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Vallavanema pöördumine
Eesti Vabariigi aastapäeva puhul
eebruar on kalendris küll lühim,
kuid vägagi tegevusterohke kuu.
On ju ajalooliselt siin Eesti jaoks
kaks nii tähtsat päeva – Iseseisvuspäev ja
Tartu rahu aastapäev. Lisaks neile on kalendris kirjas mitmed Eesti rahvakalendri tähtpäevad, milledest ehk tuntumad küünlapäev
ja vastlapäev. Uue aja trende järgides on traditsiooniliseks muutunud ka valentini- ehk
sõbrapäev.
Jättes kõrvale rahvakalendri vanemad ja
uuemad tähtpäevad tahaks keskenduda Eesti
ajaloos olulistele sündmustele. Need on tähtpäevad, ilma milleta ei räägiks me täna iseseisvast Eestist.

V

Kronoloogiliselt õiges järjekorras esitatuna on Eesti Vabariigi üheks vaieldamatult
tähtsaimaks sündmuseks Eestimaa Päästekomitee poolt koostatud deklaratsiooni –
“Manifest kõigile Eestimaa rahvastele” –
avalik esitamine 24.02.1918.a. Selles deklaratsioonis öeldakse muuhulgas: “Eestimaa
tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides
kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks
demokraatlikuks vabariigiks”. Sellega kuulutati 24. veebruaril 1918. aastal välja Eesti
Vabariik. Käesoleval aastal tähistame selle
tähtsa sündmuse 87-ndat aastapäeva.
Kindlasti ei ole mitte vähem tähtis Eesti
Vabariigi ajaloos olnud sündmus, mis leidis

Vallavanem Raivo Uukkivi sõnul peame
olema oma esivanemate väärilised ja hoidma nende poolt saavutatut.

aset 2. veebruaril 1920.aastal, kui Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmiti Tartu rahuleping. See lepe lõpetas ligi
poolteist aastat kestnud Vabadussõja, milles

Eesti oli kaotanud 3588 meest ja ligi 14 000
mehe tervise, kuid võitnud oma iseseisvuse.
Mida see lepe tähendas? Ta märkis seda,
et Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust, mille Eesti ise oli deklareerinud pea
2 aastat varem. Võib ju öelda, et see lepe sai
võimalikuks põhjusel, et Venemaa oli räsitud
I maailmasõjast ja kodusõjast, kuid on üheselt selge, et tegemist oli demokraatia
võidukäiguga. Ehk teisisõnu süüvimata
põhjustesse, miks Nõukogude Venemaa
allkirjastas selle leppe, oli see lepe siiski
aluseks Eesti riigi iseseisvuse kinnitusele ja
tagas ka tema õigusliku järjepidevuse.
Ajaloost on kahjuks teada, et ühe teise ja
palju salajasema leppega see õiglusjärgsus
mõneks ajaks reeturlikult katkestati.
Kindel on fakt, et kui meie esivanemad ei
oleks suutnud jõuda üle 85 aasta tagasi Tartu
rahu leppeni, siis oleksime ka täna – kes
rõõmsalt ja kes vähemrõõmsalt, ühtse suure
pere liikmed ja võiks ka arvata, et eelmise
sajandi 80-ndate lõpus poleks alguse saanud
liikumine, mis viis meid taasiseseisvumiseni.
Eeltoodud tähtpäevade puhul tervitan
kõiki Rae valla kodanikke ja loodan, et me ei
unusta oma esivanemate võitlusi ja võite
ning me püüame olla oma esivanemate
väärilised ja hoida nende poolt saavutatut.

EESTI VABARIIGI 87. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
23. VEEBRUARIL
RAE KULTUURIKESKUSES
19.30
Saabumine
20.00
Õhtu avamine

bossa nova, jazz, eesti autorite looming
HELIN-MARI ARDERI KVINTETT
Tantsuks mängib ansambel MAHE
Tantsuvaheajal tango-õpetus Eve Aunverilt

Sissepääs kutsega või piletiga
Pilet 35 krooni

24. VEEBRUARIL
10.30
11.00

Küünalde asetamine kalmudele ‘
Jüri kalmistul
Kaitseliitlaste rivistus ja lillede
asetamine mälestussamba
jalamile Jüri kirikuaias
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Rae valla
vanim kool
saab 220aastaseks
See oli 1785.aasta 11. detsembril, kui Jüri kirikuõpetaja Jacob
Johann Höppener kirjutas Tallinna Keiserlikule Kõrgeaususele
Provintsiaalkonsistooriumile saadetud aruandes: “Kihelkonnas
on üksainuke talurahvakool ja nimelt Lagedi kroonumõisa all,
milles ametis tubli koolmeister.”
Selline on Rae valla vanima kooli ajaloo algus, tänavu möödub sellest algusest 220 aastat. Kahjuks puuduvad meil sajast järgnevast
aastast andmed kooli ja hariduselu arengu
kohta Lagedil. Järgmised mälestused on
alles 19. sajandi 60ndate aastate lõpust:
“Umbes 2-3 aastat enne koolimaja ehitust
õpetati lapsi lugema ja kirjutama “Hindreku”
talus; õpetajaks oli Reinta saunast Jüri
Meinkskopp. Õpetust said ainult vaesemate
vanemate lapsed...”
Esimese koolimaja ehitustööd algasid
1871. aasta kevadel ja kestsid suve läbi.
Tolleaegse Lagedi valla protokollist võime
lugeda: “... Ja pittasid arro Koolimaja ehhitamise pärrast, ja arwasid igga perre peale 8
palki weddata ja igga vabbatikkule kel hobbune on, üks nelja süllane palk veddata.”
Tänapäeval on kool meil endiselt olemas,
kaasajal nime all Lagedi Põhikool. Juba üle
60 aasta ei õpetata lapsi enam selles külameeste toodud palkidest ehitatud majas, vaid
alates 1938. aastast praeguseni püsivas kivihoones. Tollal Eesti ühes moodsamas, vahepealsetel aastatel juurdeehitusi saanud ja
nüüd paraku hädasti remontivajavas, kuid
siiski endiselt omamoodi hubases ja armsas
majas.
Sünnipäevadel on tavaks rääkida headest
asjadest. Vähehaaval on ka Lagedi kool
muutunud kenamaks ja kaasaegsemaks. On
valminud kolmanda korruse juurdeehitus,

mis aitab veidi leevendada ruuminappust.
Täielikult on uuendatud tualettruumid ja
sööklaosa, remonditud kunstiklass. Ümber
koolimaja on paigaldatud drenaa ning
soklile on tehtud hüdro- ja soojusisolatsioon.
Alates 2004. aasta algusest töötab kaasaegne
veepuhastusseade ja kooli vesi vastab kõigile nõuetele. Saalis valmis hiljuti uus parkettpõrand ja ka enamus koolimaja akendest on
nüüd uued.
Aga kool ei ole ainult koolimaja. Palju
tähtsam on see, kes ja kuidas siin lapsi õpetab. On hea meel tõdeda, et meie koolis on
kõik õpetajakohad täidetud ja kõiki õppeaineid annavad oma eriala hästi tundvad
õpetajad. Meie kooli lõpetanud pole kusagil
hätta jäänud, paljud on edukalt jätkanud oma
haridusteed pealinna parimates koolides.
Enamik meie kooli lõpetanutest tulevad rõõmuga siia, oma vanasse koolimajja tagasi ja
mitte ainult pidutsema, vaid ka siis, kui on
vaja kooli nõu ja jõuga toetada.
Kindlasti on need 220 aastat kooliõpetust
Lagedil jätnud kohalikku ellu tugeva jälje.
Nii külameeste ühiselt rajatud koolimaja,
siiani toimivad kooli ja aleviku ühised üritused ning kindlasti kõige rohkem nende
sadade laste (küllap ka lapsevanemate) pingutused ja vaev hariduse omandamise raskel
teel on paljuski määranud Lagedi aleviku
arengu.
Ükski kool ei saa toimida eraldatult ümb-

ritsevast ning ka Lagedi koolil on olnud alati
palju häid sõpru ja abilisi. Mul on hea võimalus tänada Harju Maavalitsuse Haridusosakonda, Rae Vallavalitsust, paljusid ettevõtteid ja asutusi, kes pole kunagi keeldunud
kooli aitamast. Tänusõnad Lagedi aleviku
aktiivile ja kooli hoolekogule.
Erilised tänud ja õnnitlused juubeli puhul
aga kooli õpetajatele, töötajatele ja muidugi
neile armsatele väikestele ja veidi vähem
väikestele poistele ning tüdrukutele – meie
õpilastele, kogu Lagedi Põhikooli kooliperele!
Jüri Järvik
Lagedi Põhikooli direktor

Lagedi
Põhikooli
vilistlaste
kokkutulek
Lagedi Põhikooli
220. aastapäeva pidulik
aktus ja vilistlaste
kokkutulek toimub
26. veebruaril algusega
kell 17.00 Lagedi
Põhikoolis.
Koolimaja avatud alates
kella 15.00.
Eelregistreerimine ja info
telefonidel 676 6237,
566 01887 või Lagedi
Põhikoolis.
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Tartu Rahu 85.aastapäev
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis

“Meile ei ole vabadust kingitud, meie oleme ta ise kätte
võidelnud” (Konstantin Päts)
5. veebruaril tähistas Eesti Vabadusvõitluse
Muuseum Lagedil Tartu Rahu 85. aastapäeva. Aasta 1920 tähistas meie väikesele rahvale Vabadussõja võitu ja sellele järgnevat
Tartu rahu, millele kirjutati alla Tartus,
2.veebruari ööl kell 00.45. Sündis Eesti
Vabariik, mille vilju meie maitseme ka
käesoleval ajal.
Üritus algas keskpäeval, kui Vabadusepargis kõlasid leinakellad ja undas sõjaaegne õhurünnaku sireen. Vabadussõjaaegsetes mundrites sõdurid sammusid
tõrvikutega muuseumi eest mälestusristi
juurde. Peale muuseumi juhataja Johannes
Tõrsi peetud avakõnet süütasid sõdurid
mälestustule. Mälestuspalvuse pidas kaitseväe peakaplan kol. Tõnis Nõmmik. MLS
Tallinna meeskoori esituses Jüri Rendi ja
prof. Kuno Arengu juhatusel kõlas Eesti

Vabariigi hümn. Mälestusristi jalamile asetati pärjad Rae ja Raasiku valla, Läti, Leedu
ja USA saatkondade, Kaitseliidu Harju Maleva, Eesti Kaitsejõudude, Tallinna Merekooli ja suursaadikute ning atasheede poolt.
Esmakordselt lehvisid lipumastides
kõrvuti Eesti Vabariigi lipuga ka USA, Inglise, Läti, Soome, Rootsi, Kanada ja Taani
riigilipud. Need riigid toetasid Eestit Vabadussõjas nii materiaalselt kui ka sõdalastega.
Seejärel suundusid külalised ja võõrustajad dok. prof. Rein Helmele püstitatud
mälestussamba juurde, mille jalamil pidas
kõne Einar Laigna. Varalahkunud Rein
Helme oli EVVML esimene auliige. Tema
mälestuseks asetasid mälestussamba juurde
lilli Johannes Tõrs ja abikaasa Eneke Helme.
Muuseumi siseruumides oli üles seatud
Tartu rahu 85. aastapäevale pühendatud näitus. Näituse lindi lõikas pidulikult läbi Rae
vallavanem Raivo Uukkivi ning Kaitseministeeriumi esindaja kap. Toivo Lipstok.
Külalistest võttis sõna endine vabadusvõitleja hr. Mart Niklus. Külalised Soome

Vabariigist kinkisid muuseumi kogusse
temaatilisi raamatuid. Richard Riitsaare
(sünd. 26.02.1905) tütretütar kinkis muuseumile oma Võrumaal metsavennana 1944.
aastal langenud vanaisa hinnalise paraadmõõga. Tänu sellele, et mõõk oli Nõukogude
ajal elumaja katuse sees peidikus, on ta tänini hästi säilinud ja tallel.
Lõunaks pakuti sõdurisuppi ning külalistele demonstreeriti 1919. aasta Narva kaitselahingut. Peale seda korraldati muuseumi
ruumes Rae vallavanema, Kaitseministeeriumi esindaja ning muuseumi juhataja pidulik vastuvõtt.
Lõpetuseks tahaks teha ettepaneku korraldada tulevikus muuseumis temaatilisi üritusi ka oma valla rahvale. Soovime tänada
ürituse läbiviimisel osutatud abi eest nii Rae
vallavanemat kui ka volikogu.
Head Eesti Vabariigi Iseseisvuspäeva
kogu Rae valla rahvale soovides
Johannes Tõrs
EVVML juhataja
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Kirikukopli pargist
saab kaasaegne
vabaajakeskus

Juunikuus ootavad Kirikukopli pargis kõiki vallaelanikke
korralik 730-meetri pikkune jooksurada, korvpalliplats, laste
mänguväljakud ja piknikukohad. Noorte jaoks valmib Jüri
kiriku vastas, Aruküla tee ääres olevas pargis skatepark,
vanemate inimeste jaoks on jalutusrajad ja istepingid.
Pargi korrastamine läheb kokku maksma
ligi 3,6 miljonit krooni, selle raha eest valmib Jüris korralik kaasaegne vaba aja
veetmise kompleks. Sihtotstarbeliselt on
riigilt saadud 300 000 krooni, ülejäänu on
vallaraha. Pargi korrastajate sõnul on
rahaline number üks asi, kuid asja sisuline
pool hoopis teine. Kui praegu käivad rulluisutajad tihtipeale Tallinnas Lauluväljakul sõitmas, siis suvel saab oma lemmikharrastustega tegeleda üsna kodu ligidal.
Kirikukopli pargi korrastamise idee
autor Veigo Gutmann ütles, et asi sai teoks
tänu ühistegevusele ja koalitsioonile, kes
sai aru, et vaba aeg on oluline osa inimeste

Külade piirid
täpsustuvad

elust. “Kehakultuuri ja spordiga tegelemine maandab inimeste stressi ning viib noori suitsust ja narkootikumidest eemale,”
sõnas Gutmann.
Pargi ehitus algas eelmise aasta septembrikuu lõpul, Reformierakonna eestvõttel on kahe aasta jooksul käidud parki
talgute korras neli korda koristamas.
Metsatööde käigus koguti kokku 10 koormat võsa, lisaks sellele mitu konteineritäit
muud prahti.
Projekti käigus säilitatakse maksimaalselt väärtusliku kõrghaljastust, viiakse maasse soojatrass, puhastatakse tiik,
renoveeritakse pumpla ja korrastakse
drenaa .

Rae Vallavalitus avalikustab 21.veebruarist 2005 – 7.märtsini 2005 Rae valla küla
piiride täpsustamise plaani koos Rae Vallavolikogu otsuse eelnõuga vallamajas Aruküla tee 9, Jüri alevik, kabinet nr 229 kõrval oleval seinal (stendil). Omapoolseid
ettepanekuid saavad esitada Rae valla
alalised elanikud või kinnisasja omanikud.
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Aktiivne pühapäev
suusarajal
Samal ajal, kui 4000 inimest olid asunud
Lõuna-Eesti metsade vahel 35. Tartu maratoni rajale, kogunes seltskond kohalikke
inimesi Jüri Gümnaasiumi taha metsa, et
puhastada järjekordne suusaraja lõik võsast.
Seekordne talgupäev suusarajal oli kohale toonud rekordarvu talgulisi. Esmakordselt võis talguliste arvu kirjutada kahe
numbriga ja seda vaatamata suhteliselt lühikesele teavitusajale kohaliku elu foorumis
www.raekodanik.ee. Lisaks allakirjutanule
olid kohal Agu Laius, Heli Niin, Meida ja
Tõnu Ruudna, Raivo ja Raido Uukkivi ning
Margus Koppel, Janar Sõlg, Erki Saks ja
Priit Pästlane Jüri jalgpalliklubist.
Kuna ilmaprognoos lubas tõsist tormi,
asuti kiiresti tööle. Kui metsaserval oli veel
tuult tunda, siis metsavarju jõudes tundus
juba meeldivalt vaikne. Paari tunniga sai puhastatud umbes 150 meetrit 5 meetri laiust
rada. Kui võsa maha võetud, veeti kaks palki
üle kuivenduskraavi, et järgmisel korral rajada sellele kohale sild. Tööd lõpetatud, joodi
ühiselt kodust kaasa võetud teed ja söödi
kooki.
Kes kohal ei olnud ja küsivad, et kas
nüüd lõpuks on suusarada valmis, tuleb kurvastusega öelda, et tööd on veel päris palju.
Siinkohal tooksin võrdluseks vastvalminud
Pirita valgustatud suusarajad. Nimelt toimusid analoogsed talgud Pirita jõe kaldapealsetel suusaradadel ca 15 aastat tagasi, et täna
korralikel radadel suusatada saaks.
Planeeritaval suusarajal on tööd teha veel
palju: puhastada mõned rajalõigud, vedada
täitepinnast, korrastada olemasolevad ja rajada uusi kuivenduskraave, paigaldada korralik puukoorest ja saepurust rajakate jne.
Loodetavasti võtab Jüri suusaradade lõplik valmimine aega vähem kui ülalnimetatud
15 aastat, kuid 2-3 aastat on ehk reaalne. Selle juures on muidugi väga tähtis, et suusaradasid hooldatakse regulaarselt nii suvel kui
talvel.
Suur, suur tänu kõigile talgulistele ja loodame ka edaspidisele kaasalöömisele.
Margus Vain

Jüri Raamatukogu
on tunni võrra
kauem avatud
Alates 1. veebruarist on
Jüri Raamatukogu avatud
iga päev tund aega
kauem kui seni.
Uued ajad:
E ja K 10-18
T, N, R 10-17
L 10-14
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Uus alajaam Järvekülas parandab
elektrivarustust mitmetes külades
17. jaanuaril võeti Põhivõrgu
ja Jaotusvõrgu poolt vastu
uus Järveküla alajaam, mis
on ehitatud Tallinna ja selle
ümbruse elamupiirkondade
elektriga varustamiseks.

