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Lagedi Derby 2005

Kooliteed alustas esimest korda 88 last
1. september oli valla kolmes
koolis päris esimene koolipäev 88 lapsele. Jüri Gümnaasiumi Assaku koolimajas
said oma esimese aabitsa ja
koolikaaslaste julgustavad
pilgud endale neli päevakangelast, kes asuvad õppima
Jüri Gümnaasiumi 1D klassis.
Assaku koolimaja avaaktusel andsid omapoolsed head soovid lastele edasi nii koolidirektor
Maria Tiro, kirikuõpetaja Tanel Ots kui valla
kultuuri- ja haridusameti juht Heli Niin. Kooli õpilaste esituses kõlanud särtsakad laulud,
lustlikud luuletused ja klaveripala tekitasid
saalis isegi pisukese elevuse.
Lagedi Põhikooli aktusel olid tähelepanu keskmes samuti kuus esimese klassi õpilast. Nendega koos asub õppima ka perega
Iirimaal elav Annika Aguraiuja, kes hakkab
koolis vastama eesti keelt. Kogu kooliperele esines tervituskõnega direktor Jüri Järvik,
kes rõhutas, kui oluline on kooli igapäevaelus koostöötahe ja hoolivus. ”Kui õpetaja
tahab õpilast kallistada või laps õpetajal vahel ümber kaela kinni võtta, siis ei ole selles midagi halba,” ütles direktor. Oma saatesõnad uuele kooliaastale ütles ka kauane
koolidirektor Sven-Allan Sagris. Heli Niin
andis kogu kooliperele edasi tervitused vallavalitsuse poolt. Aktusel peeti meeles ka
kõiki õpetajaid, nii neid, kelle jaoks algab
Lagedi koolis esimene tööaasta kui ka neid,
kes on seal juba staažikad pedagoogid.
Rae valla suurimas, Jüri Gümnaasiumis
asub tänavu kokku õppima 695 õpilast. Enamik koolirahvast osales õues toimunud avaaktusel. Ilmataat oleks justkui näinud, et nii
Rae Vallavalitsus toetab 1. klassi minejaid esimest korda ka rahaliselt. Iga laps,
kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete järgi Rae vald, saab ühekordset
toetust 1000 krooni.

suurt rahvamassi ei anna kuidagi remondis
olevasse koolihoonesse paigutada. Päris pisikesed ehk esimesse klassi minejad said oma
aabitsad, väikese kingituse ja lilleõied kätte
kooli sööklas toimunud
aktusel. Koolidirektor
Maria Tiro soovis
kõigile julgust, rõõmu ja elujõudu
ning pisut kannatlikkust, sest päris uude algkoo- l i m a j j a
kolivad tänased esimesse klassi astujad kevadise koolivaheaja järel. Rae vallavanema
Raivo Uukkivi sõnul jäävad tänavused lapsed ajalukku sellega, et nad alustasid tõepoolest oma kooliteed ehitusplatsil, kuid samas on neil õnn õppima asuda koolis, mis
tähistab sügisel oma 25ndat sünnipäeva. Lisaks vallavanemale andsid omapoolsed tervitused väikestele koolilastele ja nende vanematele-vanavanematele edasi ka Taaramäe lasteaia juhataja Tuulike Seljamaa ja
Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid.
Päevakangelaste eneste jaoks oli kõige
tähtsam aabitsate kättesaamine ja elu esimene
koolitund. Koolikella helina saatel mindigi
oma õpetaja järel klassidesse, et kuulata-vaadata, mismoodi see koolilapse elu päriselt välja hakkab nägema.
1. septembril oli kooliaasta avaaktus ka
Vaida Põhikoolis, kus esimesse klassi läks 22
õpilast.

Koolikella helistab gümnaasiumi 2B klassi õpilane Johanna Mõttus.

1A klassi poisid olid aabitsate ja kaelapaelte
üle silmnähtavalt uhked. Paremalt Markus Veismann, Mark Abel ja Henry Jo Raadel.

Rae Huvialakool ootab pillimängu, kunsti- ja tantsuhuvilisi lapsi
Rae Huvialakool on munitsipaalkool, kus
saab õppida pillimängu ja tegeleda kujutava kunsti ning tantsuga. Kool saab septembris juba 7-aastaseks. Rae Huvialakooli tunnid toimuvad tundidest vabal ajal kõigis valla koolides, põhitegevus käib aga Jüri Gümnaasiumi ruumides.
Huvialakoolis on võimalik õppida
mängima järgnevaid pille: klaver, viiul,
plokkflööt, flööt, kitarr ja kannel. Kunstiosakonnas õpitakse joonistamist, maalimist, voolimist, rebimist, liimimist, kuns-

tiajalugu ja teooriat.
Samuti tegutsevad koolis 1 rahvatantsu- ning 3 liikumisrühma. Võtame vastu
uusi tantsijaid kõikidesse liikumisrühmadesse. Tundide ajakava on kooli stendil ja
kodulehel. Kunstiosakonda võtame vastu
kõik soovijad.
Täpsem info telefonidel 6034209,
5034113 või e-posti aadressil siiri@jyri.
edu.ee.
Siiri Laid
Rae Huvialakooli direktor
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1. klassi õpilased Rae valla koolides
2005/2006 õppeaastal
Lagedi Põhikool
Annika Aguraiuja
Kariina Grauberg
Kelli Luik
Linell Raud
Oliver-Martin Symons
Sander Tkatš
Robin Loigo
Vaida Põhikool
Allan Aaslaid
Eduard Belov
Aleksander Espenberg
Dimitri Filimonov
Raivo Hiieväli
Margaret Ištšenko
Angelina Koch
Merilin Lehtla
Reno Lokk
Elisabeth Lukkonen
Deniss Markin
Hendrik Neivelt
Madis Otenurm
Karl-Erik Palo
Iren Rakkaselg
Enrico Siht

Igor Zahhartšuk
Mariette Vassus
Katrin Verbo
Risto Vähi
Egert Piik
Jakob Luukas
Jüri Gümnaasium
1A klass - klassijuhataja Linda
Pihu
Mark Abel
Kristo Gorbunov
Joosep Harak
Raily Iljašenko
Laura Koel
Kätlin Loomets
Oliver Lõhmus
Kristina Napritson
Hanna-Karoliine Paesüld
Henry Põld
Henry Jo Raadel
Marlene Raal
Kristofer Reinholm
Richard Roolaid
Britt Siimer
Heinrich Tamm

Mart Timuska
Erich Vain
Markus Veismann
Arianna Väli
1B klass - klassijuhataja Varje
Malroos
Ragne Dimitrijev
Reiko-Roland Ehala
Marta Maria Kasepuu
Janet Maria Koha
Diana Kull
Karl-Erik Kõivupuu
Edgar Laas
Laura Maria Mahlapuu
Kermo Mürkhain
Veljo Ojalaan
Kirke Pärnapuu
Cristel Raik
Henri Roos
Karl-Erik Rumm
Kristofer Saame
Romet Vesker
Sten Martin Üürike
1C klass - klassijuhataja Liidi

Mehide
Sander Arumägi
Hannali Eerme
Tõnis Erbsen
Aleksander-Hendri Helmar
Johannes Ingmar Jakson
Joonas Kaup
Õnne-Liisa Kunman
Timo Lainevool
Rait Onkel
Desiree Saagpakk
Sten-Robin Salumets
Wilfred Alari Salumets
Mirell Taelma
Elisa Tamm
Triinu Tann
Karl-Erik Uibomäe
Karl-Marek Ujojan
Carl Marcus Varblane
1D klass - klassijuhataja Helgi
Rõzko
Natali Bergman
Karl Daniel Ernes
Sander Plukš
Liis Suiste

Traditsiooniliselt toovad esimese klassi lapsed aktusele kooli lõpuklasside õpilased. Pildil Jüri
Gümnaasiumi 1. ja 12. klassi õpilased.

Lagedi Põhikooli esimese klassi õpilased Eesti hümni laulmise ajal.

Jüri Gümnaasiumi 1D klassi õpilased, vasakult
Sander Plukš, Karl Daniel Ernes, Liis Suiste ja
Natali Bergman.

Koolidirektor Jüri Järvik rõhutas oma kõnes
hoolivuse ja vastastikuse austuse tähtsust.
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Kooli remont muudab liikluskorda

Raamatukogud taas
laupäeviti avatud
Lagedi Raamatukogu lahtiolekuajad
E, T, K, R 10-17
N 10-18
L 10-14
Tel. 676 6239
Vaida Raamatukogu lahtiolekuajad
E-R 11-18
L 10-14
Samal ajal avatud ka avalik
internetipunkt.
Tel. 603 5230
Jüri Raamatukogu lahtiolekuajad
E ja K 10-18
T, N, R 10-17
L 10-14
Tel. 605 6763, 605 6779
Ajavahemikul 10.-15.oktoobrini toimub

Jüri Raamatukogus täiskasvanute
arvutiõppe jätkukursus
Koolitatud lugeja – raamatukoguhoidja parem käsi.
Jätkame teemal “Raamatukogu kaudu emaailma”. Õpetame raamatukogu kasutajaid iseseisvalt kasutama andmebaase, tegema internetiotsinguid, vajadusel anname
abi algajale arvutikasutajale elementaarsete
arvutikasutusoskuste omandamisel.
Soovitav on eelnev registreerimine
telefonidel 6056763 ja 6056779.
Raamatukogupäevad toimuvad ajavahemikul 20.-30.oktoober.
Jälgige reklaami raamatukogu koduleheküljel aadressil www.jyri.lib.ee

