunktid puudutasid revisjonikomisjoni tööd. Kinnitati komisjoni
kontrollülesanded ajavahemikuks aprilljuuni 2005, nende hulgas on näiteks Jüri
Gümnaasiumis toidurahade kasutamise

Lugupeetud volikogu praegused ja endised liikmed!
Kokkuleppel vallavalitsusega kirjutan ajaloolist kokkuvõtet “Rae
vald 1991-2005”. Rae vald sai uuesti vallaõigused 11.juulil 1991.
aastal, kui Arnold Rüütel andis vallale üle sellekohase tunnistuse.
Kahjuks on see dokument ise leidnud tee mõne varasema vallajuhi
koju või lihtsalt remondimeeste poolt ära visatud.
Oma kokkvõtte abimaterjalidena kasutan valla arhiivis säilitatavaid volikogu ja vallavalitsuste protokolle, ajalehtede väljalõikeid,
valimisperioodide propagandamaterjale. Töö ei ole aga täiuslik, kui
selle juurest puuduvad pildid!
Pöördun praeguste ja endiste volikogu liikmete poole palvega
otsida üks foto iseendast. See võiks olla passipildist suurem. Palun
pange pilt ümbrikusse ja lisage paberileht, kus kirjas, millal ja mitmel korral olete olnud volikogusse valitud. Samuti see, missugustel
valitavatel või volikogu poolt kinnitatavatel ametikohtadel olete
olnud ja mis ajal (komisjoni esimees/komisjoni aseesimees, volikogu
esimees/aseesimees, vallavanem/abivallavanem, vallavalitsuse liige,
vallasekretär, volikogu ja vallavalitsuse sekretär).
Kui Sa ei pelga avaldada ka oma igapäevast õpitud elukutset ja
töökohta, siis lisame ka need andmed hiljem pildi juurde.
Väga tänulik olen igasuguste lisafotode eest, mis räägivad vallavalitsuse või volikogu tööst. Kahjuks puudub meil siiani ilus traditsioon teha vallamaja trepil igast volikogu ja vallavalitsuse koosseisust mälestuseks ühispilt.
Selleks, et materjal õigel ajal trükki jõuaks, palun saada oma pilt
koos lisainfoga 1.maiks valla tehnilisele sekretärile. Ümbrikule palun
märkida saaja nimena Sven-Allan Sagris.
Teie mõistvale kaasabile lootma jäädes
Sven-Allan Sagris

aprill 2005

Otselülitus
volikogu saali
“Kas ma pean arvama selle pika
jutu peale midagi?”
Jaan Hiio vastus Meelis Rosenfeldi ligi
5 minutit kestnud arvamusavaldusele
teemal, kas ehitusloa saamist võib siduda kogumismahutite tühjendamiskohustusega.

kontrollimine, spordirajatiste üüriarvestuse
ülevaatamine ning vallaasutuses Vaheko oleva põhivara kontroll ja nende üle arvestuse
pidamise ülevaatus. Revisjonikomisjon andis ülevaate ka seoses Anepalu talu maa ja
vara tagastamise kohta ning volikogu otsustas, et vallavalitsus ja vallavolikogu on
tagastamise protsessis tegutsenud seaduslikult.
Informatsioonide osas kuulati ära Harju
maavanemalt Jaan Markilt saabunud vastus
Meelis Rosenfeldi arupärimise peale, mis
puudutas endisele vallavanemale Ago
Soasepale määratud preemia maksmist.
Vallavalitsus esitas omapoolse seisukoha, et
maavanemale on vaja esitada täiendavate
argumentidega pöördumine ning seejärel
alles otsustada, kas muuta varasemat otsust
või mitte.

RAE VALLAVALITSUS teatab järgmiste detailplaneeringute
algatamisest:
Aaviku külas asuva Tiigi tn 16 kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 5.aprilli 2005 korraldusega
nr 413.
Peetri külas asuva Heki tee 9 kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 5.aprilli 2005 korraldusega
nr 412.
Rae külas asuva Sutikase-I kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005 otsusega nr 401.
Suuresta külas asuva Selma ja Jaani maaüksuste detailplaneering. Algatatud Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005 otsusega
nr 400.
Lehmja külas asuva Tudre ja Tuulevälja kinnistute detailplaneering. Algatatud Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005
otsusega nr 399.
Kopli külas asuva Mäe kinnistu detailplaneering. Algatatud
Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005 otsusega nr 398.
Järveküla külas asuva Otsa 10 kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005 otsusega nr 397.
Karla külas asuva Kerge kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005 otsusega nr 396.
Veskitaguse külas asuva Parve kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavolikogu 12.aprilli 2005 otsusega nr 395.
Peetri külas asuva Kasemetsa 2 kinnistu detailplaneering.
Algatatud Rae Vallavalitsuse 30.septembri 2004 korraldusega
nr 1359, lähtetingimused muudetud Rae Vallavalitsuse 12.aprilli 2005 korraldusega nr 463.
Kehtestatud detailplaneeringute nimekiri on üleval valla kodulehel.

aprill 2005

PÄÄSTEAMET
UUDISED

Politseiteated
Ajavahemikul 17.märtsist–10.aprillini registreeris politsei vallas
6 kuritegu.
17.märtsil varastati Jüri alevikus korterist 5 CD-plaati.
17.märtsil varastati Assaku alevikus ehitusjärgus eramust kaks
ust.
Ajavahemikul 28.–29.märtsini siseneti Peetri külas ehitusjärgus
olevasse eramusse, mille katuselt varastati katuseaken. Lisaks
võeti ehitussoojakust kaasa ketaslõikur Metabo, metallist ehitusredel ja elektriline soojapuhur Master.
Ajavahemikul 30.–31.märtsini murti Peetri külas viimistlusjärgus
eramusse ja varastati hulgaliselt erinevaid esemeid ja töövahendeid. Kahju umbes 80 000 krooni.
Ajavahemikul 1.–2.aprillini varastati Lagedi alevikus metallitöökojast ketaslõikur Stecker, mootorsaag Stiga ja mootorsaag
Jonsered.
2.aprilli öösel varastati Peetri külas viimistlusjärgus eramust
elektrigeneraator.
Politsei sai märtsikuus avalduse ka selle kohta, et 22.veebruaril
varastati Lagedi alevikus ettevõtte territooriumilt hulgaliselt
erinevate suurustega gaasiballoone.

Päästeteenistuse teated
Alates 7.märtsist käisid Tallinna Kesklinna päästekomando ja
Assaku komando neljal korral tutvumas Jüris Tõrukese lasteaia
hoonega ja evakueerimise võimalustega õnnetuste puhul. Neljal
korral käidi seepärast, et tööl on neli erinevat vahetust päästjaid.
Kõigil päevadel tehti ka tegelik õppus koos suitsuga keldris ning
lasteaia laste ja personali evakueerimisega ja “kannatanu” väljatoomisega suitsusest keldrist. Sarnane õppus koos tutvumisreidiga päästjatele ja ohutusalase loenguga õpetajatele toimus
31.märtsil Lagedi Põhikoolis. Õppuseid juhatas Rae TPS juhatuse
liige Veikko Juusu.
3.märtsil põles suvila Suur-Sõjamäe tänava ääres.
9.märtsil oli autoavarii Tallinna ringteel, Jüri ringist Viljandi mnt.
poole.
13.märtsil põles suvila Suur-Sõjamäe tänava ääres.
14.märtsil lõpetasime Vaida kooli juures liuvälja valamise.
Liuvälja kasutati nii koolitundides kui ka peale õppetööd. Selgus
aga tõsiasi, et lastel ei ole uiskusid. Ilmselt peaksid tulevikus
Lagedi ja Vaida koolides (nendel koolidel on liuväljade alused olemas) olema mingi kogus laenutatavaid uiske.
16.märtsil põles Soodevahe külas elumaja.
18.märtsil põles Lagedil, Jaama tn 24 ilma elaniketa maja.
20.märtsil põles Lagedil taaskord Jaama tn 24 asuv ilma
elaniketa maja, kuid teisest kohast.
22.märtsil põles sama maja Lagedil kolmandat korda.
25.märtsil põles suvila Suur-Sõjamäe tänava ääres.
29.märtsil põles Lagedil, Jaama tn 24 ilma elaniketa maja juures
praht.
31.märtsil põles Lagedil Jüri tee 2 juures kulu.