Kaasaegne Järveküla alajaam vähendab elektrikatkestusi ja võimalikke pingekõikumisi.
Lepingule kirjutavad alla Põhivõrgu juhataja Henn Jõe (paremal)
ja AS Siemens juhatuse esimees Aavo Tihamäe (vasakul).

Võrguettevõtjad investeerisid ligikaudu 35 miljonit krooni
selleks, et pakkuda parema kvaliteediga võrguteenust ja
tagada ettevõtetele tootmise arendamiseks lisavõimsus.
Alajaama ehitustööd algasid 2004. aasta mais ja objekt
pingestati 7.detsembril.
Valminud alajaam parandab kaasaegse tehnika kasutamise abil kõige otsesemalt elektrivarustuse kvaliteeti
kodu- ja äriklientidele Kiili ja Rae valdades, eelkõige

Järvekülas, Mõigus, Peetris, Assakul, Lehmjas, Raudalus
ja Luigel, vähendades nendes piirkondades võimalikke
katkestusi ja pingekõikumisi.
Tööd alajaama ümbruskonna elektrivõrgus veel jätkuvad. Jaotusvõrgu investeeringutest on nimetatud piirkondade ja Järveküla alajaama sidumiseks kavandatud kokku
kasutada 41,5 miljonit krooni.

Lagedi-Tallinn bussiliin sõidab uuel marsruudil
Alates 25. jaanuarist sõidab bussiliin nr. 254 Lagedi-Tallinn pisut
muutunud marsruudil.
Liin on käigus tööpäeviti ning läbitakse järgmised peatused:

Tuulevälja, Keskküla, Kooli, Lagedi, Rauna, Kiviku, Mustakivi,
Laagna, Kotka kauplus, Paesilla, Uuslinn, Autobussijaam, Keskturg,
Kunstiakadeemia ning Sakala keskus.

MAAKONNA BUSSILIIN NR 254
LAGEDI - TALLINN
TP
7:15
7:30
7:37
7:46
7:50

TP
8:30
8:37
8:46
8:50

9:30
9:37
9:46
9:50

10:30
10:37
10:46
10:50

11:30
11:37
11:46
11:50

TP
14:15
14:20
14:28
14:35
14:40

TP

TP

TP
17:55
18:00
18:07
18:15
18:20

TP

15:30
15:37
15:45
15:50

TP

16:40
16:47
16:55
17:00

TP

TP

19:00
19:07
19:15
19:20

Tuulevälja
Lagedi
Mustakivi
Autobussijaam
Sakala keskus

Tuulevälja
Lagedi
Mustakivi
Autobussijaam
Sakala keskus

TP

TP

TP

TP

8:30
8:13
8:06
8:00

9:30
9:13
9:06
9:00

10:30
10:13
10:06
10:00

11:30
11:13
11:06
11:00

13:57
13:47
13:40

TP

TP

TP
17:55

TP

TP

15:30
15:07
14:57
14:50

16:40
16:17
16:07
16:00

19:00
18:44
18:36
18:30

20:00
19:44
19:36
19:30

17:35
17:22
17:15

TP
14.15
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Ülevaated vallavalitsuse istungitelt
Vallavalitsuse 25. jaanuari istungi päevakorras oli 39 punkti.
Ühekordset toetust otsustati maksta 14le
inimesele põhiliselt ravimite, toiduainete
ostmiseks ja matusetoetusteks.
Kinnitati sportlase premeerimise kord
(sellest tänases lehes pikem uudis). Moodustati sporditegevuse toetuse taotluste
läbivaatamise komisjon koosseisus Enn
Mänd, Raul Kinks, Heli Niin, Krista
Koppel ja Agu Ojasoo.
Otsustati teha vallavalitsuse 25.mai 2004
määruses nr.5 muudatused seoses karistusseadustikuga ja sellega, et keskkonnajärelevalve inspektoril oleksid kohtuvälise menetleja õigused.
Kinnitati projekteerimistingimused Assaku aleviku sideliinide juurdepääsuvõrgu
rekonstrueerimise ja laiendamise ning
jaamaseadmete konteineri sidumise ehitusprojekti koostamiseks. Otsustati välja
anda 10 ehitusluba ja 2 kasutusluba.
Kinnitati mitmete kinnistute detailplaneeringute lähtetingimused (Vaida aleviku ja
Suuresta küla Saare tee 31, 35, 39 ja
Saarevälja kinnistud, Järveküla küla
Männi tee 3, Veskitaguse küla UusMändjõe kinnistud). Otsustati vastu võtta
ja avalikustada järgmiste kinnistute
detailplaneeringud: Varivare-2, Aaviku
küla Vana-Aaviku 14-1. Kehtestati Jüris
Aruküla tee põik 8 asuva Karu kinnistu
detailplaneering. Otsustati algatada volikogu otsuste eelnõud, mis puudutavad

mitmete kinnistute detailplaneeringute
algatamisi (Lagedi alevik Jüri tee 55a,
Rae küla Raki kinnistu maatükk I, Kopli
küla Uus-Vahtramäe kinnistu, Kopli küla
Mäeotsa kinnistu maatükid I ja II,
Veneküla küla Kalda kinnistu). Toetati
volikogu otsuse eelnõud Rae küla Vahesoo-4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamiseks.
Toetati volikogu määruse eelnõud, et vanempedagoogi palgaaste peaks olema 22
ja palga alammäär 7510 krooni.
Otsustati muuta Lagedi alevikus Kesa katastriüksusel I olevate hoonete endine
aadress Kooli 20 aadressiks Kooli 22.
Muudeti vallavalitsuse 17. juuni 2003
korraldust, kuna maa maksustamishind
on muutunud. Ostueesõigusega erastamise küsimused otsustati seoses maadega
aadressitel Kodala 23, Saare tee 25, Kalda põik. Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsiooni määramine aadressil Kadaka 22. Toetati Laiba
katastriüksuse jagamine 9 erinevaks
katastriüksuseks.
Kinnitati Riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel pensionisaajate 2005.aasta
maamaksust maksuvabastuse saajate
nimekiri.
Kinnitati vallavalitsuse keskkonnateenistuse põhimäärus. Toimus maa-ameti ning
arengu- ja planeerimisameti põhimääruste esimene lugemine.
Kohapeal algatatud asjade seas kuulati ära
vallavanema informatsioon konkursi

“Harjumaa Aasta Ettevõtja 2004” kohta.
Järgmiseks istungiks valmistatakse ette
eelnõud vee- ja kanalisatsiooniga soodusliitumise tingimuste ning piirhindade
kohta. Kuulati ära informatsioon väljakuulutatud konkursside kohta.

Vallavalitsuse 1. veebruari istungi päevakorras oli 24 punkti, istungilt
puudus puhkusel viibinud abivallavanem Enn Mänd.
Otsustati maksta ühekordset toetust 6le
inimesele. Vaida tantsugrupile määrati
rahaline toetus 2000 krooni osalemiseks
tantsufestivalil “Koolitants 2005” ja
MTÜ Eesti Vabadusvõitluse Muuseumile
20000 krooni.
Otsustati maha kanda põhivara jääkväärtusega 27 558 krooni, tegemist on põhiliselt koolides ja raamatukogudes olnud
aegunud arvutustehnikaga.
Toetati üürilepingu sõlmimist Evi Poltiga
juuksuritöökoja pidamiseks ruumis
aadressiga Aruküla tee 25, Jüri. Üürilepingu tähtaeg on 31. detsember 2007.
Kinnitati Maa-ameti ning Arengu- ja planeerimisameti põhimäärused.
Algatati volikogu otsuste eelnõud, mis on
seotud kolme detailplaneeringuga (Vaskjala küla Marija kinnistu, Ülejõe küla
Pilge pereelamute grupi, Vaskjala küla
Nurga kinnistu ). Anti kirjalikud nõusolekud osaühingule Jaotusvõrk, samuti

Määrati kindlaks spordisaalide, aulate ja raamatukogude kasutamistasud
8. jaanuari vallavalitsuse istungil kinnitati
spordirajatiste, aulate ja raamatukogude
saalide kasutamistasud. Munitsipaalkoolide
aulate ja raamatukogude saalide kasutamistasu on 70 krooni tund. Rae Vallavolikogu
saali üür on 100 krooni tund.
Spordirajatiste puhul on hinnad
järgmised:
Vaida Põhikoolis võimla kasutamistasu
tööpäeviti laste ja noorte treeninggrupile
100 kr tund
tööpäeviti spordiklubidele 150 kr tund
laupäeval, pühapäeval 100 kr tund
Jüri Gümnaasiumis võimla kasutamistasu
tööpäeviti laste ja noorte treeninggrupile
100 kr tund
tööpäeviti spordiklubidele 300 kr tund
laupäeval, pühapäeval 100 kr tund
jõusaali kasutamine 10 kr tund inimese
kohta

Jüri Gümnaasiumi staadion 100 kr tund
Lagedi Põhikooli võimla kasutamistasu
10 krooni tund inimese kohta
Laste ja noorte treeninggrupi all mõeldakse neid, kus treeningutel osalejatest on
vähemalt 90% kuni 19-aastased. Jõusaali
kasutamine on spordiklubile tasuta, kui
spordiklubi on üürinud võimla.
Spordirajatiste kasutamiseks esitab
taotleja kirjaliku avalduse spordirajatise haldajale. Spordirajatiste kasutamisaegade
koostamisel on haldaja kohustatud järgima
põhimõtet, et laste ja noorte treeningajad
planeeritakse võrreldes täiskasvanute
treeningaegadega varasematele kellaaegadele
Rajatiste kasutamisetasust saadav summa
suunatakse valla tulude eelarvesse.
Rae Kultuurikeskuse ruumide kasutamistasud
Suur saal (mööbli asetust ei muudeta)

80 kr tund
Suur saal koos lava kasutamisega (mööbli
asetust ei muudeta) 100 kr tund
Suur saal lava ja kõrvalruumide kasutamisega 150 kr tund
Suur saal lava, kõrvalruumide, heli- ja
valgustehnika kasutamisega 180 kr
Fuajee 50 krooni tund
Rõivistu 30 kr tund
Kaaretuba 50 kr tund
Rae vallas tegutsevate MTÜ-de, valla
ametiasutuste ja hallatavate asutuste, Harju
Maavalitsuse ning valla külade poolt kultuuriürituste korraldamisel tööpäevadel kella
09.00 kuni 22.00 on Rae Kultuurikeskuse
ruumide kasutamine tasuta. Puhkepäevadel
ja riiklikel pühadel ning tasuliste ürituste/tegevuste korral kehtib ööpäevaringselt
Rae Kultuurikeskuse ruumide üüri hinnakiri.
Tasuliste ürituste/tegevuste puhul, mis on
valla elanike vaba aja sisustamiseks on üür
10% piletite müügist saadavast tulust.
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anti neile 2 ehitusluba. Otsustati anda 5
kasutusluba. Algatati Peetri küla Salu tee
1,2,3,4,60,62,65,34,36 kinnistute detailplaneeringud ja kinnitati neile lähtetingimused. Kehtestati Jüri aleviku Võsa
tn 15 kinnistu detailplaneering.
Otsustati muuta üht varasemat korraldust
ja tühistada varasem vallavalitsuse korraldus seoses maa suuruse ja maa maksustamishinna muutumisega. Muudeti
2001. aasta korraldust seoses Vapra kinnistu riigi omandisse jätmisega. Määrati
kindlaks Urvaste külas asuva vaba metsamaa Kärnerisauna maaüksuse piirid ja
suurus ning seoses sellega tunnistati
kehtetuks vallavalitsuse 12.detsembri
2001. aasta korraldus.
Tehti otsus Aruküla tee 43 maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta.
Kohapeal algatatud asjade seas kuulati ära
Enno Harmipaigu info Suureloigu ja Küti
maaüksustega seotud probleemide kohta,
mis tekkisid seoses ELVESO tegutsemisega vee-ettevõtjana. Vallavanem andis informatsiooni Ege Hirve poolt saadetud vaide kohta. Otsustati anda ehitusluba
Margus Valgmale. Jurist Gunnar Nuuma
tutvustas valitsuse strateegiadokumendi
„Eesti edu 2014“ ideekavandit.
Vallavalitsuse 8. veebruari istungi päevakorras oli 31 punkti, istungilt
puudus puhkusel viibinud abivallavanem Enn Mänd.
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Ühekordset toetust otsustati maksta 8le
inimesele põhiliselt ravimite ostmiseks,
samuti otsustati maksta 870 krooni Lastemisjonile.
Toetati FIE Ivar Espenbergi poolt esitatud
taotlust maksta Vaida lasteaias ja koolis
toimuvate keraamikaringide jaoks 5000
krooni.
Kehtestati Rae valla koolide spordirajatiste, aulate ja raamatukogude saalide kasutamistasud (sellest pikem uudis tänases
lehes).
Anti luba viia läbi Rae Kultuurikeskusel
vastlapäeva üritus 13. veebruaril 2005
kell 12-14 Lehmja tammikus Jüri alevikus.
Vallaasutuse Vaheko direktoriks kinnitati
tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2005
Jaan Hiio.
Algatati kaks volikogu määruse eelnõud,
mõlemad seotud Rae valla omandis olevate eluruumidega. Esimene neist puudutab eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korda ning teine
nende eluruumide üürimist taotlevate
isikute üle arvestuse pidamise korda.
Algatati volikogu otsuse eelnõu Limu
külas asuva Järve kinnistu katastriüksuste
sihtotstarbe kohta. Anti välja viis ehitusluba ja kaks kasutusluba. Kinnitati Peetri
küla Vägeva elamukvartali hoonestuskava. Kinnitati järgmiste ehitiste projekteerimistingimused: Peetri ja Järveküla
külade uute sideliinide ja jaamaseadmete
konteineri ehitusprojekti ning Aaviku
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küla Jüri tehnopargi territooriumile rajatava jaotusalajaama toitekaablite ja JüriPikavere ja Jüri -Nabala õhuliinide toite
üleviimiseks Jüri jaotusalajaama ehituseks.
Kinnitati Soodevahe külas asuva VanaUuetoa, Vaskjala küla Karba kinnistu
maatüki I ja Kurna küla Tamme kinnistu
detailplaneeringute lähtetingimused. Kinnitati Veneküla küla Sinnika kinnistu
detailplaneering. Otsustati Sinika talu
nime muutmine Liivoja taluks.
Võeti vastu kaks korraldust, mis muudavad vallavalitsuse kahte varasemat korraldust. Mõlemad seotud maa ostueesõigusega erastamist. Tehti otsus Kuristaugu
maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta ning õigusvastaselt võõrandatud maade Ussiaugu-15 ja Jrl. nr 101-le
Lit.B maa kompenseerimise menetluste
alustamise kohta. Otsustati Liiva-I ja Liiva-II katastriüksuste jagamine vastavalt
neljaks ja kolmeks uueks katastriüksuseks. Toetati Jüris Aruküla tee 57 ja
Aruküla tee 69 omavaheliste katastriüksuste piiride muutmist.
Kohapeal algatatud asjade seas toimus
jaanuarikuus esmakordselt valla elanikeregistris registreerunute vahel 1000kroonise kinkekaardi loosimine. Selle
võitis Peetri küla elanik Raul Rannaste.
Samuti kuulati ära info vallavanemale
esitatud taotluse kohta.

Kinnitati sporditegevuse preemiate kord
Vallavalitsuse 24.jaanuari
istungil määras vallavalitsus,
et sporditegevuse preemiat
on õigus taotleda isikul, kelle
elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Rae
vald vähemalt 1 aasta.
Võistkondadest võivad preemiat taotleda need grupid,
kelle koosseisus on vähemalt
80% isikud, kelle elukohana
Eesti Rahvastikuregistris on
registreeritud Rae vald vähemalt 1 aasta.