Rae töömalevlased käisid
üle-eestilisel kokkutulekul
16.-18. augustil toimus Kunda lähedal Lammasmäel järjekordne üle-eestiline malevlaste
kokkutulek, kus olid esindatud ka Rae töömaleva noored.
Esimene päev algas tõelise väljakutsega,
nimelt võistlesid malevlased rahvastepallis.
Traditsiooniliselt tuli igal malevarühmal valmistada lipp, mis iseloomustaks oma seltskonda. Õhtul tuli igal rühmal esitada oma malevalaul. Meie laulu juurde kuulus ka tore koreograafia. Pauside ajal võtsidki noored üles
meie ühise malevalaulu “Maasika Klaarika”.
Õhtul lahutas kõigi meeli “Diskreetse Mango
Trio” ja öö sisustas DJ Kaido Kirikmäe.
Teine päev algas Madisepäeva Lahinguga, mis kujutas endast naisekandmist, koosjalu
jooksmist ja WC-paberi kaugusviset. Samuti
toimusid ka individuaalsed võistlused. Rae
noored jäid just silma oma suurepärase meeskonnatööga.
Teise õhtu peaesinejaks oli Tanel Padar &
The Sun. Üllatasid ka rühmajuhid, kes ei jäänud pelgalt pealtvaatajateks, vaid esinesid isetegevuskavaga “Jüri öised ülestõusmised”.
Hiljem näidati öökino ja öö lõpetas DJ Märt
Rannamäe.
Viimasel, kokkutuleku kolmandal päeval
ilmnesid noortel juba esimesed väsimusmärgid, kuid ees ootasid vaid autasustamine ja
kokkutuleku lõpetamine. Kõiki tänati osalemise eest ja jagati auhindu. Rae noored said
tänukirja ja padja ÕM 05.
Noortele jäi laager meelde kindlasti positiivses mõttes, sellele andsid tunnistust noorte
kurvad pilgud laagrist lahkudes. Õnneks leiab
see meeldejääv üritus aset uuesti aasta pärast.
Jana Kensap

Alates 7. septembrist alustab
Jüris tegevust

Kaalujälgijate rühm.
Koos käiakse igal kolmapäeval
Aaviku külas Kivi talus (Jüri
Gümnaasiumi taga)
Alguse aeg on 19.00.
Juhendajaks Aasta Kaalujälgija 2004
Marika Anderson
Info telefonil 5054786

Tunne mõnu aktiivsest
liikumisest!
Aeroobikatreeningud Assaku
koolimaja saalis algavad
esmaspäeval 19. septembril.
Treeningud endiselt esmaspäeval ja
neljapäeval:
I rühm kell 19.00 - 20.00,
treener Ave Arutamm.
II rühm kell 20.30 - 21.30,
treenerid Ave Arutamm ja
Kristel Soodla

Rühma suurus kuni 22 inimest,
osalustasu 125 krooni kuus.
Palume aegsasti registreeruda!
Tel: 56450402 Kaire Loomets,
e-post: kaireloomets@hot.ee
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Elu esimene pidulik vastuvõtt
15. augusti õhtupoolikul oli vallamaja uhkelt
täis turvahälle ja pidulikes riietes väikeseid vallakodanikke koos emade-isadega, sest toimus
vallavanema vastuvõtt kõigile neile, kelle sünd
registreeriti vallamajas mai-, juuni- ja juulikuu
jooksul.
Kokku registreeriti vallamajas kolme kuu
jooksul 26 väikese poisi või tüdruku sünd.
„Vanimad” vallavanema vastuvõtul osalejad
olid saanud napilt 3-kuu vanuseks, noorimatel oli siia ilma sündimisest möödunud vaid
mõned nädalad. Hoolimata osalejate väikesest vanusest pidasid uued ilmakodanikud end
istungite saalis ilusasti ülal, vaid aeg-ajalt kostus hääli justkui tõestamaks, et oma olemasolust tuleb ikka aeg-ajalt märku anda.
Iga laps sai kingituseks sodiaagimärgiga hõbelusika, millele on graveeritud eesnimi ning
lapse sünnikuupäev. See väike kingitus aitab loodetavasti meeles pidada, et elu esimesel vastuvõtul käidi juba päris titeeas ja näitab samas, et
vallavalitsus hoolib tõesti nendest väikestest vallakodanikest. Vallavalitsuse ees tehti ka kõigist
osalejatest ühispilt, mida on võimalik üritusest
osavõtjatel ka endale saada.
Need, kellel jäi vastuvõtul osalemata pere väljasõitude või äkki ilmunud haiguse pärast, on oodatud oma kingituste järele vallamajja. Täpsemat infot annab vallamaja sekretär numbril 6056750.

Toimetusele kirjutas proua Luule Fimberg,
kes elab Rae vallas juba üle 30 aasta. Sama kaua on olnud ta töökoht Tallinnas.
„Kuna töö algab hommikul kell 7.00, siis
siiani sain tööle ühiskondliku transpordiga (marsruuttakso või liinibuss). Hommikune liinibuss võeti juba ammu ära, siis oli
võimalus tööle sõita marsruuttaksoga, mis
väljus Jürist kell 6.00. Juulikuus võeti ka
varahommikune takso käigust ära. Nüüd
ei ole enam millegagi võimalik õigeks
ajaks tööle jõuda. Siiamaani on probleeme
töölesaamisega ja ka oht kaotada seepärast
töökoht. See pole ainult minu probleem,
hommikuse marsruuttakso peal oli alati
sõitjaid palju,” kirjutas ta.

Kas ja millal hakkavad
varahommikused marsruuttaksod uuesti sõitma?
Küsimusele vastas Igor Mozessov aktsiaseltsist Vilandert:

Alates 1. septembrist on käigus varahommikused marsruuttaksod, mis väljuvad nii Jürist kui Tallinnast kell 6.00.

22. septembril toimub
Jüri kalmistul Vaskjala lahingu
mälestushetk.
Meenutatakse aastatetagust
sündmust ning mälestusmärgi
jalamile asetatakse lilled.
Vaskjala lahing toimus 22. septembril 1944. aastal ning langenud sõduritele püstitati mälestusmärk 2001. aastal.
Mälestuskivi kavandamise ja
teostamise eestvedajaks oli Heino Jalakas, rahaliselt toetas Rae
Vallavalitsus.
Vallavalitsuse istungite saalis polegi nii palju nii
noori istungilisi varem nähtud.

Otsime

lapsehoidjat
2 aastasele poisile Jüris.
Täistööaeg alates septembrikuu
keskpaigast.

Palk kokkuleppel.

Täpsem info 50 277 81
või hmviks@hot.ee
Vanimad vastuvõtul osalejatest olid napilt 3-kuused, noorimad vaid mõnenädalased vallakodanikud.
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Ülevaated vallavalitsuse istungitest
Vallavalitsuse 2. augusti istungi päevakorras oli 15 punkti. Esimese punkti arutelu
juures osalesid AS Elveso esindajad Toomas
Heinaru ja Ain Saagim.
 Arutati AS Elveso taotlust soojusenergia müügihinna valemi kehtestamiseks, ettevõte sai kohustuseks selgitada välja hinnavalemi ja kehtiva soojusenergia piirhinna õiguslik suhe.

Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta viiele inimesele.
 Otsustati lubada OÜ-l Kinnisvarabüroo Uus Maa ja OÜ-l Earth Invest paigaldada
reklaamikandjad.
 Otsustati lõpetada üürilepingud kahe
isikuga.
 Kinnitati projekteerimistingimused
Assaku aleviku Veski tee 8 kinnistule teise
elamu ehitusprojekti koostamiseks ning Tallinn-Tartu riigi maantee T-2 välisvalgustuse
toitepunktide elektrivarustuse tööprojektide
koostamiseks.
 Anti ehitusload krteriühistutele Betooni 19 ja Betooni 17 (Lagedi alevikus) korterelamute otsaseinte ja fassaadielementide
rekonstrueerimiseks. Ehitusluba anti ka A.
Neimarile.
 Anti välja 2 kasutusluba OÜ-le Water
Ser Ehitusjuhtimine Peetri külas välisgaasitorustiku ning vee- ja kanalisatsioonitorustike
kasutuselevõtuks.
 Arutleti MTÜ-le Motoextreme avaliku
ürituse korraldamise loa andmist. Vallavalitsus
nõustub taotletud ürituse “Eesti MV Supermotos Jüri Cup 2005” läbiviimisega Jüri Tehnopargi territooriumil 3. septembril 2005, kuid korraldaja pidi esitama liiklusskeemi ja kinnituse, et
üritusest on informeeritud naabruses asuvate Tiigi tn elamute elanikke, samuti võetud kooskõlastus politsei ja üritust turvava ettevõtte poolt.
 Arutleti teede ja tänavate sulgemise maksu määruse muutmise teemadel seoses sellega, et
korteriühistud takistavad avalikus kasutuses olevatel teelõikudel liiklemist. Arutelu katkestati.
 Toimus ka kinkekaardi loosimine juulikuus Rae valda registreeritud elanike vahel.
Rae valla elanikuks registreeris end juulikuus
92 elanikku, 1000-kroonise kinkekaardi võitis Siim Peeter Simisker.

Vallavalitsuse 9. augusti istungi päevakorras oli 18 punkti.
Arutati AS Elveso taotlust soojusenergia müügihinna valemi kehtestamiseks. Vallavanema selgituse kohaselt kehtib hetkel vallas soojusenergia müügiks piirhind ning taotletud hinnavalemi kehtestamiseks tuleks see
kehtetuks tunnistada. Samas ei ole selles küsimuses teada AS ELVESO nõukogu seisukohta ning seda, millised oleksid objektiivsed
kaalutlused piirhinnast loobumiseks. Otsustati mitte nõustuda AS ELVESO ettepanekuga
soojusenergia müügihinna korrigeerimise va-

lemi kehtestamiseks.
 Sihtotstarbeliste vahenditena võeti Rae
valla 2005.aasta eelarvesse 158 500 krooni,
mis on eraldatud kultuuriministeeriumilt ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
 Ühekordseid sotsiaaltoetusi otsustati
maksta 12le inimesele.
 Anti nõusolek, et kahe valla lapse andmed edastatakse SOS Lasteküla rahvusvahelisele peakontorile eesmärgiga leida toetajaid
nende laste heaolu tagamiseks.