RAE SÕNUMID
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Kui ohtlik oli
happepilv?
Esmaspäeval, 11.aprillil tõusis Rae valla ja
Jüri nimi uudistesse seoses torutehases toimunud avariiga, millega kaasnes soolhappe
leke. Päästeameti teatel toimus Lehmja külas
asuvas Pipelife Eesti ASi tehases ööl vastu
11.aprilli enne kella 02.00 avarii.
Pipelife Eesti tootmisjuhi Lembit Salla kirjelduse järgi juhtus õnnetus
seetõttu, et pulbrilise PVC-tooraine segamisel kuumenes materjal üle
ja toimus polümeeri termiline lagunemine. “Selle tulemusena eraldus
seadmest soolhappe aruru. Mingit plahvatust seadmes ei toimunud
ega saanudki toimuda,” ütles Salla.
Ülekuumenemise põhjustas seadme juhtautomaatika rike.
Soolhappe auru intensiivne eraldumine kestis max 2 tundi ja aur
väljus ruumist ukse kaudu ning hajus tuulega orienteeruvalt Väo karjääri suunas.
Salla sõnul kutsuti kohale päästeameti keemiasukelduse erivarustuses rühm, samuti saabusid olukorda julgestama politsei ja kiirabi.
“Politsei takistas kõrvaliste isikute juurdepääsu objektile. Kiirabi
kontrollis kaht objektil viibinud isikut, kellest üks saadeti täiendavale
kontrollimisele kiirabihaiglasse, kus tervisekahjustust ei tuvastatud.
Täiendava abinõuna tekitas päästeamet veekardina soolhappeauru
hoonest väljumise kohale,” kirjeldas Salla.
Tootmisjuhi kinnitusel lõppes soolhappeauru eraldumine
seadmest iseeneslikult ja seade jahtus ning avarii oli ohtlik vaid
objektil viibinud inimestele.
Edaspidi on sarnaste situatsioonide vältimiseks plaanis täiustada
seadme juhtautomaatikat ja häiresignalisatsiooni, paigaldada avarii
korral eralduda võiva soolhappeauru püüdmise ja käitlemise seade
ning viia läbi ühisõppus päästeametiga analoogse situatsiooni efektiivseks lahendamiseks.
Pipelife Eesti tegevjuhi Toomas Koobase sõnul oli taoline avarii
nende valdkonnas erakordne. “Selle juhtumi toel saame ennast
niimoodi ette valmistada, et taolise situatsiooni kordumisel, kus juhtautomaatika ja häiresignalisatsioon ei toimi, on võimalik seade koheselt välja lülitada ning soolhappeaurude teke on lühiajaline ja minimaalne,” lisas Koobas.

Nagu eeltoodust näha, on alanud kulupõletamise periood. Kui
teil on tingimata vaja mingit maatükki puhtaks põletada või puidujäätmeid põletamise teel hävitada, siis pidage meeles, et vastavalt
seadustele võib seda teha kahe nädala jooksul peale lume
sulamist.
Kui te teete tuld või põletate kulu, siis helistage kindlasti
Häirekeskusele numbrile 112. See kõne on teile tasuta. Helistada
on vaja sellepärast, et kui mõni möödasõitja näeb suitsu ja kutsub
välja tuletõrje, siis Päästekeskuse korrapidaja saab teiega väljasõidu vajalikkuse üle konsulteerida.
Peeter Böckler
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts

Lagedil Jaama tn 24 asuv elaniketa maja, kuhu ainuüksi märtsikuus
sõideti kolm korda tuld kustutama.
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FALCK

aprill 2005

Falcki ülevaade Rae vallas märtsikuus toimunu kohta
Erakorralised sündmused
12.märtsil helistati politseist ja paluti sõita
Peetri külla. Kohapeal selgus vanemate
infost, et nende tütar ei tulnud Tallinnast koju
ning pärast viimast tütrega olnud kontakti ei
vasta enam keegi mobiilile. Vanemad võtsid
kontakti mobiilsidefirmaga, mille andmetel oli
telefoni asukoht Koplis. Ekipaazhi poolt
kogutud andmed edastati kell 1.20 politseile.
13.märtsil helistati politseist ja paluti appi 2
Falck’i ekipaazi, kuna Vaida lähedal Suursoo
külas oli toimunud vägistamiskatse ja majas
pidi olema palju inimesi. Kannatanu oli 13aastane tüdruk, kellele oli tekitatud ka kehavigastusi. Kohapeal leiti talumajast 3 joobes
meest ja 1 alaealine joobes neiu. Vägistamiskatses kahtlustatav mees toimetati Maardu politseisse.

Politseile üleantud
õigusrikkujad
6.märtsil nägi ekipaazh Vaidas, kuidas
alkoholijoobe tunnustega mees istus autosse. Joobes autojuht anti üle politseile.
6.märtsil nägi ekipaazh Jüris Vana-Aaviku
teelt väljasõitnud BMW-d. Lähemal uurimisel
selgus, et juht oli tarvitanud alkoholi. Joobes
autojuht anti üle politseile.
8.märtsi öösel helistati Jüris Võsa tänavalt,
et auto sõitis teelt välja. Lumehanges oli
BMW, milles 4 joobes noorukit. Juhtunust
teavitati politseid, kes vormistas protokolli.
9.märtsi keskööl sõitis Jüris asuvas tanklas
auto vastu aeda ja lahkus sündmuskohalt,
arvatavasti oli juht joobes. Auto peeti ekipaazhi poolt kinni, kuid juht pani põgenes.
Juhtumiga hakkas tegelema politsei.
11.märtsil helistati politseist, et vana
Assaku töökoja juures Järvekülas vedeleb lumehanges üks mees, kes ei kontakteeru.
Kohapealt leiti tugevas joobes mees. Isik anti
üle Maardu politseile.
12.märtsi öösel peeti Vaidas kinni Ford
Orion, kuna Vaida elanikelt saadi eelnevalt
infot, et juht võib olla joobes ja tal puuduvad
dokumendid. Kinnipidamisel selgus, et juht
oli tugevas joobes, tal puudusid juhiluba,
kehtiv liikluskindlustus ja auto volitus. Isik anti
üle politseile.
12.märtsi hilisõhtul lõhkus Jüris Hostelis
Caravan tugevas joobes naisterahvas baaris
2 tuhatoosi. Pärast baarist väljasaatmist keeldus ta lahkumast ja üritas korduvalt baari siseneda. Naine anti üle politseile, baar lõhutud esemete kohta avaldust ei kirjutanud.
14.märtsil teatati Falcki juhtimiskeskusest,

Falcki üldnumber 1911
Vaida ekipaazh 5332 6316
Jüri ekipaazh 5332 6318

et Jüris Aruküla tee 27 asuvas kaupluses on
kinni peetud varas. Turvakontrolli tulemusel
leiti seep väärtusega 3.90 krooni. Kaup tagastati kauplusele ja kinnipeetu toimetati
politseisse.
16.märtsil teatati kahtlasest autost VanaAaviku teel, autos olid 5 noormeest, autol
puudus ülevaatus, juhil volitus ja juhiload.
Juhtum anti üle politseile
21.märtsi öösel märkas patrullekipaazh
Jüris Aruküla teelt Aaviku teele sõitvat sõiduautot Volvo, mille liikumine tundus imelik.
Kinni peetud auto roolis oli purjus mees, kes
anti üle politseile.
22.märtsil helistati Politseist, et Vaidas liigub ringi must Ford Scorpio ja autojuhil
puuduvad juhiload. Ekipaazh peatas auto –
roolis olnud noormehel puudusid load. Juht
anti üle politseile.
24.märtsil üritati Jüris, Aia-Aaviku ristil
ärandada autot. Kohapeal peeti kinni 4 noormeest, kes anti üle politseile.
26.märtsil nägi ekipaazh ringtee ja Lagedi
raudtee ülekäigu juures, kuidas sõiduauto
BMW sõitis liiklusmärki eirates suurel kiirusel
Lagedi poole. Auto peeti kinni, selles oli 4
meesterahvast, kes jõid viina ja kelle turvavööd olid lahti. Kodanikud anti üle politseile.
26.märtsi õhtul peeti Vaidas kinni meesterahvas, kes juhtis joobes olles autot. Anti üle
politseile.
27.märtsi päeval märkas ekipaazh Jüris
Aruküla tee 9 juures asuvas bussipeatuses
alkoholijoobes meesterahvast. Tal paluti koju
minna, kuid selle peale hakkas mees sõimama ja ropendama. Mehel puudusid dokumendid, anti üle politseile.
27.märtsi õhtul oli Jüris, Aruküla tee 9 bussipeatuses alkoholijoobes umbes 50-aastane
meesterahvas, kes rikkus avalikku korda.
Mees peeti kinni ja anti üle politseile.

Lõhutud, rikutud
15.märtsil märkas patrull, et Vaidas Saare
tee ja Vana-Tartu mnt. ristmikul on lõhutud
liiklusmärk “Anna teed”, mis vedeles maas.

Muud sündmused:
2.märtsil tõsteti Vana-Aaviku tänaval korteriomaniku soovil korterist välja 3 ebakainet
noorukit.
5.märtsi hilisõhtul peksti politsei teatel
Pildiküla bussipeatuses isikut. Peksjate kamp
oli lahkunud enne, kui kannatanu helistas
politseisse. Kannatanu lubas politseile teha
avalduse.