Preemiad makstakse rahaliste võimaluste
olemasolul välja 1 kuu pärast valla eelarve
vastuvõtmist eelmisel kalendriaastal saavutatud tulemuste eest. Preemia suurus
määratakse Rae Vallavalitsuse korraldusega
kultuuri- ja haridusameti ettepanekul. Premeeritakse sportlast või võistkonda, kes on
saavutanud järgmise tulemuse:
Vabariigi valdade mängudel saavutatud kohtade eest premeeritakse järgmistelt:
sportlane:
I koht
kuni 1000 krooni
II koht
kuni 500 krooni
III koht
kuni 300 krooni
võistkond:
I koht
kuni 3000 krooni
II koht
kuni 2000 krooni
III koht
kuni 1000 krooni
Eesti noorte ja täiskasvanute meistrivõistlustel (v.a. veteranid) saavutatud
kohtade eest premeeritakse järgmiselt:

sportlane:
I koht
kuni 2000 krooni
II koht
kuni 1500 krooni
III koht
kuni 1000 krooni
võistkond:
I koht
kuni 10 000 krooni
II koht
kuni 5000 krooni
III koht
kuni 3000 krooni
Harju maakonna noorte, täiskasvanute (v.a veteranid) meistrivõistluste saavutatud kohtade eest premeeritakse
järgmiselt:
sportlane: I koht kuni 1000 krooni
võistkond: I koht kuni 4000 krooni
TV-10 olümpiastardi vabariikliku seeriavõistluse etapil ja finaalis Rae valla
kooli esindanud õpilast premeeritakse
saavutatud kohtade eest järgmiselt:
I koht
kuni 700 krooni
II koht
kuni 500 krooni
III koht
kuni 300 krooni
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teatab järgmiste detailplaneeringute
algatamisest:
Jüri alevikus asuva Aruküla tee põik 4a
ja 4b kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 18.jaanuari 2005 korraldusega nr 66
Peetri külas asuva Salu tee 1, 2, 3 ja 4
kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 1.veebruari 2005 korraldusega nr 121
Peetri külas asuva Salu tee 60, 62 ja 65
kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 1.veebruari 2005 korraldusega nr 122
Peetri külas asuva Salu tee 34 ja 36 kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 1.veebruari 2005 korraldusega nr 123
Järveküla külas asuva Männi tee 3 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11.jaanuari 2005 otsusega nr 353
Veneküla külas asuva Kalda kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8.veebruari 2005 otsusega nr 360
Kopli külas asuva Mäeotsa kinnistu
maatükkide I ja II detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8.veebruari 2005 otsusega nr 359
Rae külas asuva Raki kinnistu maatükk
I detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8.veebruari 2005 otsusega nr 357
Lagedi aleviks asuva Jüri tee 55A kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8.veebruari 2005 otsusega nr 356
Vaskjala külas asuva Marija kinnistu

VALLAVALITSUS
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8. veebruari 2005 otsusega nr 361
Vaskjala külas asuva Nurga kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8.veebruari 2005 otsusega nr 362
Kopli külas asuva Uus-Vahtramäe kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8.veebruari 2005 otsusega nr 358
järgmise detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamisest:
Järveküla külas asuva Teoni VII kinnistu detailplaneering
Kehtetuks tunnistatud Rae Vallavolikogu 11.jaanuari 2005 otsusega nr 352
ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:
Jüri aleviku Võsa tn 15 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 1.veebruari 2005 korraldusega nr 124.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu hoonestamine kolme kolmekorruselise korterelamuga.
Planeeritava ala suurus on ca 0,57 ha.
Jüri aleviku Aruküla tee põik 8 asuva
Karu kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.jaanuari 2005 korraldusega nr 96.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu hoonestada viie pereelamuga.
Planeeritava ala suurus on ca 1,5 ha.
Jüri aleviku Aruküla tee põik 8 asuva
Karu kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25.jaanuari 2005 korraldusega nr 96.
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu hoonestada viie pereelamuga.
Planeeritava ala suurus on ca 1,5 ha.

Volikogu tegeles põhiliselt detailplaneeringutega
8. veebruari volikogu istungi päevakorras
oli 13 punkti. Avatud mikrofonis võttis
sõna Meelis Rosenfeld, kes avaldas
nördimust, miks sekkus keskkonnajärelevalve inspektor Viktor Jaave maadel
toimunud mullaveosse, samuti juhtis ta
tähelepanu vallalehes olnud trükiveale.
Esimese päevakorrapunktina oli arutlusel munitsipaalmaa taotlus, mis on seotud
sooviga saada Jüri Gümnaasiumi juures
olev riigimaa suurusega 9, 31 ha munitsipaalomandisse. Volikogu liikmed Endel
Lepik, Priit Põldmäe ja Meelis Rosenfeld
küsisid, miks ei ole algatatud detailplaneeringut ja kas vallavalitsus on ikka
kindel, et kogu maa munitsipaalomandisse
saadakse. Volikogu võttis häälteenamusega
vastu otsuse, et maataotlus siiski esitatakse.
Volikogu toetas seitsme detailplaneeringu algatamist, need kinnistud on
Lagedi alevikus Jüri tee 55a, Rae küla Raki
kinnistu, Kopli küla Uus-Vahtramäe kinnistu, Kopli küla Mäeotsa kinnistu maatükid I

ja II, Veneküla küla Kalda kinnistu,
Vaskjala küla Marija kinnistu, Vaskjala
küla Nurga kinnistu.
Võeti vastu otsus 11. jaanuari määruse
muutmise kohta ja vanempedagoogi palgaaste on nüüd 22. Istungi viimase punktina kuulati ära vallavalitsuse vastus Meelis
Rosenfeldi arupärimise kohta, mis puudutas Kirikukopli pargi teemat.

Otselülitus
volikogu saali
Abivallavanem Meelis Kasemaa vastab teise päevakorrapunkti juures
Meelis Rosenfeldile, et Lagedi on
tiheasustusega ala ja seepärast pole
tema küsimus asjakohane.
“Sel juhul langeb küsimus ära,”
vastab Rosenfeld.
“Mõtle uus!” ütleb Madis Sarik
Rosenfeldile üle saali.
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Pensionärid
maamaksust priid
Vallavalitsuse 25.jaanuari istungil võeti
vastu korraldus, mille alusel on 2005. aastal
maamaksust vabastatud pensionisaajad, kes
saavad seda riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel. Nimekirja on kantud 183
maamaksu vabastuse saajat, sellega on võimalik tutvuda vallamajas.

Lasteaedade
hoolekogude
koosseisud
Vallavalitsus kinnitas oma 18.jaanuari istungil lasteaedade hoolekogud. Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele on hoolekogu
alaliselt tegutsev organ, mille ülesandeks on
jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks
laste arengule ja huvidele ning teha koostööd
lasteasutuse personaliga.
Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad
õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma
esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku,
kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust
valla või linna huvidele.
Hoolekogu kuulab ära juhataja aruande
lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest
ning majandamisest;
annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks
kasutamiseks;
teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu
juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
Lasteaia Taaramäe hoolekogus on lastevanemate esindajatena Raul Kinks, Raine
Talvet, Eele Sekk, Helen Ernesaks ja
Vallo Toomet ning vallavalitsuse esindajana Krista Koppel.
Lasteaia Pillerpall hoolekogus on lastevanemate esindajatena Andres Kaev,
Tiina-Mai Mahlapuu, Andres Neivelt,
Ruth Rootslane ja Ene Böckler ning
vallavalitsuse esindajana Reet Raudkepp.
Lasteaia Tõruke hoolekogus on lastevanemate esindajatena Marje Lember, Kadi
Kalbus, Kersti Oras, Ly Sibold, Ants
Puusta, Kati Niinsoo ja vallavalitsuse
esindajana Helin Kangur.
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Austatud valla elanik!
Otsime vastust küsimusele, mida saavad teha vallavalitsus ja politsei, et meie elukeskkond
oleks turvalisem. Vastuse leiame üheskoos, kui te aitate meid ja täidate käesoleva ankeedi.
Palun tehke pliiatsiga rist ühte teile kõige sobivamasse lahtrisse kõigi küsimuste juurde.
Täidetud ankeedid palun tuua vallamajja või saata postiga aadressile Rae Sõnumid, Rae
Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri. Ankeeti on võimalik täita ka valla kodulehel
aadressiga www.rae.ee.
Täname ankeedi täitmise eest ette, kokkuvõtted küsitlusest ilmuvad Rae Sõnumites!

Inimesed, kes elavad Rae vallas, on väga erinevas seisus.
Millises seisus arvate olevat ennast teie?
Jah

Pigem jah

Ei oska öelda

Pigem ei

Ei

Mul on sõbralik pere ja hea sissetulek, elan hea meelega Rae vallas
Elan nagu teisedki, mul on katus pea kohal ja kaasinimesed
mind ei sega
Vahel, kui ma olen väsinud, otsin kodulähedust ja tõmbun endasse
Mul on kogu aeg nagu millestki puudu, mul on tihti
raskusi toimetulekuga

Inimesed suhtuvad ohvriks sattumisse erinevalt – osad kardavad langeda mõne kuriteo
ohvriks, teised ei pea seda tõenäoliseks. Mida arvate teie?
Jah

Pigem jah

Ei oska öelda

Pigem ei

Ei

Jah

Pigem jah

Ei oska öelda

Pigem ei

Ei

Mina – kuriteo ohver? See ei ole tõenäoline.
Ma elan ja käitun rahumeelselt
Loodan, et minuga seda ei juhtu. Kui see aga juhtub,
siis vähemalt on minu vara kindlustatud
Langeda mõne kuriteo ohvriks? Karda või ära karda, vaevalt,
et minust siin midagi sõltub
Mingil määral ma kardan seda ja ma ei tea, mida selle vastu ette võtta
Mõne kuriteo ohver võin olla ilmselt ka mina,
kuna kurjategijaid on igal pool

Kuuldused kuritegude kohta levivad erinevaid teid pidi.
Kuidas need kuuldused tavaliselt teieni jõuavad?
Raadio või televisiooni vahendusel
Ajalehtede kaudu
Jälgin politseiuudiseid internetis
Lähedased ja tuttavad räägivad

Et inimesed Rae vallas ja mujalgi midagi kardavad, on mõistetav. Me elame rahutul ajal.
Millisel määral ja mida kardate teie?
Jah

Kodunt välja minna
Töötu olla
Üle autotee minna
Peatuses oodata
Võõrale ust avada
Haigeks jääda
Üksi poes käia
Hinnatõusu
Joobes inimesi
Loodusõnnetusi
Perevägivalda

Pigem jah

Ei oska öelda

Pigem ei

Ei
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Valu ja kannatusi
Autot tänavale jätta
Riidu minna
Suvilavargust
Last üksi kooli saata
Ametnike omavoli
Pimedat tänavat
Koolivägivalda

Ühed inimesed teatavad kuriteost, teised mitte.
Mida arvate, miks inimesed alati ei teata kuriteost?
Jah

Pigem jah

Ei oska öelda

Pigem ei

Ei

Pigem ei

Ei

Võivad karta kurjategija kättemaksu
Hindavad politseid vähesuutlikuks
Kohtus käimine tundub olevat aega ja närve kulutav
Võivad kuritegu hinnata kui vähetähtsat
Arvavad, et karistused on liiga väikesed
Ei taha kurjategijat (lähedast, tuttavat) panna ebameeldivasse olukorda
Võivad kuriteoga tekitatud kahju hinnata mitteoluliseks
Kardavad, et tema poolt antud informatsiooni võidakse levitada
Arvavad, et kurjategija süüd ei saa tõendada

Inimesed suhtuvad politseisse erinevalt - osad paremini, teised halvemini.
Milline on Teie kogemus politseiga?
Jah

Pigem jah

Ei oska öelda

Ma tunnen konstaablit. Ta on tubli inimene,
räägin temaga hea meelega
Konstaablit ma ei tunne, kuid vajadusel ma kindlasti helistan ja
kutsun politsei
Õnneks ei ole mul politseid vaja olnud, aga näen teda tihti ringi sõitmas
Ma olen helistanud politseisse ja sellest on ka kasu olnud
Ma olen käinud politseis, kuid minu arvates ei ole sellest kasu olnud
Politseid on meie kandis kahjuks üsna harva näha
Politseid ei ole vallas näha jalgsi käimas, pimedal ajal ja
ohtlikes kohtades

Palun täitke ka järgnevad andmed (ankeet on rangelt anonüümne):
Haridus:

kõrgem

kesk-eri

kesk

põhi

alg

Vanus:

14-18

19-29

30-45

46-59

60 ja üle

Õpin:

jah

ei

Töötan:

jah

ei

Sugu:

naine

mees

Kogemus:

olen olnud kuriteo ohver

ei ole olnud kuriteo ohver

Elukoht:

elan Rae vallas vähem kui aasta

elan Rae vallas juba aastaid

elan Lagedil

elan Vaidas

elan Jüris

elan ____________________________( külas, alevikus)
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Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi autode väljasõidud
2004.aastal
02.01
07.01
22.01

Lagedil Betooni 10 põles kuusk
Peetri külas Peetri tee 29 kelder
Aruvalla ristis avarii

10.02
12.02
24.02

Lagedil Kostivere teel soojak
Lagedil Kooli tee 14 kelder
Lagedil Tehase tn 1 tootmishoone

05.03

Suuresta külas Meose talu
abihoone
Peetri külas Vana-Tartu mnt 11
elumaja
Mõigu Juhtme 23-20 ema rõdul,
laps toas, uks lukus

08.03
22.03
03.04
04.04
04.04
05.04
07.04
13.04
13.04
13.04
14.04
14.04
16.04
17.04
18.04
19.04
19.04
21.04
26.04
28.04
30.04

Aruvalla külas kulupõleng
Suursoo külas kulupõleng
Salu külas kulupõleng
Suursoo külas kulupõleng
Jüris süttis kaminapuude ladu
Ellakul vanas koolimajas korsten
Raasikul kulupõleng ja abihoone
Kulli külas kulupõleng
Aruvallas põles kulu ja kuusehekk
Vaida vana naftabaasis kulupõleng
Järsil karjalaut
Vaida katlamaja juures kulupõleng
Vaida poldril kulupõleng
Vaida poldril kulupõleng
Vana-Tartu mnt. 20 km-l kulupõleng
Luigel kulupõleng
Jüris, Aaviku teel süttis maja sein
Assakul Ööbiku tn 7 elumaja
Luige baasis elumaja

05.05
06.05
08.05
08.05
11.05
17.05
18.05
23.05

Loo asulas kõrvalhoone
Pikaveres kulupõleng
Vaida poldril kulupõleng
Jägalas õppused
Jüris süttis võsa
Lagedi mõisas abihoone
Lagedil tööstushoone
Soodevahe külas Suur-Sõjamäel
“suvila”
Raasikul elumaja

26.05
06.06

30.06

Iru külas Vana-Narva mnt. Keemia
ladu
Jüri ringil avarii ja reostus
Peterburi tee 13 km-l avarii ja
reostus
Viljandi mnt. avarii ja reostus
Pajupea külas Uuetoa talu laut
Lagedil Betooni 19 kulupõleng
Vana-Aavikul süttis auto
Soodevahe külas Suur-Sõjamäel
“suvila”
Luigel põles Järve 9 maja uks

01.07
21.07

Lagedil Posti tn 8 abihoone
Soodevahe külas aiamaja

18.08
20.08

Lagedi koolis uputus
Järvekülas viljapõld

05.09
18.09
19.09
22.09

Kopli külas põld
Kalesi külas elumaja
Vaida poldri teel sõiduauto BMW
Vaskjala külas abihoone

10.10
14.10
17.10
17.10

Jüris, Aruküla tee 59 põles praht
Peetri külas abihoone
Jüris Metsa tn prügikast
Lagedil Raadiojaama 39 suvila

13.11
13.11
16.11
17.11
23.11

Aaviku külas suvila
Väljaotsa lauda uks
Vaidas vanapaberi konteiner
Jüris kiriku juures avarii
Kiilis angaar

06.12
11.12
13.12
19.12
25.12
30.12

Pikaveres elumaja
Jüris Kasemäe 9 korter
Arukülas elumaja
Patika “täika” vent korsten
Suur-Sõjamäel suvila
Peetri külas elumaja abihoone

08.06
13.06
13.06
16.06
19.06
22.06
27.06

Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi
tegevus 2004. aastal
Meie esmaseks tööks on inimeste elude ja
vara päästmine. Kokku sõitsid päästeautod
eelmisel aastal välja 69 korral. Päästeautode
abi kasutati järgmiselt:
tulekahjud ja põlengud:
1. Elumajad või abihooned 23 väljasõitu
2. Tööstushooned 8 väljasõitu
3. Kulu ja mets 21 väljasõitu
4. Muud põlemised 5 väljasõitu
liiklusavariide ja teel oleva reostuse
likvideerimine 8 korral
uputuste likvideerimine 4 korral
Lisaks korraldas Rae Tuletõrje- ja Päästeselts päästealaseid õppusi Jüri Gümnaasiumis, Lagedi Põhikoolis, Vaida Põhikoolis
ja Lehmja põhikoolis ning ka lasteaedades.
2004. aasta märtsi algul ilmus trükist Rae
valla toetusel 32-leheküljeline õpperaamat
“Kaitse end ja aita teist” lastele ning 109leheküljeline õpetajatele ja täiskasvanutele.
Raamat on jagatud 11 peatükiks, kus käsitletakse selliseid teemasid nagu kodanikukaitse, häirekeskuse ülesanded ja nendega
suhtlemine, tuleoht, metsatulekahjud, liiklusoht, gaasiavarii, elektriõnnetused, mürkaineohud, plahvatusohud, radiatsioon ning
ohtlikud ained.
Õpilastele mõeldud raamatud jagasime
kõikidele Rae valla koolide õpilastele.
Täiskasvanutele mõeldud raamatud said
koolide õpetajad ja kõik valla raamatukogud. Selle töö tegemiseks saime
rahalist toetust ka Riiklikult Päästeametilt.
Oli plaanis viia läbi ka kaks kolmepäevast
päästealast noortelaagrit Eestis ja üks
Soomes, kuid vald keeldus selleks raha eraldamast.
Jaanipäevaks ilmus ajakirja mõõtudes
Infoleht ala-pealkirjaga “Abimees Rae valla

elanikule 2004”. Selles 32-leheküljelises
raamatus andsime ülevaate meie tegevusest
2003. aastal, Rae valla riskianalüüsist, üldplaneeringust ja arengukavast. Tutvustasime
ettevõtlust meie vallas ning avaldasime valla
elanikele vajalikud aadressid ja kontaktandmed valla teenindusasutuste ja lasteasutuste kohta.
Praegu on seltsi jaoks kõige suuremaks
probleemiks Assaku hooned, mille katused
jooksevad läbi ja uksed on mädanenud.
Hooned kuuluvad Rae vallale, kuid kolme
aasta jooksul, mil oleme küsinud vallalt raha
nende remondiks, ei ole meile isegi mitte
vastatud. Möödunud aasta detsembris
tegime raha saamiseks taotluse PRIA-le, et
ehitada ühele hoonele teine korrus, kus
hakkaks tegutsema Assaku noortekeskus.
Peeter Böckler
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts

Päästeteenistuse teated
9.jaanuaril toimus veepumpamine
Jüri Gümnaasiumi keldrist
9.jaanuaril olid Assakul Veski tee 34
juures murdunud puud tee peal
10.jaanuaril põles Lagedil Betooni
tn 15 prügikast
10.jaanuaril veeuputuse likvideerimine Lagedil Vabadusvõitluse Muuseumis
15.jaanuaril toimus ringteel, 100
meetrit Jüri viaduktist Kurna poole
autoavarii
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Harju maakonna ohvriabikeskuste
kontaktandmed
Ida-Harju – Maardu, Orumetsa 11, Politsei ruumides. Ohvriabi peaspetsialist
JUTA MÄNNISALU; tel 600 6204
Lääne- Harju – Saue, Tule põik 2, Politsei
ruumides. Ohvriabi peaspetsialist OLGA
SEPP; tel 612 4531
Kodanike vastuvõtt on esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella 9-12 ning 13-16.

Kellel on õigus ohvriabile?
Nii nõustamise kui rahalise hüvitise
osas on õigus ohvriabile kõigil inimestel,
kes on langenud hooletuse või halva
kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabi saab
iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju. Abi saamise
eelduseks ei ole kuriteo toimepanemine.

Kellel on õigus taotleda
ohvriabi hüvitist?
Hüvitist makstakse kuriteo tagajärjel

tekkinud raske terviekahjustuse, vähemalt kuus kuud kestva tervisehäire või
ohvri surma korral.

Mille eest on võimalik hüvitist taotleda?
Lisaks füüsilise tervise taastamisega
seotud kuludele ehk ravikuludele hüvitatakse ka vaimse tervise taastamisega
seotud kulud, näiteks psühholoogiline
nõustamise ja psühhoteraapiaga seotud
kulud.

Kuidas taotleda hüvitist?
Hüvitise taotlemiseks peab kuritegu
olema politseis registreeritud, seda tuleb
teha 15 päeva jooksul alates kuriteo toimumisest ja kuriteo kohta peab olema
algatatud kriminaalasi. Hüvitistaotluse
saab esitada pensioniametile ühe aasta
jooksul alates kuriteo toimepanemisest
või ohvri surmapäevast.

Ohvriabi teenus on
kõigile kättesaadav
1.jaanuarist 2005 jõustus ohvriabi seaduse
II peatükk, mis reguleerib riikliku ohvriabiteenuse osutamist. Õigus ohvriabile on
kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise,
vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks,
sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on
algatatud kriminaalasi.
See ametlik ja kuivavõitu teade viitab
siiski millelegi väga inimlikule – meist
igaühe uuele võimalusele saada nõu ja
juhendamist, kui on juhtunud midagi sellist, mis meie tavapärase elu segi pöörab ja

mille korrastamiseks oma oskustest puudu
jääb.
Üle Eesti töötab 16 ohvriabikeskust,
kus on ametis 35 töötajat. Ohvriabikeskus
ongi see koht, kus ohver saab esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge. Nõu võib
küsida nii telefoni teel kui ka ise kohale
minnes. Kui inimene soovib, võib ta jääda
anonüümseks.
Juhtunu
arutatakse
üheskoos läbi ja otsustatakse, mida edasi
teha. Ohvriabitöötaja annab informatsiooni erinevate abi saamise võimaluste
kohta ning juhendab suhtlemisel asutustega.

Aastaga langes kuritegevus vallas 11 protsenti
2004. aastal registreeriti Rae valla territooriumil 247 kuritegu, võrdluseks olgu
toodud, et 2003. aastal registreeriti 278
kuritegu. Aastaga langes kuritegevus vallas 31 kuriteo ehk 11% võrra. Kogu
Harjumaal vähenes kuritegevus ligi 3%.
Esimese astme kuritegusid sooritati
aasta jooksul 7 ning isikuvastaseid kurite-
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gusid 11. Tapmisi pandi toime 1, raskeid
tervisekahjustusi 1, vägivallategusid 3 ja
narkokuritegusid 1.
Röövimisi oli möödunud aastal vallas
3, kelmusi 7, väljapressimisi 1 ning avaliku korra raskeid rikkumisi 8. Varavastaseid kuritegusid registreeriti 163, varguseid 122 ja sõidukiärandamisi 3.

Politseiteated
Ajavahemikul 10. jaanuarist – 10. veebruarini
registreeriti Rae vallas 11 kuritegu.
10. jaanuaril leiti Soodevahe külas asuvast
aiamajast 40-aastase Vassili vägivallatundemärkidega surnukeha. Sündmuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.
10. jaanuaril murti sisse Peetri külas asuvasse eramusse ning varastati hulgaliselt
olmetehnikat. Kahju selgitamisel.
Ajavahemikul 9.-10. jaanuarini murti sisse
Jüri alevikus seisvasse sõiduautosse VW
Sharan ning varastati autoraadio Alpine.
Kahju kokku 4500 krooni.
11. jaanuari päeval varastati Rae vallas
järelhaagis, kahju 15 000 krooni.
12. jaanuaril toimetati Lagedi alevikust
PERH Mustamäe korpusesse noahaavaga
45-aastane Mihhail. Sündmuskohal peeti
kinni kuriteos kahtlustatav, alkoholijoobes
70-aastane Albert, kes toimetati politseisse
kainenema.
Ajavahemikul 15. – 17. jaanuarini varastati
Peetri külas olevalt ehitusobjektilt ehitusseadmeid. Kahju kokku 56 850 krooni.
21. jaanuaril varastati Lehmja külas asuvalt
ehitusobjektilt hulgaliselt elektrilisi tööriistu.
Kahju selgitamisel.
25. jaanuaril varastati Rae külas asuvalt
ehitusobjektilt ehitusmaterjali. Kahju kokku
7500 krooni.
29. jaanuaril ärandati Rae külast halli värvi
sõiduauto VW Golf. Kahju kokku 170 000
krooni.
Ajavahemikul 3.-4. veebruarini murti sisse
Jüri alevikus seisnud sõiduautosse Volkswagen ning varastati CD makk Alpine. Kahju
kokku 8000 krooni.
Ajavahemikul 8.-9. veebruarini murti sisse
Jüri apteeki, varastati elektrooniline apteegikaal, kassaaparaat koos sahtlis olnud
sularahaga ning hematogeeni ning kurgu- ja
vitamiinikomme.
Kõigil, kellel on informatsiooni eelpool nimetatud kuritegude kohta, palun teatada sellest
konstaablile. Anonüümsus garanteeritud.
Telefoninumbril 605 6778 töötab ka automaatvastaja.

KONSTAABLITE VASTUVÕTUAJAD
Vanemkonstaabel Kadi Kuuseoja
E kell 09.00 – 12.00
K kell 16.00 – 20.00
Vanemkonstaabel Tiiu Karner
N kell 16.00 – 18.00
Juhtivkonstaabel Margo Väina
T kell 15.00 – 17.00
Telefonid 605 6778 ja 110
Jüri alevik, Aruküla tee 9
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Põrguväljale tuleb Inglismaa ühe
edukama ettevõtte Euroopa keskladu

Aprilli keskel saab valmis uus
suur hoone Põrguväljal.
Nimelt tuleb Rae valda
Inglismaa kümne edukama
eraettevõtte sekka kuuluva
History & Heraldry Ltd. lao- ja
büroohoone.

Malcolm Ogg asutas History & Heraldry
Ltd. aastal 1995. Seitse aastat hiljem võitis
firma juba eduka eksporttegevuse eest
auhinna Queen’s Award for Exports, aasta
hiljem kuninganna autasu Winner of The
Queen’s Award for International Trade 2003.
2003.aastal nimetati firma saja kõige kiiremini areneva eraettevõtte hulka. H&H
peakorter asub Lõuna-Yorkshire’s Rotherhamis.
History & Heraldry Europe OÜ registreeriti Eestis 2003.aasta septembris.
Järgmise aasta alguses osteti krunt Jürisse
ning alustati lao- ja kontorihoone ehituse
planeerimisega. Kopp löödi maasse eelmise
aasta 5.novembril. Hoone peaks valmima
käesoleva aasta aprilli keskel ja siis loodetakse ka kohe sisse kolida.
H&H toodab kõrgekvaliteedilisi pühendustega kinkekaupu, mille trumbiks on tarbijasõbralikud, nn impulss-ostu hinnad.
Kaubavalikuga on võimalik lähemalt tutvuda veebiaadressil www.historyheraldry.com.

Toodete väljamõtlemine ja disain – ideepank
– asub Inglismaal. Enamik tooteid valmistatakse Hiinas. Kaupu turustatakse kokku 53
maailma riigis ja toodetakse 25 keeles.
Määravat rolli H&H uue Euroopa
kesklao ehitamisel Eestisse mängis meie
ettevõtlussõbralik maksupoliitika, soodne
ärikliima, Rae valla logistiliselt soodne
asukoht ja infrastruktuuri olemasolu, samuti
Eesti kõrge IT-tase ja haritud spetsialistid.
H&H Euroopa kesklao ülesandeks on
Hiinast ja Inglismaalt tulevate kaupade
ladustamine, jaotus, komplekteerimine ja
edasisaatmine nii itta kui läände.
Küsimusele, kas H&H hakkab lähemal
ajal ka Eestis oma kaupu turustama, saime
vastuseks, et esialgu ei ole see plaanis, kuna
kõik kaubad on keelekesksed ja eesti
keeleruum väga väike.

Vaata ka firma kodulehekülge
internetis: http://www.historyheraldry.com
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Valla ettevõtjad hakkavad regulaarselt kohtuma
Eelmise aasta novembrikuu Rae Sõnumites
kirjutasin valla ja ettevõtjate vahelistest
suhetest või õigemini nende puudumisest
ning mõttest kohtuda ettevõtjatega ja antud
teemal arutleda.
10.veebruaril toimus esimene arglik katse
saada Rae valla territooriumil tegutsevate
ettevõtjate esindajad kohtuma Rae Vallavalitsuse esindajatega. Arglik seepärast, et valim kutsutud ettevõtjatest oli tehtud vallavalitsuse poolt ja seotud valla arengukava
ajakohastamisega. Side arengukavaga seisneb vajaduses saada ülevaade ettevõtlusest,
tema arengusuundadest ja laienemise kavadest, et ettevõtjate soove arvestada valla
arengu planeerimisel.
Ülevaate saamiseks väljastati ankeetküsitlus paarikümnele ettevõttele. Valim oli
tehtud põhimõttel, et haaratud oleksid kõik
valla piirkonnad ja esindatud nii suured kui
väikesed, nii tootjad/töötlejad, logistikud kui
põllumehed.
10.veebruaril toimunud kohtumisel oli

seega kaks eesmärki: anda tagasiside vastanutele ja diskuteerida teemadel, kas ettevõtjal on valda vaja ja vastupidi ning mida
teha, et suhted oleksid konstruktiivsed ja
edasiviivad. Lisaks ühendati koosoleku päevakorda väike ülevaateloeng klastritest, mis
on üheks eraldiseisvate ettevõtete ühistegevuse levinud vormiks.
Huvitav on märkida, et küsitluse läbiviinud OÜ Geomedia analüüs ettevõtjate arvamustest, s.h. kohalik areng ja suhted omavalitsusega, andisid täpselt sama pildi, mis on
kujunenud vallavalitsuses. Ehk teisisõnu –
välja on kujunenud olukord, kus koostöövajadus iseenesest on olemas ja mõlemad
pooled sellest ka aru saanud.
Esimesel kohtumisel jõuti esmastele
järeldustele:
Suhtlemine liinil ettevõte-vald on vajalik,
kuid mitte vähem vajalik pole ettevõtjate
omavaheline suhtlemine.
Vallal ja ettevõtjal on küllaldaselt kokku-

puutepunkte igapäevategevustes ja kaugema
perspektiivi planeerimisel – koos tegutsedes
on võimalik olla efektiivsemad ja ka
ökonoomsemad.
Praegu on vara deklareerida, et ettevõtjatel on küpsenud soov luua oma ühendus,
mille abil koguda informatsiooni ja mis
oleks see lüli, mis esindaks kõiki valla territooriumil asuvaid ettevõtteid. Sellise ühenduse loomise vajadust ei saa valla poolt
peale pressida, see soov peab küpsema
ettevõtjate endi suhtluses.
Kuni ettevõtjates see soov idaneb ja
hoogu saab, kohtutakse valla eestvedamisel
regulaarselt. Eesmärk on, et vallavalitsus
tutvustab tegevusi, millega valla planeerimisel tegeletakse ja mis puudutavad kindlasti
ka igat ettevõtjat. Esimene infopäev saab
olema aprillis ja esimeseks teemaks on valla
valmiva üldplaneeringu tutvustus, sealjuures
rõhuga infrastruktuuri arengule.
Raivo Uukkivi
Rae vallavanem

Uued nõuded ettevõtjate registreerimisel
15. aprilliks peavad ettevõtjad
paberil väljastatud kauplemisload asendama elektroonilise
registreeringuga majandustegevuse registris.
11. veebruaril 2004 võttis Riigikogu vastu
kaubandustegevuse seaduse (KS) ja majandustegevuse registri seaduse (MTRS).
Kaubandustegevuse seadus jõustus 1. aprillil
2004 ning majandustegevuse registri seadus
15. aprillil 2004. Nimetatud seaduste alusel
asutati riiklik majandustegevuse register
(edaspidi: register) ning muutus senine kord
ettevõtjate registreerimisel.
KS § 12 lõike 1 kohaselt on kaubandustegevusega tegutsemise eelduseks vastava registreeringu olemasolu registris.
Vastava registreeringu tegemine on seaduse
kohaselt kohaliku omavalitsuse pädevuses.
Kohalik omavalitsus saab teha viit tüüpi registreeringuid – tegutsemiseks jaekaubanduse, hulgikaubanduse, toitlustamise ja
teeninduse tegevusalal ning kaubanduse korraldajana. Ülejäänud tegevusaladel tegutsemiseks registreeringute tegemine on
eriseaduste (nt. alkoholiseadus, tubakaseadus, väärismetalltoodete seadus) alusel
antud teiste riigiasutuste pädevusse.
Registreeringu tegemiseks või muutmiseks tuleb esitada vallavalitsusele
vormikohane taotlus. Taotluste blanketid
ning juhendid nende täitmiseks on kättesaadavad
registri
veebilehel

http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=vormid
ning paberkandjal vallamajas.
Registreeringu tegemise eest näeb riigilõivuseadus ette riigilõivu 300 krooni, mis
tuleb enne registreeringu tegemist tasuda
Rae Vallavalitsuse arveldusarvele või sularahas kassasse.
Juhul kui ettevõtja soovib tegutseda mitmel tegevusalal (nt. korraga nii jae- kui
hulgimüügiga), tuleb tal esitada eraldi registreeringutaotlus iga tegevusala jaoks ning
tasuda ka riigilõivu iga taotletava registreeringu eest.
MTRS § 22 kohaselt tuleb ettevõtja kohta
teha kanne registrisse viie tööpäeva jooksul
nõuetekohase taotluse saamisest alates. Kui
esitatud taotluses on puudusi, antakse taotlejale tähtaeg nende kõrvaldamiseks.
Kõik enne KS ja MTRS jõustumist väljaantud kauplemisload kehtivad kuni nendele märgitud tähtaja lõpuni kuid mitte
kauem kui 15. aprillini 2005 (ainsaks
erandiks oli tegutsemise hulgikaubanduse
tegevusalal, kus registreeringu tegemise
lõppkuupäev oli juba möödunud aasta
15.septembril). See tähendab, et ettevõtjad
peaksid üle vaatama neile väljastatud kauplemisload, aegsasti esitama taotluse registreeringu tegemiseks ja mitte jätma asjaajamist viimasele hetkele. Seda enam, et
seadus näeb ette ka vastutuse tegutsemise
eest kaubanduse valdkonnas ilma registreeringut tegemata. Füüsilisele isikule on
tegutsemise eest ilma märketa registreeringus ette nähtud rahatrahv kuni 300
trahviühikut (18 000 krooni), juriidilisele

isikule aga kuni 50 000 krooni.
Ettevõtjad, kes on ennast nõuetekohaselt
registris registreerinud, peavad iga aasta
15.aprilliks esitama registreeringu teinud
asutusele kinnituse registreeringu õigsuse
kohta. Seda ei pea tegema need ettevõtjad,
kelle registreerimisest või registreeringu
muutmisest on 15.aprilliks möödas vähem
kui 3 kuud (ehk, need ettevõtjad kes on registreeritud või kelle registreeringut on
muudetud peale jooksva aasta 15.jaanuari).
Registreeringu õigsuse kinnitamata jätmise korral teavitab registreeringu teinud
asutus sellest viivitamatult ettevõtjat ning
peatab 15 päeva jooksul ettevõtja registreeringu. Ettevõtja poolt registreeringu
õigsuse kinnitamise korral taastatakse registreering viie tööpäeva jooksul kinnituse
saamisest alates. Registreeringu õigsuse kinnituse mitteesitamisel kustutatakse registreering kuue kuu jooksul selle peatamisest alates.
Registreeringu muutmise, peatamise,
kustutamise ning õigsuse kinnitamise eest
riigilõivu tasuma ei pea.
Tehtud registreeringust ettevõtjat ei teavitata, kuivõrd register on avalik ning sellega on võimalik igaühel tutvuda. Vajadusel on
võimalik tellida registrist kinnitatud väljavõte, mille eest tuleb tasuda riigilõivu 5
kr/lk.
Täiendavat infot on võimalik saada telefonil 605 6765 või e-posti aadressil gunnar@rae.ee.
Gunnar Nuuma
jurist
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Noored üllatasid innovatiivsete moeideedega
28. jaanuaril Rae
Kultuurikeskuses toimunud
koolidevaheline moeshow
Innovatiivsus tõestas, et
noortel on palju ideid, esinemisjulgust ja värvikaid mõtteid. 11 erineva moekollektsiooni teemad ulatusid tuleviku õpetajast hip-hop
teemadeni, näha võis nii üleni
riietega kaetud kui üsna paljastavaid kollektsioone.

Kaks aastat tagasi Jüri Gümnaasiumis ellukutsutud show on tänaseks kasvanud Rae valla
koolidevaheliseks kokkusaamiseks. Noortele vanuserühmades 5.-8. klass ja 9.-12. klass oli
ette antud vaid see, et innovatiivsuse teemat võib igaüks tõlgendada vastavalt oma fantaasiale,
kuni 5-minutilisele kavale pidi mõtlema alapealkirja ning kollektsioonis pidi olema vähemalt
4 kostüümi.
Õhtujuht Margot Kalami eestvõttel käisidki kõik osalejad oma fantaasiarikkaid ja samas
noortepäraseid riideid laval näitamas.
ürii koosseisus Piret Peil (Tallinna
Pedagoogikaülikooli kunstieriala üliõpilane), Oksana Marjunitš (MTÜ Rae Noorteühingu
juhataja), Chris Rosenfeld (Jüri Gümnaasiumi vilistlane ja tegevmodell), Helis Podnek (Eesti
Kunstiakadeemia tootedisaini üliõpilane) ja Jan Tomson (ajakirja Sahtel peakunstnik ja Eesti
Kunstiakadeemia üliõpilane) jälgisid kõikide etteasteid suure huviga.
Nooremas vanuserühmas kuulutati parimaks Jüri Gümaasiumi 8A kollektsiooniga “In
Feathers” ning vanema vanuseastme võitja oli Lehmja Põhikooli 9. klass kollektsiooniga
„Moemotiivid”. Parim meesmodell vanemas astmes oli Rain Kärkinen ja parim naismodell
Liina Tee, mõlemad Jüri Gümnaasiumist.

Perekond Aaslaid ja eriti nende lapsed
Anne, Maie, Tiina, Allan ja Kaie
tänavad Sven-Orli Orgmetsa
jõulukuul toodud arvuti eest.
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Suvised noortelaagrid ootavad juba huvilisi
Eesti Noorsootöö Keskuse teatel toimuvad
2005. aasta suvel kaheksa erinevat laste- ja
noortelaagrit, kuhu oodatakse huvilisi ennast
kirja panema juba praegu. Allpool toodud
noortelaagrid omavad kõik Haridus- ja
Teadusministeeriumi tegevusluba.
Remniku Laste- ja Noortelaager –
Ida-Virumaa
tel 339 3198, 528 9335
Kontaktisik Ülle Järvesaar, e-mail remnikulaager@hot.ee
Laagripäeva maksumus 170 krooni
vanus 7-15 aastat
10.06.-15.06
6 päeva
1020 krooni
11.07.-20.07
10 päeva
1700 krooni
15.08.-20.08
6 päeva
1020 krooni

Kurtna Noortelaager – Ida-Virumaa
tel 33 48383, 56 687305
Kontaktisik Ljudmilla Sut (vene keel), e-mail kurtna.laager@kjlv.ee
Laagripäeva maksumus 142 krooni
vanus 7-17 aastat
06.06.-17.06
12 päeva
1704 krooni
18.07.-29.07
12 päeva
1704 krooni
01.08.-12.08
12 päeva
1704 krooni

Valgemetsa Noortelaager – Põlvamaa
tel 797 0169, 5390 1151
Kontaktisik Voldemar Press, e-mail valgemetsa@hot.ee
Laagripäeva maksumus 200 krooni
vanus 7-14 aastat
08.06.-16.06
9 päeva
1800 krooni
21.06.-29.06
9 päeva
1800 krooni
09.08.-17.08
9 päeva
1800 krooni

23.07.-31.07
02.08.-10.08
15.08.-21.08
22.08.-28.08

9 päeva
9 päeva
7 päeva
7 päeva

1575 krooni
1575 krooni
1225 krooni
1225 krooni

Luunja Noortelaager – Tartumaa
tel 7 417255, 51 05010
Kontaktisik Reet Rannasaar, e-mail reet.rannasaar@mail.ee
Laagripäeva maksumus 166 krooni
vanus 7-12 aastat
13.06.-22.06
10 päeva
1660 krooni
27.06.-04.07
8 päeva
1328 krooni
07.07.-13.07
7 päeva1162 krooni ( ka liikumispuudega)
19.07.-28.07
10 päeva
1660 krooni
03.08.-10.08
8 päeva
1328 krooni
12.08.-19.08
8 päeva
1328 krooni

Romaskino Tiigrid – Vääna-Jõesuu
Harjumaa, tel 55 22377, 646 3395
Kontaktisik Boriss Petrov (vene keel), e-mail tallinnatiigrid@hot.ee
Laagripäeva maksumus 2001 krooni
vanus 7-17 aastat
06.06.-17.06
12 päeva
2412 krooni
19.06.-30.06
12 päeva
2412 krooni
03.07.-14.07
12 päeva
2412 krooni
18.07.-29.07
12 päeva
2412 krooni
02.08.-13.08
12 päeva
2412 krooni
15.08.-26.08
12 päeva
2412 krooni

Kloogaranna Noortelaager – Harjumaa
tel. 638 0760; 512 9366
Kontaktisik Helga Eichen, e-mail helga.eichen@entk.ee
Laagripäeva maksumus 185 krooni
vanus 7-13 aastat
18.07.-24.07
7 päeva
1295 krooni
08.08.-14.08
7 päeva
1295 krooni

Urumarja Noortelaager – Pärnumaa

Veski Noortelaager – Valgamaa

tel 447 4038, 556 46874
Kontaktisik Tiia Lindmaa, e-mail urumarja@hot.ee
Laagripäeva maksumus 175 krooni
vanus 7-15 aastat
06.06.-14.06
9 päeva
1575 krooni
15.06.-23.06
9 päeva
1575 krooni
25.06.-03.07
9 päeva
1575 krooni
04.07.-12.07
9 päeva
1575 krooni
14.07.-22.07
9 päeva
1575 krooni

tel. 736 1353; 522 6464
Kontaktisik Luule Press, e-mail luule.press@raad.tartu.ee
Laagripäeva maksumus 186 krooni
vanus 7-16aastat
07.07.-15.07
9 päeva
1674 krooni
20.07.-28.07
9 päeva
1674 krooni
03.08.-11.08
9 päeva
1674 krooni
Ülle Parmas
Sotsiaalameti juhataja

Rae Noorteühingu teated
Veebruar
18.-20. veebruarini toimub Eesti Gaidide Liidu eestvõttel Jüri Gümnaasiumis Heade Mõtete Päev. Ürituse üldteemaks on “Toit”. Plaanis on
ühine filmiõhtu, matkamäng, spordivõistlused, natuke ühiskondlikku tööd, jumalateenistus Jüri kirikus.
23. veebruaril tähistatakse Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva

Märts
8. märtsil tähistame naistepäeva sellega, et läheme Keila veekeskusesse ujuma
14. märtsil tähistatakse Jüris Emakeelepäeva viktoriini ja nn poomise mänguga, Lagedil on plaanis viktoriiniõhtu
19.-26. märtsil kavas koolivaheaja programm ( koroonavõistlused, Aliase õhtud, filmiõhtud ja pelmeeniõhtu )
31. märtsil filmiõhtu
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Tagareas istuvad (vasakult) Liis, Janek, väike Marta, Johanna-Margit ja Cärol ning esimesse ritta on end sättinud Kerli
ja Kersti.

Rae valla suurim pere armastab limusiine
Vaidasoo külas, napilt paari
kilomeetri kauguselt Vaida
keskusest elab Rae valla
kõige suurem pere. Evely
Lepiku ja Raul Väinsare perre
sündis jaanuarikuus seitsmes
laps.
Tegelikult elab ühe katuse all koguni kolm
põlvkonda, sest ka pereisa Rauli vanemad
aitavad majapidamises kaasa. Väinsare pere
juurde sisse astudes saab sigina-sagina järgi
aru, et inimesi on majas palju, aga suure
söögilaua taha istudes ja pereema juttu kuulates saab aimu, et näiteks kaks väiksemat
last on alles teel koju.
Esimeses klassis õppiv Johanna-Margit ja
lasteaias käiv 5-aastane Kersti on otsustanud
koduteel kõik lumehanged läbi proovida.
Kui ema Evely vanemaid lapsi vaatama
palub minna, et kus nad on, käib korraga

ukse juures klobin ning kadunud lapsed
ilmuvad punaste põskede ja naeratustega
uksele.
“Mõnel hetkel päevas saame ikka kõik ka
kokku,” ütleb pereema. “Lapsed käivad mitmetes ringides ja tulevad tihtipeale õhtul
alles kella 18 paiku koju.”
Ringide ja trennide loetelu, kus Väinsare
lapsed kaasa teevad, on tõepoolest aukartustäratav. Kõige vanem, 13-aastane 7ndas
klassis õppiv Liis teeb sporditrenni ning käib
kunsti- ja näiteringis, laulab lastekooris. 11aastane Cärol mängib korv- ja võrkpalli ning
laulab samuti lastekooris. Neljandas klassis
õppiv 10-aastane Janek, pere ainus poeg,
tegeles peotantsuga. 7-aastane JohannaMargit on ema sõnul kõige aktiivsem tegelane – tema jõuab nii mudilaskoori, näite- ja
saviringi ning käib flööditunnis.
Pere pisemad liikmed on viieaastane
Kersti, kes käib lasteaias, kolmeaastane
Kerli ja pesamuna Marta on emaga kodused.
Pabistamist ja tegelemist on seitsme lapsega
parasjagu, tunnistavad Evely ja Raul. Samas
on läinud nii, et igaühel on sünnipäev

erinevas kuus, nii et pidusid tuleb selles
peres tihti ette. Üheskoos on perega käidud
nii Jäneda talupäevadel kui Tallinnas mardilaatadel. Tõsi, nii suure perega liikumine on
mõnevõrra keerulisem, aga hea tahtmisega
ikkagi võimalik.
Pereisa Raul võtab sageli lapsi kaasa
mõne kilomeetri kaugusel asuvatesse lautadesse, et hoolitseda ligi 60 pulli eest.
Marjaku talu, kus pere elab, asub ise 16 hektari suurusel maa-alal ning lisaks pullidele
tuleb hoolitseda ka koduste loomade eest.
Laudas on lehmad ja vasikad, kitsed, sead,
mullikad, koerad-kassid, haned-pardid,
lastele on silmarõõmuks võetud ka küülik.
Laste seas tekitab elevust jutt mustadest
lihaveistest, kelle kasvatamise pere alles
hiljuti ette võttis. Tõunimega limusiinid on
omamoodi pere lemmikud. Pereisa Rauli
sõnul ongi just väiksemad lapsed loomade
suhtes rohkem hasardis. “Mässavad
heinaküünis ja isegi pullide seast on endale
lemmikud leitud,” ütles Raul. Cäroli lemmik
on näiteks Villi. “Ta on selline hästi sõbralik,” tunnistas tüdruk.

Suurpered saavad pisut lisaraha
Selle aasta algusest tõusid pisut riiklikud peretoetused, mis mõeldud
vähemalt nelja lapsega peredele. Kvartalitoetuse saavad pered kätte
märtsikuus.
Kvartalitoetused on 2005. aastal järgmised:
3 last
150 krooni lapse kohta
4 ja 5 last
300 krooni lapse kohta
6 ja rohkem lapsi
375 krooni lapse kohta
Kolmikud
900 krooni pere kohta

Uus toetus on ette nähtud seitsme ja enama lapsega peredele. Selle
suurus on 2400 krooni kuus ning selle maksmine ei sõltu sellest, kas
lapsevanem saab vanemahüvitist või palka. Toetuse pealt maksab riik
ka sotsiaalmaksu, mis tagab emale või isale vanaduspõlves pisut
kõrgema pensioni.
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Vallavanem käis koolipapaks
Miks ka mitte? Meil kõigil on midagi rääkida
oma töö- või elukogemusest. Seda enam vallajuhil ja seda enam ühiskonnaõpetuse tunnis
VIII klassi õpilastele. Selle õppeaine
eesmärgiks on kodaniku kasvatamine.
Kodanik saab alguse aga kodust, mis enamusel Jüri Gümnaasiumi
õpilastest asub Rae vallas. Sealtsamast vaadatakse ka (maa)ilma ning
kodu on silmaringi alguspunktiks, ehk teisisõnu jääb kaugem arusaamatuks kui pole teada, mis toimub kohapeal.
Viimase mõistmiseks olen ikka palunud omavalitsusi käsitleva
teema raames kord aastas vallajuhte õpetajaks. Seni on VIII klassi
ühiskonnaõpetuse tunnis rääkimas käinud toonane vallavolikogu
esimees Priit Põldmäe ja vallavanem Tarmo Klaar. Ja alati on nende
etteasteid huviga kuulatud.
Sarnasest positiivsest kogemusest saadetult läksin praeguse vallavanema Raivo Uukkivi juurde. Ta oli lahkesti nõus 26. jaanuaril
tundi tulema. Pealegi oli tal ka kogemus kunagise tootmisõpetuse
õpetajana olemas. Oli kord niisugune aine, millega püüti kooliharidust igapäevaelule lähendada.
Uus õpetaja oli oma etteasteks hästi valmistunud. Soravat teksti
saatis powerpointi esitlus ning paberkandjal laiali jagatud slaidiseletused. Kui hiljem klassis küsisin, kas niisugust meetodit on neile
varem tunnis demonstreeritud, järgnes eitav vastus. Vallavanema
poolt antud tund algas õigusriigi mõiste lahtiseletamisega ja seejärel
jõuti Harju maakonna kaudu Rae valda.
Õpilased said teada, mida teevad vallavolikogu ja vallavalitsus,

mis on koalitsioon ja opositsioon, milline tähendus on koalitsioonileppel, millised on valla arengu olulised dokumendid ning valla
tulud ja kulud.
Kuna järgmise päeva arvestusküsimuste seas olid ka mõned Raivo
Uukkivi tunnist võetud slaidiseletused, siis nüüd tean, mis jõudis
kohale ja mis mitte. Hästi teati valla tulusid ja kulusid ning koalitsiooni ja opositsioone koosseise, natukene halvemini aga vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevust ning vallavalitsuse struktuuri.
Aga kool ongi ju niisugune koht, kus tuleb ikka ja uuesti asju lahti
rääkida. Ja kui midagi jääbki ebaselgeks, siis tuleb õppetöö käigus
äratada oma tunnikaaslastes nii palju uudishimu, et häbelikkusest ei
jääks küsimused esitamata.
Vallavanemalt küsiti eelkõige Jüri Gümnaasiumi kohta. Millal
valmib juurdeehitus? Kuidas korraldatakse ehituse ajal õppetöö? Mis
saab Gümnaasiumi staadionist?
Edaspidi on sellelgi õppeaastal ühiskonnaõpetuse tunni raames
kavas kuiva õpikuteksti ilmestada oma eriala tundvate spetsialistide
koolikutsumise ja ekskursioonidega. Kokku on selles osas lepitud
noorsoopolitseinik Tiiu Karneriga ning õppekäikudest on planeeritud
minek kohtusse. Mõte on ka vanglaeluga tutvuda, aga koht sõltub
sellest, kas Maardu noorte eeluurimisvangla meid vastu võtab või
mitte.
Tulles tagasi Raivo Uukkivi poolt antud tunni juurde, võivad nüüd
kõik õpilased oma vanematelt küsida :” Kas teie teate, kes on ja
kuidas näeb välja Rae vallavanem?” Ja samas ka vastata: “Aga mina
tean.” Ja seegi, oma juhtide tundmine on juba väärtuseks kodanikuks
olemise teel.
Ardo Niinre
Jüri Gümnaasiumi ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja

Gümnaasiumis toimus maakonna
muusikaolümpiaad
4. veebruaril toimus Jüri
Gümnaasiumis esimest korda
Harju maakonna muusikaõpetuse aineolümpiaad, millel
osales kokku 30 noort 12st
erinevast koolist.
Olümpiaad algas korraldaja, KMHÜ
(Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse) esimehe Rutt Ridbecki dirigeerimisel esitatud väikese folkloorse ühislauluga. Seejärel anti sõna olümpiaadi
patroonile, Harju Maavalitsuse Haridus- ja
Kultuuriosakonna juhatajale Enn Kasemaale, omapoolsed head soovid andsid õpilastele edasi ka Inge Raudsepp Eesti Muusikaõpetajate Liidust ja Harju Maavalitsuse
Kultuuri- ja Sporditalituse juhataja Riin
Kivinurm. Ilusa üllatuse tegi ansambli Meie
Mees esindajana Emil Oja, kes kinkis koolile muusikaõpetuse edendamiseks kitarri ja
mõlema vanuseklassi võidukoolidele
lastekaraoke DVD.
Seejärel jaguneti klassidesse, et lahenda-

da kirjaliku töö ülesanded. Kirjalik töö
koosnes kolmest osast: muusikaline kirjaoskus (noodi- ja rütmitundmine), muusikaline silmaring (pillide, kooriliikide,
muusikazhanrite tundmine) ja muusika kuulamine (näiteks Mozarti 40. sümfoonia,
Lüdigi “Koit” jne.). Olümpiaadi teises
pooles oli vokaalne ülesanne, kus igaüks
pidi ette valmistama kolm laulu ja pärast
loositõmbamist ühe neist kas a`cappellana
või instrumentaalsaatega zhürii ees esitama.
Samal ajal, kui 7. ja 10. klasside õpilased
ülesannete kallal vaeva nägid, kogunesid
maakonna muusikaõpetajad vestlusringi, et
arutleda, kas ja kuidas võiks edaspidi selliseid olümpiaade korraldada. Ühe seekordse
olümpiaadi korraldaja muusikaõpetaja Rutt
Ridbecki sõnul näitasid õpetajatelt ja osalejatelt saadud küsitluslehed, et nii küsimuste
raskusastme ja mitmekesisuse kui kogu korraldusega jäädi väga rahule. Eriti meeldivaks
osutus, et iga osaleja sai vaatamata saavutatud kohale endale kena noodimapi.
„Kuna
niisugusel
kujul
toimus
muusikaõpetuse olümpiaad esimest korda,
võikski see saada Harjumaal traditsiooniks

ja miks mitte ei võiks olla ka edaspidi Jüri
Gümnaasium see kool, kes üritust korraldab,” ütles muusikaõpetaja Rutt. Tema
sõnul kuuluvad korraldajate tänusõnad
kõikidele osalejatele, nende õpetajatele kui
ka Rae Huvialakoolile, kellega koostöös
olümpiaad nii hästi õnnestus. Üritust
toetasid ka HOL, Harju Maakonna Kultuurija Haridusosakond, Koorijuhtide ja
Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus, Jüri
Gümnaasium, Tallinna 37. Keskkool, Eesti
Muusikaõpetajate Liit ja Rae Vallavalitsus.
7. klassi õpilaste seast võitis olümpiaadil
esikoha Viimsi Keskkooli õpilane Mariliis
Luide, teise koha saavutas Maris Ojala
Kehra Keskkoolist ning kolmanda koha sai
Erich Aiaotsa Kose Gümnaasiumist. 10.
klassi õpilaste seas tunnistati parimaks
Kuusalu Keskkooli õpilane Maarja
Aalmann, teise koha sai samast koolist Ott
Kask ning kolmas koht kuulus Kehra
Keskkooli õpilasele Teele Ehasalule.
Väga tasavägine, aga samas emotsionaalne ja loominguline muusikaõpetuse
olümpiaadipäev lõppes ühise karaoke laulmisega.
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Lagedi
kodukandiliikumine
liidab
ettevõtlikke
alevikuinimesi
Lagedil tegutsev kodukandiliikumise klubi tähistab
tänavu oma kolmandat tegevusaastat. Selle aja jooksul
on endale saadud kollektiivse
alevikuvanema roll.
Alevikus oli juba pikemat aega räägitud, et
peaks edendama kohaliku rahva ühistegevust. 2001.aasta teisel poolel võtsid kaks
ettevõtlikku meest, Ain Unt ja Raivo Kruuk
kätte ja kirjutasid klubi põhikirja ning registreerisid kodukandiliikumise klubi. Samal
ajal käisid läbirääkimised klubi tulevaste
liikmetega. Väliürituste korraldamiseks
pakkus Ain Unt oma maad.
Kodukandiliikumise klubi “Lagedi Kanged Kargajad” tegevus algas 2002.aastal.
Nüüdseks tasub teha tagasivaade seljataha
jäänud kolmele tegevusaastale.
Klubi käivitades alustasime läbirääkimisi
klubi ja valla suhete teemal. Läbirääkimised
käisid vahelduva eduga ning 2003.aasta
kevadel allkirjastati valla ja klubi pikaajaline
koostööleping.
Esimeseks eesmärgiks võtsime külakiige
ehitamise. Arvasime ka, et meile on jõukohane, kui korraldame Lagedi rahvale aastas
kolm üritust. Nendeks üritusteks said jaanituli ja ratsavõistlused kiigeplatsil ning
puhkeõhtu koolimajas.
Klubi avaürituseks oli 2002.aastal Lagedi
rahva jaanipäev, kus avasime ka uue külakiige. 2003.aastal lisandusid jaanipäevale naistepäeva peoõhtu Lagedi koolimajas ja sügisesed ratsavõistlused. 2003.aasta sügisel tegid vallavalitsuse esindajad meile ettepaneku üle võtta Rammumehe võistluste
korraldamine. Seni oli neid võistlusi peetud
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Klubi aktivistid ja realiikmed peale 2004. aasta ratsavõistlusi.

kümme aastat edukalt Jüris, Siiri ja Aldo
Laidi eestvedamisel.
Kui ratsavõistluste korraldamisel olid
asjatundjad Ain Unt ja Riina Seder meie endi
seas olemas, siis rammumehe võistlus oli
aga meie jaoks tundmatu ala. Tagantjärele
võime öelda, et selle ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel nägime kõvasti vatti.
Veelkord tänusõnad Siiri ja Aldo Laidile, kes
olid nõu ja jõuga abiks. Meie mõte oli, et
teeme rammumehe võistlust näiteks viis aastat, siis anname teatepulga Vaidale, seejärel
läheks võistlus jälle Jürisse jne.
Praegu võib klubi poolt korraldatavad
üritused jagada kaheks. Esimeste hulka kuuluvad üritused, kus rahvas aktiivselt kaasa
lööb - jaanipäev ja puhkeõhtu. Teiseks üritused, kus rahval on nautija roll - täpselt
samamoodi, kui inimesed käivad vaatamas
korvpalli, suusatamist või autode rallisõitu.
Siia kuuluvad ratsa- ja rammumehe
võistlused. Nendel üritustel esinevad vastava
ala treenitud võistlejad.
Hea meel on märkida, et rammumehe
võistlust jälgisid kohalikud koolipoisid
suure hoolega. Võistluste võitja, Andrus
Murumets on rahvusvahelise võistluskogemusega mees, seega oli, mida vaadata. Ehk
sai nii mõnigi Toots nendelt võistlustelt
innustust rauaga rassimiseks, selle asemel, et
rippsilda lammutada, teadetetahvleid lõhkuda või muul viisil pättust teha. Ka pealtvaatajatel oli võimalus oma füüsilisi võimeid
proovida, kuid kahjuks seda ei kasutatud.
Rammumehe võistluste paari lihtsamatkergemat ala pakkusime ka jaanipäeval, kuid
rahvas ei tulnud kaasa.
Oleme oma õla alla pannud teistelegi
piirkonnas toimuvatele üritustele. Ain Undi
stsenaariumi ning tema ja Riina Sederi
lavastatud ratsaetendusi on mängitud ka
teistes Rae valla paikades. Lagedi kooli kor-

raldatud 2004.aasta jüripäeva ürituse korraldamisele Lagedi Vabadusvõitluse Muuseumi
territooriumil aitas natuke kaasa ka meie
klubi.
Teatud mõttes on klubi kujunenud kollektiivseks alevikuvanemaks. Olgu siinkohal
ära mainitud kasvõi meie tagasihoidlik panus möödunud aasta kevadistel koristustöödel. Tänaseks on klubil olemas ka oma
aktiiv. Peale asutajaliikmete Ain Undi ja
Raivo Kruugi, kes on ühtlasi klubi juhatuse
liikmed, löövad klubi tegevuses aktiivselt
kaasa Aadi Potter, Enn Kikas, Jüri Järvik,
Aleksander Torjus, Rein Karm, Kuno Kasak.
Osal Lagedi inimestel on teatud üritusel oma
roll. Näiteks Meelis Sekk on väsimatu kommentaator-päevajuht ratsa- ja rammumehe
võistlustel, Endel Lepik on ette valmistanud
ja läbi viinud jaanipäeva spordiüritused, Esta
Vaker on puhkeõhtute sisekujundaja. Igal
üritusel on olnud oma osa vanameister Sven
Sagrisel. Olgu see väike ajalootund, jaanitule süütamine või tegelemine kutsutud külalistega. Kaasalööjaid - toetajaid on palju,
kõiki ei jõuagi üles loetleda. Suur abi ürituste sisustamisel on olnud Lagedi kooli
perel. Kooli isetegevuslased ja õpetajad on
aidanud sisustada nii puhkeõhtuid kui jaanipäeva. Hea sõnaga meenutan kooli endist
kauaaegset muusikaõpetajat Kersti Mägi.
Minu, kui endise vallavolikogu- ja
vallavalitsuse liikme jaoks on siiani vastuseta küsimus, kas Rae Kultuurikeskus on Jüri
keskne vallaasutus või peaks ta korraldama
terves vallas kultuuriüritusi või vähemalt
nendele kaasa aitama. Möödunud jaanipäeva
kultuuriprogrammi üritasin vahelduseks
saada kultuurikeskusest mõnda rahvatantsu
rühma, kuid üritamiseks see jäigi. Loodame,
et tänavu see õnnestub.
Kui on hea koostöö valla, kultuurikeskuse, Lagedi kooli ja meie klubi vahel,
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siis saame üritusi korraldada kindlasti väiksema energiakuluga ja sellisel koostööl on
tulemus. Kahjuks pean märkima, et
2005.aastaks on vald Lagedi piirkonna ürituste läbiviimiseks oluliselt vähem raha planeerinud, kui mullu. Vastavalt rahalistele
võimalustele aga saame kujundada ürituse
taseme.
Kui näiteks enamasti oleme tantsuks valinud ühe- või kahemehe bändi, siis möödunud aastal rammumehe võistlustele järgnenud tantsuõhtul sai Lagedi rahvas tantsida
ansambli PS Troika muusika saatel. Tegime
sellise otsuse teadlikult teiste tegevuste
arvelt.
Jüris on rammumehe võistlustel lastele
olnud batuut või midagi taolist. Meie aga
pakkusime mullu lastele vaid täpsusmänge,

KULTUUR
sh korvpalli vabavisked. Loodame, et edaspidi meie võimalused avarduvad. Väliürituste platsile oleks hädasti vaja ehitada lava.
Seni oleme bändi ja võistluste sekretariaadi
töökohaks kasutanud vana veoautot, millele
ehitame peale varjualuse ja pärast üritust
võtame selle jälle lahti. Samuti tuleb iga ürituse eel tantsupõrand kokku kruvida ja
pärast lahti võtta ning taas varju alla tarida.
Kõigi loetletud ürituste korraldamine
algusest lõpuni on käinud ühiskondlikel
alustel. Teeme seda kõik oma põhitöö kõrvalt, tasuks osalejate tänusõnad. Rammumeeste koduleheküljel (www.powerman.ee)
tunnustati meie võistlust sõnadega:
“Võistlusalad olid hästi ette valmistatud.”.
Oleme teinud, mida oleme osanud ja selle
rahaga, mis vald on nendele üritustele eral-
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danud. Oleme toimetanud kogu Lagedi
rahva heaks, mitte nagu väikesele grupile
mõeldud spordiring. Muidugi on ka selline
sporditegevus vajalik, kuid täna see Lagedil
hoopis puudub. Spordisaalist esialgu vaid
unistame.
Kodukandiliikumise edendamine on
regionaalpoliitika üks osa. Parima tulemuse
annab siin kohaliku klubi, valla, kooli ja kultuurikeskuse omavaheline koostöö. Ei piisa
üksnes kohaliku elu eestvedajate ja ürituste
korraldajate isiklikust entusiasmist. Kui kellelgi on mõtteid ja tahtmist anda omapoolne
panus ürituste paremaks korraldamiseks, siis
- tere tulemast!
Rein Karm
Lagedi Kodukandiliikumise Klubist

Jahimehed
uhkeldasid
trofeedega
7.–16.veebruarini oli Rae kultuurikeskuses
valla jahimeeste trofeede näitus. Rae
Jahimeeste Seltsi ja Jüri Jahiseltsi mehed
olid välja pannud nii erinevate loomade
sarvi, nahku, topiseid kui ka kihvasid ja
loomade pealuid. Seintel võis näha ka mitmeid jahikäikudel tehtud fotosid.
Margus Valgma (suuremal pildil) Rae
Jahimeeste Seltsist
oli näitusele toonud
hõbedaga auhinnatud
põdrasarved. “Vaida
poldril lastud põder
jääb mulle lisaks auhinnale meelde ka
sellega, et kaks päeva
enne jahileminekut
pandi mul käsi kipsi
ja nii toetasin püssi
vasaku käe kipsi
peale,” rääkis Valgma. Lisaks mitmetele
põdrasarvedele oli
tema poolt näitusele
toodud ka suur sokusarvede kollektsioon, seakihvad, ilvesenahk,
ilvese kolju.
19-aastase jahimehestaazhiga Valgma sõnul ei ole ükski trofee
tõelise jahimehe jaoks müüdav. Jahitrofeede näitus oli seega kordumatu võimalus näha, milliste varanduste pärast täisjõus mehed metsas päevade kaupa näiteks hiilimis- ja varitsusjahti peavad. Nii mõnegi külastaja sõnul oli näituse eksponaatide nii suur arv üllatav ega jää
maha Sagadis korraldatavatest trofeede väljapanekutest.

Jüri Raamatukogu võtab
tööle eriharidusega
raamatukoguhoidja.
Soovitavalt elukohaga
Rae vallas.
Töösooviga pöörduda raamatukogu
juhataja poole.
Täpsem info aadressil anne@rae.ee ja
telefonil 605 6763. CV saata aadressil
Aaviku tee 1, Jüri 7530, Anne Kelnik.
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Sven-Allan Sagrise mitmetahuline
raamat ärgitab mõtlema
Eelmise aasta lõpus nägi
ilmavalgust üks tänuväärt raamat põlisest Rae valla mehest
ning koolijuhist Sven-Allan
Sagrisest, kelle hoogsa ning
mitmetahulise elukäigu on
suutnud raamatukaante
vahele suruda õbluke
ajaloomagistrant Eli Pilve.
Eelkõige on Sven-Allan Sagris ajaloolane.
Seda saame teada raamatu kujundusestki,
mille ümbrisel on koopiad Sven Sagrise korrapärase käekirjaga koostatud kroonikatest,
mis ju ongi ajaloo kirjutamisel alusdokumentideks. Nii ümbriselt kui esikaanelt
saame teada, et portreteeritav on ( oli ) direktor. Sõna “direktor” on raamatu autorile ning
kujundajale (kelle nime ei osanud kusagilt
välja otsida) teadaolevatel põhjustel kirjutatud vähemalt poole suuremate tähtedega
kui muu pealkiri, sealhulgas ka portreteeritava nimi.
Miks on direktorit tahetud nii esile tõsta?
Paratamatult tekib võrdlus hiljuti ilmavalgust näinud Edgar Savisaare memuaarteosega “Peaminister. Eesti lühiajalugu 1990
– 1992”, kus pealkirjas on nime järele lisatud amet. Nõnda tehes piiravad nii selle kui
eelpoolnimetatud raamatu autorid oma tegevusvälja, sest nii Sven Sagrise kui Edgar
Savisaare puhul räägitakse neist laiemalt kui
vaid direktorist ja peaministrist. Pealegi saab
nii lugeja eelhäälestuse, et tegemist on
pigem ametit kui isiksust eelistavate
inimestega, mis Sven Sagrise puhul ei vasta
ju tõele.
Kõnesolev isikuraamat on ühe õhtu
lugemine, sest jutustamisstiil on hästi ladus
ja raske oli seda enne tagakaane sulgemist
käest panna. Elulukku on pikitud humoorikaid seiku, mis elavdavad juttu ja seovad
lugejat raamatuga. Allakirjutanu sai suutäie
naerda kasvõi raamatu kangelase sõjaväeseikluste kirjeldusest.
Üldiselt ongi paremini välja kukkunud
“Elu keerdkäikude” ning “Mida temast
räägitakse?” osad. Seevastu “Leivateenimine” on igavam ja sellest eriti “Probleemid
tänapäeva hariduselus”, milles Sven Sagrisel
on küll kõige kohta oma arvamus, kasvõi
praegust arvestustel põhinevat hindamissüsteemi kirjeldades, kuid samas pole suudetud
vältida koolipapalikku etteteadmist ning
-tarkust.
Raamatu ülesehituse juurde tagasi tulles

Sügav tänukummardus
Avaldame südamlikku tänu kõigile armsatele
ja tublidele inimestele, kes panid tähele ja
märkisid suurejooneliselt ära ühistööna
valminud elulooraamatu “Koolidirektor SvenAllan Sagris” ilmumise ning osalesid selle
esitlemisel Rae Vallavalitsuses.
Suur tänu ka kõigile raamatu ilmumisele
kaasa aidanud inimestele.
Sven-Allan Sagris,
Eli Pilve,
Mixi Kirjastus OÜ

oleks saatesõnades ära kulunud mõned
laused olemasoleva struktuuri põhjenduseks.
Miks on selle kolmel osal just niisugused
pealkirjad ja kuidas nad tervikule alluvalt on
omavahel seotud? Praegusel kujul on
“Eluloo keerdkäikudes” juttu ka õpetajaning direktoritööst, mis võinuks olla puhtalt
“Leivateenimise” teema. Stiililiselt korrektsem tulem oleks saadud raamatu ülesehituses kronoloogilise järgnevuse põhimõtet
kasutades: sünnist kuni käesoleva ajani
paisutustega seal, kus see vajalikuks on peetud: näiteks Lagedi Põhikooli direktoriks
oleku perioodil. Ajaline selgroog oleks raamatule andnud kindla järgnevuse ja toe.
Raamatu kolmas osa nimetusega “Mida
temast räägitakse?” on hästi vajalik. Kasvõi
sellepärast, et kaua sa ikka suudad iseendast
rääkida ja kui seda tehagi, siis võib ajapikku
eneseimetlusse ära vajuda. Sõprade, tutta-

vate ja sugulaste kommentaarid fikseerivad
inimese ja on peegliks näitamaks portreteeritava tegelikku olemust.
Olles kuulnud Sveni lugusid juba enne
raamatu ilmumist ja võrreldes neid raamatus
“Kooli direktor Sven-Allan Sagris” olevatega, pakkus mulle analüüsiainet veel seegi,
milline osa on raamatukangelasel olnud selle
kirjutamisel ning autorsusel. Mis seal salata:
valdavalt kohtusin portreteeritava ladusa
jutustamisstiili, huumori ning argumentatsiooniga, mis viis allakirjutanu mõttele, et
Eli Pilve ülesandeks oli eelkõige jutu kirjalikku teksti fikseerimine, hilisem vormimine
ja silumine.
Mind hämmastas veel üks asi! Nimelt 76aastase raamatukangelase hea mälu, tänu
millele kangastusid lugejal elavalt silme ees
Sven-Allan Sagrise elu alates lapsepõlvening noorukieast koos nendele ajajärkudele
omaste situatsioonide ning ütlemistega.
Siinjuures võib eeldada, et kaante vahel
sisalduvad loendid reisidest, ajakirjanduslikust loomingust ja austusavaldustest on
siiski pärit eelnevatest märkmetest (personaalkroonikast?). Nimetatud registrid, nagu
ka raamatus sisalduv isiku- ja kohanimede
kataloog oleks võinud olla raamatu lõpus
lisadena, sest antud kujul kallutavad need
lugeja tarbetult jutustuse pealiinilt kõrvale.
Kõik nimetatud loendid on aga väga vajalikud, sest kuldse suhtlejana on raamatu
lehekülgede vahendusel portreteeritav
kohtunud paljude inimestega, olnud paljudes
kohtades, mis vääriksid raamatus eraldi väljatoomist kasvõi töö koduloolisust silmas
pidades.
Sellest kasvabki välja raamatu põhiline
väärtus: näidata ühe inimese toel, milline on
olnud meie saatus. Selles suhtes on SvenAllan Sagris indiviidina üks meist paljudest
ja samas ka eriline. Nagu ka tema filosoofia,
mida Sven on iseloomustanud varblase mõttemaailmana. Nimelt – mida paremini elab
peremees, seda paremini elavad ka väiksemad vennad; ehk tulles varblase juurde
tagasi: mida paremini toituvad hobused,
seda priskemalt saavad kõhu täis ka hobuse
pabulatest toituvad linnukesed. Kas seoses
raamatu ilmumisega on nüüd neile tulnud
paremad ajad?
Ehk tõsisemalt Rae valla konteksti tulles
– raamat ühest Rae valla teeneteplaadi
omanikust on nüüd ilmunud. Kas poleks
mõttekas sellel teel edasi minna ning publitseerida kõikide, seni välja antud 12
teeneteplaadi omaniku elulood? Oma tegevuse poolest valla hüvanguks oleksid nad
seda kindlasti väärt.
Ardo Niinre
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Rae Laulustuudio esimene kontsert
19. jaanuaril toimus Rae Kultuurikeskuse
Kaaretoas kohaliku laulustuudio esimene
kontsert. Esinejaid oli 11, üles astusid nii ansambli koosseisud kui ka solistid.
Laulustuudio tegutseb Rae Kultuurikeskuses alates möödunud aasta novembrist,
lapsed käivad koos kahel päeval nädalas.
Juhendaja Külli Ovir jäi laste esinemisega väga rahule ning ütles, et veebruarist
hakatakse õppima ja ette valmistama laule,
millega astuda üles kohalikel lauluvõistlustel. Samuti ootab õpetaja uusi laululapsi
vanuses 7-16 aastat. Praegu õpivad lapsed
kahes grupis (nooremas 8-9a.) ja vanemas
(10-14 a.)
Egon Ovir

Jüri koguduses toimusid valimised
Valimistelaine on Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku jaoks taas käima läinud. 23. jaanuaril
kogunesid Jüri koguduse täieõiguslikud
liikmed kirikusse, et anda oma hääl
inimestele, kelle kätte usaldada koguduse
juhtimine.
Koguduse nõukogu koosseisu vähendati
varasemaga võrreldes kolmandiku võrra ja
nii kandideeris nõukogu valitavate liikmete
11 kohale 15 inimest. Uute liikmetena alustasid nõukogus Kiili kooli füüsika- ja arvutiõpetaja Aare Lutter ning Eesti
Keskkonnauuringute Keskuse juhatuse
esimees Enn Otsa.
Samal päeval pidas nõukogu ka esimese
koosoleku, kus valis uue juhatuse,
revisjonikomisjoni ning praostkonna sinodisaadikud. Juhatuse esimeheks valiti
üksmeelselt senine aseesimees Kalev
Mõttus. Juhatuse liikmetena jätkavad senine
esimees Talvi Aruaas ja juhatuse liige Jaane
Lend, kes on üle-eelmises koosseisus
pidanud ka juhatuse esimehe ametit. Uue
liikmena alustab tööd Margus Vain, kes on
ka Rae vallaga kahasse asutatud SA Jüri
Kiriku Fond juhatuse liige.
Kuigi regionaalne esindatus ei olnud valimistel aluseks, on uue juhatuse koosolekutel
esindatud suure Jüri kihelkonna erinevad
nurgad. Kalev Mõttus elab Jüris, Talvi
Aruaas tunneb diakooniatöö kaudu kogu
kihelkonda, kuid on terve elu elanud ja töötanud Aruküla kandis. Jaane Lend on Nabala

Jüri koguduse uus juhatuse esimees Kalev
Mõttus.

mees ning juhatab ühtlasi Jüri koguduse tööd
Nabala palvemajas. Patikal elava Margus
Vainu poole võivad aga pöörduda Vaida ja
kogu Rae valla lõunapoolel elavad inimesed.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 165
kogudust koonduvad valimiskastide ümber
iga nelja aasta järel. Koguduse juhtorganite
valimisel on kaugem väljund, kui vaid oma

organisatsioonile uue juhtkonna saamine.
Koguduse
saadikutest
moodustub
praostkonna sinod, kes omakorda valib nii
ilmikute kui vaimulike seast saadikud EELK
Kirikukogusse. Viimane peab hääletama
ametisse kirikuvalitsuse. Nii on vähemasti
teoreetiline võimalus, et mõnest meie
koguduse tublist liikmest võib saada koguni
kirikuminister.
Neli aastat on piisavalt pikk aeg, et midagi korda saata, aga ei kesta ehk liiga kaua, et
rasket koormat vedavad inimesed jõuaksid
end päriselt ära katkestada. Kunagi pole siin
päikese all ka teisiti olnud, et kõige rohkem
suudetakse ellu viia uute ja värskete ideedega. Kirikus tuleb sellist algatust iseäranis
soosida, ka siis kui kogenud tegijad pisut
väsinult pead vangutades nendivad, et nii on
juba korduvalt üritatud.
Samal ajal on kiriku kõige tähtsamaks
eesmärgiks püsimajäämine ja põhiväärtuste
edasikandmine ka tulevate põlvede tarvis.
Igatahes ei ole kõige uuega ummisjalu
kaasajooksmine kunagi pika ja järjepideva
arengu eeldus. Mastimännid sirguvad kitsastes tingimustes ja mitu inimpõlve, suure
tamme alla tullakse sajandite häält kuulatama, üleöö kasvavad üksnes seened.
Jõudu uuele nõukogule ja juhatusele
kiiresti muutuva maailma väljakutsetele vastamiseks ning põhiväärtuste säilitamiseks.
Tanel Ots
Jüri koguduse õpetaja

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

veebruar 2005

KULTUUR

RAE SÕNUMID

23

Jüri kirikukoguduse
ajalugu aastatel
1847–1944

Eesti Vabariigi sünnipäeva
künnisel on jällegi päevakorras vabaduse ja sõja mõiste.
26.septembril 1926. aastal
avati Jüri kirikuaias Jüri
kihelkonna Vabadussõjas ja II
maailmasõjas langenud sõdurite mälestussammas.
“Eesti kirik” nr 39, 1926.aastal kirjutab:
“Algas see tähtis päev Jüri kihelkonnale
piduliku jumalateenistusega kirikus. Selles
esinesid õp A. Sommer ja kohalik õpetaja.
Preili Spulge orelisoolo palad ja preili
Witismanni soololaul ning puhkpillide koor
ja segakoori laulud ülendasid pühalikku
meeleolu. Rahvast oli pungil kirik täis...
Kiriku nõukogu abiesimees hr Põldmäe palus pärast lühikest päevakohast kõnet valitsuse esindajat hr kindral Tõrvandit mälestus-

sammas avada. Viimane vabastas selle sütitava kõne järel kattest. Pühitsuskõne pidas
õp Sommer Tallinnast... Pärgi panid vastavate vaimustusest põlevate järelhüüetega
riigikogu esimees hr R.Einbund, valitsuse
esindaja hr kindral Tõrvand valitsuste ja
sõjaministeeriumi poolt, hr Neggo kaitseliidu nimel, hr Reitam Harju maakonna valitsuse poolt ja palju teisi kohalikke organisatsioone ja omavalitsusi. Mälestuskivi on
püstitatud kiriku kõrval olevale kolmnurgale
ja ehitatud kodumaa graniidist kunstnik R.
Basarti (Sommeri) poolt. Maksma läks ta üle
230 000 marga, mis kõik tasutud. Mälestusmärgi korrashoidmise eest hoolitseb Jüri
koguduse nõukogu.”
Mälestussamba taasavamine toimus
16.detsembril 1989. aastal. Iga aasta
24.veebruaril on mälestussamba jalamil rohkesti lilli ja pärgi. Mälestussammas on möödujale meeldetuletus ajahetkest, mis puudutab isamaa-armastuse tundeid, kuid on
märgiks ka vastuoluliste tunnete tekkimisel:
vaatad kaugemale maailma ja miski pole

muutunud – sõda ja kaos kestavad.
19. sajand algab Eesti kultuuriloos baltisaksa aadli eesõiguste vastu suunatud rahvusliku liikumisega – ärkamisajaga.
Talurahva kihistumine seoses talude päriseksostmisega toob talumajapidamisse uuendusi – hakatakse ehitama korstnaid ja laudpõrandaga elumaju, videvikutundidel vestetud rahvajuttude asemel loetakse lambivalgel trükitud kirjavara. Ilmub Kreutzwaldi
eepos “Kalevipoeg”. Vana rahvaluule taandus, kuid alustas uut elu muutudes trükisõnaliseks kirjanduseks, muusika- ja kunstiteosteks. Algas rahvaluule suurkogumine,
mille eestvedajateks olid J.Hurt, M.J.Eisen.
Laulu- ja muusikakooride asutamine
kirikute ja koolide juurde tõi väge raske talutöö tegemiseks. Saksa eeskujul pandi alus
laulupidude traditsioonile (esimesel laulupeol 1869.aastal esines ka Jüri meeskoor).
1860.aastail hakkas jõudsalt arenema mitmekülgne seltsiliikumine (põllumeeste, tuletõrje, muusika, laulu, karskus jt). Rahvusliku
iseteadvuse kujunemine sai eelduseks riik-
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Eduard
Tennmann

likule iseolemisele.
Jüri kihelkonna rikkalik kultuurilugu, mis kokkuvõtlikult veel
kirja panemata, peegeldab selle ajastu külaelanike ärksaid tegemisi,
mis tegid nad nähtavaks ka Eestimaa kultuuripildis. Tolle aja
kirikuõpetajatel on selles oma osa.

Robert Johann Diedrich Luther (1847-1884)
Sündis 5.oktoobril 1916.aastal Tallinnas suure kaupmeeste gildi
vanema Medrich Marta Lutheri pojana. Esmase hariduse omandas
koduõpetuse teel, seejärel õppis Tallinna Gümnaasiumis, aastatel
1835-1836 Tartu Ülikoolis arstiteadust ja teoloogiat. Töötas
koduõpetajana pastor A.L. Paulseni juures Abalas. Lõpetas
1845.aastal konsistooriumi ja määrati 1847.aastal Jüri koguduse
õpetajaks.
R.J.D. Luther on palju kaasa aidanud laulukultuuri arendamisele
Jüris, eeskätt kohaliku muusikaseltsi tegevuse kaasaaitamisel.
15.jaanuaril 1866.aastal alustas tegevust Jüri Muusikaselts, mille
esimeheks oligi R.J.D.Luther. Ta võimaldas ka esimese vaimuliku
kontserdi korraldamise Jüri kirikus 1881. aastal. R.J.D. Luther suri 4.
märtsil 1884. aastal ja on maetud Jüri kirikuaeda.

Walter
Weissberg

1847.aastal, kui R.J.D. Luther õnnistati Jüri kirikuõpetajaks,
toimusid Rae mõisas rahutused, mille ajendiks olid Rae mõisa rentniku G.von Haaksi poolt teopoistele antud suurendatud kohustused
rukkirehel. Teopoiste ja vaimude peksta olid ka nende viie talu viljad,
kust peremehed olid lahkunud, kuna mõis oli võtnud talud enda
hooleks. Rukkikoormaks arvati mõisates 80 vihku lõigatud rukist,
Rae mõisas aga 100 vihku, rehelisi oli aga vähem kui mujal
mõisates.
21.augustil 1847.aastal palus kuberneri õuenõunik von Baer kindralkuberneri Johann Christoph Engrlbrecht von Grünewaldti
teopoisse karistada teistele hirmuks ja korduva vastuhakkamise eest.
60 vitsahoopi said 26 Rae meest, va Pärtli Jaan, kellele määrati 8
päeva vangistust ühes noomitusega (teadmata, kelle korraldusel
muretses Pärtli peremees Jaan tunnistuse kreisiarstilt, et ta tervislik
seisukord ei kannata välja ihunuhtlust).
Rae teosulaste juhid Ants Remmel, Jaan Remmel, Jaan Parm ja
Hendrik Selis saadeti 8 aastaks Arhangelski kubermangu asumisele.
25 aastaks saadeti vene soldatiks Juhan Laibe, Jüri Kiivita, Peeter
Pihlakas ja Kaarel Selis. Mõnedest 1947. aasta jutluste koopiatest on
aimatav R.J. D. Lutheri heatahtlik ja mittenoomiv hoiak talurahva
suhtes.
Mihkel Aitsami kirjutises “Rahutused Rae mõisas” (“Päevaleht”nr 128-150, 1939.a) on sõnum: “Väljasaadetuid ei mäleta praegune Jüri kihelkonna rahvas. Rahvasuu pole põiminud nende meeste
ümber legende. Nende mälestus on kustunud. Olgu need read pühendatud neile väikestele kiviveeretajatele vaba ja iseseisva Eesti riikluse hoone ehitamisel.”

Rudolf Adam v Winkler (1885-1901)
Sündis 1855. aastal. Oli Jüris kirikuõpetaja aastatel 1885-1901.
1885.aastal valmis uus Jüri kirik ja esimese kirikuõpetajana lugeski
seal tema jutluse. Aastatel 1901-1915 oli ta Tallinna Toomkiriku
õpetajaks. Winkleril on teeneid rootsiaegse Eesti kiriku ajaloo,
sealjuures ka Jüri kiriku ajaloo uurimisel. Tema koostatud Jüri kiriku
kroonika käsikirja pole aga leitud. Säilinud on kirjutis Anton Thor
Hellest. R.A.v Winkler suri 1919. aastal ja on maetud Mõigu kalmistule.

Walter Weissberg (1902-1906)
Ta teenis Jüri kogudust lühikest aega ja suri väga noorelt, 33 aastaselt. On maetud Jüri kirikuaeda.

Johan Keering (1908-1919)
Sündis 18.veebruaril 1868.aastal Vana-Võidu vallas Viljandimaal
talupidaja perekonnas. Lõpetas Tartu Gümnaasiumi ja õppis aastatel
1891-1895 Tartu Ülikoolis teoloogiat. Prooviaasta teenis Peterburi
Jaani koguduses. Ordineeriti 1898. aastal. Aastail 1902-1907 oli
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Vladivastokis kirikuõpetajaks, siis Tallinna Pauluse koguduses. Jüri
koguduse õpetajaks õnnistati 16.märtsil 1908.aastal. Pärast seda oli
Käina koguduses kuni 1932. aastani. Suri 1933. aastal Tallinnas.

Dr Eduard Tennmann (1919 – 1923)
Sündis 27. juulil 1878. aastal Peterburis. Lõpetas Peterburi Katariina
Kommertskooli. Õppis teoloogiat Tartu Ülikoolis aastatel 19051910. Teoloogi kandidaadiks sai 1922.aastal ja doktoriks 1931.a. Töö
teemaks oli J. Techmülleri kristluse filosoofia. Prooviaastal teenis
Viljandi Pauluse kirikus. Ordineeriti 1911.aastal. Oli abiõpetaja
Pärnu Elisabeti kirikus, samal ajal ka Pärnu Gümnaasiumi eesti keele
ja usuõpetuse õpetaja. Jüri kiriku õpetajaks kinnitati 1919.aastal.
1923.aastal alustas õppejõu tööd Tartu Ülikoolis ja samaaegselt
õpetajatööd Maarja–Magdaleena kirikus Tartu lähedal. Tartu
Ülikoolis töötas ta võrdleva usundiloo dotsendina ja alates 1936.aastast süstemaatilise teoloogia professorina. Tennmann oli põhimõtetega inimene, tõeotsinguil konfliktne, taganemata oma eetilistest
arusaamadest. Ta on ka mitmete raamatute autor: “Maailma usundid”
(1935), “Hinge surematus” (1936), “Ekstaas ja müstika” (1936) ja
“Üldine usundipsühholoogia” (1636).
Eduard Tennmann suri 1936. aastal Tartus 58 aasta vanuselt.
Nii Johan Keering kui ka dr Eduard Tennmann olid kirikuõpetajateks Jüris neil keerulistel aastatel, mil toimus Vabadussõda ja sai
alguse omariiklus.
1990.aastal avastati restaureerimisel kirikutorni munas asunud
kinnijoodetud metallkarbist H. Metsa ja J. Põldmäe kirjutatud akt
1923.aasta kirikukoguduse elust Jüris. See avati 25. septembril
1990.aastal Tallinna Linnaarhiivis.
Mõningad fakte, mis aktis kirjas: Jüri koguduse eestseisuse
esimees oli Jaan Saalverk, abi Jaan Põldmäe, kassameister köster
Hans Mets, kirjatoimetaja köster Hans Mets, kassameistri abi T.
Ader, koguduse laulukoori juht Jaan Virkepuu. Liikmeid 23 (aktis
kirjutatud nimeliselt), kirikuteenijatest on nimetatud Hans Kraavi,
kellalööjat Nigulas Väljataga. Õpetaja sai palka 10 000 marka + 75
tiinu maad, köster 50 000 marka + 18 tiinu maad, kirikuteenija 9000
marka + 4 tiinu maad ja kellalööja 8000 marka. Veel oli kirjas
andmed eelmise kirikuõpetaja Eduard Tennmanni kohta, köstrite R.
Preisbergi ja Hans Metsa kohta. Lühidalt oli kirjutatud valla
haridussüsteemist.
Eraldi oli välja toodud selle aja turuhinnad: heinad – 180-200
marka puud, metsahein – 100-300 marka puud, rukkid – 280-300
marka puud, kartulid – 150 marka puud, kapsad – 150 marka puud,
keskmine hobune – 30000- 40000 marka, lehm – 10000-18000
marka.
Nimetati ka torniehitajaid: meister August Leosk, 48-aastane,
elukoht Vaskjala; Gottleb Leosk Vaskjala külast, Aleksander Kottov
plekissepp Tallinnast, Oswald Klesmann plekissepp Tallinnast ning
kohalikud töölised Johannes Albe, Robert Viigipuu ja Villem
Valdam.
Akti lõpus on köster Hans Metsa sõnum Jüri rahvale: “Olgu need
lühikesed teated ja asjad – raha, ajalehed, margid, päevapildid meie
lastele ja võib-olla ka lastelastele mineviku mälestuseks. Rist saab
raudadega kinnitatud torni sarikate külge. Vana rist oli puuga külge
löödud ja kestis 1885. aastast 1923. aastani. Praegune rist peaks
vähemalt üle 100 aasta seisma. Jah, risti alt võidule läheb ristikoguduse tee. Jääge truiks oma kirikule, Eestimaale ja eesti rahvale.
Ärge painutage võõra võimu alla. Jumal on teiega. Hans Mets”
Köster Hans Mets oli Jüri kiriku köster ja Rae 6-klassilise
algkooli õpetaja alates 1914. aastast. Hans Mets oli lõpetanud Tartus
muusikakooli ja omandanud Pärnu Gümnaasiumi juures
algkooliõpetaja kutse. Oli pikemat aega Jüri segakoori dirigent.

Jakob Aunver (Albrecht) (1923 – 1944)
Sündis 10. mail 1891. aastal Urvaste kihelkonnas Vana-Antslas. Isa
oli talupidaja Jakob Albrecht, ema Mari Albrecht. Perekonnas oli
seitse last. Alghariduse sai Liiva vallakoolis ja hiljem Urvaste
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kihelkonnakoolis. Seejärel jätkas õpinguid Valgas T. Gröönbergi
progümnaasiumis ja pärast Valga reaalkoolis. 1914.aastal astus Tartu
Ülikooli ajaloo- ja filosoofiateaduskonda, kust 1915.a läks üle
usuteaduskonda. 1923.aastal lõpetas Tartu Ülikooli, samal aastal
sooritas Konsistooriumi eksamid ja kaitses teadusliku töö teemal
“Kristus ja Budda”. Jüris asus kirikuõpetajaks 1923.aastal, järgmisel
aastal ordineeriti. Aunver oli alates 1935.aastast ka Ida – Harju
praost, samuti Konsistooriumi assessor. Teenis Jüri kogudust
1944.aastani, mil emigreerus Rootsi. Jakob Aunver oli aktiivselt
tegev vaimuliku kirjanduse põllul nii kodumaal kui ka paguluses. Oli
ajalehe “Eesti kirik” vastutav ja tegevtoimetaja kodumaal aastail
1924-1939 ja 1940-1944, samades ülesannetes sama ajalehe juures
Rootsis aastail 1954-1978. Avaldas mitmeid raamatuid, nende hulgas
“Eesti Rahvakiriku ristitee” (Stockholm, 1953, “Aastate kestes:
Kiriku- ja kultuurilisi vaatlusi 1924-1959” (Uppsala, 1961), “Johan
Kõpp” (Uppsala, 1969). Jakob Aunver suri 1978. aastal Uppsalas 86
aasta vanuses.
Jakob Aunveri teenistusajal püstitati Jüri kirikuaeda Jüri kihelkonna Vabadussõjas ja II maailmasõjas langenute mälestussammas.
Varje Malsroos

Würth AS on oma ala juhtiv tööriistade, auto- ja kinnitusvahendite hulgimüüja. Ettevõte kuulub Saksa kontserni ja on
esindatud enam kui 80-nes riigis.
Tööd saab:

LAOTÖÖTAJAKOMPLEKTEERIJA
Töö kirjeldus:
Tellimuste komplekteerimine, vajadusel kauba vastuvõtt,
lao korrashoid jt lao tööga seonduvad ülesanded. Lisandub
veel töö dokumentide ja arvutiga.
Nõudmised kandidaadile:
Kandidaadilt eeldame vähemalt keskharidust, tehnilist taipu,
office programmi kasutamise oskust, hea oleks ka laokogemuse olemasolu. Soovitav vanus 25-50 eluaasta vahel.
Ettevõte pakub:
Huvitavat ja vastutusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes,
stabiilsust ja meeldivat noort kollektiivi. Katseajal põhipalk,
millele hiljem lisandub lisatasu.
Muu informatsioon:
Kandideerija soovitatav elukoht on Rae vald,
Assaku piirkond
CV palume saata hiljemalt 10.03.2005 aadressil:
personal@wuerth.ee, faksile 651 1201 või
AS Würth, Liimi 3a 10621 Tallinn.
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Ligi 120 noort võistles
kergejõustikus
27. veebruaril toimunud Rae valla koolidevahelistel sisekergejõustikuvõistlustel, mis
toimusid Tallinna Spordihallis, osales ligi
120 noort. Spordiklubi Raesport ettevõtmisel ja Rae valla toetusel said lapsed võistelda nii 60 kui 200 meetri jooksus, kaugushüppes ja teatejooksudes. Valikalana
toimus kõrgushüpe.
60 meetri jooksu võitsid omas
vanuseklassis Indrek Taal, Arko Kruus,
Hendrik Lepik, Mikk Raudsepp, Helen Loik,
Liivia Lampe, Marit Poltimäe, Astrid Lohk.
200 meetri jooksus olid omaealiste seas parimad Gert Laid, Arko Kruus, Tauri Kaasik,
Tõnu Tootsi, Helen Loik, Anastasia
Gorohova ja Astrid Lohk. Kaugushüppes
nautisid võidurõõmu Raiko Gutmann, Juhan
Kreem, Hendrik Lepik, Sander Lehtla,
Helen Loik, Liivia Lampe, Merili Kaadu,
Tagne Võip. Valikalana toimunud kõrgushüppe võitis Triin Esken.
Teatejooksudes kuulusid esikohad Jüri
Gümnaasiumi noortele. 94-95. aastal sündinud 4x200 meetrit teatejooksu võiduvõistkonnas olid Liisa-Marie Ruudna,
Joosep Saliste, Kristiina Salumäe ja Roland
Orusaar. 92-93. aastal sündinute võitjad olid
Merli Aron, Arko Kruus, Liivia Lampe ja
Kevin Kompus. 90-91. aastal sündinud
võistlejate seas olid parimad Zinaida
Komarova, Arnold Jürisalu, Anett Kämara ja
Kristo Kuusing ning 88-89. aastal sündinute
seas Ursula-Eleri Murd, Jürgen Meisalu,
Marit Poltimäe ja Madis Uuemaa.

HEI, KÕIK
JUDOSÕBRAD!

12. märtsil algusega
kell 12.00
Rae Kultuurikeskuse saalis
toimub

Emmede võistkond Kuldnokad ajasid palli värava suunas võidu 1998. aastal sündinud
poistega.

FC Jyri lubas emmedel
jalgpalli mängida
Jalgpalliklubi FC Jyri pidas 6. veebruaril gümnaasiumi saalis maha vahva perepäeva,
mille jooksul toimus kaheksa erinevat võistlust.
Osavust ja jõudu said nii poisid kui emad-isad näidata nii perekondlikus teatevõistluses, käega löökides kui näiteks penaltite võistluses. Kaasa sai elada nii emade
kui isade jalgpallile ning vaadata treenerite superfinaali. FC Jyri eestvedaja Toomas
Klaasi sõnul oli see üritus noorte vutiässade jaoks ka pisut hilinenud jõulupidu, sest
jagati kingitusi ning söödi üheskoos kringlit ja joodi limonaadi.

RAE VALLA
JUDOTURNIIR 2005
Võistlevad kõik Rae valla
parimad noored judokad
Esinevad Vaida
tantsutüdrukud
Üritust korraldavad
judoklubi AITADO ja
Rae Kultuurikeskus,
toetab Rae vald
Info telefonil 5566 6439,
Krister Parbo

Rae valla sportlased Eesti X
Maatalimängudel
Selle aasta Eesti X Maatalimängud toimuvad 4.-6. märtsini Põlvas. Osalevad kõik Eesti
maakonnad, vallad ja kuni 21 000 elanikuga linnad.
Maatalimängude raames toimusid eelturniirid korvpallis ja lauamängudes 15.16.jaanuaril kohtadel. Rae valla korvpallimeeskond mängis kahel päeval Haljalas ja
pääses oma alagrupi liidrina edasi finaalvõistlustele.
Samuti esinesid eelturniiridel tublilt Rae valla kabetajad, kes võistlesid Märjamaal ja
ka nende võimed pannakse proovile finaalmängudes, mis toimuvad märtsi alguses
Põlvas. Lisaks nimetatud kahele võistkonnale lähevad Eesti X Maatalimängude
finaalvõistlustele Rae valda esindama suusatajad ja poiste jalgpallivõistkond.
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Jaanuarikuu sünnipäevalapsed

Jaanuaris registreeritud sünnid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Cärol Pukko
Enely Jakovleva
Aljona Koch
Marten Teder
Brit Andrek
Marta Väinsar
Villem Harma
Lili Marleen Vader
Kermo Kasemets

AINO NIINEPUU
LAINE KASK
ASTA KESKÜLA
TATJANA NIKITINA
AINO LINK
ADELE HAMM

Jaanuaris registreeritud surmad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Irma Pintman
Mari Arro
Valdur Vajak
Paul Lunda
Charlotte Kuusk
Alfred Heinsoo
Vaike Välba
Maria Mägi

Novembrikuus lahkus
Endel Lass

MG HARJUMAA
HALDUS
HALDUS- JA HOOLDUSTÖÖD
pisiremonttööd
tehnosüsteemide hooldus, koristustööd
ehitus- ja remonttööde konsultatsioonid
. . . kogemus, see on kvaliteet
GSM 5349 9862
e-post: mainstern.grupp@mail.ee
OÜ Mainstern Grupp

Soovime osta
MAAD
Rae vallas
Tel 646 6130
Fax 644 4064
Gsm 554 9460
e-post
toomas@rilanto.ee

Soovin üürida
1-2 TOALISE
KORTERI
Rae vallas
(mitte esimesel
korrusel)
Tel 504 0095
Müüa kõrge kütteväärtusega,
pakitud
PUITBRIKETT
Hind alates
1200 kr/tonn.
Transport
tasuta!
Info 5665 5445

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa
Toimetaja: Merike Mikk, 60 56 762, 56 218 638, sonumid@rae.ee
Ajaleht ilmub üks kord kuus.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 10ndaks kuupäevaks.

83
82
82
82
82
81

Veebruarikuu sünnipäevalapsed
HILDA ANNUS
LEIDA-MARIE RADIK

101
90

LINDA VIRKEPUU
EMILIE HEINSOO
TATJANA RAUD
LEONHARD VAAKS
ISMEENE PENT
JANIS JAKOBSON
AINO PÄÄSUKE
SILVIA POST
SINAIDA LINDER
HELMI SAADI
ERLINDA MURD

89
88
87
84
83
83
82
82
81
80
80

HERMALT GRUBE
ANTS VALDNA
MAIMO ERNESAKS
HELDUR TAMM

75
75
70
70

VIRVE KAROLIN
HELGA SOOMETS
ALGRIDAS TAURE
ELLEN LIIK
MARET NEIMAR
MARE JAAVE
REIN MEIJE
NIKOLAI JUHANSON

65
65
65
60
60
60
60
60

Palju õnne!
Korraldan
karaoket
sünnipäevadel,
pulmades, erinevatel
üritustel.
Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise keeles.

Tel 5648 7220
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KUULUTUSED
SANGLEPA TALU
KASVATAB

DEKORATIIVISTIKUID
www.hot.ee/
sanglepa,
tel 527 6985,
Vaskjala küla
Pärna 10
Lehmja Põhikool pakub tööd
klassivälise sporditöö juhile
(0,5 ametikohta).
CV koos haridust tõendavate
dokumentidega saata aadressil
Laste tn 3, Jüri, Rae vald, 75301
Harjumaa. Info telefonil 5211983,
Maria Tiro.

Jüri Gümnaasium pakub tööd
matemaatika õpetajale põhikoolis
inglise keele õpetajale põhikoolis
CV koos haridust tõendavate dokumentidega saata aadressil
Laste tn 3, Jüri, Rae vald, 75301
Harjumaa. Info telefonil 5211983,
Maria Tiro.
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Pakume tööd
MÜÜJALE
Harju TÜ Vaida
kaupluses
Info kauplusest või
personaliosakonnast

tel 655 6944
Linnas töötav keskastmejuht
(mehaanika erialal) vajab

kodulähedast
töökohta
Tel 5346 3059

Nefab Grupi tütarettevõte Eestis asub Lagedi uutes selleks spetsiaalselt
ehitatud tootmishoonetes juba 2001.aastast. Ettevõte on arenenud
tormiliselt, iga-aastane kokkuvõte näitab kahekordset kasvu võrreldes
eelmisega. Nefab Eesti 2004.aasta käive oli 115 miljonit krooni, ettevõttes
oli tööl 126 inimest, eesmärk 2005.aastaks on 150 miljonit käivet ja 145
töötajat. Sel aastal taotleme ISO 9001:2000 ja 14001:2000 sertifikaati.
Organisatsioon on noor ja väljakutseid ning eneseteostust pakkuv.
Hoolduse struktuurüksusesse, mille eesmärgiks on koostöös tootmisega
koordineerida ja tagada läbi süstemaatilise ennetustegevuse seadmete
häireteta töö, vajame noort hakkajat spetsialisti.