Toetati 27. augustil toimuvat Rae,
Lehmja, Pildi ja Kurna külade eakate ekskursiooni läbiviimist 3500 krooniga.
 Arutleti Margus Valgma taotlust spordivõistlusel osalemise toetamiseks, arutelu katkestati.
 Lubati AS-l Rudus Eesti tähtajatult
eksponeerida reklaami oma asukohas Killustiku 12 Lagedil. Reklaamiarve esitatakse tagasiulatuvalt jaanuarist 2005.
 Volikogule otsustati esitada eelnõud
Järveküla küla Liiva-I kinnistu maatüki 1 detailplaneeringu kehtestamise kohta.
 Võeti vastu Ülejõe küla Jõevälja kinnistu detailplaneering ja tehti otsus selle avalikustamise kohta. Kinnitati projekteerimistingimused Assaku aleviku Juhani VII kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks, Jüri aleviku Aaviku tee 11 kinnistule elamu ümberehitusprojekti koostamiseks, Lagedi alevikus
kinnistutele Betoonitehas ja Tehase 3A olemasoleva betoonisõlme asendamise ja töökojale juurdeehituse ladu-olmehoone ehitusprojekti koostamiseks, Rae küla Jelena kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks, Vaskjala küla Leivajõe-29 kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 Tehti otsus Lagedi alevikus Kalda tn
5 maaüksuse aadressi muutmise kohta, uus
aadress on Aasa 5.
 Otsustati kehtestada alates 15.augustist 2005 uute kohanimedena Aaviku külas
Heina tänav ja Toome tänav; Rae külas Lähte
tänav, Rõõmu tänav ja Lootuse tänav; Peetri
külas Raudkivi tee ja Aruheina tee; Karla külas Tõnikse tee ja Kurve tee; Lagedi alevikus
Tööstuse tänav ja Tööstuse põik.
 Muudeti Rae Vallavalitsuse 19.04.2005
korraldust nr 508 “Sinikivi katastriüksuse jagamine” muutmise kohta seoses maa suuruse
muutumisega .
 Otsustati mitte kasutada ostueesõigust
kolmele elamumaa kinnistule Karla küla
Andrekse elamurajoonis hinnaga ´a 100 000
krooni.
Vallavalitsuse 16. augusti istungi päevakorras oli 28 punkti. Istungilt puudusid Meelis Kasemaa ja Enn Mänd. Ametnikest osales osade punktide arutelu juures ka arengu- ja planeerimisameti juhataja-peaarhitekt Kaie Narro.
 Otsustati maksta ühekordset sotsiaal-

toetust 8-le isikule ning sotsiaalametil osta
koolitarbeid 30-le lapsele.
 Otsustati lõpetada ühe isiku hooldus seoses tema elamaasumisega Rae Hooldekodusse.

Otsustati maksta ühekordset toetust
(1000 krooni) kõigile 2005. aasta sügisel esimesse klassi minevatele lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Rae vald. Valla eelarves on selleks planeeritud 100 000 krooni.
 Arutati Endel Lepiku taotlusi seoses
eluruumi üürilepingutega. Otsustati, et vallaasutus Vaheko sõlmib üürilepingu tähtajaga
kuni 31.05.2006.
 Lubati OÜ-l Kinnisvarabüroo Uus Maa
eksponeerida kahte reklaamikandjat Kopli külas ja AS-l Salvete eksponeerida kahte reklaamikandjat Karla külas ja Jüri alevikus.
 Rae valla valimiskomisjoni asukohaks
määrati Aruküla tee 9, Rae Vallavalitsus, vallasekretäri kabinet 213.
 Kehtestati Rae vallale kuuluvate üürikorterite üürilepingu vorm ja selle kasutamise juhend, üürilepingu tingimused, elamu sisekorraeeskiri ja eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akti vorm.
 Vaida lasteaia Pillerpalli juurdeehituse projekteerimis- ja ehitustöö riigihanke edukaks pakkumiseks tunnistati Hansaviimistluse OÜ pakkumine summas 1 359 849 krooni.
See vastas kõigile hanke tingimustele ja oli
hinna poolest kõige soodsam.
 Esimesel lugemisel oli volikogu määruse eelnõu „Teede ja tänavate sulgemise maks”.
Toimus arutelu, mille käigus kaaluti maksu otstarbekust üldse ja teede liigitust kategooriatesse.
 Volikogule otsustati esitada otsuste eelnõud detailplaneeringute algatamiste kohta, mis
seotud Karla küla Mätliku I ja Jüri tee 14 kinnistute ning Veskitaguse küla Unismäe, Metsaääre
ja Jõeääre kinnistutega. Neli otsuse eelnõud puudutasid detailplaneeringute kehtestamist (Järveküla küla Aasa-I kinnistu, Järveküla küla Kalmu
III kinnistu, Pildiküla küla Kaevu tn 2 kinnistu,
Järveküla küla Leerimäe tee 10 kinnistu). Kinnitati projekteerimistingimused Patika külas
Patika 6/9 kinnistule üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks. Kinnitati Karla küla Andrekse kinnistu detailplaneeringujärgsete kruntide 70 ja 71
hoonestuskava. Võeti vastu Veneküla küla
Kruubergi kinnistu detailplaneering ja korraldatakse selle avalik väljapanek.
 Arutati peremehetu ehitise hõivamise
menetluse algatamist, mis seotud endise Patika2 aianduskooperatiivi elektri õhuliiniga. Kuna kooperatiivi likvideerimise asja kohta on
esitatud avaldus kohtule, vallavalitsus korraldust vastu ei võtnud.
 Anti välja 2 ehitusluba, osaühingule
SK-Studio üksikelamu ehitamiseks ning osaühingule Priva Shipping Company olemasoleva lao rekonstrueerimiseks ja tootmishoone
laiendamiseks.
 Muudeti vallavalitsuse üht varasemat
korraldust seoses maale vale sihtotstarbe mää
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ramisega. Joosepi 4 maa jagamise kokkulepete sõlmimiseks määrati uueks tähtajaks 1. november 2005. Seoses Aaviku külas Vana-Aaviku 18 ja Vana-Aaviku 19; Karla külas SuurTõnikse ja Vaskjala küla Kurve; Rae küla Vahesoo-4 katastriüksuse jagamisega määrati
uutele katastriüksustele aadressid.
 Kohapeal algatatud asjade seas toetati Ivar Espenbergi korraldatud projekti “Vaida
laste päevalaager” 7000 krooniga, anti ehitusluba osaühingule Kasko Arendus korterelamu
ehitamiseks Jüris Aruküla teele ning anti avaliku ürituse korraldamise luba MTÜle Mondes
Ratsaspordiklubi võistluste läbiviimiseks Jüri Ratsaspordikeskuses.
Vallavalitsuse 23. augusti istungi päevakorras oli 28 punkti, istungilt puudus puhkusel viibinud vallavalitsuse liige Meelis Kasemaa, ametnikest osales vallasekretäri
asendaja jurist Gunnar Nuuma.

Ühekordset sotsiaaltoetust otsustati
maksta 14le inimesele.
 Otsustati lõpetada eluruumi üürileping
Margit Milverega ja mitteeluruumi üürileping
Heinur-Vallut Sepperiga.
 Anti avaliku ürituse korraldamise luba MTÜle Motoextreme, et Jüri Tehnopargis
viiakse 3. septembril läbi Eesti MV Supermotos „Jüri Cup 2005”.
 Muudeti vallavalitsuse 2002. aasta
määrust nr. 6 valimisjaoskondade moodustamise kohta.
 Anti luba AS-ile Pindi Kinnisvara reklaamikandja paigaldamiseks.
 Vaadati läbi ja otsustati mitte rahuldada aktsiaseltsi Tallinna Vesi ja Aktsiaseltsi
ABB taotlusi korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks. Kooskõlastati Triin ja
Tõnis Sepa, Gennadi Juhkami, Tiia Ivaski ning
Hilja-Alli Parve taotlused seoses korraldatud
jäätmeveoga liitumisega.
 Kinnitati Aruvalla küla Mullikmäe kinnistu ja Kadaka küla Hindreku kinnistu detailplaneeringute lähtetingimused. Otsustati vastu vastu võtta ja avalikustada Lagedi aleviku
Nurme kinnistu detailplaneering, samuti Peetri küla Läike tee 5,7 ja 10, Kaasikusalu, Kaasiku II ja Mäetamme-1 kinnistute detailplaneering. Kinnitati projekteerimistingimused
Kurna küla Kangrumäe tee 14 kinnistule teise elamu ja Patika külas Patika 4/21 ja 4/23
kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Samuti kinnitati projekteerimistingimused Peetri küla Kuldala kinnistu veevarustuse ja reo- ning sadevete kanalisatsiooni torustike, gaasi-, sooja-, elektri- ja sidevarustuse, tänavavalgustuse ning teede ehituse tööprojektide koostamiseks; samuti Rae külas Kanali tee põik 3 asuva Lennuliiklusteeninduse
AS hoonekompleksile juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks; Soodevahe külas Betooni 19 asuva Hansacom OÜ puidu kuivatikompleksi ja puidu sügavimmutuskompleksi
ehitusprojektide koostamiseks.
 Anti ehitusluba aktsiaseltsile ELVESO
maakaabelliini ehitamiseks, aktsiaseltsile
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UVIC olemasoleva lao rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks, osaühingule MR Konsultatsioonid paariselamu püstitamiseks, Rae vallavalitsusele Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks ja juurdeehituste püstitamiseks.
 Algatati peremehetu ehitise hõivamise menetlus.
 Toimus volikogu määruse eelnõu “Teede ja tänavate sulgemise maks” teine lugemine. Raivo Uukkivi kandis ette arengu- ja planeerimisameti vanemspetsialisti Lembit Varese ettepaneku, kus märgitakse, et oleks otstarbekas lisada eelnõule klassideks jaotatud teede nimekiri, mis välistaks võimaluse rakendada asfaltkattega peateede, alevike tänavate ja
teiste asfaltkattega teede sulgemise maksu
määra ametniku suva järgi.
 Arutati volikogu otsuse eelnõud “Seisukoha andmine kinnisasja omandamise taotlusele”. Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu
”Rae Vallavolikogu 14. juuni 2005 otsuse nr 426
„Vallavara võõrandamine“ muutmine”.
 Määrati kaks aadressi: Jüri alevikus asuva Rebase 5 kinnistu uus aadress on Salu tn 3
ning Suuresta külas asuva Uustalu kinnistu uus
aadress on Seli küla, Rae vald. Katkestati korralduse eelnõu lugemine, mis puudutab nõusoleku andmist, et Järveküla külas asuva Suurepõllu katastriüksus jääks riigi omandisse.
Vallavalitsuse 30. augusti istungi päevakorras oli 52 punkti.
 Vallavalitsus tunnistas Kurekivi kinnistu koosseisu kuuluva Kurepõllu maatüki võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise parimaks pakkujaks Fixor Holding OÜ
poolt tehtud pakkumine summas 10 623 280
krooni. Kuremaa maatüki võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise parimaks pakkujaks tunnistati Fixor Holding OÜ poolt tehtud
pakkumine summas 14 184 450 krooni.
 Lagedi Põhikooli endise katlamaja keskusehooneks rekonstrueerimise ehitustöö riigihanke edukaks pakkumiseks tunnistati
Wolmreks OÜ poolt esitatud ja hanke kõigile
tingimustele vastav soodsaim pakkumine summas 10 919 526 krooni.
 Ühekordset toetust otsustati maksta
kolmele inimesele, samuti tasutakse Jüri Apteegile põetusvahendite eest ja ka kahe õpilase töövihikute eest.
 Otsustati toetada Rae valla elaniku
Margus Valgma osalemist rahvusvahelistel
võistlustel “Estonian Open” jahilaskmises
30.-31. augustil 2005 Männikul kokku 1500
krooniga.
 Rae valla lastele ja noortele suunatud
noorteprojekte otsustati toetada alljärgnevalt:
MTÜ Step Arenduse projekti talvist treeninglaagrit 16 800 krooniga, MTÜ Rae Noorteühingu projekti “Talvine koolivaheaeg” 8000
krooniga ja MTÜ Rae Noorteühingu projekti
“Sügisene koolivaheaeg” 10 000 krooni. Toetati ka MTÜ Step Arenduse projekti ”Tantsuõpetus valla koolides” 20 000 krooniga ja
MTÜ Jalgpalliklubi FC Jyri projekti “Võistlusvorm” 11 300 krooniga.