6.märtsi päeval jagelesid Vaidas, VanaTartu mnt 8 juures kaks joobes meest, kes
saadeti laiali.
6.märtsi päeval kontrolliti Vaidas üht BMWd, kuna juht tundus olevat alaealine. Kõik oli
korras.
6.märtsil vajas politsei Jüris Aaviku teel abi
leidmaks autot, kus on joobes juht. Autot ei
leitud.
11.märtsil peeti Vaidas kinni VW Passat,
milles tarvitati alkoholi. Juht oli kaine ja autol
lubati edasi sõita.
15.märtsil oli Sõgula külas teelt välja sõitnud auto, mis oli lukustatud. Info edastati
Falck’i juhtimiskeskusesse ja kontrolliti, kas
tegemist pole ärandatud autoga. Kõik oli korras.
17.märtsil palus politsei abi, kuna üks purjus perepoeg tarvitas sõbraga alkoholi.
Kohapeal oli üks siseuks lõhutud ja sõpra
kohapeal ei olnud. Teade edastati politseile.
19.märtsi öösel pidas ekipaazh Vaidas
kinni Audi 80, mis sõitis 30 km/h alal silmnähtavalt kiiresti ning selle alusel kontrolliti autojuhti. Juhtumist informeeriti politseid ja Falck
Juhtimiskeskust.
19.märtsil pidas Kose korrakaitse Siniallika
sillal kinni kaks autot, milles olnud inimesed
üritasid Tartu maanteel autosid peatades
raha välja pressida. Ekipaazh julgestas korrakaitset politsei saabumiseni.
19.märtsil lõi meesterahvas oma naisel
silma siniseks. Ekipaazh viibis kohal selgitamaks asjaolusid ning võttis olukorra kontrolli
alla kuni politsei saabumiseni.
24.märtsi õhtul helistati Saare teelt. Omanike sõnul ei julge nad majast väljuda, kuna
maja ees seisavad võõrad isikud. Ekipaazhi
kohale jõudes ei olnud maja juures kedagi,
pererahvas sai rahulikult toast väljuda.
24.märtsi õhtul vajas abi klient, kuna võõrad inimesed olid tulnud tema käest raha
nõudma. Kohapeal oli kõik rahulik ja probleemide korral lubas klient taas helistada.
25.märtsil tuli teade politseilt, et noored
kimbutavad üht naisterahvast. Kontrollimisel
selgus, et naisterahvas on joobe tunnustega,
kimbutajaid ei ole.
25.märtsil mängis Jüris vallamaja juures
sõiduteel 2-3 aastane tüdruk, kes viidi koju ja
anti isale üle.
26.märtsi öösel tuli info politseilt, et Kasemäe 4 maja ühes korteris käib pidu ja rikutakse öörahu. Probleem lahendati.
28.märtsi öösel rikkus Tammiku 29 majas
ühes korteris alkoholijoobes meesterahvas
oma valju muusikakuulamisega öörahu.
Keeras muusika vaiksemaks.
30.märtsil saadi Maardu Politseijaoskonna
juhtivkonstaablilt info, et Ehituse 16 majas
peaks olema tagaotsitav isik. Vanemate jutu
järgi on perepoeg Tallinnas tööl, kust ka
Tallinna Politsei antud isiku töölt tabas.
AS Falck Juhtimiskeskus
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Laste lauluvõistlusel selgusid valla
parimad väikesed laulusõbrad
6.aprillil Rae Kultuurikeskuses toimunud valla laste
lauluvõistlusel osales kokku
ligi 50 muusikasõpra. “Väikeste laste laul pakub suurele
inimesele alati rõõmu,” ütles
üks zhüriiliige, Anne Kruuse
lastele auhindu jagades.
Lisaks Kose Gümnaasiumi muusikaõpetajale ja mitmete kooride-ansamblite juhile
Anne Kruusele kuulusid zhüriisse ka
muusikalilaulja ja Maardu Muusikakooli
õpetaja Ele Milistfer ning Kuusalu Rahvamaja juhataja Krista Kukk. Nende ülesandeks oli leida kuues erinevas vanuserühmas parimatest parimad lapsed, kes esindavad Rae valla kõiki laulusõpru maakondlikul võistlusel Harjumaa Laululaps 2005.
Valikute tegemine oli seda raskem, mida
rohkem oli ühes vanusegrupis esinejaid.
Kõige pisemate, 3-4-aastaste seas kuulutati võitjateks Hanna Puusta ja Oliver Siem
(mõlemad lasteaiast Tõruke) ning Lene
Otenurm (lasteaed Pillerpall).
5-6-aastaste seas kaitsevad valla au
Gregor-Taaniel Kornav Aruküla Waldorf
lasteaiast, Angelina Koch ja Margaret
Istšenko Pillerpalli lasteaiast. 7-9-aastaste

3-4aastased osavõtjad (vasakult) Lene Otenurm, Remy-Martiin Saar, Triine Ilves ja Hanna
Puusta.

seast jäid parima lauluoskusega zhüriile
meelde Elin Kenzie Kornav Aruküla
Waldorfkoolist, Johanna Mõttus Jüri
Gümnaasiumist ja Kristin Sõber Rae
Laulustuudiost.
10-12-aastaste seast pääsesid maakondlikule lauluvõistlusele Marleen Väinsalu Rae
Laulustuudiost ja Brey Velberk Jüri
Gümnaasiumist. 13-15-aastaste seas kuulutati valla lauluvõistluse võitjateks Hanna

Lasteaialapsed
käisid mõttes
Norramaal
7. aprillil võis Taaramäe lasteaia
saalist kuulda nii kitarri- kui
flöödimängu, ära tunda Tuhkapoisi
ja Norramaal nii tuttavate trollide
hääli. Lastele oli külla tulnud
Tallinna Lasteteater Trumm, kes näitas-näitles etendust Korras nagu
Norras.
Teatritegijad lubasid, et väikeses
etenduses on ära toodud kõik see,
mis ka muidu Norramaaga seondub – salapärased laiuvad metsad, kõrged fjordid, hirmsad
trollid. Muusika ja tantsuga vaheldumisi kulgenud teatritükk näitas, et norrakad on lõbus ja
töökas rahvas. Etenduse aluseks on üks vana Norra muinasjutt lõbusast Tuhkapoisist, kes tänu
oma leidlikkusele ja julgusele suutis jagu saada trollidest ning nagu ikka õnneliku lõpuga
muinasjutus: lugu lõppes pulmadega, seekord õnnestus Tuhkapoisil saada endale naiseks kuningriigi kõige kaunim printsess.
Lapsed elasid muusika ja liikumisega huvitavaks tehtud teatritükile mõnuga kaasa, suuremate rühmade poisid-tüdrukud rõkkasid mõne koha peal kohe südamest naerda.

Mätas Tallinna 21. Koolist ja Marit Võsang
Rae Laulustuudiost. Kõige vanemate, 16-18aastaste seas maitsesid võidurõõmu Eliise
Roosaar ja Ott Lepland.
Lauluvõistluse läbiviijate ja esinejate
tänusõnad kuuluvad kõigile laste juhendajatele, kelleks on Taimi Soomaa, Külli
Lepland, Siiri Villido, Rutt Ridbeck, Külli
Ovir, Kristi Toomra, Helina Indrekans, Tiina
Mee, Hairi Laurand ja Heli Sepp.

Perepäev möödus
laulu ja näomaalingutega
Lasteteatri Trumm tegelaste eestvõttel
toimus 9.aprillil Rae Kultuurikeskuses
perepäev. Valla parimate laululaste
kontserdiga alanud üritus jätkus joonistamise, laulumängude ja ühise kommisöömisega. Soovijad proovisid
osavust
väikeste
pallide
viskevõistlusel
ja lubasid
end kaunistada
näomaalijal.
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Jüri Noortekeskuse teated

Lagedi Noortetuba –
väike aga tubli

Algklassilapsed nautisid noortekas toimunud lastepäeval endatehtud pannkooke.

Jüri Noortekeskuse noortejuhid sisustasid
koolivaheajal noorte vaba aega – kes kohal
käisid, teavad, mis toimus, kes kohal ei
käinud – teie endi kadu....
21.märtsil toimus Jüri noortekeskuse
ruumes “lastepäev”, mis oli mõeldud vaid
algklassiealistele noortele. Üheskoos
meisterdasime lihavõttepühadeks kaarte,
noored demonstreerisid oma joonistamisoskust, küpsetasime pannkooke ja veetsime muidu hästi aega.
Teisipäeval, 22.märtsil, külastasime
Coca-Cola kobarkino, kus kõigil oli võimalik jälgida lustakat robotimultikat ja
seejärel suundusime koos Lagedi noortetoa noortega Kuulsaali bowlingut mängima. Lõbus kuuliveeretamine kestis 2 tundi
ning eks igaüks ise teab, kas ta lahkus sealt
võitjana või mitte, kuid noorte nägude
järgi võis eeldada, et üritus oli igati õnnestunud.
24.märtsil ei toimunud planeeritud
lumelinna ehitamist, kuna kevad otsustas
meile lõpuks külla tulla, kuid see-eest korraldasime pinksiturniiri ja jagasime
noortele auhindu. Esimese koha saavutas
ülekaalukalt meie pinksiäss Janar Sõlg.
Teisele kohale jäi Reimo Laas, kolmas
koht kuulus Marko Ojamäele ning neljanda, lohutusauhinnalise koha, sai Pavel
Shilov.
1.aprillil oli noortekeskus reserveeritud
kohaliku noore sünnipäeva peoks. Seega
tuletan meelde, et meie ruumides on võimalik tähistada noorteüritusi ja seda täiesti
tasuta! Kõik noorteka ruumid on alati valla
noortele avatud!
14.aprillil käisime taas Kuulsaalis
bowlingut mängimas
22.aprillil on kavas teha “Tagurpidi
tantsuõhtu”. Pange selga popid ja naljakad
riided ja tulge noortekasse tantsu lööma!
Plaanis on teha eelnevalt ka anekdoodi
vestmise võistlus ning paremale huumori-