 Anti reklaamipaigalduse luba OÜ-le
A2-Autowelt nelja reklaami, Aivar Kalvile ühe
reklaami, AS-le Kesko Agro Eesti nelja reklaami ja Nikolai Bazarovile ühe reklaami eksponeerimiseks.
 Kooskõlastati Reet Raiduri, Elve Evarti,
Ahto Selarti, Silja Valtrupi, Vello Kulli ja Vello Ljäkini taotlused seoses jäätmeveoga.
 Kooskõlastati osaühingu Koger Kinnisvara välisõhu saasteloa taotlus.
 Kinnitati Karla küla Andrekse tee 3
kinnistu detailplaneeringu lähtetingimused.
Arutati Peetri küla Aasa tänav 8 ja 12 ning
Aasa põik ja Aasa põik 2 kinnistute detailplaneeringut. Kinnitati Karla küla Andrekse
kinnistu detailplaneeringujärgsete kruntide
nr 82 ja 83 hoonestuskava. Kinnitati projekteerimistingimused Karla külas Vabarna kinnistule üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks; Peetri külas Uusmaa tee
1, 3, 5, 7, 9 ja 11 kinnistutele galeriielamute ehitusprojektide koostamiseks ning Jüri
aleviku Rebase tänava tänavavalgustuse- ja
side kaabelliinide rekonstrueerimise tööprojekti koostamiseks.
 Ehitusload anti osaühingule Jaotusvõrk tänavavalgustuste rajamiseks (3 luba),
osaühingule Pharmadule Emtunga ehitusmaterjalide ja -toodete tootmishoone püstitamiseks, osaühingule Loigu Kinnisvara teede rajamiseks, osaühingule Kasko Arendus kahe
elamu-ärihoone püstitamiseks ja 15 ehitusluba eraisikutele elamute püstitamiseks või renoveerimiseks. Anti üks kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks ja üks lammutusluba.
Anti kasutusload osaühingule Lorasent toiduainetetööstuse hoone kasutuselevõtuks, osaühingule IWW Invest ja osaühingule Wesseks
tänavavalgustuse elektrirajatiste kasutuselevõtuks ja aktsiaseltsile Tallinna Vesi PiritaÜlemiste kanali liigveeväljalaskmise rajatiste
kasutuselevõtuks.
 Võeti vastu korraldus peremehetu ehitise hõivamise kohta, see puudutab Kurna külas asuvat puurkaevu.
 Otsustati muuta vallavalitsuse kahte
varasemat korraldust seoses erastatud maa
omaniku muutumisega.
 Lubati jagada katastriüksustest Aru kaheks, Kaldamäe seitsmeks, Kesa kaheks, Roosipuu kaheks, Lepiku kaheks, Muuli kuueks
ja Suitsu kaheks üksuseks. Pöörasoo I kinnistu jagati kaheks ja Uuekärsa 15ks uueks kinnistuks.

Volikogule otsustati esitada otsuste
eelnõud, mis puudutavad sihtotstarvete määramist Koplimetsa, Mätliku I ja Sepa katastriüksuste uutele üksustele; seisukoha andmist
kinnisasja omandamise taotlusele; Kurna pargi kasutusse andmise kohta; kahe kinnistu
(Assaku aleviku ja Järveküla küla Inno-III ning
Karla küla Vikita kinnistu) detailplaneeringu
algatamise kohta.
 Volikogule otsustati esitada määruste eelnõud nimetustega “Jäätmehoolduseeskirja muutmine” ja “Rae vallavapi teeneteplaadi statuut”.
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Volikogu tegeles maa-, vee- ja rahaküsimustega
Vallavolikogu 9. augusti istungil oli päevakorras 14 punkti. Esimesena arutati volikogu
aseesimehele hüvitise määramist seoses volikogu esimehe äraolekuga. Seejärel tehti ridamisi otsuseid katastriüksustele sihtotstarvete
määramiste kohta. Rae küla Lepiku, Vaidasoo
küla Aru, Vaskjala küla Kesa maatükk III, Järveküla küla Suitsu ja Aruvalla küla Roosipuu
üksused jagati kaheks uueks üksuseks ning
Patika küla Muuli üksus kuueks üksuseks.
Rahateemad tõusid päevakorda seoses
järgmiste istungipunktidega. Nimelt arutas volikogu vallaasutuse Vaheko 2004. aasta teehoiurahade kasutamist ja remondipakkumiste
korraldamist ning aastatel 2001-2005 Vahekos
soetatud põhivara ja selle arvestust ning olukorda. Arutelu aluseks olid revisjonikomisjoni kontrollaktid. Revisjonikomisjon oli teinud
kontrollakti ka Jüri Gümnaasiumi 2004. aasta toidurahade kasutamise kohta ning spordirajatiste üürirahade arvestuse ja laekumise kohta 2004. aastal. Komisjoni hinnangul olid esitatud materjalid korrektsed ning kõigile esitatud küsimustele saadi põhjendatud ja ammendavad vastused.
Järgmise punktina oli volikogus arutelu

Rae valla asulate veemisega (määrus nr. 72
varustuse ja kanalisat- Otselülitused volikogu saali
tänases lehes), seejärel
siooni arengukava
kinnitati ka Rae valla
ümber, toimus selle  „Asja arutas ka majanduskomisjon,” ütles ametiasutuse struktuur,
esimene lugemine. Es- volikogu aseesimees Jaan Hiio Vaheko teehoiura- teenistujate koosseis ja
mane arutelu toimus hade arutelu juures.
palgamäärad. Kui
ka Rae valla ametiasu- „Ei arutanud!” vastas komisjoni esimees Endel 2005. aastal on vallaAlbin talle kiirelt.
tuse struktuuri, teenisvalitsuse teenistujate
„Kui ei arutanud, siis on korras,” tegi Jaan Hiio
tu jate koosseisu ja
ametikohtade arv 37,5,
asjast rahuliku kokkuvõtte.
palgamäärade kinnitasiis vallavalitsuse ettemise teemadel. Voli-  „Ahsoo. Haamrilöömine läheb vahepeal mee- panekul kinnitas volikogu võttis vastu mää- lest ära.”
kogu 2006. aastast teeruse valla 2005. aasta Jaan Hiio vaikne hoiatus iseendale, kui haamrilöö- nistujate koosseisuks
eelarve muutmise koh- gid kostavad esimese ja siis alles viienda otsuse te- 39,5 ametikohta. Arenta, kuna seoses ehitus- gemise järel.
gu- ja planeerimisametööde hangetega vabatis luuakse täiendavalt
nesid rahalised vahendid kogusummas üks vanemspetsialisti ametikoht ja vallakant780 000 krooni ning need suunati Tõrukese selei koosseisu juristi ametikoht.
lasteaia piirdeaia renoveerimiseks, Jüri teiVolikogu otsustas algatada järgmiste kinse skatepargi rajamiseks ja puhkeparkides nistute detailplaneeringud: Karla küla Mätlihaljastustööde tegemiseks.
ku I ja Jüri tee 14 kinnistud ning Veskitaguse
Vallavolikogu 24. augusti istungil oli küla Unismäe, Metsaääre ja Jõeääre kinnistud.
päevakorras 8 punkti, neist enamik seotud de- Volikogu kehtestas Järveküla küla Leerimäe
tailplaneeringute algatamise ja kehtestamise- tee 10 kinnistu teise osa detailplaneeringu ning
ga. Istungit alustati Rae valla asulate veeva- Järveküla küla Aasa-I, Kalmu III ja Liiva-I
rustuse ja kanalisatsiooni arengukava kinnita- kinnistute detailplaneeringud.

Rae Vallavalitsus teatab järgmiste
detailplaneeringute algatamisest:

Uued töötajad



Peetri külas asuva Koidu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuni 2005
korraldusega nr. 764
 Lagedi alevikus asuva Jaama 1 kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. juuni 2005
korraldusega nr.763
 Veskitaguse külas asuvate Unismäe, Metsaääre ja Jõeääre kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 24. augusti 2005
otsusega nr.456
 Karla külas asuvate Mätliku I ja Jüri tee
14 kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 24.augusti 2005
otsusega nr.455

Jane Abroi on alates 1. augustist infospetsialist. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, oli lühikest aega Siseministeeriumis õigusnõunik. Aastatel 1996-2002 töötas Piirivalve Lennusalgas juristi ja personalispetsialistina
ning sealt edasi spetsialiseerus personalitööle.
2002-2004 oli Jane Abroi AS Paljassaare Kalatööstuse personalijuht ja viimase aasta Nefabis
personalispetsialist. Janel on 2 poega.
Tarvo Nõlvak töötab alates 1. augustist ehitusspetsialisti ametikohal. Tallinna Tehnikaülikoolis ehitustehnika õppesuuna lõpetanud
noor mees töötas kolm aastat osaühingus OTO
Ehitus eelarvestaja-töödejuhatajana ja ühe aasta Vihula valla ehitusspetsialistina. Tarvo Nõlvak on vallaline, ühe poja isa.

Müüa
kõrge kütteväärtusega
ja pakitud

PUITBRIKETTI.
Hind al. 1250 kr/tonn.
Transport tasuta!

Info 566 55 445

MÄÄRUS
Jüri

24. august 2005 nr 72

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 9, § 22 lõike 1 punkti 7, § 37, Rae valla põhimääruse § 78 alusel

Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

§ 1 Kinnitada Rae valla asulate veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava.
§ 2 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 3 Käesolev määrus jõustub 27.08. 2005.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Politseiteated
Ajavahemikul 27. juulist 31. augustini
registreeriti politseis 19 juhtumit kuritegude kohta.
 27. juulil kella 15.30 ajal varastati
Jüri alevikus Aaviku teel kaupluses letilt
rahakott sularaha ja dokumentidega. Kahju 1968 krooni.
 1. augustil viidi Jüri alevikust mürgituse tõttu haiglasse kolm üliraskes seisundis meest. Esmane ekspertiis näitas,
et 61-aastane Ants, 56-aastane Dmitri ja
52-aastane Peeter olid tarvitanud
etüleenglükooli (antifriis).
 1. augusti öösel varastati Peetri külas ehitussoojakust tööriistu. Kahju 30
000 krooni.
 1. augusti öösel varastati Vaskjala
külas Sillapiiga teel hoovist jalgratas.
Kahju 2500 krooni.
 5. augusti öösel varastati Vaida alevikus Saare teel kontorist tööriistu. Kahju 7400 krooni.
 6. augusti öösel varastati Peetri külas ehitussoojakust tööriistu.
 6.-7. augustil varastati Kurna külas
garaažist rehve. Kahju 56 200 krooni.
 9. augusti öösel varastati Jüris Aruküla teel asuva ettevõtte ruumidest viis
segistit ja kraanikauss.

10. augustil varastati Peetri külas
jalgratas hinnaga 5900 krooni.
 16. augusti öösel varastati Jüri alevikus kontorist LCD monitor hinnaga 7000
krooni.
 16. augustil varastati Jüris Allika tänava eramust mobiiltelefon, riideid, rahakott dokumentidega ning pangakaardiga, millelt võeti välja 5100 krooni. Kogukahju on 8400 krooni.
 19. augusti öösel varastati Lagedi
alevikus Betooni tänaval sõiduautost tööriistu. Kahju on 9100 krooni.
 21. augusti öösel lõhuti Vaskjala külas Kurekella tänaval tõkkepuu. Kahju
on 5000 krooni.
 22. augustil varastati Jüri alevikus keldriboksist võsalõikur hinnaga 4990 krooni.
 28. augusti õhtul varastati Lagedi alevikus Jaama tänaval lukustamata trepikojast
kaks jalgratast. Kahju on 1500 krooni.
 29. augustil avastati Rae külas Kalde tänaval kahetariifise voolumõõtja vargus elektrikapist.
 Ajavahemikul 28.-29. augustini varastati Jüri alevikus Andrekse teel ehitusjärgus majast ehitusmaterjale. Kahju on
14 680 krooni.
 31. augustil varastati Rae külas Lepiku
teel kõrvalhoonest neli sõiduauto suverehvi
koos velgedega. Kahju on 6600 krooni.
 31. augusti öösel varastati Rae külas
Lepiku teel ehitusobjektilt segumasin hinnaga 4000 krooni.

Matkapunkt Kinnisvara
ostab 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 6109999 mobiil 56604450
www.kinnisvaraplaza.ee
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Falck tegeles õigusrikkujatega ja lahendas peretülisid
Politseile üle antud õigusrikkujad


2. augustil lärmas joobes mees Lagedil
Jaama tänaval ning keeldus lahkumast eravaldusest. Mees anti üle politseile.
 3. augustil kihutas Vaskjala külas Ujula
teel Volvo. Auto kinnipidamisel selgus, et roolis istunud mehel puudusid kõik vajalikud dokumendid, autol olid varastatud numbrimärgid. Noormees anti üle politseile.
 4. augustil lõhkusid Lagedil kaks 10-aastast
last ära duðiruumi akna, nad anti üle politseile.
 5. augusti päeval saadi politseist info, et
Jüris Tammiku tee ja Aruküla tee ristil reguleerib purjus mees liiklust. Mees peeti kinni
ja anti üle politseile.
 7. augustil sõideti Vaidas juhtimiskeskusest saadud info peale kontrollima Mercedest,
mille juhil kahtlustati joovet. Auto peeti kinni, kontrollimisel käitus mees agressiivselt ja
viskas pudeliga puruks ekipaaži esiklaasi. 29aastane juht anti üle politseile.

Lõhutud ja rikutud
 15. augustil oli Jüris ringtee ligiduses ma-

ha väänatud liiklusmärk.
 16. augustil avastati, et Jüri Kirikumõisa
skatepargis puudub ühel lambil kuppel.
 18. augusti öösel märkas ekipaaž, et Jüris
Kasemäe 9 maja juures oli liiklusmärk maa seest
välja kangutatud, märk lamas sealsamas maas.

Avalik kord
 15. augustil helistati, et Järveküla bussi-

peatuse juures seisab auto, millega varastati
eramajast ehitusmaterjale. Ekipaaži kohale
jõudes panid inimesed jooksu, kedagi tabada
ei õnnestunud. Auto ja kogu asjaga tegeles
edasi kohale kutsutud operatiivgrupp.
 16. augusti õhtul teatati politseist, et Jüri
Alexela tanklas toimub kaklus. Kohale jõudes
olid osapooled juba leppinud.
 20. augustil tarbis Vaidas Selma poe taga
seltskond õlut, isikud kutsuti korrale ning nad
lahkusid.
 21. augusti päeval tuli teade, et Jüri Kirikumõisa pargis tarbitakse alkoholi, kodanikud
saadeti minema.
 23. augustil teatati Patikal tee ääres magavast mehest. Mees magas Aaviku küla tee
ääres, aeti üles ja mees läks koju.

Muud sündmused
 1. augustil märkas ekipaaž, et Lagedi muuseu-

mi parklas seisab punane rüüstatud Mitsubishi.
 5. augustil helistas Jüris Aaviku teelt naisterahvas, et keegi tungib tema korterisse. Kohapeal
selgus, et purjus abikaasa ei suuda sisse minna ja
kolistab ukse taga, probleem lahenes kohapeal.
 6. augustil teatati ekipaažile, et Lagedi
postkontori peaukse juures on kolm purjus
meest, kes karjuvad ja tarvitavad alkokoolseid
jooke. Mehed saadeti minema.
 6. augustil helistati Ehituse 12 majast, et
korteris on peretüli. Kohapeal selgus, et pur-

jus meesterahvas laamendas korteris ja oli väga agressiivne. Purjus mehega sai vesteldud,
mille tulemusena ta lahkus korterist.
 24. augustil põles Jüri kiriku vastas üle
tee majade vahel suur lõke. Kohapeale kutsuti tuletõrje.
 25. augusti päeval helistati politseist, et Kasemäe 6 teise korruse rõdule ronib meesterahvas. Korteriukse avas tütarlaps ja ütles, et keegi
pole rõdu kaudu korterisse sisenenud. Info edastati politseile, kes lubas ekipaažil lahkuda.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaazh 53 32 63 16

Falck

Päästeteenistuse teated


5. augustil põles Tallinna linna piiril kohvik
 13. augustil toimus avarii TallinnTartu maanteel Patikal
 19. augustil põles Kose-Uuemõisa
põllul kombain
 20. augustil põles Salu külas talu
abihoone
 24. augustil kustutati Jüris Aruküla
tee ääres järelevalveta lõke
 26. augustil toimus autoavarii Jüri
ringteel
 31. augustil põles Kose-Uuemõisas
viljapõld
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UUS 6 korteriga-ridaelamu
Sarapuu teel, Karla külas
Andrekse elamukvartalis
Kinnistu 3754 m2
Üldpind 129,1 ... 129,3 m2 + terrass

Kivimaja, 2 korrust, 4 tuba,
2 wc+dushiruumi, vannituba,
saun, naturaalne tammeparkett,
puitalumiiniumaknad.
Ts. kanalisatsioon ja -vesi,
gaasiküte.
Iga korteri juurde kuulub
2 autoparkimiskohta.
Ekskursioonirahvas Olustvere mõisa ees, kus kuulati ka ajaloolist ülevaadet nii maja kui
mõisnike kohta.

Hind : 13 900.-/m2 sisaldab
siseviimistlust!
vt. ka www.propartnerid.ee/sarapuu

Bussitäis külarahvast käis
Mulgimaal
27. augustil istusid üle 30 inimese, kes pärit
valla põhjapoolsematest küladest ehk siis Järveküla, Lehmja, Rae, Pildiküla ja Kurna küladest ning Assakult ja Jürist, bussi selleks, et
võtta ette ekskursioon Mulgimaale. Päevakavas oli tutvumine nii Olustvere, Viljandi, Halliste, Karksi kui Õisu ajaloo ja vaatamisväärsustega.
Esimeses peatuspaigas Olustveres tehti
ekskursioon lossipargis ja kuulati ülevaadet
ajaloolistest mõisaomanikest. Viljandis külastas bussiseltskond lossimägesid, käidi ka
Jaani kirikus ja vanalinnas. Hallistes ootas
Rae valla inimesi kohalik inimene, kes rääkis kirikust, selle ajaloost ja ülesehitustöödest. Karksis peeti maha vahva piknik ning
see andis ka bussirahvale võimaluse omavahel paremini tuttavaks saada. Lisaks käidi terviseallikal. „Jõime tervisevett ja noorendasime ennast,” ütles Elviira Luur, üks
reisilkäijatest.

Viljandis uudistati Johan Laidoneri monumenti.