noorele kuulub ka auhind.
Pisut infot ka edaspidistest tegemistest.
MTÜ Rae Noorteühing kavatseb korraldada 1.juunil lastekaitsepäeva. Kõik, kes
soovivad sel päeval oma esinemisoskusi
demonstreerida, palun võtke meiega ühendust. Kavas on teha erinevaid tegevuspunkte noortele, kutsume esinema kohalikke aktiivseid noori oma kavadega.
Plaanis on ka suvepoisi ja -tüdruku valimised ning tantsu ja tralli peaks saama
terve õhtu.
10.–12.juunini korraldame noorte suvelaagri “Metsaelu”. Registreerida saab laagrisse maikuu jooksul aadressil raevalla.noortekeskus@mail.ee või tulla kohapeale Jüri, Aruküla tee 9. Laager on mõeldud kõikidele valla noortele, kes ei pelga
metsaelu ning on valmis ennast proovile
panema. Osavõtumaks liikmetele on 50
krooni ja mitteliikmetele 150 krooni. See
sisaldab magamiskohta, sööki, lõbusaid ja
sportlikke metsamänge, erinevaid tegevuspunkte,
laagrilaulude-ja
mängude
õppimist, lõkke-õhtuid ja
palju muud huvitavat.
Laagri eest vastutavad
Oksana Marjunitš, Triinu
Sagor, Aron Samm ja
teised toredad abilised,
kes on nõus oma vaba
aega ohverdama, et korraldada noortele lõbus
nädalavahetus. Kui on
vabatahtlikke, kes soovivad meile abiks tulla, siis
palun andke endast
teada!
Meeldivale koostööle lootes,
Oksana Marjunitš
Rae Noortekeskuste
juhataja, raevalla.noortekeskus@mail.ee
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Lagedi Noortetuba alustab aprillikuus oma
kuuendat tegutsemiskuud. Noortetoal on
oma kindel koht Lagedi noorte vaba aja sisustamisel. Päeva jooksul külastab meie
noortekat keskmiselt 15-25 noort. Kõige aktiivsemalt kasutavad nad koroonamängimise
ja muusikakuulamise võimalust, seda viimast eriti meessoo esindajad. Koos vaadatakse telekast põnevamaid seriaale ja hasarti
tekitab “Reporteri” järgmise päeva horoskoop. Noortele pakub huvi ka arvutimaailm,
olgu selleks siis arvutimängud või kurikuulus rate.ee.
Noortekal on ka oluline roll omavahelisel
suhtlemisel, kuna keskusest on saanud kohtumise paik, kus räägitakse värskemaid
Lagedi uudiseid. Populaarseimaks üritustesarjaks on siiamaani olnud filmiööd, mida
on külastanud üle 30 noore. Aktiivselt rakendame ka olemasolevat kööginurka, kus
teeme pannkooke ning viimati toimunud
filmiööl tegid aktiivsed neiud Siiri Pettai ja
Kristiine Vilde banaani-õunakooki. Samuti
pakuvad huvi erinevad ühisüritused, mis
toimuvad koostöös Jüri noortekeskusega,
seni on külastatud koos Ravila noortekeskust
ja mängitud bowlingut.
Ilmade soojenedes hakkame noortega
aktiivsemalt korraldama ka väliüritusi.
Tulemas on suur kevadiste korrastustööde
päev, mille käigus puhastatakse Lagedi
noortetoa ümbrus ja usinamad koristajad
saavad õhtul suu magusaks. 1.juunil võtame
osa lastekaitsepäevast ning 10.–12.juuni
seikleme koos teiste Rae valla noortega metsalaagris.
Täiendava informatsiooni saamiseks
pöörduda: aron@samm.ee või raevalla.noortekeskus@mail.ee . Lagedi Noortetoa
telefon on 676 6402, ürituste kohta saab
infot ka Jüri Noortekeskusest 605 6783.
Aron Urb
Lagedi Noortetoa noortejuht

Kelly Pärkman ja Janet Aikevitšius armastavad Lagedi noortekas
tegeleda näputööga.
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Aasta Kaalujälgija
naeratab Jüri
kaupluses
Kui 12. märtsil Saku Suurhallis Aasta Kaalujälgija tiitlisaaja välja kuulutati, oli Marika Laid
tõsiselt üllatunud. Jüri Edu kaupluses igapäevast müüjatööd teinud noor naine ei oodanud,
et tema kaalulangust sellise tiitliga pärjatakse.
Aastaga kaotas Marika ligi 30 kilo ning peale seda on muutunud nii
ta iseloom, ellusuhtumine, samuti kuuleb ta järjest sagedamini komplimente oma välimuse kohta. Nüüd plaanib ta kaalujälgijate rühma
avamist ka Jüris.
“Mul endal võttis kaalujälgijate rühma minek mitu kuud aega.
Arvan, et otsustavaks pöördepunktiks sai hetk, kui üks tuttav
noormees mulle peomeeleolus salvava märkuse tegi,” meenutas
Marika.
Mingeid imeplaastreid ja dieete ta kaalu langetamiseks enne seda
ei kasutanud. Mees oli ta välimusega niigi rahul, olgugi, et peale
lapse sündi lisandus üsna kiiresti 30 kilo. Marika sõnul kinnitas ta
ikka ja jälle talle, et armastab teda just sellisena, nagu ta on ja tema
pärast ei peaks ta küll midagi ette võtma.
Ülekaal Marikale mingeid terviseprobleeme ei tekitanud. Tõsi,
jalgadel olid küll veenilaiendid, kuid otseselt ülekaaluga ta neid ei
seostanud. “Arvasin kogu aeg, et kaalun umbes 80-85 kilo.
Kaalujälgijate rühma minnes oligi esimene ehmatus see, et seal näitas number hoopis rohkem,” meenutas Marika.
Kaalujälgimine ei olnud talle teemana uus. Ka ta ema oli seda
proovinud, kuid siiski asja katki jätnud. Marika oli aga temaga võrreldes teistsugune – võttis asja väga tõsiselt ja oodatust kiiremini tulnud kaalulanguse numbrid lisasid vaid hasarti.
Kui ta eelmise aasta jaanuarikuus rühmaga liitus ja esimese
nädalaga 2,8 kilo kadunud oli, ei tundunud ka soovkaaluna kirja
saanud 65 kilo enam võimatuna. Eesmärgi poole rühkimiseks ostis ta
mitmekorrakaarte, et rühma minemata ei saaks jätta.
Küsimuse peale, mis kõige raskem oli, vastas Marika ausalt: “See
pidev veejoomine. Ma ei olnud ka eriline juur- ja puuviljade sööja,
meie koduses menüüs olid hoopis teistsugused toiduained.”
Raskustele vaatamata oli Marika usin rühmaskäija. Kuna Jüris
rühma ei ole, võttis ta korra nädalas suuna Lasnamäele. Ta kiidab
oma vahvaid ja kordumatuid rühmajuhte Karin Randmaad ja Marika
Puhmi ning usub siiamaani kindlalt, et rühmatöö on hädavajalik.
Poole aastaga võttis ta alla 20 kilo. Ka suvine grillimisaeg ei teinud Marika kaalule karuteenet, kuigi just jaanipäeva ja jõulude ajal
on ka kogenud kaalujälgijatel vahel raske toiduahvatlustele vastu
panna. Sellest ajast püsib noorel naisel meeles hoopis parim kompliment, mida ta seoses oma kilode allavõtmisega on kuulnud. Nimelt
tuli mehe sõber küsima, kas see on endale uue naise võtnud.
Aasta Kaalujälgija valimistele minek Marikale peavalu ei valmistanud. “Mõtlesin lihtsalt, et võiks ju proovida. Kui algul oli 21 kandidaati ja ma sain teada, et olen valitud kaheksa finalisti hulka, oli
juba see minu jaoks superhea uudis!” tunnistas Marika.
Saku Suurhallis toimunud võistlusel ta lavahirmu ei tundnud. “Nii
edukas kaalulangetamine on muidugi parandanud ka mu enesehinnangut. Mul on, mille üle uhke olla ja ma siis olen ka,” ütles Marika
naerdes.
Üheks unistuseks on tal see, et teha läbi rühmajuhi koolitus ja
avada Jüris päris oma kaalujälgijate rühm. “Minuga on tulnud
mitmed rääkima, et tuleksid ise ka hea meelega rühma. Kellel on aga

Aasta Meeskaalujälgija 2005 Villu Teearu ja Aasta Kaalujälgija 2005
Marika Laid olid oma edu üle kaalujälgijate aastaüritusel siiralt
üllatunud.

väikesed lapsed, nendel on üsna tülikas seepärast Tallinnasse sõita,”
unistab Marika.
22-aastase Marika enda poeg, 5-aastane Cristopher ei ole emme
muutumisest nii väga arugi saanud. “Eks see on vist seepärast, et ta
näeb mind väga tihti ja siis ei ole see endise ja uue minu vahe nii suur.
Nii mõnedki tuttavad, kes mind on kohanud, ei usu, et see olen nüüd
tõepoolest mina. Seda on vahva kuulda!” tunnistas Marika.
Oma ellusuhtumise juures nimetab ta suurima muutusena mitte
oma suurenenud enesekindlust, vaid pigem seda, et vaatab nüüd
suuremaid inimesi hoopis teise pilguga. “Just meestele tahaks tegelikult öelda, et teiste kallal ei maksa iriseda ega teha sobimatuid nalju.
See ülekaalulisus pole üldse kerge,” sõnas Marika.
Nendele aga, kes veel kõhklevad-kahtlevad, kas ja millal oma
kaaluga tegelema hakata, ütles Aasta Kaalujälgija omapoolsed soovitused: “Tuleb lihtsalt rühma tulla. Algul tule ja kuula, ei pea kohe
liituma või hakkama raha maksma.”
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Jüri Gümnaasium on koolide
edetabelis 70. kohal
Interneti otsingusüsteemi www.neti.ee alusel
on Eestis 272 gümnaasiumit ja keskkooli. Ajalehe „Eesti Ekspress“ 31. märtsi 2005 number
reastab koole riigieksamite tulemuste põhjal
ning Jüri Gümnaasium seisab seal 70ndal
kohal.
Oleme sellega vabariigi gümnaasiumide hulgas esimese ja teise
veerandi piirimail ehk siis väga heal kohal. Koha teeb väärtuslikumaks veel see, et meie ees on suuresti koolid, kuhu sisseastumine
toimub konkursi korras ja seetõttu peavadki seal õpilaste tulemused
olema kõrged.
Harjumaa koolidest on meist ette jõudnud vaid Kose Gümnaasium
ja Loksa 1. Keskkool.
2004. aasta kevadel, kui lõpetajaid oli kokku 26, olid meie õpilaste
riigieksamite tulemused järgmised:
Õppeaine
Vabariigi
Valla- ja
Jüri
keskmine
väikelinna
Gümnaasium
(gümnaasiumi
koolide
õpilased)
keskmine
Saksa keel
66,88
63,85
79,00
Inglise keel
67,69
62,66
75,48
Matemaatika
58,14
53,67
68,56
Eesti keel
55,97
52,91
57,13
Bioloogia
58,48
57,01
56,60
Ühiskonnaõpetus
59,22
58,76
53,90
Ajalugu
59,13
54,28
50,14
Füüsika
61,92
53,26
47,00
Vene keel
72,26
72,73
61,00
Täpseima informatsiooni annab Jüri Gümnaasiumi ning valla ja