Tõeliseks täpiks I peal nimetas Elviira
Luur aga Õisus käiku. „Käisime Õisu Põrgus,
mis oli paljude jaoks tõeline avastus. Vaatamata sellele, et ronisime mägedes ja turnisime ka vihmalibedatel treppidel, oli seltskond
reibas ja inimesed hakkamist täis selle kauni
koha avastamisel,” ütles ta. Õisus külastati ka
mõisaparki, imetleti seal kasvavaid puid ja
järvevaadet.
Pika, kuid huvitava ja inforikka päeva eest
kuulusid reisiseltskonna tänusõnad Rae külavanem Ado Sepale. Rahaliselt toetas ekskursioonipäeva Rae Vallavalitsus, igal inimesel
tuli tasuda vaid 75-kroonine osavõtumaks.
Suur aitäh öeldi ka giid Arne Timmile reisibüroost Cornet Grupp, bussijuhina oli ametis
Igor Sarbussist.
„Oli tõesti eriliselt tore väljasõit. See
võikski omamoodi traditsiooniks kujuneda, et
kohalikud inimesed avastavad üheskoos Eestimaa kauneid paikasid,” lisas Elviira Luur.

Müük ja info :
P.R.O. & Partnerid
Jaanus Rumma
tel.626 1103, faks 626 1102, Gsm 50 54366
rumma@propartnerid.ee

Oisu porgu oli paljude jaoks tõeline üllatuspaik.
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Patikal oli üle aastate taas oma jaanituli
Üle 20 aasta tehti taas 23. juunil Patikal ühiselt küla jaanituld. Kunagise Vaida sohvoosi
lõppemisega katkes kunagine ilus jaanitule tegemise traditsioon. Ehkki sohvoosikeskus asus
Vaidas, peeti just Patikal tookord jaanituld. Samuti toimusid just Patika kultuurimajas sel ajal
siinse kandi vägevamad peod. Tänaseks on see
kahjuks kaunis mälestus... või harjub rahvas
taas ühisüritustel osalema.
Ehkki jaanitule ametlikuks alguseks - kella seitsmeks olid kohale tulnud vähesed, meelitas muusika tulesüütamise ajaks kohale ka
teisi ning seltskond seadis end mugavalt laudade ümber istuma. Ühiselt söödi-joodi kodust kaasatoodut. Heaks üllatuseks oli rohke
osavõtt, üritusel osales 60-70 inimest.
Pisut enne kella üheksat jõudis kohale ka
Rae abivallavanem Meelis Kasemaa, kes tõi
Võidutule ja vallavalitsuse tervitused pidulistele. Vaatamata esialgsele kartusele, et suureks lõkkeks kokku kantud kännumürakad ei sütti eriti
hästi, sai tuli vägagi kiiresti kuuma ülesse. Peale tule süütamist asuti kohe ka mängude juurde,
mida ootasid eriti pidusse tulnud lapsed.
Alustati poiste ja meeste vägikaika vedamisega. Toimus ka sümboolne vägikaika vedamine, kus meeste võitja Margus Valgmale
tulid vastaseks kuus- seitse poissi (just niipalju neid sinna kaika külge mahtus), kes üritasid Margust ära vedada, kuid see neil ei õnnestunud. Noortel on, kuhu pürgida.

Võistlused jätkusid saapaviskega, millest võtsid lisaks meessoole osa ka naispool alates kõige
väiksematest. Kõige väiksemad viskajad olid vaid
nelja-aastased ja ehkki saabas lohises hoovõtmisel vastu maad, said ka nemad korraliku tulemuse kirja. Mida vanemad võistlejad viskama hakkasid, seda rohkem pöörati tähelepanu visketehnikale. Mitmed mehed tegid endale ruumi hoovõtuks. Juba võistluse alguses viskas Margus
Valgma korraliku tulemuse – 29,90 meetrit, mis
püsis parimana praktiliselt võistluse lõpuni, mil
viimane viskaja Hindrek Vain suutis napi poole
meetriga Marguse tulemust ületada.
Juba päris pimedas toimusid „patsipunumise” ja sangpommi tõstmise võistlused. „Patsipunumises” olid kõige tublimad erinevate
põlvkondadega esindatud Nahkrute naispere,
kes 1 minuti jooksul suutsid nööridesse punuda üle 30 sõlme. Sangpommi tõstis kõige enam
Danel Kunman.
Tantsu ja laulu vahepeal said erinevate
võistluste võitjad mälestuseks Atla mõisa keraamikatöökojas savist valmistatud jooginõud.
Jaanitule ja tehisvalguse valgel said soovijad
tantsida hommikuni. Suur tänu kõigile osalejatele, Einarile ja Toivole abi eest lõkke ülesseadmisel ning Madisele, Tõnisele ja teistele,
kes aitasid muusikaga. Suur tänu ka Rae Vallavalitsusele ja VA Vahekole toetuse ja abi eest.
Margus Vain

Vägikaika vedamises said oma jõudu proovida nii mehed kui poisid. Fotol paremal Margus
Valgma, kes jäigi võitmatuks.

Patika jaanituli süttis vaatamata suurtele kändudele ootamatult kiiresti.

Järveküla perepäev toimus juba kuuendat korda
30. juulil toimus Järvekülas arvult juba kuues
perepäev. On saanud kenaks traditsiooniks, et
korra suve jooksul võtab Järveküla rahvas külavanema Urmas Taali eestvedamisel argiaskeldustest aja maha, et üheskoos veeta üks
sportlik ja lõbus päev.
Päev juhatati sisse laste võidujooksuga,
kus igat osavõtjat ootas finišis ees magus auhind. Soojendusjooks tehtud, võis alustada
sportlike mängudega. Külarahvas sai oma kiirust, jõudu ja osavust võrrelda lausa viiel erineval moel, täpsemalt siis korvpalli vabavisetes, palgihoidmises, noole täpsusviskes, autokummiga vigurjooksus ja saapaviskes. Peeti
ka tuline jalgpallilahing.
Lastele toimus veel jalgratta vigursõiduvõistlus, kus rajale läks väga erinevas vanuses jalgrattureid. Noorim osavõtja oli 2aastane Joosep. Kõige kiiremini läbis raja
Markus, teine oli Indrek ja kolmanda koha saavutas Tarmo.
Perepäeva peaalaks on igal aastal olnud
triatlon. Jalgrattaga tuli sõita kanali äärde, ujuda edasi-tagasi üle kanali ja joosta tagasi finišisse. Kõiki triatloni läbijaid peetakse küla vahel aasta otsa kõvadeks tegijateks. Kui eelmisel aastal läks esikoht külalisele Norrast, siis
seekord tuli võitjaks Järveküla oma mees Marek Lindau. Teise koha sai Rait Raidma ja

Järveküla selle aasta kõige kõvemad mehed
traditsioonilise triatloni stardis. Lisaks rattasõidule ootas mehi ees ujumine ja jooksmine.

kolmanda Gennadi Sedjakin Assakult. Väga
tubli oli koos meestega võistelnud Indrek
Taal, kellest kasvab tõenäoliselt paari aasta
pärast üks esikoha kandidaat.
Õhtu saabudes koguneti küla keskele lõkkeplatsile. On saanud kombeks, et peolaud
kaetakse kodust kaasavõetud toitudega, mille
seast valib žürii välja kõige maitsvama. Selle
aasta meisterkokaks tunnistati Kaia.
Päeva sportlikust osast kokkuvõtet tehes
selgus, et osaledes erinevatel võistlustel kogus tüdrukute arvestuses kõige rohkem punkte Greta Raidma, Maili Suurekivi ja Mariin

Hetk laste võidujooksust, kus igat osalejat
ootas finišis auhind.

Suvi. Poistest olid tublimad Indrek Taal,
Markus Suurekivi ja Rando Kalekin. Naiste tublimad olid Anu Roots, Moonika Apart
ja Kaia Roots. Meeste parimad olid Toomas
Suvi, Rait Raidma, Vambola Paks ja Marek Lindau. Kõik parimad said külavanema
poolt sooja käepigistuse ja väikese auhinna.
Pidu mõnusa pillimehe muusika saatel
kestis hommikutundideni. Aitäh kõigile osavõtjaile ja kohtumiseni Järveküla perepäeval 2006!
Maire Pottisep
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Hobused ja koerad vallutasid Lagedi
Augustis oli Lagedi rahval
võimalus kaasa elada kahele
ratsavõistlusele. Eesti Ratsaspordiliit usaldas kodukandiliikumise- ja ratsaspordiklubile „Lagedi Kanged Kargajad”
korraldada Eesti meistrivõistlused ponide takistussõidus.
Võistlused toimusid 13.-14.
augustil Lagedi kiigeplatsil.
Osalejaid oli Tallinnast, Saaremaalt, Hiiumaalt, Märjamaalt ja mujaltki.
Ratsasport on alati olnud väärikas ja aristokraatlik ala. Võistluste peakohtuniku Malle
Einaste sõnul on kõige konservatiivsem olnud
ratsutajate riietus. Ratsaspordi eripära on see,
et ratsutajad, eriti aga noored ratsutajad, on õrnema soo esindajad, kuid tippu jõuavad ikka
mehed. See pidavat olema kõikide Põhjamaade probleem viimase 10-15 aasta jooksul.
Eesti meistrivõistluste esimesel päeval oli
kõigepealt kavas takistussõit üle 90 cm kõrguste takistuste. Võistlejaid oli 21. Teises sõidus olid takistused 80 cm kõrgusel ning lisaks
Eesti parimatele ratsutajatele said enda ja hobuse oskusi näidata ka algajad ratsutajad ning
noored hobused. Stardinimekirjas oli ligi 40
võistlejat.
Kui Lagedi rammumeeste võistlustel pole Rae valla esindajaid võistlemas olnud, siis
on hea meel märkida, et ratsavõistlustel olid
väljas ka meie valla ratsutajad, kes esinesid
väga edukalt. Esimese võistlusala võitjaks tuli Marit Poltimäe, kes elab ja käib koolis Jüris. Teisel võistlusalal oli autasustatute rivis
Theresa Dee Torjus Lagedilt.
Järgmisel päeval, 14. augustil toimus kahevooruline takistussõit 90-100 cm kõrguste
takistustega. Jätkasid 16 võistlejat. Võistlused
olid tasavägised, pinevus nakatas ka pealtvaatajaid. Auhinnaliste kohtade selgitamiseks pidid medalipretendendid läbima lisavooru ehk
sooritama ümberhüpped.
Lõppkokkuvõttes tuli 2005. aasta Eesti
meistriks ponide takistussõidus ja võitis kuldmedali Kätlin Kiir hobusel Anakee Saaremaa Ratsaspordiklubist. Teiseks jäi Jessica
Raide hobusel Reesi Tondi Ratsaspordiklubist ja kolmandaks Anna Talvi hobusel
Aramis ratsaklubist Kuldne Kabi. Kohalike
rõõmuks ja ergutuste saatel jäi koos kolme teise ratsutajaga neljandat kohta jagama Lagedi
Ratsaspordikoolis treeniv Marit Poltimäe.
Põhivõistlusele järgnes voltižeerimine.
Voltižeerimist võiks rahvakeeli nimetada sportvõimlemiseks hobuse seljas. Hobune jookseb
mööda ringi ja teda ajab edasi, juhib või ra-

Lagedi Derby avatseremoonia, vasakult võistluste korraldajad Aadi Potter ja Ain Unt, Rae vallavanem Raivo Uukkivi ja Sven Sagris.

Lagedi Derbyl tuli nii ratsanikel kui hobustel ületada ka selliseid takistusi.

hustab ringi keskel asuv ajaja ehk kordetaja.
Esimeses osas tuli sammuva hobuse seljas esitada kuuest elemendist koosnev kohustuslik kava. Võisteldi elementide esitamise
puhtuse ja korrektsuse peale. Teises osas tuli
võistlejal seista aja peale traaviva hobuse seljas. Kolmandas osas esitasid võistlejad varem
enda väljamõeldud ja eelnevalt harjutatud trikki. Harjutus või paarist harjutusest koosnev
kava pidi olema ainulaadne ja hindeid saadi
vastavalt sellele, kuidas keegi oma harjutuse
keerukuse või ainulaadsusega suutis kohtunikud ära võluda. Muidugi pidi trikk ka hästi
välja kukkuma.
Voltižeerimisvõistlusele oli Lagedi Ratsaspordikool välja pannud viis võistlejat ja
Rebala Tallid Jõelähtme vallast kaks võistlejat. Kohtunike Kärt Kübarsepa ja Kristin
Keremi hinnete põhjal sai esimese koha Marit Poltimäe, teiseks tuli tihedas konkurentsis
Linda Marie Ormus ja kolmandaks jäi Liia
Laas. Kõik kolm treenivad Lagedi Ratsaspordikoolis. Voltižeerimine kui ratsaspordiala oli
pikki aastaid Eestis varjusurmas. Lagedi Rat-

saspordikool alustas voltižeerimisega mõned
aastad tagasi ja mõni kuu tagasi korraldati Lagedil ka üle-eestiline seminar-koolitus. Tänaseks harjutatakse voltižeerimist loodetavasti
juba mitmes kohas ja ka Rebala Tallide vapper võistkond tuli võistlusele, pakkudes Lagedi voltižeerijatele konkurentsi.

Lagedi Derby 2005
28. augustil korraldas meie klubi Rae Vallavalitsuse rahalisel toetusel „Lagedi Derby
2005”. Ürituse algul märkis Rae vallavanem
Raivo Uukkivi oma tervituskõnes tunnustavalt, et ratsavõistlused on kujunemas traditsiooniks ja neil on kindel koht Rae valla spordiürituste kalendris. Samas avaldas vallavanem heameelt, et ratsavõistlused toimuvad Lagedil, muidu on kõik spordiüritused „Jüri poole kaldu”.
Lagedi Derby 2005 põhivõistluse starti tuli 13 võistlejat. Esimese koha saavutas Veljo
Sinikas hobusel Ramstein Ratsaspordiklubist
Ruttar. Tema autasustamisel mainis võistluse
peakohtunik Mart Maidvee, et Veljo Sinikas
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tõestas, et võistlustrassi on võimalik läbida
kontrollajaga, sealjuures ühtegi takistust maha ajamata. Teisele kohale tuli Paul Argus
hobusel Metaxa Tondi Ratsaspordiklubist.
Peale põhivõistlust panid korraldajad takistused madalamale, et võistlustulle saaksid
asuda noored ratsutajad. Miniderby ehk noorteklassi starti tuli 37 võistlejat. See näitab, et
järelkasv on tugev ja ratsasport on noorte seas
populaarne. Miniderby võitis Marit Poltimäe
hobusel Ikton Lagedi Ratsaspordikoolist. Teisele kohale tuli Birgit Nurmik hobusel Toonik
Tondi Ratsaspordiklubist. Kolmanda koha võitles välja Marilis Karin hobusel Lakay samuti Tondi Ratsaspordiklubist. Kui põhivõistluse ajal oli ilm ilus, siis miniderbi ajal ei pidanud ilmataat kahjuks enam vastu ja keeras vihmakraani kord ühele, kord teisele poole.
Võistluste peakorraldaja, rajameister Ain
Unt vastas pärimisele, kas nii niru ilm
ratsavõistlustel on pigem erand või reegel
muheldes, et Eesti ilm on niisugune, nagu
ta on. Kuna peaaegu igal nädalavahetusel
toimub Eestis mõni ratsaüritus, siis ratsutajad ja ratsud peavadki oskama sõita iga ilmaga. Eks ole see nagu autosõitki, kus juht
peab vastavalt ilmastiku- ja teeoludele kiiruse valima. Noored ratsutajad sõitsidki
võistlustrassil aeglasemalt, pööretes ehk kurvides veelgi hoogu maha võttes ja mäest eriti ettevaatlikult alla tulles.
Nii põhivõistlusel, kui ka miniderbil auhinnalistele kohtadele tulnud tegid peale
autasustamist pealtvaatajate ergutuste saa-
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tel oma traditsioonilise auringi.
Kahe võistlusala vahel tutvustas Sulev
Puumeister oma koeri. Sulev alustas sõnadega, et inimesel on läbi aegade olnud kaks sõpra – hobune ja koer. Esimesena tutvustas Sulev kääbusšnautserit, kes on algselt olnud tallis rotipüüdja, kuid keda kasutatakse praegu
teenistus- või narkokoerana. Teise koerana tutvustati tiibeti mastiffit ehk to khyid, kes oli
algselt Tiibetis munkade kaitsekoer. Kui mungad läksid palverännakule, seoti koera ümber
kett ja kandam. Enne magamaminekut pani
munk koera ketti ja ükski võõras mungale ning
ta varanatukesele ligi ei pääsenud. Praegu kasutatakse mastiffit valvekoerana, kuid dresseeritav ta ei ole. See koer võtab aiaga piiratud ala oma valve alla, iga külalise peab peremees ise aeda laskma.
Sulev Puumeister on ligi 30 aastat tegelnud koertega ja 14 aastat ratsutanud. Praegu
on Sulev To Khyi tõuühingu juhatuse liige ja
koerakasvatuse Yospel omanik. Koos abikaasa Külliga tegelevad nad koerte ja koeraomanike koolituse ning nõustamisega.
Kolmas koeratutvustus tuli pealtvaatajate
seast. Nimelt oli publiku seas tarmukas proua, kes
rääkis julgelt oma terjerist. Erinevalt ülalkirjeldatud koeratõugudest pidavat terjer olema kõikidega sõber ja tegema trikke – annab käsu peale
käppa, heidab lamama, hüppab üles. Nagu on erinevaid inimesi, nii on ka erinevaid koeri.
Rein Karm
Lagedi kodukandiliikumise klubi

Saaremaalt pärit Kätlin Kiir ja tema vapper poni Anakee liikumas Eesti meistritiitli poole.

Rae valla aukodanik Sven Sagris ulatamas Lagedi Miniderby võitjakarikat Marit Poltimäele.
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Algas Jüri kiriku katuse renoveerimine
Augusti alguses jõudis lõpule üks esimene
etapp aastaid planeeritud-oodatud tegevustest Jüri kiriku katuse rekonstrueerimisel.
Sihtasutuse Jüri Kiriku Fond poolt korraldatud hankekonkursil osalenud kolmest restaureerimisfirmast soodsaima pakkumise
teinud AS-iga Irbistero sõlmiti esimese etapi tööde teostamiseks leping ja töövõtja alustas ka rekonstrueerimistööd. Omanikujärelvalvet teostab objektil Ehituskonstrueerimise ja Katsetuse OÜ.
Esimese etapi tööd on sellised, mille tegemise tulemus eriti väljast paista ei ole, küll aga
peaksid need mingil määral tunda andma juba
sellel talvel kirikus viibijatele. Nimelt uuendatakse esmalt niiskuse poolt, aga ka viimases sõjas pommi läbi kahjustada saanud puidust katuse kandekonstruktsioonid ja paigaldatakse soojusisolatsioon kiriku pikihoone ulatuses. Uuendatakse ka osaliselt plekki, et likvideerida kõige
ohtlikumad läbijooksud torniga piirnevas osas.
Nagu vanade objektidega ikka, on juba tänasel päeval välja tulnud ka ootamatusi, mis
kaasnevad konstruktsioonide avamisega – läbijooksude tõttu on osaliselt kahjustatud ka
kaunid sinised ripplaeplaadid.
Esimese etapi tööde lepinguline maksumus koos käibemaksuga on 599023 krooni ja
tööde lõpptähtajaks on planeeritud 6. november 2005.
Kui riigieelarvest taotletud raha ja muud

Vee läbijooksmine on kiriku kandekonstruktsioone tugevalt kahjustanud. Osaliselt on seepärast
kahjustatud ka kaunid ripplaeplaadid.

toetused laekuvad, saame ilmselt järgmise aasta alguses asuda teostama ka teise etapi töid,
mille tulemusel saaks kogu kirikuhoone koos
torniga uue plekkkatte. Et kirikuhoone veelgi
soojapidavamaks ja turvalisemaks muuta, oleme alustamas ka kolmanda etapi tööde ettevalmistamisi (maksumuste väljaselgitamist),
et paigaldada kirikuhoonele topeltaknad ja
täiendada tulekahju- ja valvesignalisatsiooni.
Viimati nimetatud tööde realiseerumine saab
toimuma ilmselt 2007.-2008. aastal.
Sihtastus tänab kõiki toetajaid, tänu kellele on ühe kaunima Jüri aleviku ehitise renoveerimine samm-sammult teoks saamas.
Margus Vain
Sihtasutuse Jüri Kiriku Fond
Juhatuse liige