Lehmja Põhikooli liitmine Jüri
Gümnaasiumiga ei too kaasa suuri
muudatusi
Vastavalt Rae vallavolikogu otsusele 22.veebruarist 2005 nr. 363 korraldatakse ümber Lehmja Põhikooli tegevus, liites viimane alates 31.
augustist 2005 Jüri Gümnaasiumiga.
Järgneval, 2005/2006.õppeaastal toob see õpilaste, õpetajate ja
lastevanemate jaoks kaasa suhteliselt vähe muutuseid. Praeguste
Lehmja Põhikooli õpilaste õppetöö jätkub Assakul kuni Jüri
Gümnaasiumi rekonstrueerimiseni ja/või Peetri kooli valmimiseni.
Avatakse esimene klass, mis hakkab tööle liitklassina koos
tulevase õppeaasta neljanda klassiga. Teistes klassides jätkub töö
vanaviisi: teine ja kolmas klass liitklassina, ülejäänud individuaalklassidena.
Koolibusside marsruute kohendame vastavalt õpilaste ja lastevanemate soovidele. Kõigil, kellel on soove ja ettepanekuid
järgmiseks õppeaastaks, palume need edastada koolile läbi klassijuhatajate, soovitavalt kirjalikult.Seega heisatakse alates 31.augustist
2005 igal hommikul praeguse Lehmja Põhikooli lipuvardasse Jüri
Gümnaasiumi lipp, maja juurde juhatab Jüri Gümnaasiumi nimesilt
ning õpilased saavad järgmisel aastal Jüri Gümnaasiumi tunnistuse.
Maria Tiro
Jüri Gümnaasiumi direktor

väikelinna koolide õpilaste keskmiste riigieksamitulemuste võrdlemine, kus meie õpilaste saadud punktid ületavad enamikes ainetes
analoogsetes tingimustes õppivate eakaaslaste tulemusi.
Jüri Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu 10. klassidesse küll
katsete alusel, kuid seda vaid seetõttu, et jagada õpilased reaal- ja
humanitaarharusse ning pakkuda sellega õpilasele sobivamaid ja tulemusrikkamaid õpitingimusi.
Oleme seisukohal, et me ei pea ette valmistama ainult
kõrgkoolidesse astujaid, vaid andma gümnaasiumiharidust õpilasele
tema valikuvõimaluste suurendamiseks, sest ka enamik
ametikoolidest nõuab gümnaasiumi lõputunnistust.
2004. aastal jätkas õpinguid 26-st lõpetajast 22 (85%), neist riiklikes kõrgkoolides 13 õpilast (50%), erakõrgkoolides 5 õpilast (19%),
rakenduskõrgkoolides 4 õpilast (15 %) ning tööle asus 4 õpilast
(15%).
Oluline on teada, et väga häid tulemusi saavutavad ka meie
põhikooli lõpetajad.
2004. aastal oli eksamitele lubatud 52 õpilast, nende tulemused
olid järgmised:
Õppeaine
Vabariigi
Jüri Gümnaasium
keskmine hinne
keskmine hinne
Eesti keel
3,69
3,8
Matemaatika
3,67
4,1
Inglise keel
4,20
4,2
Bioloogia
3,68
4,15
Geograafia
3,52
3,71
Koolide reastamine riigi- ja põhikooli lõpueksamite tulemuste
põhjal tekitab alati kahesuguseid arvamusi. Loomulikult on ennast
raske võrrelda koolidega, kuhu konkureerijaid on mitmeid-mitmeid
kordi rohkem kohtade arvust. Kuid hea on siiski tõdeda, et Jüri
Gümnaasiumis nii õpilaste kui õpetajate poolt tehtud töö ja nähtud
vaev on igati tulemuslik ning arvestatav.
Maria Tiro
Jüri Gümnaasiumi direktor

Ameerika majandusõpetajad käisid
kolmandas klassis
5.aprillil külastas Jüri Gümnaasiumi Ameerika majandusõpetajate
delegatsioon. 12 õpetajat Ameerika erinevatest osariikidest olid Eestis
vaid paar päeva, Jüris käidi 3A klassi inimeseõpetuse tunnis ja osaleti
vestlusringis.
Kolmanda klassi lapsed suutsid oma vastustega mitmel korral
ameeriklastes erinevaid emotsioone esile tuua. Näiteks olid lapsed
õpetaja Külli Kaasikule kirjutanud, et juhul, kui neil oleks palju raha,
ostaksid nad Alaska ära ja teeksid sinna oma kuningriigi. Omajagu
elevust tekitas keset tundi tekkinud situatsioon, kus ühel poisil tuli
äkki hammas ära.
Ameerika majandusõpetajaid huvitas omakorda, mida lapsed
Ameerikast teavad. Vastused stiilis, et “seal oli kodusõda”, “pealinn
on Washington” ja “president on Bush, aga Kennedy oli ka” tekitasid
külalistes siira hämmingu. Külalised tegid agaralt märkmeid, kui
lapsed mängisid hamburgerimängu, kus ühed õpilased olid ostjad ja
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Ainepäev Jüri Gümnaasiumis
8.aprillil toimus Jüri Gümnaasiumi 1.–4.
klasside õpilastel ainepäev. See on päev, kus
õpetajad pakuvad välja väga erinevad
teemad. Õpilased valivad igaüks endale tunnid, milles nad tahavad osaleda. Igaüks saab
osa võtta kolmest tunnist. Igas tunnis on õpilasi nii esimesest, teisest, kolmandast kui ka
neljandast klassist.
Selle aasta valikud olid: Eesti keel
(õpetaja Viivika Langu), Sõnamängud
(õpetaja Annika Madisson), Raamatu illustreerimine (õpetaja Riine Maastik),
Suhtlemismängud (tugiõpilased Kriste
Kloren, Riin Parmas, Katlyn Sõber), Kuula
ja joonista (õpetaja Margarita Saar),
Teabematerjalide kasutamine (õpetajad Külli
Liiv ja Riina Remmel), Eesti keel ja inglise
keel üheskoos (õpetajad Esta Hio ja Anne
Kloren), Pildi sisse minek (õpetajad Aili
Leukmann ja Linda Pihu), Muudame pilti
(õpetaja Ülle Meiner), Tööõpetus (õpetaja
Mirje Hagur), Viktoriin + karaoke (õpetajad
Külli Kaasik ja Rutt Ridbeck), Mozart
(õpetaja Hairi Laurand), Katsed (õpetaja
Maria Tiro), Kevadised võileivad (õpetaja
Varje Malsroos) ja Maastikumäng (õpetaja
Terje Papp ja tugiõpilased).

Kuidas päev õnnestus?
Sellele on kõige parem
vastata õpilaste sõnadega.
Meeldis, et sain oma kooli elust joonistada. Ja õpetaja oli nii sõbralik.
Tööõpetuse tunnis tegime kipstasse.
Õpetaja seletas väga hästi, kuidas neid tasse
teha.
Kõige ägedam oli tund “Muudame pilti”.

Seal pidime võtma ühe pildi, selle katki
lõikama ja siis jälle kokku kleepima. Pilt tuli
nii ilus ja triibuline.
Mina käisin tegemas kevadisi võileibu.
Meid jagati võistkondadesse ning pidime siis
põnevaid võileibu tegema. Võileibade kaunistamiseks oli täitsa kohutavaid asju: lillkapsas, paprika, sibul, kartulikrõpsud. Aga
tund oli tore ja õpetaja õpetas nii hästi.
Pildi sisse mineku tund oli vahva: läksimegi päriselt pildi sisse. Õpetajad näitasid
seinal pilti ja meie mängisime seda pilti.
Arvutiklassi tunnis oli algul viktoriin –
see oli lõbus. Pärast olid laulud ka lõbusad,
kõik laulsid karaoket.

Suhtlemismängude tunnis me mängisime
ja kirjutasime. Nii huvitav oli, aga järsku
lõppeski tund ära.
Tunni tegi põnevaks see, et üks õpetaja
rääkis kogu aeg inglise keeles ja teine õpetaja eesti keeles. See oli lahe tund, aga punkte
oli nii raske saada.
Väga huvitav oli koos õpetajaga katseid
teha. Me vaatasime, kuidas gaas värvi
muudab. Katsed olid huvitavad. Ainult neid
oleks võinud rohkem olla.
Ainepäev on üks mõnus vaheldus
koolielus. Kahju, et sain sellel osaleda
viimast korda.
Ainepäev ruulib!

teised müüjad ning kokkuvõttes arvutati
üheskoos, kellel on parim ärivaist.
Grupi juhi, majandusõpetajaid esindava
organisatsiooni NCEE (National Council on
Economics Education) liikme Marie Wilsoni
sõnul hämmastas ameeriklasi kõige rohkem
Eesti koolides toimiv riigieksamite süsteem.
“Majandusõpetuse osas ei ole erinevused
kuigi suured. Küll erineb aga oluliselt see,
kuidas õpilaste teadmisi hinnatakse –
Ameerikas peab näiteks sealse high school´I
lõpetaja tegema testid vaid inglise keeles ja
matemaatikas,” ütles Wilson.
NCEE on majandusõpetajate koolitusreise teinud juba alates 1992. aastast, ka
Eesti õpetajad on nende kursustel osalenud.
Pärast Jüri Gümnaasiumi külastamist sõitsid
ameeriklased Õismäe Vene Lütseumisse
ning seejärel võeti suund juba Peterburi
poole. Eestis külastati veel Riigikogu, kus
kohtuti majandusteemadel vestelnud Jürgen
Ligi ja haridussüsteemi tutvustanud Olav
Aarnaga.
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29.aprillil kell 19.30
Rae kultuurikeskuses
tantsukontsert

TANTS JA LUST
esinevad Rae valla
rahvatantsurühmad
ja külalisesinejad

Ra
e

ja
aul u lla l
va

Tähistame naisrühma
JÜRI MARID
10.sünnipäeva !

21.mai
ta

nts
up
id
u

JÜRI
KLUNKER

Lehmja tammikus
kell 16.00 RONGKÄIK puhkpilliorkestri
saatel Rae vallamaja eest
Järgneb KLUNKER Lehmja tammikus,
kus esinevad Rae valla lauljad ja tantsijad
Külalisesinejad
Õhtu lõpeb tantsuga Kuusalu
puhkpilliorkestri saatel

MAAILM ALGAB KODUÕUEST

Ekskursioon Rae valla

VAATAMISVÄÄRSUSTEST
14.mail kell 10.00
Buss väljub Jüri Raamatukogu
esiselt platsilt

Registreerimine
tel 605 6759
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Muinasjututund Jüri Raamatukogus
4.aprillil ootasid raamatukogus muinasjutuhuvilisi jutuvestja Piret Päär ja pillimängija Tuule Kann Rahvakultuurikeskusest. Ootamatult huvitav oli pärastlõunal olla päris
hämaras ruumis, mida valgustas vaid küünal ning kus
Pireti muinaslood ja Tuule pillimäng lõid pisut salapärase
meeleolu.
Muinasjututund oli pühendatud Hans
Christian Anderseni 200ndale sünniaastapäevale, seepärast alustas Piret Päär
oma lugude rääkimist Taani armastatud
lastekirjaniku väga tuntud looga “Printsess
herneteral”.
Vaheldumisi Tuule Kannu pillimänguga
võis kuulda ka teiste rahvaste muinasjutte.
Laste seas tekitasid elevust nii Jaapani,
Hispaania kui eskimo jutud. Üheskoos
prooviti laulda jaapanikeelset kaanonit ja
uuriti, kuidas parmupill häält teeb või miks
vilepilli saab ainult ühest otsast puhuda.

Jutuvestja Piret Päär (vasakul) ja pillimängija Tuule Kann (paremal) Jüri raamatukogu
muinasjututunnis.

12.mail
kell 15.00
Rae kultuurikeskuses
RAE VALLA TEATRIPÄEV
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Jüri kirikulugu alates aastast 1944
Jüri kirik, nagu teisedki Eestimaa kirikud, olid
ristiusustamise algusest kuni Martin Lutheri
algatatud reformatsioonini katoliiklikud ja vormiliselt otsealluvuses Rooma paavstile. Hiljuti
läks Jumalariiki paavst Johannes Paulus II,
kes 26,5 aastase roomakatoliku kiriku juhtimise ajal ei soovinud uues kiirelt muutuvas
maailmas katoliku kiriku reformimist, mõttega,
et kirik on eelkõige neile, kes tõepoolest usuvad ja lunastust otsivad.

Protestantliku usutunnistusega ja kirikukorraldusega luterlik kirik sai
alguse 16. sajandi Saksamaal Lutheri usupuhastusest ning jõudis
sajandi lõpuks Skandinaaviamaadesse ja Liivimaale. Luterlik kirik
koosneb paljudest iseseisvatest maa- ja rahvuskirikutest, mida
juhivad valitud piiskopid. 1947. aastal asutati luterlike kirikute
koostöö korraldamiseks Luterlik Maailmaliit. Eesti, Läti ja Leedu
evangeelsed luterlikud kirikud tegutsevad halduslikult iseseisvatena.
Eestis on 144 Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut, nende hulgas Jüri
kirik.
Alates 1944. aasta septembrikuust oli okupeeritud Eestimaal kirik
riigist lahutatud, kuid selle tegevus polnud keelatud. Ka Jüri kirikus
jätkusid jumalateenistused. Polnud veel ilmalikke matuseteenistusi,
lahkunud saadeti manalateele kirikuõpetaja jumalasõnaga. 1944.
aastal määrati õpetajaks Otto Tallinn.

Otto Tallinn (kirikuõpetaja aastatel 1944-1951)
Sündis 6. septembril 1914. aastal Palamuse kihelkonnas Kuremaa
vallas. Alghariduse sai Tartus, lõpetas Poeglaste Gümnaasiumi, teenis vabatahtlikuna aasta kaitseväes. 1940. aastal lõpetas Tartu
Ülikooli usuteaduskonna. Ordineeriti Tallinna Piiskoplikus
Toomkirikus 1944. aastal ja suunati vikaarõpetajaks Tartu praostkonda. Jüri koguduse asetäitjaks õpetajaks määrati 1. novembril 1944,
õpetajaks määrati 24. maist 1945. Vabastati Jüri koguduse õpetaja
ametist 1951. aastal. Pärast seda oli koguduse õpetaja Simunas,
Jõhvis, Pühajõel ja Tartu Peetri koguduses.

Hugo Valma
(kirikuõpetaja aastatel 1951-1964)
Sündis 1.juunil 1891. aastal Haapsalus. Lõpetas Sisemisjoni Seltsi
õppeasutuse Tallinnas ja suunati Saksamaale Hannoverisse ennast
täiendama kiriklikkude hoolekandeasutuste juhtimise alal. 1912 –
1913 osales Tartus pedagoogilistel kursustel. Oli vaimupuudega laste
koolkodu juhataja Pärnu-Jaagupis, Udrikus, Kose-Uuemõisa
Riiklikus Nõdramõistuslike laste kool-kodus. Hugo Valmat peetakse
Eesti defektoloogia rajajaks.
Kirikutööle kutsuti ta EELK Konsistooriumi poolt õpetajate
puuduse tõttu. Ta oli kirikuõpetaja Kosel, Hanilas, Lihulas, Varblas.
Jüri kogudust teenis aastatel 1951–1964. Hugo Valma on olnud tegev
ka luuletajana. Tema kirjutistest on tuntum artiklitesari “Peatükk
Eesti sisemisjoni ajaloost”.

Herbert Leopold Stillverk
(kirikuõpetaja aastatel 1964-1983)
Sündis 7.augustil 1912. aastal Tallinnas. Õppis Vesterbergi eraalgkoolis. Õppis Tallinna Prantsuse lütseumis, mille lõpetas 1931. aastal
cum laude. Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetas 1936. aastal.

Ehkki tal oli eeldusi teaduslikuks tööks, ei võtnud ta vastu pakutud
võimalust õppida ja töötada ülikooli juures. Majanduslikel põhjustel
otsustas ta alustada tööd kirikuõpetajana.
Oli Tallinna Jaani koguduse I pihtkonna õpetaja Bruno Hasselblati
juures, samal ajal töötas EELK Noorsootöö Keskuse sekretäri
kohusetäitjana. Stillverk ordineeriti 22.oktoobril 1939. aastal. Oli
1940. aastani EELK Noorsoo Keskuse sekretär. 1944. aastal lahkus
Eestist ja pöördus tagasi neli aastat hiljem. Seejärel oli Kose
koguduse õpetaja, Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja ja
Usuteaduste Instituudi raamatukoguhoidja. Jüri kirikuõpetaja oli aastatel 1964-1983. Stillverk suri 1983. aastal, olles ligi 19 aastat tegev
Jüri koguduse juures.
Herbert Leopold Stillverk oli teadlase natuur. Teda on peetud
usuteaduse, üldajaloo ja kultuuriloo elavaks entsüklopeediaks. Ta
töötles mitmeid Vana Testamendi raamatuid, nendest lõpetas Iiobi
raamatu seletuse. Lisaks tegeles Stillverk kreeka ja ladina patristikaga ning valmistas uurimuse kirikuisadest.
Stillverk oli huvitatud muusikast, üldajaloost, kirjandusest, kunstist, aga ka kaasaja füüsikast. Tema viimaseks suuremaks tööks oli
Voltaire “Filosoofilise sõnaraamatu “ tõlkimine prantsuse keelest.
Mõned andmed EELK Jüri koguduse õpetaja Stillverki sõnalisest
aruandest 1975. aastal: Koguduse liikmeid 640. Majanduslik seisund
stabiilne. Annetuste kogusumma antud aastal 4495 rubla. Koguduse
liikmed elavad laiali hajutatult suurel maa-alal. Koguduse liikmetel
raskusi kirikusse tulekuga: bussiliiklusühendus enamikest piirkondadest Jürisse puudub. Usuliselt on Jüri kogudus passiivne ning tuim.
Armulaual käiakse vähe ning lapsed jäetakse enamasti ristimata,
laulatusi esineb ainult kord või kaks aastas, noori tuleb leeri haruharva ja vaid üksikuid. Huvi kirikulaulu vastu näib puuduvat täielikult.
Ei olda huvitatud, kuidas kirikuõpetaja majanduslikku elatist saab.
Sisuline külg jääb kõrvale, see ei huvita mitte kedagi.

Johannes Grünberg oli õpetaja aastal 1984
Sündis 29.jaanuaril 1912. aastal Harjumaal Kohila vallas, hariduse
omandas Hageri kirikukihelkonnas. Võttis osa raudteelaste täienduskursustest. Oli Kohilas jaamakorraldaja, töötas rongijuhina.
Põhitöö kõrval töötas alates 1933. aastast ligi 40 aastat Hageri palvemajas jutlustajana. Jutlustaja kogemusi arvestades ordineeriti ta
Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1977. aastal aseõpetajaks. Teenis
Jamaja, Anseküla, Hiiumaa ja Saaremaa kogudusi. Pärast Jüri
kirikuõpetaja Herbert Leopold Stillverki surma oli aasta Jüris
kirikuõpetaja. Suri 1984. aastal ja on maetud Hageri kalmistule.

Vivian Nancet Raudsepp
(õpetaja aastatel 1986-1988)
Sündis 1.septembril 1931. aastal Tallinnas. Pärast keskkooli
lõpetamist õppis plaanija kursustel. Oli aastatel 1962–1990 Tallinna
Piiskoplikus Toomkirikus sekretär-raamatupidaja. EELK Usuteaduste
Instituudi lõpetas 1987. aastal, seejärel oli aseõpetajaks Loksal ning
Jüri koguduse hooldajaks õpetajaks aastatel 1986-1988.

Jüri Raudsepp
(kirikuõpetaja aastatel 1983-1998)
Sündis 30.juulil 1930. aastal Tartus töölisperekonnas. Õppis Tartu
Linna IV algkoolis ja Kuressaare Mittetäielikus Keskkoolis. 1950.
aastal astus Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda. Oli kolm aastat
Kuressaare (Kingissepa) Linna Haigla kirurg. Alates 1959. aastast oli
aspirantuuris ENSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja
Kliinilise Meditsiini Instituudis. Ta kaitses meditsiinikandidaadi
teadusliku kraadi teemal “Eksperimentaalne uurimus vereloome stimulaatorite kasutamisest kasvajate kemoteraapias”. Töötas aastaid
ENSV TA Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis nii
noorem- kui vanemteadurina. 1979-1984. aastani oli lastekirurg
Tallinna Linna Kliinilises Lastehaiglas. Lahkus meditsiinitöölt omal

aprill 2005

AJALUGU
UUDISED

RAE SÕNUMID

21

Vasakult:
Otto Tallinn (kirikuõpetaja aastatel 19441951)
Herbert Leopold Stillverk (kirikuõpetaja aastatel 1964-1983)
Hugo Valma (kirikuõpetaja aastatel 19511964)

soovil. 1983. aastal alustas õpinguid EELK Usuteaduste Instituudis.
Ordineeritud Tallinna Toomkirikus peapiiskop Kuno Pajula poolt. Oli
aastatel 1983-1998 Jüri kirikuõpetaja. Mõned katked Jüri Raudsepa
koostatud 1985. aasta EELK Jüri koguduse aruandest:
Koguduseliikmed annetasid aasta kestel 5905 rubla.
Koguduseliikmeid 351. Kulutusi 6631. rubla, seega 3150 rubla võrra
enam kui eelmisel aastal. Kulutuste kasv seotud kiriku 100-aastaseks
saamisega, mille tähistamiseks remonditi täielikult orel, paigaldati
kohale kaks restaureeritud XVI saj pärinevat kroonlühtrit, mis olid
varastatud ja mis kultuuriministeerium tagastas. Restaureeriti kaks
lauda, altariaed ja 1887. aastast pärinev etnograafilise väärtusega
altarikate. Kiriku aknad varustati trellidega. Remonditi kiriku
käärkamber, parandati puulagi. Värviti kirikutorn. Viidi välja raudahjud ja uuendati elektrikaabel. Restaureeriti rõdude kuus puust
küünlajalga. Jutlusi on toimunud 46 korda, armulaud oli kaetud 12
korral, armulaualisi 172. On toimunud kaks surnuaiapüha. Ristitud
kaks last ja neli naist, laulatatud kaks paari. Vaida palvemaja on
üheks oikumeenilise töö näiteks, sest palvemajas teenivad Jumalat
üheskoos metodistid, baptistid ja vennastekoguduse vennad.
Jüri Raudsepp on avaldanud 43 teaduslikku tööd ja 57 populaarteaduslikku artiklit. Raamatutest on ilmunud “Kirurgia läbi sajandite” ja “Veri ja valgeveresus”. Ta on tegelnud meditsiiniteemaliste
kirjutiste tõlkimisega saksa, inglise ja vene keelest. EELK
Usuteaduste Instituudi diplomitööks oli saksa keelest tõlgitud Ernst
Dammani “Usundiloo alused”.
Jüri Raudsepa algatusel avati 1993. aastal Jüri kirikuaias
Monument Raamatute Raamatule. Monumendi autor on Aime Jürjo
ja meister Arvi Düna. Monumendil on kirjas: 250 AASTAT EESTIKEELSET PIIBLIT, TÕLKIS ANTON THOR HELLE, JÜRI
KIRIKUÕPETAJA 1713-1748. Tänuliku meelega Piiblile ja jumala
hoidvale armule mõeldes EELK Jüri kogudus ja Eesti rahvas.
Jüri Raudsepa ja Jüri Muinsuskaitseseltsi liikmete organiseerimisel taasavati 16.detsembril 1989. aastal Jüri kirikuaias I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenute mälestussammas.

Praegune Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots tuli
kogudust teenima 1998.aastal.
Tanel Ots sündis 15.septembril 1973. aastal Nabalas. Ta lõpetas
1998. aastal EELK Usuteaduste Instituudi ja on alates 10.juunist
1998 Jüri kiriku diakon ja sama aasta septembrist õpetajaameti kandidaat. Jüri kiriku õpetajaks introdutseeriti ta 19. septembril 1999.
aastal. Tanel Ots on EELK Misjonikeskuse juhatuse liige, Eesti
Evangeelse Alliansi eesistuja liige, Agape eesti kolleegiumi liige,
alates 2001.aastast tegeleb ka skaudiliikumisega.
EELK Jüri koguduse 2003. aasta aastaaruandes seisab, et liikmete
arv ca 800. Koguduse liikmeskond on üsna adekvaatne läbilõige
elanikkonnast – kõik vanusegrupid on esindatud. Pühapäevase
koguduse moodustavad valdavalt nooremad ja keskealised inimesed,
liikmete hulgas ka palju eakaid inimesi. Aruande kuueaastase tööperioodi jooksul on Jüri koguduse leerikooli kaudu koguduse liikmeteks saanud ligi 250 inimest.
EELK Jüri koguduse nõukogusse kuulub 16 liiget. Koguduses on
abiõpetajana tööl õpetaja Lea Kärson, Ida-Harju praoskonna
vikaarõpetaja, kes ordineeriti õpetajaks 2003. aastal. Kiriku organistkoorijuht on Jüri Vaino, juhatuse esimees ja koguduse diakooniatöö
juht Talvi Rump, koguduse ajalehe “Püha Jüri” peatoimetaja ja
kirikumees Margus Vain.
Lõpetuseks tänan Jüri kirikut minu kätte usaldatud kirikumaterjalide eest.
Loodan, et tulevikus on arhiividest tõlgitud saksa keelest eesti
keelde Jüri kirikukihelkonda puudutavad katolikuaegsed kirikuraamatud ja muu teave. Samuti oleks aeg otsima hakata Rudolf Adem v
Winkleri poolt koostatud Jüri kiriku kroonikat. Jüri kirik on otseselt
seotud mineviku Jüri kihelkonna haldusüksuse ja seal elanud
inimeste eluga, tänane kirik nendega, kes usus või uskmatuses kannavad edasi luterlikku usuinformatsiooni järgmistele põlvkondadele.
Varje Malsroos

Rae Sõnumites ilmunud kirjutises “Jüri kogudusest ja kirikuõpetajatest” on kirikuõpetajate eluloolised andmed võetud Jüri Raudsepa tööst “EELK Jüri
koguduse õpetajad läbi aegade”. Antud töö alusmaterjaliks võttis Jüri Raudsepp B.Ederma ja A. Jaiki poolt koostatud andmestiku, mida on täiendatud
kuni tänapäevani alates Jüri kirikuõpetajast Otto Tallinnast.
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Rae valla judoturniir
2005: ilusad heited ja
tõsine võitlus

Tublid tantsulapsed käisid
Stockholmis
Kevadpühadel sõitis suur grupp Rae valla tantsulapsi ja nende vanemaid võistlusreisile Rootsi Kuningriiki. Alates 1972. aastast ehk siis
juba 33ndat aastat järjest korraldatakse lihavõttepühade aegu
Stockholmis rahvusvahelist tantsuvõistlust “Lorraine Trofe”.
Võistluse peakorraldaja, proua Lorraine Rohdin, on ise kolmekordne maailmameister ja töötanud üle 40 aasta maailmameistrite
treenerina. Meie tantsuklubil on proua Rohdiniga pikemaajalised
koostöösuhted ja küllakutse oli meile suureks auks.
Eestlased osalesid sellel võistlusel esmakordselt. Kokku osales
260 tantsupaari 52st erinevast klubist ja 10st erinevast riigist. Lisaks
võistlemisele tutvusime paljude teiste tantsusportlastega Soomest,
Norrast, Taanist, Venemaalt ja Lätist.
Laste vanuserühmas saavutati tublid kohad poolfinaalis (7.-12.
koht). Võidu tõid koju Oliver Papp ja Laura Wimmer, kes sõidavad
juba 23.aprillil maailmameistrivõistlustele Austriasse, et kaitsta
noorte vanusegrupis ladina-ameerika tantsude võitja tiitlit. Jüri
Gümnaasiumi õpilane Oliver Papp on võistlustantsuga tegelenud 12
aastat ja raske teekond on viinud nüüd kõige kõrgema
tiitlivõistluseni. Hoidkem talle pöialt!
Ene Aunver
Rae valla tantsuõpetaja

Koolilapsed mängisid saalijalgpalli
5.aprillil toimusid spordiklubi Raesport ettevõtmisel ja valla toetusel
koolidevahelised võistlused saalijalgpallis. 5.-7. klassi poiste seas
olid edukamad pallimängijad Vaida poisid, teiseks jäi Jüri võistkond.
8.-9. klasside meeskondadest olid võidukad Jüri jalgpallurid, teiseks
jäid Lagedi poisid. Tüdrukute võistlusel olid parimad Vaida I
võistkonna tüdrukud, teisele kohale võitlesid end Jüri jalgpallineiud.
Koolidevahelises arvestuses saavutas saalijalgpallis esikoha Vaida
Põhikool 12 punktiga, Jüri Gümnaasium kogus kolme võistkonnaga
kokku 10 punkti. Paremusjärjestuselt kolmas oli Lagedi Põhikool 6
punktiga, Lehmja Põhikool kogus 4 punkti.

12.märtsil toimus Rae Kultuurikeskuses judoturniir. Ürituse korraldas judoklubi Aitado koostöös Rae Kultuurikeskusega. Võistlustel
osales 50 noort Aitado judokat Jüri ja Tallinna treeningrühmadest.
Võistlused toimusid kolmes vanuserühmas ja 10 kaalukategoorias.
Pealtvaatajaid oli sel ilusal laupäeva hommikul kogunenud
sadakond. Ürituse avakõne pidas Rae valla kultuuri- ja haridusameti
juhataja Heli Niin, Tallinnast oli võistlejaid tervitamas klubi
peatreener Jaan Lutsar. Peale avakõnesid esines publikule huvitava
kavaga tantsutrupp Hypnotize.
Judokohtumised olid tasavägised ja huvitavad, pealtvaatajad said
näha ilusaid heiteid ja tõsist võitlust. Nii mõneski kaalukategoorias
tuli ette üllatusvõite. Kõige tasavägisemaks ja osavõtjate rohkemaks
võib lugeda poiste C klassi kehakaalu -34 kg ja poiste D klassi -30
kg. Seekord võitsid rohkem medaleid Tallinna treeningrühmade
poisid-tüdrukud, kuid vaatamata sellele võib Jüri judokate esinemist
hinnata väga heaks.
Loodetavasti andis võistlus indu juurde meie valla noortele
judokatele. Vahest mõtles nii mõnigi publiku hulgast, et võiks ka ise
tegeleda selle huvitava ja perspektiivika alaga või leidis vastuse
küsimusele, kuhu treeningule oma võsuke tuua.
Judoklubi Aitado tänab koostöö eest Rae Kultuurikeskuse töötajaid, kes andsid suure panuse ürituse korraldamisel. Samuti täname
Rae valda ürituse toetamise eest.
Krister Parbo
Judoklubi AITADO treener

Turniiri tulemused:
D klass
kuni 30 kg
I koht Manfred Tikenberg (Tallinn)
II koht Hendrik Kiristaja (Tallinn)
III koht Martti Volt (Tallinn)
III koht Ranno Piigert (Jüri)
C klass
tüdrukute absoluutarvestus
I koht Keit Lutsar (Tallinn)
II koht Regiina Krivulina (Tallinn)
III koht Madli Maasikas (Jüri)
III koht Karin Koorep (Tallinn)

üle 30 kg
I koht Sander Nahkur (Jüri)
II koht Martin Vist (Tallinn)
III koht Maido Poopuu (Jüri)

poisid kuni 34 kg
I koht Marten Münter (Tallinn)
II koht Gert Lai (Jüri)
III koht Maarjus Voog (Jüri)
III koht Steven Toomela (Tallinn)

poisid kuni 38 kg
I koht Allan Nipper (Tallinn)
II koht Gert Sikk (Tallinn)
III koht Rasmus Pihelgas (Jüri)
III koht Mihkel Kasepuu (Jüri)

poisid kuni 42 kg
I koht Kaspar Kalmer (Jüri)
II koht Karl-Mattias Tepp (Tallinn)

poisid kuni 46 kg
I koht Karl-Sander Saarik (Jüri)
II koht Marcus Niin (Jüri)
III koht Kaido Suurekivi (Jüri)
III koht Martin Kosula (Jüri)

poisid üle 46 kg
I koht Hennrich Sildveer (Tallinn)
II koht Tambet Eelmere (Tallinn)
III koht Mikk Narusk (Tallinn)

B klass
kuni 50 kg
I koht Kärri Vessenberg (Jüri)
II koht Sander Palm (Jüri)

üle 50 kg
I koht Mark Gantsovski (Tallinn)
II koht Mike Gantsovski (Tallinn)
III koht Stella Heinaru (Jüri)
III koht Robert Vane (Jüri)
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Märtsikuus registreeritud sünnid:
Lauri Mürkhain
Karlos Kummer
Elisabeth Laanemets
Elizabeth Liiv
Lisette Arminaits
Silver Kasemets
Kärolin Vagur
Marit Geimonen
Artjom Filimonov
Evelyn Lutsoja
Ken Tiido

RAE SÕNUMID

UUDISED
VARIA
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Aprillikuu sünnipäevalapsed
OLGA VASSUS
LINDA SEPP
JELIZAVETA KERGE
JUULIA PIIGERT

94
92
91
90

HERMILDE TIIS
SUSANNA POLTIMÄE
LIIVI ILUS
ELLA RINK

87
87
86
86

VALFRED SALUSAAR
MARGE KEINASTE
IDA VADER
KALJU HÕRRAK
ERIKA KIIVIT
AINO LEPIKULT
EVALD KÄNGSEPP

84
83
83
83
82
81
81

SELMA VIRKOJA

80

Märtsikuus registreeritud surmad:

ALEXEY STASENKO
ALBERT HEINLOO
MIRALDA-LEONOORE
KOTSAR
ALEKSEI DURNEV
ILME TEDER
AURELIA-JUHANNA
SUUREKIVI

70

MAIE KRAUS
VIKTOR KENK
ENN SOORM
KÜLLI IIDEL
REET POLTIMÄE
PEETER ORR
PEETER KURUSOO
EERO HEIMONEN
ENDEL TOMS

65
65
65
60
60
60
60
60
60

Palju õnne!

Anton Maastik
Richard Pärn
Jüri Raud
Õie-Ester-Marie Puhk
Jaak Piigert
Helgi Viskar
Ljubov Pavlova
Tatjana Lupanova

Pakume tööd
MÜÜJALE
grillhaagises
Jüris,
Aruküla tee 18
Tel 503 6088
Listok Grupp OÜ

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda: Auratrükk, Laki tn 12, B-korpus, Tallinn
Toimetaja: Merike Mikk, 605 6762, 5621 8638,
sonumid@rae.ee

80
80

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3500 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 10ndaks
kuupäevaks.

75
75
70
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RAE SÕNUMID

KUULUTUSED
UUDISED
SANGLEPA TALU
KASVATAB

DEKORATIIVISTIKUID
www.hot.ee/
sanglepa,
tel 527 6985,
Vaskjala küla
Pärna 10
Korraldan
karaoket
sünnipäevadel,
pulmades, erinevatel
üritustel.
Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise keeles.

Tel 5648 7220
Müüa kõrge kütteväärtusega,
pakitud
PUITBRIKETT
Hind alates
1200 kr/tonn.
Transport
tasuta!
Info 5665 5445

OÜ Semtik
teostab ehitusgeodeetilisi töid:
võrkude teostusmõõdistamine,
kõrguste
ülekandmine,
mahamärkimistööd,
topograafiliste
alusplaanide
koostamine.
Tel 5816 3993
e-mail: semtik@semtik.ee
www.semtik.ee
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Pakun
TERVENDAVAT
MASSAAZHI
Teie kodus
Teile sobival ajal
Tel 5561 6257
FIE teeb
sanitaartehnilisi
töid:
torustike paigaldus, boilerite, WC pottide,
kraanikausside ja
pesumasinate paigaldus.
Kanalisatsiooniummistuste
kõrvaldamine.
Keskküttesüsteemide
läbipesu, torustike ja seadmete termoisolatsioonitööd.

Hinnad taskukohased ka
maainimesele.
Kontaktid:
5668 1433,
õhtuti kell 19–21
tel 675 6021
e-mail ttahe@hotmail.com

Soovime osta
MAAD
Rae vallas
Tel 646 6130
Fax 644 4064
Gsm 554 9460
e-post

Soovin üürida
1-2-TOALISE
KORTERI
Jüris või selle
lähiümbruses

toomas@rilanto.ee

Tel 503 5033

Linnas töötav keskastmejuht
(mehaanika erialal) vajab

kodulähedast
töökohta
Tel 5346 3059