Uus muuseum kogub Rae valla ja Jüri
kihelkonna pärimusi
Rajatav Rae valla ja Jüri kihelkonna muuseum
alustab pärimuse kogumist. Seetõttu on oodatud kõigi Rae valla ja ajaloolise Jüri kihelkonna endiste ning praeguste elanike mälestused,
vanad jutud, pärimused ja mälupildid nii paikade kui inimeste kohta. Temaatika ei ole piiratud: pange kirja nii tõestisündinud lood kui
naljakad juhtumised, meenutage erilisi kohti ja
kohanimeseletusi, värvikaid isikuid, tähtpäevade (jõulud, jaanipäev, ülestõusmispühad, leeripäev, sünnipäev jne) pidamist, noorte kooskäimisi ja laste mänge, samuti koduseid ravivõtteid, vaimulugusid, unenägude seletusi jpm.
Oma mälestused võite saata ka eluloo vormis – paljudel noortel pole aimugi, kuidas siinkandis vanasti elati. Oleme tänulikud igasuguse
huvitava info eest ja tuleme appi, kui on vaja teha üleskirjutusi, lindistada või pildistada.
Kaastööd võivad olla nii käsitsi kirjutatud kui trükitud, arvutiteksti puhul palume lisaks väljatrükile saata fail aadressil
eli@rae.ee. Oodatud on ka vanad fotod, mille skaneerime ja soovi korral tagastame.
Saadetised säilitatakse rajatavas Rae valla ja Jüri kihelkonna muuseumis, aadressil Jüri, Aruküla tee 9, ning koopiad Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus, Vanemuise 42.

Kaastööde laekumise tähtaeg 1. november 2005. Ülevaade tulemustest esitatakse vallalehes Rae Sõnumid. Saadetistest tehakse ka
kokkuvõte novembri lõpuks, mil tuleme kokku ja peame meeles kõiki osavõtjaid. Muuseumil on edaspidi kavas koostada Jüri kihelkonna pärimusjuttudest raamat, mis väärtustaks
kohalikku ajaloomälu ja traditsioone siinses
tempokalt linnastuvas ümbruses.
Ilma autori nõusolekuta töid ei avaldata.
Kui soovite, et enne materjali avalikustamist
Teiega ühendust võtaksime, lisage sellekohane märge. Kaastöödele palume lisada ka lühitutvustuse (nimi, sünniaeg, elukoht, haridus, amet jne) autori kohta, samuti inimeste kohta, kellelt lood on kuuldud ning saatja kontaktandmed (telefon ja/või e-post).
Samas on teretulnud kõik arvamused
ja ettepanekud, mida uuelt muuseumilt
ootate. Kaastööd ja ettepanekud palun saata: Eli Pilve, Rae Vallavalitsus, Aruküla tee
9, Jüri, 75301.
Nõu saab küsida telefonidel 6056789 ja
56 229 686 ning meiliaadressil eli@rae.ee,
samuti Eesti Kirjandusmuuseumist: MariAnn Remmel, telefon 56568436, meiliaadress mariann@folklore.ee.

Sihtasutust Jüri Kiriku Fond on võimalik rahaliselt toetada Hansapanga
arve 221025520072 vahendusel. Juhul, kui annetaja soovib oma nime
mitte avaldada, palun märkida see
eraldi maksekorralduse selgitusse.

Sihtasutus Jüri Kiriku Fond kutsub
kõiki huvilisi-abilisi 1. oktoobril kell
10.00 Jüri Kirikaeda heakorratalgutele, et üks meie valla vaatamisväärsustest veelgi kaunimaks muuta.

Vallafoto 2005
Viies Rae valla fotoharrastajate kokkuvõttenäituse tähtaeg ehk 2005. aasta
lõpp läheneb vaikselt.
Seetõttu meeldetuletus nii „vanadele”
kui uutele fotohuvilistele: Vallafoto
2005 konkurss-näitusest osavõtuks
võib esitada fotosid
neljas erinevas žanris (inimene, loodus, loomad, vaba teema).
Fotode soovitav formaat on 13x18 või
18x24, suuremamõõtmelised fotod palun tuua raamitult.
Iga foto tagaküljele palun märkida
autori andmed koos telefoninumbriga, võistlusfotod palun tuua Jüri
raamatukokku.
Vallafoto 2005 konkursile on oodatud
ka noorfotograafide ehk
7-17aastaste tööd, kellele toimub eraldi arvestus.
Head pildiplõksimist soovib
huviklubi JüFo!
Täpsem info telefonil 55 78 167
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RAE SÕNUMID

VARIA
SEPTEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
ALFRED PÕLDMÄE
LOVISE PILVIK
LEIDA RANNAMEES
LEOPOLD SAARVA
HELJA HERMASTE
MERIEM ATKEEVA
AINO MÄNNIK
AINO RÄNNE
EVIN HERMASTE
FELIKS-ELDOR AUSLA
MEIDA MÄEVÄLI
ARMILDE VILBU
ENDEL SELKS
VALENTINA KIIR
ANNA KOCH
GALINA SINILA
REIN KARASK
SOFIA VESSELOVA
MAIE KRESSEL
MAI LAURI
ENNO REBANE
UUNO VAHL
LAINE NÕLVAK
SIIVI FREY
VARJE MALSROOS
TAMARA KIBUR
AAVO VIHOL
VALTER JAKOBI
VIKTOR SOOVEER
BORISS KODANIK
TÕNU MARGUS

97
87
83
83
81
80
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Palju õnne!

Augustikuus registreeritud
sünnid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Markus Ivask
Karl Rasmus Dutt
Iris Väinsaar
Robin Leppik
Tommi Suiste
Henry Sarapuu
Linda Pärn
Romili Ernes

Oktoobrikuu Rae Sõnumid
ilmuvad 3. oktoobril.
Reklaamide, kuulutuste ja
infomaterjalide esitamise
tähtaeg on 20. september.

Johannes Tõrs 65
Augusti alguspäevil kogunes Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi üle 200 vabariigis
ja vallas tuntud inimese. Neist pea kolmandik olid Soome Vabariigi esindajad, kes
olid esindatud kindrali ja kolonelite tasemel. Tähistamisele tuli Johannes Tõrre juubel või õigemini pooljuubel, sest eks jää
ju 65 kahe suure juubeli vahele.
Johannes Tõrs on pärit Saaremaalt
Länga külast. Ta on mees, kes on sama sitke kui kadakas ja kes on jõudnud meist
kõigist kümneid korda enam korda saata.
18 aastat laevamehhanikuna merd sõitnud
Juss on olnud õhuakrobaat, tsirkuse vanemtreener, valmistanud vitraažaknad 9
kirikule (nende hulgas Niguliste ja Toomkirik), valanud kroonlühtrid reale vabariigi kirikutele (ka Tartu Ülikooli aulasse).
Ta on ehitanud kodu Arukülla ja taastanud tules hävinud Voldemar Pätsi eramu Lagedil muuseumiks. Täna valvavad
muuseumi õues seisvad 4 tanki, 4 soomusmasinat ja rida kahureid ning Johannes Tõrre organiseerimisel tähistatakse
muuseumi territooriumil kõiki vabariigi
tähtpäevi.
Juubilar kuulub üheksa seltsi ja
ühenduse auliikmete hulka (neist paljud Soomes), teda on autasustatud 10
ordeni ja medaliga ja neist on tähtsaim
Euroopa sõjaveteranide kuldmedal. Johannes laulab Tallinna Meestelaulu Seltsi meeskooris.
Juubeliüritusel tõi vallavanem Raivo
Uukkivi esile, et tänu sünnipäevalapsele
tunneb Rae valda kogu vabariik. Lagedi
esindajad tänasid meest Lagedile au ja
kuulsuse toomise eest.
Johannes Tõrs on heaks näiteks selle
kohta, kuivõrd mitmepalgelised võivad olla inimesed. Ühe elutööd ei jõua kuidagi
kirja panna ja teine võib elu loojangul lugeda kokku õllepudelite säilitatud korgid
ja tõdeda, et on elu jooksul joonud ära 20
000 pudelit. Ja kõik! Olgu Sul veel tervist
ja jõudu edasiste ideede elluviimisel!
Sven-Allan Sagris

Õnnitlused Rae vallavanemalt.

Õnnitlused reservohvitseridelt.

Juubelitervitused vanemalt vennalt.

Juubilar koos pidulistega.

Augustikuus registreeritud surmad
1. Virve Karjus
2. Erich Toomet
3. Heino Jalakas

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

4. Hermeline Rätsepp
5. Leo Otsmann
6. Helmut Heinsoo

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 3700 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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RAE SÕNUMID

Soovime osta
MAAD
Rae vallas.
Tel 6 466 130
Fax 6 444 064
Gsm 55 49 460
e-post toomas@rilanto.ee

Vallaasutus
VAHEKO
otsib

september 2005

KUULUTUSED

Lammutusfirma
pakub tööd
lammutustöölistele,
objekt asub Jüris.

Pakun tööd
laadurekskavaatori
juhile.

Kasuks tuleb oma
auto olemasolu.
Masinapark asub Jüris.

Palk kokkuleppel.
Tel. 51 71 528

TV- ja SATantennide
paigaldus,
projekteerimine

Tel. 51 91 44 67, Thomas

Soovime osta
MAAD
Rae vallas.

pottseppa

Hinnad soodsad,
garantii

Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ

Tel. 56 953 663

Tel. 55 69 38 58

e-post: kivinuka@kivinuka.ee

WORKPOWER
SYSTEMS OÜ KINNISVARAHOOLDUS

Tel. 53417582 ja 6602595

Sanglepa talu
kasvatab
DEKORATIIVISTIKUID

on oma ala
professionaalid,
kes pakuvad
KÜ-tele ja
eramute
omanikele kõiki

HOOLDUS- JA
REMONDITEENUSEID
Tel. 6817269,
56 226 901

www.hot.ee/sanglepa
tel. 5276985
Vaskjala küla Pärna 10

AUTOREMONT ja REHVIMONTAAZH
Rae vald, Vana - Aaviku 10
Tel. 6 725 551 ja 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee

