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2007. aastal on pearõhk uute lasteaedade rajamisel
Lugupeetud vallarahvas!
Jällegi on üks aasta lõppemas ja seega aeg heita pilk tagasi ning anda hinnang selle aasta tegemistele.
2006. aasta on olnud Rae vallale juubeldamise ja juubeldamist vääriv aasta. Seda otseses ja
kaudses tähenduses. Otseses tähenduses seetõttu,
et on ju käesoleval aastal meie vallal omavalitsemise tähenduses olnud kaks olulist tähtpäeva –
11.07. täitus 15 aastat otsusest, millega taastati
Rae valla kui kohaliku omavalitsusüksuse õigused tegutseda vallana ja 23.11 möödus 140 aastat
esimese vallavolikogu kogunemisest ehk päevast,
mil esmakordselt tekkis Rae valla nimeline omavalitsus. Need kaks olulist sündmust on jätnud pidulikkuse pitseri terve aasta tegemistele, nendega seoses on vallavalitsus üllitanud kaks Rae valda tutvustavat raamatut ja DVD-filmi.
Käesoleval aastal on finišeerunud ka kahe olulise rajatise ehitustegevus. Mõlemaid
saab vaadelda lihtsalt vajalike ehitistena, kuid
neid võib vaadelda ka kui sümboleid. Nendeks
ehitisteks on Lagedi keskus, mis hõlmab endas raamatukogu ja perearstiruume ning Jüri
Gümnaasiumi ümberehitus kooliks, raamatukoguks ja spordikeskuseks. Sümboolseks teeb
need ehitused asjaolu, et Lagedile ei oldud rajatud ühtegi uut sotsiaalset objekti juba mitmekümne aasta jooksul ning Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise ja laiendamise realiseerumine näitas, et koostöö ja tahtmise korral on
võimalik ka Rae vallas saavutada seda, mis
aastatel 1996-2004 tundus võimatu. Asjaolu,
et nende mõlema objekti valmimine langes
kokku juubeliaastaga, annab saavutatule juurde emotsionaalset sära ja kaalu.
Lõppev 2006. aasta on olnud tormiline aasta valla arengus ka väljaspool vallavalitsuse otsest tegevust, küll aga iseloomustab valla planeerimistegevust. 2006. aastal on meile 01.12
seisuga registreeritud juurde juba üle 1000 uue
kodaniku. Koos väljaregistreerimistega saab bilanss olema aasta lõpuks ligemale 800 lisandunud kodaniku ümber - seega on tegemist rekordaastaga, mis ilmselt lubab oodata aasta lõpuks
Rae valla registreeritud elanikkonna suuruseks
üle 9300 elaniku. On suurenenud ka sündide registreerimine – 1. detsembri 2006 seisuga oli re-

gistreeritud juba 115 sündi. Võrreldes eelmise
aastaga on siingi edasiminek hüppeline, sest eelmisel aastal kokku registreeriti 99 uue ilmakodaniku lisandumine. On selge, et positiivne iive
ja registrisse lisanduvate kodanike arv rõõmustab vallavalitsust. Samas peab tõdema, et sellisele kasvule ei ole Rae vald valmis reageerima
– juba täna on puudu ca 3 lasteaeda, sest umbes
nii palju on järjekorras lasteaiakoha soovijaid.
Teisisõnu: valla arengut ei osatud õigeaegselt
prognoosida ja nii tehnilise kui sotsiaalse infrastruktuuri osas planeerida ning täna oleme sellele arengule pisut jalgu jäänud. Tehnilise infrastruktuuri osas on probleeme õigeaegse lähenemise ja seaduste abiga saadud lahendatud, kuid
sotsiaalse infrastruktuuri – põhiliselt lasteaedade – osas on veel vajakajäämine suur.
Kuivõrd ehituslubade väljastamise arvukus
üha uute elamute püstitamiseks räägib selget
keelt sellest, et kasvutendents jätkub, siis ongi
järgmise aasta pearõhk uute lasteaedade rajamisel. Tänaseks on valminud projekt Taaramäe
lasteaiale 3 lisarühma rajamiseks, valmimas on
Jürisse Õie kvartali lasteaia projekt ning loodetavasti lõppevad valla jaoks positiivselt ka maavaidlused Peetri lasteaed-kooli tarvis riigilt maa
saamiseks. Samuti on planeeritud Jüri Gümnaasiumi Assaku maja kohendamine lasteaiaks.
Vähemasti on sellised plaanid kirjutatud 2007.
aasta eelarve projekti.
Rae valla poliitilise koostöö maastikul on

olukord stabiilne. Tänane koalitsioon loeb
2006. aastat kordaläinuks. Miinuseks saab ehk
lugeda asjaolu, et vaid osa opositsioonipoliitikuid mõtleb kaasa valla elu korraldamisel,
teine osa teeb aga kõik, et positiivseid arenguid pidurdada ning valla mainet igal tasemel
alla kiskuda. Relvadena kasutatakse kõike –
2006. aasta alatuim võitlus oli kindlasti gümnaasiumi ehituse takistamine, kus kasutati nii
kollast televisiooni, õiguskantslerit kui ka prokuratuuri. Õnneks ei nõustu 19-st volikogu
liikmest 17 kaasa minema manipulatsioonidega, kus kasutatakse lapsi ja nende heaolu ning
sellest on samuti aru saanud õiguskaitseorganid, kes pole paari kiusliku Rae valla poliitiku avaldustes leidnud põhjendatust. Seega võib
öelda, et Rae valla poliitiline elu on 2006. aastal olnud stabiilne ja paar tilka tõrva võib küll
rikkuda meepoti sisu, kuid paar destruktiivset
volikogu liiget ei suuda rikkuda tervet mõistust volikogu otsuste tegemisel.
Teadmises, et 2007. aasta tuleb jällegi töine ja loodetavasti tulemustelt positiivne, soovime kogu valla rahvale rahulikke saabuvaid
jõule ja rõõmsat aastavahetust!

Raivo Uukkivi
vallavanem
Veigo Gutmann
volikogu esimees
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Püha Jõuluõhtu jumalateenistused 24. detsembril Jüri kirikus
Kell 16.00 teenib õpetaja Tanel
Ots, muusika: Jüri Perekoor ja Jüri
Gümnaasiumi lapsed
Kell 18.00 teenib õpetaja Tanel
Ots, muusika: Rae Kammerkoor

1. jõulupühal, 25.detsembril
Jüri kirikus

Lasteaialapsed saavad kommipakid lasteaia jõulupeol, koduseid lapsi oodatakse koolidesse ja
kultuurikeskusesse.

Väikelaste jõulupeod toimuvad
17. detsembril eri paigus
Aastaid on olnud heaks tavaks, et vallavalitsus peab jõulude ajal kommipakkidega
meeles oma kõige väiksemaid kodanikke.
Kätte on antud neid jõulupakke erineval
viisil. Suurtele peredele ja puuetega lastele ning valla lasteaias käivatele koolieelikutest lastele on pakid kätte antud jõulupidudel. Ülejäänud koolieelikutest lapsed,
kes on valla rahvastikuregistris said jõulupakid kätte kas valla sotsiaaltöötajatelt, küla- ja alevikevanematelt või muudest valla
allasutustest.
Paar aastat tagasi tekkis valla põhjapiirkonna külavanematel mõte korraldada ka neile kuni 7-aastastele lastele jõulupidu, kes on
kodused või käivad väljaspool valda lasteaedades. Nii toimusidki 2004. ja 2005. aastal
valla põhjapiirkonna väikelastele jõulupeod
Assaku koolimajas. Käesoleva aasta oktoobrikuu küla- ja alevikevanemate nõupidamisel
otsustati korralda piirkonniti väikelaste jõulupeod kogu valla territooriumil.
Soovin kõigile kutsutud väikelastele ja
nende vanematele aktiivset jõulupidudest osa-

OÜ HEDOLINK
Detailplaneeringud,
maamõõdutööd
Harju maakonnas.
Tel.6485474, 56471931
hedolink@hedolink.ee

• Pühapäeval, 17. detsembril 2006. aastal algusega kell 11.00 toimuvad väikelaste jõulupeod:
¤ Lagedi aleviku ja lähiümbruse külade väikelastele, Lagedi Põhikooli ruumes.
¤ Vaida aleviku ja lähiümbruse külade väikelastele Vaida Põhikooli ruumes.
¤ Valla põhjapiirkonna ja Jüri aleviku lähiümbruse küladele Rae Kultuurikeskuses.
• Pühapäeval, 17. detsembril algusega kell
14.00 toimub Jüri aleviku väikelastele jõulupidu samal päeval Rae Kultuurikeskuses.
NB! Jõulupidudel osalemiseks saavad kõik
väikelapsed jõuluvanalt kutse.

võttu, sest Teie osalemisest sõltub jõulupidude hea kordaminek. Info ja küsimused telefonil: 56 450 014.

Kell 12.00 Jõulupüha pere-jumalateenistus, teenib õpetaja Tanel Ots,
muusika: Jüri Segakoor ja pühapäevakooli lapsed, kes esitavad ka jõulunäidendi.
Kell 14.00 Jõulujumalateenistus
Vaida raamatukogus, teenib õpetaja
Tanel Ots, muusika: Rae Huvialakooli muusikud
Lions-klubi toob soovijad bussiga Püha Jõuluõhtu jumalateenistusele
Buss väljub pühapäeval, 24. detsembril:
Urvaste 14.30
Salu
14.35
Ellaku
14.40
Aruvalla 14.45
Väljaotsa 14.50
Vaida raamatukogu.14.55
Patika bussipeatus 15.00
Kautjala 15.15
Vana-Aaviku 15.20
Jüri kirik 15.30
Jumalateenistus Jüri kirikus algab kell
16.00, pärast seda viib buss inimesed koju
tagasi.

PENSIONÄRIDE
JÕULUPIDU
Eelregistreerimisega pidu
19. detsember kell 16.00
Rae Kultuurikeskuses

Õnnelikku jõuluaega!
Ado Sepa
Vallavolikogu aseesimees

Heldur Jõgioja ja Toomas Anni
Jüri Gümnaasiumi vilistlaste naiskoor

SUURTE PEREDE
JA ERIVAJADUSTEGA
LASTE JÕULUPIDU
Kutsetega pidu
21. detsember kell 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Külas Lasteteater Lepatriinu
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Rae vald 140
„Eestlaste soodus asumisala Läänemere idarannikul, kus juba aastatuhandeid oli vaba mehena elatud, ahvatles tugevamaid naabreid kätt sirutama selle maatüki järele. Kallaletungide tugevaim laine ulatus siia 13. sajandi algul, mil
maa põliselanikel tuli vaatamata visale vastupanule alistuda taanlastele ja sakslastele. Vabast mehest saab ori oma isade maal. 1343. aasta Jüriöö ülestõusus asub rahvas taas korraks
relvile, kuid kaotab lahingu. Orjaöö jääb püsima. Järgnevate sajandite käigus tuleb olla kuulekaks käsutäitjaks Saksa ordule ja Rootsi kuningale ning alates 1710.-ndast aastast Vene
tsaarile. Kuigi juba 17. sajandi lõpupoolel oli
Rootsi valitsuse ajal hakanud korraks helendama mõningaid lootusekiiri vabamatele oludele, kustuvad need täielikult Põhjasõja käigus ja
järgnevail tsaarivalitsuse aegadel.”
Need olid read Rae valla aukodaniku Julius Põldmäe raamatust.
Lugedes neid ridu võivad mitmed lugejad
küsida, et „oot-oot, mis soodus asumisala, kes
siin ikka nii väga elada tahab või mis head sellest aastaringsest viletsast suusailmast siis ikka on”. Ühena on avalikult sellise pretensioonika küsimuse esitanud läbi oma loomingu
Eesti räpplaulu lipulaeva Toe Tag. Oma laulus küsivad nad ahastavalt küsimuse – miks
meie esiisad ei viitsinud end Hawaile sisse seada ja miks nad just siin kanda kinnitasid. Öeldakse, et küsida võib ja küsijat suu peale ei
lööda. Vastust pole paraku võimalik igale küsimusele saada.

Omavalitsuse sünd Raes

Rae vallavanem Raivo Uukkivi (vasakul) koos
abikaasaga ning abivallavanem Enn Mänd (paremal) tervitasid kõiki pidupäeva puhul.

Tänusõnad kuulusid nii valla aukodanikele kui
paljudele teistele, kes oma tegemistega silma
paistnud. Fotol saab tänukirja AS Pakar juht
Endel Albin.

Asustus Rae valla aladel
Küll aga on võimalik saada vastust küsimusele – kui me siin juba oleme, siis mida oleme
teinud, miks oleme teinud ja mida võiksime edasi teha. Et mineviku kohta vastuseid saada on
võimalik uurida ajaloolisi leide või siis ürikuid
kus meid huvitatavatel teemadel on kirjutatud.
Nii on arheoloogid ja ajaloolased selgitanud, et tänastel Rae valla aladel oli juhuasustus juba muinasajal (9000eKr ), püsisasustuseks muutus see varasel rauaajal (600eKr-100).
Esimesed kirjalikud andmed meie esiisade tegemistest Rae valla territooriumil leiame Taani hindamisraamatus aastast 1241.

Vajadus suhteid
reguleerida
Tavaliselt on ikka nii, et kui inimesi on ühte piirkonda juhtunud kokku rohkem kui mõni,
siis hakkavad tekkima omavahelised suhted ja
tekib vajadus neid reguleerida. Läbi ajaloo teame erinevaid suhete reguleerimise võimalusi –
valdavalt on need olnud ikka jõul ja tugevama
tahtele baseerunud (hõimupealik, mõisnik, ku-

Pidulikul kontsert-aktusel esinesid valla isetegevuslased nii laulude kui tantsunumbritega.

ningas jne), kuid on ka teada Vanast Kreekast
roteeruva juhtimisega valitsemise süsteeme,
milles linna juhtimine otsustati loosiga. Olid
need süsteemid siis millised tahes – ühiseks nimetajaks oli vajadus koordineerida kooselu.
Julius Põldmäe kirjutab oma raamatu sissejuhatuses:
„Juba Rootsi valitsuse ajal olid talurahval
tekkinud mõningad õrnad alged elu korraldamiseks enda käel ja kihelkonna kui põlise
usulis-haldusliku üksuse kõrval, õigemini selle raamistikus, oli hakanud võrsuma uus omaalgatuslik üksus küla ühiskondliku elu seadmiseks, ei ulatunud need üritused veel katseist
kaugemale. Ometi tuleb just sealt, Rootsi valitsuse ajast, otsida juuri talurahva omavalitsuslikule institutsioonile, mida hiljem hakati
kutsuma v a l l a k s”

Rae vallale kui omavalitsusüksusele tänavuseks piduliku 140 aastapäeva tähistamiseks
on andnud ajendi 1866.a. veebruaris vene keiser Aleksander II poolt välja kuulutatud seadus, mis oli nimetatud „Maakogukonna seadus Eesti kubermangule”
Selle seaduse alusel kutsuti 23.11.1866
kokku I Rae valla volikogu ja valiti esimene
vallatalitaja (vallavanem) Jüri Lustverg ja seda päeva loetakse Rae valla kui omavalitsuse
sünnipäevaks.
Sellest hetkest alates kuni 1950.a. 07.oktoobrini on Rae vald olnud järjepidev, kuigi
1938.a. on Maavalitsuse poolt tehtud ettepanek kaaluda Rae nime mõistlikkust.
Valla territooriumi suurus on muutunud,
kuid ikka on olnud tegemist Rae vallaga. Esialgu oli lisaks Rae vallale meie tänasel territooriumil mitmeid valdasid – Lagedi, Vaida,
Aruvalla, Kautjala, Aruküla ja Jüri kirikuvald
– 1889.a. need liitusid vallakohtu seaduse sunnil üheks vallaks Rae valla nime all.
07.10.1950.a. – 11.07.1991.a. tegutsesid
Rae valla territooriumil mitmed külanõukogud, millised ka reformide käigus koondati
ning lõpuks oli siin üks külanõukogu –
A.Sommerlingi nimeline. Külanõukogu oli
küll nagu kohalik omavalitsus organ, kuid on
ju teada, et reaalset jõudu tal polnud, pigem
oli reaalseks võimuks sovhoosi direktorite ja
kolhoosiesimeeste võim.
11.07.1991.a. taastati Rae valla nimi ja järjepidevus.
Nagu näeme – Rae vallal on läinud sünni
ja taassünniga nii, et mõlema puhul satuvad
juubelihõngulised tähtpäevad ühte aastasse,
samas on mõlemad olulised, sest sünnita poleks taassündi ja taassünnita poleks mõtet ka
sündi nii pidulikult meenutada.
Meenutamaks meie koduvalla 140-ndat
aastapäeva andis Rae vallavalitsus välja valla
aukodaniku härra Julius Põldmäe poolt koostatud raamatu, mis on arhiividokumentidel põhinev ülevaade Rae valla loomisest kuni tema
taasnimetamiseni. Vaadates teda koos teise
käesoleval aastal välja antud raamatuga, mis
räägib Rae valla tegemistest tema taasnimetamisest tänaseni, saame kokkuvõtliku ülevaate kogu valla 140-st aastast.
Nendest raamatutest saab kinnitust väide,
et üks vald on täpselt nii hea kui on inimesed,
kes seal elavad. Olen kindel, et Rae valla inimesed on nii head, et vald kestab veel kaua ja
need inimesed on sama kaua ka omavalitsuse
tegevusega rahul.
Veelkord õnnitlused Rae valla 140-nda
sünnipäeva puhul!
Raivo Uukkivi
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Rae Vallavalitsus teatab:
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu toimub 20. detsembril 2006 kell
13.00 Rae Kultuurikeskuses ( Aruküla tee
9, Jüri alevik).

Järvekülas avas uksed
ehitusmaterjalide kauplus
Stelling Kaubanduse OÜ avas Järvekülas, otse
Vana-Tartu maantee ääres ehitusmaterjalide kaupluse koos kahe suure laohoonega. Firma on ehitusmaterjalide projekti,-hulgi ning jaemüügiga tegelenud juba ligi 10 aastat. Viimastel aastatel on
firma müügikäive kordades kasvanud ja nii hakati otsima, kuhu teha oma laod ja kauplus.
Valik langes ettevõtte turundusjuhi Rauno Tageli sõnul Järveküla kasuks tänu sellele,
et tekkis vajadus suuremate laopindade järele. Nüüd on firmal olemas kaks ca 900 m2 laohoonet koos väiksema kauplusega.
„Toome kaupa väga erinevatest riikidest
– Eesti lähiriikidest, aga ka Inglismaalt, Slo-

Rae Vallavalitsus
võõrandab kirjalikul
enampakkumisel
KÜKITA kinnistu
kaasomandi osa.
Rae vallas Peetri külas asuva maatüki pindala on 4,53 ha, sihtotstarve maatulundusmaa,
katastritunnus
65301:001:0078.
* Maatüki võõrandamisel on kirjaliku enampakkumise alghinnaks 150 (ükssada viiskümmend) krooni/m2.
* Tagastamatu osalustasu suurus on 10
000 (kümme tuhat) krooni, mis tuleb enne pakkumise esitamist kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120122757
Hansapangas
* Tagatisraha või tagasivõtmatu, tingimusteta ja esimesel nõudmisel väljamakstava pangagarantii (kehtivusega vähemalt kuni 31. jaanuar 2007) suurus on 500 000 (viissada tuhat) krooni. Tagatisraha tuleb enne
pakkumise esitamist kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120122757 Hansapangas, pangagarantii(d) esitab pakkuja koos
pakkumisdokumentidega. Tagatisraha peab

veeniast, Poolast ja mujaltki. Kuna tegeleme
põhiliselt projekti- ja hulgimüügiga, on hea ligipääs väga oluline,” lisas ta.
Firmal on olemas mitmete ehitus- ja viimistlustöödega seotud materjalide ainuesindaja õigus Eestis. Olgu selleks näiteks eksklusiivne pinnaviimistlustoodete ja dekoratiivvärvidega tegeleva Armourcoati toodete grupp.
Selle kinnituseks on ka Stelling Kaubanduse
enda kontori seinad nende toodetega kaetud
ning näevad tõepoolest efektsed välja.
Stelling Kaubanduse on avatud tööpäevadel detsembris 8.30-17.00 ning jaanuarist 8.0018.00. Kõik on teretulnud.

olema laekunud Rae Vallavalitsuse arvele enne pakkumiste avamist.
* Enampakkumise võitja tasub kinnistu kaasomandi osa müügihinna enne ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120122757 Hansapangas
või Rae Vallavalitsuse poolt näidatud notari deposiitarvele.
* Kükita kinnistu võõrandamisel peab
kinnistu ostja tagama, et lisaks müügisumma tasumisele antakse Rae vallale tasuta üle
Harju Kinnistusjaoskonna kinnistusregistri
registriossa nr 55202 sisse kantud kinnistu
nimega Vahesoo-2 omandiõigus.
* Enampakkumise võitja on kohustatud
ehitusõiguse määramiseks läbi viima kinnistu detailplaneeringu õigusaktidega sätestatud korras.
Kinnistu võõrandamise täpsemad tingimused Rae valla kodulehel www.rae.ee.
Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei
sekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa märgusõnaks “Pakkumine – Kükita”. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 15. detsember 2006 kell 10.00. Pakkumiste avamine
toimub samal päeval kell 10.15.

Rae vallas paikneva Jüri aleviku ning sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu eesmärk on määrata
Jüri aleviku ja selle naaberalade arengu põhisuunad ja tingimused, koostada majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste ning keskkonnale avaldavate mõjude hindamine ning selle
alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise
arengu tingimuste määramine.

Rae Spordikeskus
pakub tööd

KORISTAJATELE.
Spordikeskus asub Jüris, Laste
tn.3.
Täpsem info telefonil 52 13 893

Loovustuba kutsub kõiki lapsi 6elukuust kuni 3-eluaastani Jüri
Gümnaasiumi kunstiklassi nr 325,
et üheskoos värvidega möllata.
18.detsember kell 10.30
Kaasa võtke vahetusriided ja -jalanõud
lapselej a endale ning käterätik.
Hinnad:
1 laps: 90 krooni
2 last samast perest: 140 krooni
3 last samast perest: 150 krooni
Registreerige Ingrid Pukk 56636622 või
ingrid.pukk@gmail.com
Info www.loovustuba.ee

Vajame oma
kollektiivi tublit

töömeest lattu,
kelle peale saaks iga
ilmaga kindel olla ja kes
ei pelgaks raskusi.

Edasine info tel 6217898
ja palk kokkuleppel!
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Erastamisväärtpaberite
aeg saab otsa
Erastamisväärtpaberid (EVP-d) seostuvad
paljudel meist talongide ajastuga, rahavahetusega ja selle ajaga, kui korterid, kus
elasime, ei kuulunud mitte meile endile,
vaid riigile.
Vabas Eestis on eraomand iseenesestmõistetavus, nagu see ühes demokraatlikus riigis peabki
olema. Erastamisväärtpaberid, mille kehtivusaeg selle aastaga ümber saab, on üks viimaseid
meenutusi minevikust. Ka selle meenutuse aeg
on ümber saamas – EVP-sid saab erastamisel
kasutada, osta ja müüa veel ainult kuni selle aasta lõpuni, uuest aastast aga enam mitte.
Erastamisväärtpabereid jagas riik Eesti
elanikele 1990ndate aastate keskpaigas selleks, et saaksime enda kodud erastada ja need
saaksid ka riigi silmis meie omaks.
Igaüks sai erastamisväärtpabereid vastavalt
töötatud ajale ja sellele, kas ja kui palju nõukogude võim oli inimestelt neile kuulunud vara
ära võtnud. EVP-sid ei tohiks ka kindlasti segamini ajada kollaste kaartidega, mis on ammu
kehtivuse kaotanud. Need, kellel oli EVP-sid
rohkem, kui elukoha või maa erastamiseks kulus, said need kas ära müüa või jätta panka ootama, kuni nende hind kasvab ja müüa siis. EVPsid saab ka pärandada – seega on paljud meie
seast saanud pärandina vanavanemate või teiste sugulaste erastamisväärtpabereid.

Aasta lõpus läheb kiireks
Praeguseks on erastamisväärtpabereid umbes sajal tuhandel EVP-arvel, kokku 475 miljoni krooni väärtuses. Selle aasta lõpuni saab
neid veel müüa ja kasutada maa või eluruumi
erastamisel, peale 31. detsembrit on aga võimalik taotleda poole aasta jooksul riigilt kasutamata jäänud EVP-de hüvitamist.
Peale 2. juulit 2007 on aga rong läinud ja
need, kes selleks ajaks oma erastamisväärtpaberitega midagi ette võtnud pole, nende eest
enam raha ei saa.
Igal juhul tuleks kõigil kontrollida, kas
neil on jäänud arvele mõni EVP-summa ja otsustada, mida sellega ette võtta. Seda saab teha Hansapangas ja SEB Eesti Ühispangas. Teised Eesti pangad EVP-dega ei tegele.
Sealt saab infot ka likvideeritud pankades
(näiteks EVEAs) asunud kontode kohta – need
erastamisväärtpaberid ei läinud pankade pankrotistumisel mitte kaduma, vaid kanti väärtpaberite
keskregistrisse ja arveid saab kasutamiseks taasavada. Selleks tuleb pangas kirjutada avaldus.

Kuidas toimida järgmisel aastal?
Kui arvel on alla 250 krooni väärtuses
EVP-sid, oleks kasulik need igal juhul enne
aasta lõppu maha müüa, kuna alla 250-kroonised EVP-arveid riik ei hüvita. Kui arvel on

Ka sinu

EVP-

t
ad vars
d lähev

i

RAE VALLA JUDOPÄEV
2006
Korraldaja:
AITADO KLUBI MTÜ
Toetaja:
Rae Vallavalitsus
Aeg ja koht:
16. detsember 2006 kell 11.00 Jüri
Spordihoones (Jüri, Laste tn 3)

Aga 31. detsembrini saad sa nad veel rahaks vahetada. Kõik on
väga lihtne! Võta pass kaasa ja mine panka. Uuri välja, kui palju
sul EVP-sid veel järel on ja vaheta nad rahaks.

Tasuta infotelefon



rohkem EVP-sid, saab inimene valida, kas
need pangale müüa või pisut oodata ja taotleda järgmisel aastal riigilt hüvitist.
Riik hüvitab kasutamata jäänud väärtpaberid kursiga 1:1 (üks ühele). Kõik, kes taotlevad
õigeaegselt hüvitamist ja kelle arvel on kuni
3000 krooni väärtuses EVP-sid, saavad kogu
hüvituse kätte järgmise aasta lõpus. Suuremad
summad hüvitatakse võrdsetes osades kuni viie
aasta jooksul – kuni 5000-kroonised arved kahe aasta jooksul, 5001-9000-kroonised kolme
aasta jooksul, 9001-25 000-kroonised nelja aasta jooksul ja sellest suuremad arved viie aasta
jooksul. Igal aastal teeb riik aasta viimases kvartalis hüvitise saajale ühe ülekande.
Kes on otsustanud oma kasutamata jäänud
EVP-de eest hüvitist küsida, peab esitama avalduse sellele pangale, kus tema EVP-arvet teenindatakse. Pangakontorid võtavad avaldusi
vastu alates 8. jaanuarist kuni 2. juulini 2007.
aastal ning abistavad ka avalduse täitmisel. Internetipanga kliendid saavad esitada avalduse
interneti vahendusel.

Kes hiljaks jääb, see ilma jääb?
Pärast 2. juulit 2007 pangad enam avaldusi vastu ei võta. Siiski – kui see on väga erilisel põhjusel jäänud õigel ajal tegemata, saab
veel pöörduda rahandusministri poole, kes
saab mõjuva põhjuse korral ka hilinenud avaldusi vastu võtta.
Nüüd polegi muud, kui pass kätte ja kiirelt panka järele kontrollima, kas ja kui palju
võiks veel EVP-sid alles olla!
Uku Hänni
Rahandusministeeriumi halduspoliitika nõunik

Eesmärgid:
* pakkuda noortele võimalust osaleda võistluse korraldamise protsessis,
* arendada organiseerimis- ja
algatusvõimet,
* pakkuda võimalust tegutseda
kohtunikuna,
* selgitada välja Rae valla parimad
noored judokad,
* pakkuda võistlemise kogemust,
* propageerida judot kui eluviisi,
* propageerida tervislikke eluviise
Osalejad:
1995 ja hiljem sündinud
poisid ja tüdrukud
Kõik tänased ja tulevased judosõbrad on oodatud kaasa elama huvitavale võistlusele!
Info telefonil 56 48 49 50,
Krister Parbo

Rae valla Spordikeskuse Jüri Spordihoone
AVAMISÜRITUS

ja Rae valla
PARIMATE SPORTLASTE
AUTASUSTAMINE

12. jaanuaril 2007
kell 14.00.
Ürituse kulminatsiooniks
on VIPide ujumisvõistlus.
Täpsem info jaanuarikuu
Rae Sõnumites.
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Jüri segakoor kui Jüri Muusika Seltsi järglane sai elujõu sümbolina kingituseks ka
suure puuviljakorvi.

detsember 2006

Juubelipäeva alustati piduliku kontsert-jumalateenistusega Jüri kirikus, seejärel tehti südamlik peatus muusikaseltsi mälestuskivi juures Jüris Metsa tänaval.

Tervituslauludega esines Kiili koor, mida dirigeeris Nele Vendel.

Jüri Perekoori esituses kõlas
Hans Hindpere laul “Maailm
läbi lauluga”, dirigeeris Rutt
Ridbeck.

Segakoori sõbrad Salaspilsist esitasid hoogsaid
ja rütmikaid Läti rahvatantse.

Muusika Seltsi suur sünnipäevakontsert algas ja lõppes võimsa ühendkooriga, üheskoos kinnitati ka, et
laulud ei lõpe.

Vallamajas on müügil
Rae valla meened
Rae vallamajast Jüris, Aruküla tee 9 on kõigil soovijatel võimalik osta Rae valla juubeliaasta puhul välja antud meeneid:
• Rae valla voldikkaart. Regio poolt valmistatud kaardil on ühelpool valla üldkaart
mõõtkavaga 1: 36 000 ning teisel pool Jüri,
Assaku, Lagedi, Vaida ja Peetri küla täpsed
kaardid koos tänavanimetustega (mõõtkava 1:
16 000). Lisaks on voldikkaardil olemas tähtsamad vaatamisväärsused, majutus- ja toitlustuskohad, kultuuriobjektid, välja on toodud
olulisemad telefoninumbrid. Rae valla voldikkaart maksab 65 krooni.
• Raamat Rae vald 15. Valla taasasutamise 15. aastapäevaks valminud raamat annab

ülevaate erinevates eluvaldkondades toimunu kohta.
150-leheküljelises värvitrükis raamatus on eraldi peatükid poliitikast, ettevõtlusest,
keskkonnast, kultuurist, haridusest, spordist, küla- ja sotsiaalelust. Raamatu illustreerimiseks on kasutatud rohkelt
värvipilte. Raamat Rae vald
15 maksab 125 krooni.
• Julius Põldmäe raamat
Rae vald läbi aegade. Valla
140. sünnipäevaks sai kaante
tuntud
vahele Rae valla aukodaniku,
koduloouurija Julius Põldmäe poolt koostatud
põhjalik ülevaade Rae valla ajaloost. 464-leheküljeline raamat on tänuväärt lugemismaterjal igale vallaelanikule. Raamat maksab 250
krooni.

• Rae valda tutvustav DVD film. 14minutiline film viib vaataja ajaloost tänapäeva,
sellel saavad kokku praegune kiire vallaelu
areng kui väärtused, mis on püsinud ajast aega.
DVD film maksab 100 krooni.
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Volikogu tegeleb eelkõige valla rahakotiga
21. novembril kogunenud volikogu istungi päevakorras oli 23 punkti. Enamik neist olid seotud
detailplaneeringute algatamise või kehtestamisega, kuid enam elevust tekitasid istungite saalis 2006. ja 2007. aastaga seotud eelarveküsimused ning sporditegevuse toetamise korra vastuvõtmine. Otsustati muuta ka Rae valla põhimäärust. Arutelul oli ka Rae valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärade kin-

nitamine ning vallavanema ja abivallavanemate
töötasu määramine.
5. detsembri istungi päevakorra olulisem
punkt oli taas seotud eelarvete teemaga. Vastu
võeti otsus 2006. aasta eelarve muutmise kohta. 2007. aasta eelarve oli teisel lugemisel ning
volikogu otsustas suunata selle kolmandale lugemisele. Eelnõu järgi on Rae valla eelarve järgmise kalendriaasta tulud summas 225 802 621

soojusenergia piirhinnaks Jüri aleviku kaugkütte võrgupiirkonnas 680
krooni/MWh (ei sisalda käbemaksu).

MÄÄRUS
Jüri

31. oktoober 2006 nr 41

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine
Lähtudes “Kaugkütteseaduse” § 9 lõigetest 3 , Rae Vallavolikogu 14.
detsembri 2004 määrusest nr 52 „Rae valla Jüri ja Vaida alevike kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ning võttes aluseks AS ELVESO poolt 19. oktoobril 2006 esitatud taotluse nr
480 ja seletuskirja, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kooskõlastada alates 01. veebruarist 2007 AS ELVESO müüdava

MÄÄRUS
Jüri

krooni ning kulud summas 185 659 522 krooni, sealhulgas tegevuskulude eelarve summas
üle 108 miljoni krooni ja investeeringute eelarve summas üle 80 miljoni krooni.
Samuti võttis volikogu vastu määruse selle kohta, milline on Rae valla ametiasutuse
teenistujate töö tasustamise kord ning millised on järgmisel aastal ametnike ja vallajuhtide töötasud.

21. november 2006 nr 36

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel
Rae valla eelarvest noortele sporditegevuseks toetuse eraldamise
kord
§ 1 Üldsätted
(1) Rae valla eelarvest noortele sporditegevuseks toetuse eraldamise
kord (edaspidi kord) sätestab Rae valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) spordialadega tegelemiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.
(2) Toetust antakse sporditegevuse taotlejale, kelle elukohana Eesti
Rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald vähemalt 1 (üks) aasta
ja kes on vanuses 5 – 17 (kaasa arvatud) eluaastat või vanuses 18-22
eluaastat, tingimusel, et taotleja õpib kutsekooli, gümnaasiumi või
kõrgkooli päevases õppevormis.
(3) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale valla eelarvest
sporditegevuse toetamiseks ette nähtud vahendite arvel.
(4) Toetust antakse sporditegevuseks, kuni 2000 krooni kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 50% treeningmaksust.
(5) Toetust antakse sporditegevuseks, mida juhendab spordispetsialist,
kellel on treeneri kutsekvalifikatsioon vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses.
§ 2 Toetuse taotlemine ja määramine
(1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1) ja maksmist tõendav dokument või selle koopia treeningmaksu tasumise kohta, mis esitatakse Rae Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Kui taotleja on vanuses 18-22 eluaastat, tuleb esitada ka koolitõend.

2. Tunnistada 01. veebruarist 2007 kehtetuks Rae Vallavalitsuse 15.
novembri 2005 määruse nr 28 punkt 1.1.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
Tiit Eenmaa
Vallasekretär

(2) Toetust eraldatakse kaks korda kalendriaastas. Taotluste esitamise
tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 15. juuni (jaanuar–
mai) ja 15. detsember (juuni- detsember).
(3) Taotluse vormi esitajaks on kuni lapse 18. eluaastani lapsevanem
või hooldaja.
(4) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 10 (kümne) tööpäeva
jooksul, see on hiljemalt 25. juuniks ja 25. detsembriks.
(5) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
§ 3 Aruandlus ja kontroll
(1) Vallavalitsusel on õigus teostada toetuse kasutamise sihipärasuse
kontrolli kuue kuu jooksul.
(2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutavat
informatsiooni või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on
taotleja kohustus mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetus vallavalitsusele tagastada.
§ 4 Toetuse saaja esindab võimalusel valda vabariiklikel valdade mängudel.
§ 5 Heade sportlike tulemuste eest premeeritakse Rae valla sportlasi
vastavalt Rae Vallavalitsuse 25. jaanuari 2005 määrusele nr 7 ”Sportlaste premeerimise kord”.
§ 6 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 11. jaanuari 2005 määrus
nr 57 “Rae valla elarvest spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse
eraldamise kord”.
§ 7 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 8 Käesolev määrus jõustub 01. jaanuar 2007.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Rae Vallavolikogu
21.11.2006
määrusele nr 36
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RÕÕM SOOJAST
TOAST!

SPORDITEGEVUSE TOETUSE TAOTLUS
LAPSE/NOORE NIMI:
ISIKUKOOD:
AADRESS:
SPORDIKLUBI:
SPORDIALA:
TREENINGUTE TOIMUMISE AEG JA KOHT:
SPORDIKLUBI LIIKMEKS ASTUMISE AEG:
TREENERI NIMI:
TREENINGMAKSU SUURUS (KUUS):
TREENINGMAKSU TASUTUD KOKKU:

KÜTTEÕLIDE
MÜÜK
INFO TELEFONIL 6 710 258,
6 710 256
FAX 6 710 254
Info@devistar.ee
www.devistar.ee

TAOTLEJA* NIMI:
KONTAKT TELEFONI NR:
LAPSE/NOORE ARVELDUSARVE NR JA PANK:
*TAOTLEJAKS on
lapse kuni 18. eluaastani lapsevanem või hooldaja
18 – 22 eluaastane noor
TREENERI NIMI JA ALLKIRI:
KUUPÄEV:

TAOTLEJA ALLKIRI:

Rae Vallavalitsus teatab: valminud on
Rae valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm
Rae valla üldplaneering algatati
Rae Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 59. Üldplaneering hõlmab Rae
valla haldusterritooriumit ja täidab planeerimisseaduse § 8 lõikes 3 loetletud
eesmärke. Piiriülese keskkonnamõju
esinemist pole ette näha.
Rae valla üldplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Rae Vallavolikogu, üldplaneeringu koostamist korraldab Rae Vallavalitsus (kontakt: Aruküla tee 9, 75301 Jüri alevik, Tel: 605
6750, Faks: 605 6770, e-post:
info@rae.ee).
Üldplaneeringu koostajateks on
OÜ Hendrikson & Ko (kontakt: Tel: 7
427 777, Faks: 7 384 162) ja OÜ Urbanmark (kontakt: Tel: 627 9250,
Faks: 627 9251, e-post:
info@urbanmark.ee).
Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab OÜ Alkranel (Riia 15b, 51
010 Tartu, tel 7 366 676; Kontaktisik:
Alar Noorvee, tel 55 40 579, e-post:
alar@alkranel.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja üldplaneeringu
lähteülesandega on võimalik tutvuda
Rae Vallavalitsuses ajavahemikul 30.
november 2006 - 14. detsember 2006.
(kontaktisik Ege Kibuspuu, tel 6056
781) Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi saab elektrooniliselt alla laadida Rae Vallavalitsuse kodulehelt www.rae.ee.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
kirjalikult Rae Vallavalitsusele aadressile Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa kuni 14. detsembrini 2006.

Keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avalik arutelu toimub 18. detsembril 2006.a kell
13.00 Rae Kultuurikeskuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik).

Baldis Estonia OÜ on loodud logistikateenuste pakkumiseks Rimi kauplustele Eestis.
Baldis Estonia OÜ kuulub Euroopa juhtivatesse
logistikateenuseid pakkuvasse Alpha Gruppi, kuhu kuuluvad lisaks emafirmale Saksamaal 36 tütarfirmat üle kogu Euroopa.
Baldis Estonia on Alpha Group´i uusim tütarfirma, kes alustas 120 töötajaga tegevust Rimi logistikakeskuses Jüris 01.07.2006.

Otsime oma meeskonda

KOMPLEKTEERIJAID,
kelle peamised tööülesanded on:
• kauba komplekteerimine
• komplekteeritud kaubaaluste pakkimine, markeerimine ja ettevalmistamine
transpordiks
Hea komplekteerija on:
• valmis tegema füüsilist tööd
• kohusetundlik ja täpne
Lisainfo:
• töö on vahetustega
• töö asukoht Harjumaa, Jüri alevik
• võimalik valida täis- või osaline tööaeg
Ettevõte pakub:
• stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes
• motiveerivat töötasu
• tööalast koolitust
• kaasaegseid töö-ja olmetingimusi
• toredaid kolleege
CV saata aadressile Kaie.
Kivisaar@rimibaltic.com või Baldis Estonia OÜ Põrguvälja tee 3, Jüri alevik, Rae
vald, Harjumaa 75301 või faksile
6056327.
Lisainfo telefonilt 6056300.
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Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

•

Patika küla Tänavapõllu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 191
Rae küla Alliku III kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 188
Rae küla Uuetoa kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 187
Rae küla Suur – Kirsimäe kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 189
Kurna küla Saire kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 186
Kurna küla Ameerikanurga kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 185
Lehmja küla Lepiku ja Saija kinnistute ning lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 194
Vaskjala küla Vabriku kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 190

•

•
•
•
•
•
•

Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

•

Peetri küla Tuleviku tee ja Tuleviku
tee I kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 31. oktoobri
2006 korraldusega nr. 1641. Detailplaneeringuga on kavandatud 3 äri- ja tootmismaa
sihtotstarbega krunti lao- ja büroohoonete ehitamiseks, 1 ärimaa sihtotstarbega krunt büroohoone ehitamiseks, mida teenindab 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt parkla rajamiseks
ning 3 transpordimaa sihtotstarbega krunti avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 3,4 ha
Peetri küla Leerimäe kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 31. oktoobri
2006 korraldusega nr. 1637.
Detailplaneeringuga on kavandatud 1 elamumaa sihtotstarbega krunt ridaelamu ehitamiseks, 7 elamumaa sihtotstarbega krunti kahepereelamute ehitamiseks ja 11 elamumaa
sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks, 8 transpordimaa sihtotstarbega krunti avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks.
Planeeritava kinnistu suurus on 3,94 ha.
Lagedi alevik Potteri kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 181. Detailplaneeringuga on
kavandatud 9 elamumaa sihtotstarbega krunti, 2 elamumaa ja sotsiaalmaa sihtotstarbega
krunti ühepereelamute ehitamiseks ning 1
transpordimaa krunt avaliku kasutusega tee
väljaehitamiseks. Planeeritava kinnistu suurus
on 19996 m².
Rae küla Vahesoo 7 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. novembri

•

•

•

2006 otsusega nr. 182. Detailplaneeringuga on
kavandatud 10 elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks, 4 elamumaa
sihtotstarbega krunti kahepereelamute ehitamiseks, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt alajaama rajamiseks ning 4 transpordimaa krunti avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks.
Planeeritava kinnistu suurus on 3,1 ha.
Vaskjala küla Karba kinnistu maatüki I detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr.184.
Detailplaneeringuga on kavandatud 15 elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks, 5 elamumaa sihtotstarbega krunti ridaelamute ehitamiseks, 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti elektrialajaamade planeerimiseks, 2 ärimaa sihtotstarbega krunti, 5 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti haljasalade rajamiseks ning 5 transpordimaakrunti. Planeeritava
ala suurus on 7,43 ha.
Rae küla Lepiku kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. novembri
2006 otsusega nr. 195. Detailplaneeringuga on
kavandatud 67 elamumaa sihtotstarbega krunti 30 üksikelamu, 29 kaksikelamu ja 8 ridaelamu ehitamiseks, 2 tootmismaa sihtotstarbega
krunti alajaamade rajamiseks, 3 transpordimaakrunti ja 4 krunti haljasaladele. Planeeritava ala suurus on 20,68 ha.

•

•

Kehtetuks on tunnistatud järgmine detailplaneering:
Lehmja küla Lepiku kinnistu detailplaneeringu algatamine
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavolikogu 21.
novembri 2006 otsusega nr. 193.

•

Väikeste vallakodanike vastuvõtt
24. novembril toimus Rae Kultuurikeskuses
vallavanema vastuvõtt neile lastele, kelle sünniaasta on 2006 ning kelle sünd registreeriti
vallamajas ajavahemikus märtsist oktoobri
lõpuni. Osalejate seas oli nii neid, kes olid
jõudnud tähistada oma 9. kuu sünnipäeva kui
ka neid, kes on maailma jõudnud uudistada
vaid paar kuud.
Vastuvõtu algul esitasid Jüri Gümnaasiumi
lapsed luuletusi isadest. Vallavanema Raivo
Uukkivi tervitussõnade järel kuulus peatähelepanu väikestele vallakodanikele, kellest igaüks
sai vallavalitsuse poolt kingiks nimelise hõbelusika, kuhu on graveeritud lapse nimi ja tema
sünnikuupäev. Osavõtjad vaatasid kingitust erksa silmaga, paljud olid valmis ka lillekimbu väikesesse kätte võtma. Omamoodi traditsiooniks
on saanud seegi, et paar osavõtjat vajuvad ürituse käigus sügavasse unne.
Tänavu on Rae vallas sünnitunnistus
antud juba rohkem kui 120 lapsele. Kõigil

neil, kelle lapse sünd on registreeritud Rae
vallamajas tänavu 1. jaanuarist kuni 31. oktoobrini ning kes ei ole saanud kätte vallavalitsuse poolt kingituseks mõeldud nime-

list hõbelusikat, palun võtta ühendust registripidaja Mare Juurikasega telefonil 60
56 756 või e-maili aadressil mare.
juurikas@rae.ee.
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Ülevaade Falcki patrullide tegemistest
Erakorralised sündmused


19. novembril helistati juhtimiskeskusest
ja teatati, et midagi põleb Jüris Tõrukese lasteaia juures skatepargis. Ekipaaž märkas kohapeal, et põlema oli süüdatud vastu puitkonstruktsiooni asetatud vana vedrumadrats. Info
edastati päästeametile, tuletõrje kustutas tule.

Politseile üleantud õigusrikkujad
 8. novembril helistati ekipaažile ja paluti

abi probleemi lahendamisel Lagedil, Betooni
6 juures. Kohapeal selgus, et maja ees seisid
kaks meest ja majaelanikud osutasid ühele
meestest, kes oli tugevas alkoholijoobes. Elanikud väitsid, et mees segab päevarahu, ta pidavat karjuma ja tegema muid huligaansusi.
Kuna mees oli purjus, siis tehti ekipaaži poolt
kõne politseisse, kes tegeles mehega edasi.
 18. novembril helistas juhtimiskeskusesse meesterahvas, kes teatas, et Jüris Aruküla
tee 25 maja juures on kaks noormeest, kes loobivad kive vastu majaseina. Ekipaaž pidas kinni kaks noormeest, isikud anti üle politseile.

Avalik kord


2. novembril helistas kodanik Vaidast ja
teavitas, et on kinni pidanud nooruki, kes oli
visanud lumepalliga veoauto esiklaasi. Esiklaas jäi terveks ja helistaja ei soovinud politseile avaldust kirjutada. Noorukit noomiti ja
peale noomimist lubati tal lahkuda.
 3. novembril helistas Jüris ekipaažile Kasemäe tn 1 elanik, kes teatas, et seal piirkonnas kihutab ringi must sõiduauto ja hirmutab
jalakäijaid. Ekipaaž jõudis kohale, kuid selleks ajaks oli kihutaja juba lahkunud.
 3. novembri õhtul rääkisid ekipaaži liikmed Lagedil jõe silla juures sinna kogunenud
noorte seltskonnaga avaliku korra olemusest.
Noored lahkusid silla juurest rahulikult.
 4. novembril helistas Jüris naisterahvas ja
teatas, et Jüris, Tammiku 23 ühes korteris on
juba mitmendat päeva pidu - vanemad pidutsevad ja laps nutab. Mõni aeg hiljem helistas
sama naisterahvas uuesti ja ütles, et probleem
sai juba kohapeal lahendatud.
 7. novembril paluti juhtimiskeskusest sõita Vaita, Vana-Tartu mnt. 7 ühte korterisse, kus
pidi olema keegi võõras korteris, kes ei taha
sealt omaniku palvel lahkuda. Sündmuskohal
selgus, et korteris oli meesterahvas. Selgus, et
mees oli külas oma õel ja siis ei tahtnud enam
sealt lahkuda. Patrulli abiga saadeti mees sealt
ära ja ka purjus õele sai sõnad peale loetud.
 7. novembri õhtul helistati, et Jüris Aruküla tee ääres on lapsed, kes loobivad millegagi sõitvaid autosid. Ekipaaž jõudis kohale,
lapsed jooksid kalmistu poole ning kedagi tabada ei õnnestunud.
 8. novembril märkas ekipaaži juht mööda
Vana-Tartu maanteed sõites, et liikluspiiranguga alal sõidab suure kiirusega ATV, mida
juhtis noormees. Patrull hakkas ATV jälitama,

kuid Vaida põhikooli juures sõitis ATV üle haljasala ning ekipaažil teda tabada ei õnnestunud. Koolist saadi poisi andmed. Asula vahel
ringi sõites noormeest leida ei õnnestunud, aga
mõni hetk hiljem tuli noormees ise ekipaaži
juurde ja vabandas oma käitumise pärast, kohale tulid ka poisi vanemad.
 12. novembri õhtul saadi juhtimiskeskuselt korraldus minna Vaidas Vana-Tartu mnt.
35, kus majaelanik kutsus politsei oma naabrile, kes pidevalt pidusid korraldab. Seekord
tuli korterist suitsulõhna. Ekipaaži jõudes oli
põlema süttinud madrats juba ära kustutatud.
Politsei saabudes kirjutas naaber ka korrarikkumise kohta avalduse.
 12. novembri õhtul saadud info kodanikult, et Lagedil Posti tänaval lasti tema pihta
õhupüssist. Ekipaaž jõudis kohale, otsis piirkonna läbi. Konkreetselt laskjast märke ei leitud, lähedal olnud põõsastes liikusid mingid
kujud, aga kedagi kinni püüda ei õnnestunud.
Veel selgus, et lastud oli sõiduauto BMW esiklaasi pihta, kus oli väike täke. Sündmuste käiguga hoiti kursis ka politseid.
 15. novembri öösel helistati ekipaažile juhtimiskeskusest ja paluti sõita Lagedile, Betooni 15a, kus lapsed pidid kive akendesse loopima. Patrulli saabudes olid lapsed sealt juba
lahkunud. Kõik aknad olid terved ning helistaja ise uuesti enam ühendust ei võtnud.
 17. novembril helistas ekipaažile politsei
ja palus sõita Vaidas Vana-Tartu mnt ühte majja, kus pidi olema ühe korteriukse taga purjus
ja võõras meeskodanik. Patrull selgitas välja,
et mees oli tugevas joobes ja tänu sellele ajas
korterite uksed segamini. Mees toimetati koju magama, sündmusest teavitati politseid.
 17. novembril helistati patrullile juhtimiskeskusest ja paluti sõita Jürisse, kus apteegi
juures pidid noored alkoholi tarvitama. Apteegi juures oli kolm noormeest, kes jõid õlut.
Nähes patrullautot, panid nad kohe jooksu ja
tabada kedagi ei õnnestunud.
 18. novembri õhtul edastati ekipaažile juhtimiskeskusest info, et Lagedil Betooni 15 ühes
korteris peetakse pidu ja on kõva lärm. Kohapeal vesteldi korteriomanikuga ning muusika
ja muud hääletoonid võeti vaiksemaks.
 20. novembril helistati politseist ja teatati, et Jüris, Kasemäe 3 ühes korteris karjub
keegi appi. Ekipaaž jõudis kohale ja selgitas
välja, et antud korteris toimus peretüli. Naisterahval, kellega suheldi, nähtavaid vigastusi
ei täheldanud. Info edastati politseile.
 23. novembril helistati politseist ja anti
teada, et Tartu maanteel on kodanikul Pildiküla ja Assaku vahel auto teele jäänud. Kohapeal selgus, et Mercedes oli pargitud tee
äärde, selle uksed olid lukus ja läheduses kedagi ei viibinud.
 24. novembril helistati politseist ja paluti
sõita Lagedi postkontorisse, kus pidavat olema purjus meesterahvas, kes lärmab ja rikub

avalikku korda. Patrull jõudis kohale ja mees
oli ikka veel postkontoris. Kuna mees elas kohe sealsamas ja lubas korralikult koju minna,
siis lasti tal ära minna, samuti seletati mehele
avaliku korra eeskirju.
 25. novembri öösel helistas Jüri elanik ja
teatas, et Tõrukese lasteaia juures on noortekamp, kes tarvitab alkoholi ja segab teiste inimeste öörahu. Ekipaaži palve peale noored ei
lahkunud, kohapeale kutsuti politsei.
 25. novembril sõitis Väo teel sõiduauto
küljega vastu elektriposti. Kohapeal keegi kannatada ei saanud, sündmusest teavitati politseid, kes tuli kohale.

Muud sündmused
 1. novembril helistas naisterahvas Assakult, et üks koer pures teist koera. Info anti
edasi politseile.
 4. novembril paluti politseist, et ekipaaž
läheks Vaidas Vana-Tartu mnt. 20 asuvasse ühte korterisse, kuhu oli sisenenud võõras mees
noaga ja hakanud ähvardama ning otsinud oma
naist. Ekipaaži saabudes oli võõras mees juba
lahkunud. Korteris oli palju lapsi, vanemad
isikud olid alkoholijoobes ja magasid. Info
olukorra kohta edastati politseile.
 5. novembri varahommikul helistas Jürist
meeskodanik ja teatas, et kuuleb oma all olevasse korterisse sissemurdmise hääli. Ekipaaž
sõitis kohale, mainitud korteri uks oli väliselt
korras.
 8. novembril oli ringteel teelt välja sõitnud veoauto Mercedes. Väljasõidu põhjustas
ilmselt libe tee. Vigastatuid ei olnud, juht oli
kaine, info edastati politseile.
 10. novembril helistas Jüris Kasemäe 3
elanik, kes teatas, et tema sõbra autoga toimub
midagi imelikku. Kohapeal selgus, et ühe sõiduauto alla olid pandud telliskivid ja ühe ratta juures oli tungraud. Kohale saabusid ka auto omanik ja politsei, kes jäid asjaga edasi tegelema.
 10. novembril uisutasid lapsed Jüris Tiigi
tänaval oleva tiigi jääl. Lastega räägiti, et jää
ei ole veel nii tugev.
 10. novembril helistati Jüris Künka tänavalt, kus üks mees rikkus ATVga sõites pinnast. Kuna helistaja ei soovinud politseile avaldust teha, selgitati noormehele olukorda ja ta
lahkus.
 10. novembril helistas elektrinäitude kontrolör, kes palus ühes talus elava agressiivse
kliendi juurde minekuks julgestamist. Ekipaaž
aitas teda.
 11. novembri õhtul tagati avalikku korda
Lagedi koolimajas toimunud isadepäeva peol.
Suuremaid rikkumisi ei tuvastatud.
 11. novembril helistati politseist, et Assakul kõnnib maantee ääres ebakaines olekus
naisterahvas. Ekipaaž sõitis kohale ja leidis
naise.
 12. novembri öösel oli Jüri ringteel sõi-
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duauto avarii teinud. Autosolijad abi ei vajanud, ekipaaž sõitis järele sündmuskoha lähedal olnud autole. Avarii teinud juhi sõnul olid
teda pimestanud teise auto tuled ning ta ei näinud ringtee äärt. Kohapeale saabunud politseipatrull kontrollis juhi kainust, päästeamet
koristas teele valgunud õli.
 16. novembri öösel helistas Jüri elanik ja
teavitas, et Ehituse tänava lõpus garaažibokside juures seisab kahtlane auto. Ekipaaž kontrollis autot, milles oli kaks isikut. Selgus, et
nad on oma boksi juures.
 17. novembril olid ekipaažid Vaida Põhikoo-

Päästeamet soovitab!
Päästeamet soovitab inimestel kontrollida ahjusid-pliite
ning pühkida korstnaid.
Sügiskuudel on tulnud päästjatel sõita juba mitmetele küttekehast alguse saanud tulekahjudele. Üldjuhul on selliste tulekahjude
põhjuseks pühkimata korstnad ja lõõrid, kus
ladestunud pigi ja tahm süttivad. Kütteseadmetest tingitud tulekahjudes hukkus 2005. aastal 10 inimest ja 2004. aastal 5 inimest.
Korstnapühkimise teenus tuleks tellida juba kütteperioodi eel ning lasta korstnapühkijal kriitilise pilguga küttekolded üle vaadata.

Meelde peab tuletama järgmist:
●
hoone korsten ja tahmalõõrid peavad olema puhtad ja pragudeta
●
pliiti, maja- ja saunaahju tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine on hoone süttimi-

Päästeteenistuse teated
 2. november Suur-Sõjamäe tänaval põ-

les erinevatel aegadel 2 aiamaja
 3. november Suur-Sõjamäe tänaval põles erinevatel aegadel 3 aiamaja
 8. november Peetri külas põles auto
 11. november Jüris, Veetorni teel kustutati järelvalveta lõke

2-aastane Jens
Hubert otsib endale rõõmsameelset
hoidjatädi,
enamasti nädala sees, pealelõunat kuni kella 20.00-ni.
Ühendust saab kas
tel. 5160694
või e-mailil
oravamammi@hot.ee

TURVALISUS
li juures, kuna seal oli disko. See möödus rahulikult, alkoholitarbimist ega kaklusi ei olnud.
 19. novembril leidis ekipaaž Lagedilt Vabadusvõitluse muuseumi lähedalt metsa äärest
valge Mitsubishi maasturi. Auto paistis maha
jäetud olevat, ümbruses kedagi ei olnud. Auto
uksed olid lukus ja ärandamisele viitavad tunnused puudusid. Autost teavitati politseid.
 25. novembril helistas politsei palvega
kontrollida Jüris Alexela tanklas olevat sõiduautot. Autojuht oli purjus ning tema sõnul oli
ka auto rikkis. Kuna sõitmise fakti ei tuvastatud, siis politsei loal ekipaaž lahkus.

Kontakti korstnapühkimise teenuse tellimiseks saab Rae
Tuletõrje- ja Päästeseltsilt telefonil:

50 72 651
se üks levinumaid põhjuseid
●
kütte- ja soojendusseadmeid (pliidid,
ahjud, soojapuhurid) ei tohi jätta järelvalveta
●
tulekahjusid aitab varakult avastada suitsuandur

PÄÄSTEAMET HOIATAB: HOOLDAMATA KÜTTEKEHA ON ÜLIMALT OHTLIK NING VÕIB HÄVITADA TEIE KODU!
 11. november Kurnas kustutati järelvalveta lõke
 12. november Jüri ringteel likvideeriti
õlireostus
 13. november Venekülas põles aiamaja
 27. november Kiilis põles maja
Peeter Böckler
Rae TPS
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Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaaž 53 32 63 16

Politseiteated
 28. oktoobril varastati Jüri alevikus
Aruküla teel ehitussoojakust tööriistu. Kahju on 22 300 krooni.
 Ajavahemikul 31. oktoobrist – 1. novembrini varastati Jüri alevikus Võsa tänaval parklast sõiduautolt valuveljed koos
rehvidega. Kahju on 20 800 krooni.
 2. novembri öösel varastati Rae külas
Kivinuki teel sõiduautolt neli velge koos
rehvidega. Kahju on 5 000 krooni.
 4. novembril varastati Harjumaal Rae külas Loigu teel eramu juurest 175 ehitusplokki.
 13. novembril toimus kehaline väärkohtlemine Kopli külas, kus kella 16:05
ajal tõukasid kaks meest Ilumetsa teel pikali 65-aastase Tõnu.
 14. novembri öösel varastati Järveküla külas lukustamata eramust dokumendid,
sularaha, sülearvuti, teler ja mobiiltelefon.
Kahju on 60 800 krooni.
 Ajavahemikul 17.-19. novembrini varastati Assaku alevikus Jaanivälja teel merekonteinerist erinevaid tööriistu.
 21. novembril kella 18.20 ajal esitas
18-aastane sõidukijuht Ernst Jüris sõidukit
kontrollinud politseiametnikule võõra juhiloa. Juhtunu kohta alustati kriminaalmenetlus Karistusseadustiku § 349 tunnustel,
mis käsitleb tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamist.
 29. novembril varastati Pildikülas Kaevu tänaval ehitussoojakust mobiiltelefon ja
teodoliit.
 30. novembril varastati Peetri külas
Kuldala teel ehitussoojakust tööriistu. Kahju on 47 068 krooni.

Vajatakse hoidjat
rõõmsameelsele
2,3 aastasele poisile,
tasu ja tingimused
kokkuleppel.
Kontakt: 53489018

Stelling Kaubanduse OÜ on asutatud
1997.a. ning on jõudnud ehitusmaterjalide projektimüügis Eestis juhtivate
firmade hulka.

Seoses firma kiire arenguga
võtame tööle:

Laotöötaja-tõstukijuhi
Müüja-kassapidaja
Müügiesindaja
CV koos palgasooviga saata hiljemalt
29.detsembriks aadressile Vana-Tartu
mnt.20, Rae vald 75301 või e-postile
info@ehituskaup.ee. Tel 6660109
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Uuest aastast uue metsaseadusega
Vastavalt asjaõigusseadusele on mets maatüki oluliseks osaks. Kinnisasja omanikul
on õigus kasutada maatükil kasvavat metsa ja muud looduslikku taimestikku, arvestades teistes seadustes ettenähtud piiranguid.
Arvestades praktikas üleskerkinud probleeme
võttis Riigikogu selle aasta juunikuus vastu uue
metsaseaduse, mis jõustub 1. jaanuarist 2007
(avaldatud RTI, 04.07.2006, 30, 232). Tegu on
Eesti taasiseseisvumisjärgse aja kolmanda metsaseadusega, selle põhieesmärk on tagada metsade kaitse ja nende säästev majandamine. Oluline on märkida, et metsaseadust kohaldatakse
ainult metsamaa ning sellel kasvava taimestiku ja seal eluneva loomastiku suhtes.

Metsamaa – mis see on?
Metsamaaks loetakse maa, mis on vastavalt kantud maakatastrisse, pindalaga vähemalt 0,1 ha ning millel kasvavad puittaimed
on kõrgusega vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti.
Metsamaaks ei loeta õuemaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad. Puude raiumine nendel maadel toimub kohaliku omavalitsuse poolt ettenähtud korras. Vastav kord on vaja igal omavalitsusel endal kehtestada.
Metsaseadust ei kohaldata:
- väiksema kui 0,5 hektari suuruse metsamaa lahustüki suhtes,
- maa osas, millel puude keskmine vanus
ei ületa 10 aastat ja mis ei ole kantud maakatastrisse metsamaana,
- tee ja raudtee kaitsevööndi suhtes,
- maatüki osas, kus projekteerimistingimuste või detailplaneeringu kohaselt on kavandatud metsa majandamisest erinev maakasutus, välja arvatud raadamist käsitlevad sätted ning
- maa suhtes, mis kuuluvad tehnovõrgu ja
tehnorajatiste kaitsevööndisse.

belise kasutamise eest võib metsaomanik tasu nõuda ainult juhul, kui ta on nendel eesmärkidel teinud kulutusi.
Metsatulekahjude ennetamiseks on kohalikul omavalitsusel õigus keelata metsa kasutamine, sealhulgas ka jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning puhkuseks. Keelata saab ka võõras
metsas viibimist. Alates 01.01.2007 määrab volikogu, kas ta rakendab sellist keeldu ise või volitab seda tegema vallavalitsust. Metsaomanikul
omas metsas viibimist ära keelata ei saa.

- peatus- või laagrikoha koristamata jätmisega, arvestatakse kahju kümme krooni risustatud maa-ala ühe ruutmeetri kohta.
Kui on jäetud koristamata raielangid või
metsamaterjali laoplatsid, arvestatakse kahju
5000 krooni raiejäätmetest või metsamaterjali
jääkidest koristamata maa-ala ühe hektari kohta või 25 krooni iga üksikpuu või -põõsa raiumise koha koristamata jätmise kohta, kuid mitte enam kui 5000 krooni ühe hektari kohta.
Maido Pajo
jurist

Metsauuendus aitab metsa majandada
Metsa majandatakse metsamajanduskavade alusel. Kava koostamise kohustus ei laiene
kinnisasjale, mille metsa pindala on väiksem
kui kaks hektarit. Kava koostatakse vähemalt
iga kümne aasta järel ja nende koostamist toetab riik sihtasutuse Erametsakeskus kaudu.
Metsast tulu saamise põhiline allikas on siiski puiduraie. Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kolm tihumeetrit puitu metsamaa
ühe hektari kohta raie korras, mis on selles metsaosas õigusaktiga lubatud, kuid mitte enam kui
15 tihumeetrit kinnisasja kohta aastas.
Üheks olulisemaks muudatuseks metsaomaniku jaoks on kohustus rakendada metsa
uuendamise võtteid senise kolme esimese raiejärgse aasta asemel kahe aasta kestel.
Metsaomanik on lageraiete puhul kohustatud maksma metsauuenduse tagamiseks tagatisraha ja uuendama metsa oma kuludega
lubatud viisil ja lubatud puuliikidega. Metsa
uuendamise tagatisraha küsitakse siiski ainult
üle 2 ha suuruste raielankide tegemisel, mis
on oma tüübilt kas sinilille-, jänesekapsa- või
jänesekapsa-mustikakuusikud. Tagatisraha
makstakse omanikule tagasi jooksvalt, vastavalt metsauuendustööde tegemisele. Tagatisraha maksmise sätted jõustuvad 1. juulist 2007.
a. Uus metsaseadus näeb ette võimalused erametsanduse toetamiseks sihtasutuse Erametsakeskus kaudu: toetust võib saada erametsaomanik või metsaühistu.

Vajame rõõmsameelset Perenaist
Kontorisse Jürist või
selle ümbrusest, kes
teeks süüa ja koristaks.

Edasine info tel. 6217898
ja palk kokkuleppel!

Ostame

MAAD

Metsarüüstaja peab kahjud hüvitama
Metsas käimisel on omad reeglid
Seadus näeb ette metsakasutusõiguse kitsendused, millede kohaselt riigimetsas ja piiramata või tähistamata erametsas tohib viibida ning marju, seeni, pähkleid, ravimtaimi ning
lilli korjata metsaomaniku huve kahjustamata. Piiratud ja tähistatud eramaal tohib viibida
ainult maaomaniku loal. Samuti ei tohi häirida metsaelukaid ning jälgida tuleb ka tuleohutusnõudeid. Telkida ja lõket teha tohib kohtades, mille metsaomanik on selleks ette valmistanud ja tähistanud või tema loal. Metsas võib
liikuda ainult lõastatud koertega, välja arvatud jahikoerad jahi ajal. Autode ja muude sõidukite tohib sõita üksnes metsateedel ja ainult
metsaomaniku loal või sõita väljaspool teid.
Metsaandide korjamise ja metsa puhkeotstar-

Uus metsaseadus näeb ette ka keskkonnale õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise.
Kahjuks loetakse seda, kui rikutakse raieeeskirju, kahjustatakse puid, põõsaid, metsakultuuri või looduslikku uuendust nende mehhaanilise vigastamise või kasvutingimuste ebasoodsaks muutmise teel.
Metsa kahjustamiseks loetakse ka pinnase kahjustamist, metsa põlemise ja tulekahju
põhjustamist, metsa risustamist, raiekoha või
metsamaterjali laoplatsi koristamata jätmist,
samuti kui rikutakse metsast toore koorimata
okaspuu väljaveo tähtaegu. Näiteks kui on risustatud metsa:
- sinna veetud jäätmete või muude ainetega või muul viisil, arvestatakse kahju 100 krooni risustatud maa-ala ühe ruutmeetri kohta;

Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Detailplaneeringud ja projektid.
Tel.501 3544, 650 9822,
E-post:
hauster@hauster.ee
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Veelkord Rae valla kõrgeimast punktist
Sümpaatne, et Rae vallas leidub inimesi, kes
huvituvad siinsetest püsiväärtustest, mille hulka kuulub ka loodus. Kellel huvi ja teravat silma, see võib küllaltki hästi läbiuuritud Eestimaal kogeda nüüdki veel suurt avastamisrõõmu. Selle osaliseks sai näiteks Peeter Böckler
Vaidasoo meteoriidikraatri leidmisel. Nagu lugesin novembri Rae Sõnumitest, oli äsja kohalikel entusiastidel käsil Rae valla kõrgeima
punkti otsimine. Veigo Gutmann ja Peeter
Bökcler leidsid selle Ellaku Mallemäelt absoluutse kõrgusega 56 m. Kas see ikka on nii?
Kõigepealt rakendatud metoodikast. Lähtuda otsingutel “mäe” nimetusest pole vast
kõige parem mõte, sest suuremaid kõrgusi võib
leida ka kohtadest, kus kaardil sellist nimetust
polegi. Artiklist ei selgu, millist kaardimaterjali uurijad kasutasid, kuid kõrgeima punkti
määramisel ei piisa meetrilisest täpsusest. Otstarbekam olnuks võtta aluseks topograafiline
kaart, kus horisontaalide lõikevahe on 0,5 m
ning mis annab mõõdetavate punktide kõrguse 10 cm täpsusega. Kui ka sellise täpsuse puhul tekib tippude “konkurents”, kus mitu tipppunkti osutuvad ühekõrgusteks, siis määrab
“võitja” geodeetiline detailmõõdistamine, näiteks mõõdus 1:500. Sel puhul on võimalik kõrgusi määrata juba 1 cm täpsusega.
Pisut ka GPS-ist. See on tõepoolest väärt
süsteem, mille kasutamiseks mul küll kogemused puuduvad. Seepärast uurisin internetist
meil saadaolevate GPS instrumentide tehnilisi andmeid. Selgus, et nende horisontaalne
mõõteviga võib ulatuda 7 meetrini ja vertikaalne mõõteviga koguni 10 meetrini! Mulle tundub, et minna meie küngaste suhteliselt korralikult mõõdistatud kõrgusi kontrollima ja parandama taolise riistapuuga on umbes sama,
kui korrigeerida kronomeetrit Wekkeri abil.
Mõned märkused ka eelmises lehes avaldatud kõrguste tabeli märkuste lahtri kohta.
Kui tavaline valla kodanik, kellel puudub kallis GPS, soovib leida looduses näiteks Ellaku
Mallemäge, siis geograafilistest koordinaatidest pole tal palju kasu ning antud juhul loodab ta märkuste lahtris olevatele juhistele.
Märkuse järgi “vasakul pool teed ca 50 m” ta
küll kohale ei jõua! Kodanik ei tea ju, millisest teest on jutt, millises tee punktis tuleb
pöörduda vasakule ning millises suunas liikuda sellel teel, et oleks “õige” vasak pool. Vastasel juhul võib eksida ju 180 kraadi! Tuleb
öelda täpsemini. Näiteks: Vaidast Vana-Tartu
mnt mööda kagu suunas 5 km kaugusel asuvast Ellaku teeristist astu 440 m Pikavere poole. Siit põhjapool teed ca 80 m kaugusel leiadki Mallemäe tipu. Rõhutan, et see täpsustatud
juhis on vaid näidis, mis reaalse olukorraga ei
pruugi haakuda. Ilmakaared on aga selleks, et
inimesed suudaksid leida õige tee! Miks loobuda nende kasutamisest? Enda jaoks leidsin
märkuste lahtrist ka uudise: See piirkond on
Loomäe. Lapsest saadik tean, et seda piirkonda on nimetatud Lehmja-Looks. Järjepidevu-

se mõttes eelistaksin üle inimpõlvede säilinud
kohanimesid.
Huvi pärast viskasin pilgu minu käsutuses
olevatele kaartidele ja leidsin neilt antud teema raames kolm huvipakkuvat paika, kus võiks
tõepoolest asuda Rae valla kõrgeim punkt.
1962. aastal trükitud topograafilisel kaardil
mõõdus 1:10 000 on üheks selliseks kohaks
kunagise triangulatsioonitorni alus LehmjaLool absoluutse kõrgusega 57.7 m. Teise, täpselt sama kõrgusega paiga leidsin Aruvallas
ca 30 m Naska talu hoonetest põhja pool. Aruvallas vana ja uue Tartu maantee ristumiskohast 1,25 km Tartu poole oli ja loodan, et on
ka praegu, otse maantee idaservas Uussauna
talu hooned. Neist 280 m idas asub kolmas
punkt kõrgusega 57,7 m. Sellest 300 m lõuna
suunas peaks paiknema Ranna talu hooned.
Lehmja-Loo puhul oli võimalik kasutada
ka 1984. aastal valminud Harju TREV-i topograafilist maa-ala plaani mõõdus 1:500. Selle
üpris täpse mõõdistuse järgi asub Lehmja-Loo
kõrgeim punkt 57,88 m kõrgusel merepinnast.
Kui P. Böckler peab Rae valla tipp-punkti 56
m kõrguseks, siis Lehmja-Lool leidub eelnimetatud maa-ala plaani järgi terve plats, mis on
piiratud 56 m horisontaaliga. Selle platsi maksimaalne pikkus ulatub ca 225 meetrini ning
suurim laius ca 100 meetrini ning seda lõikab
veel 56,5 m horisontaal, mis piirab ca 60 ruutmeetri suurust ala. Viimase sees leidub mitmeid
punkte kõrgusega kuni 56,73 m, tehisvormidest

kahuripesade vallidel koguni kuni 57,46 m.
Kas valla absoluutne tipp on tõesti siin,
Lehmja denudatsioonikõrgendiku keskosas?
Tore oleks! See on ju koht, kus Rae valla kuulsa kodaniku Oskar Raudmetsa töömeheelust
möödusid 40 aastat, siin avastas ta Rae vallale rahvusvahelist kuulsust toonud kalmed ja
leidis palju haruldasi taimi, mis tegid paiga
tuntuks meie loodusteadlastele. Siit kõrgendikulaelt võis ta selge ilma puhul nautida vaadet kolmele maakirikutornile korraga, nende
hulgas naabervalla Harju-Jaani kirikule.
Kuid vara on rõõmustada! Minu lähteandmed on 22 aastat vanad ning selle aja jooksul
on Lehmja-Lool mõndagi toimunud ning muudetud. Teadaolev vahe Lehmja-Loo ja kahe
teise konkureeriva kõrguspunkti vahel on ainult 18 cm ja piisaks vaid triangulatsioonikünkakese ühekordsest “lihvimisest” buldooseriteraga, et see põnev koht jääks vallas kõrguse poolest kolmandale kohale.
Kuna minust pole enam looduseskäijat, siis
oleks kena, kui olukorda Lehmja-Lool kontrolliksid huvilised, kel piisavalt eelteadmisi ja jalad korras. Kahe ülejäänud punkti ümbruses pole tehtud detailset geodeetilist uuringut, nii siis
väikseid üllatusi võib nendegi puhul tulla.
Kui see kirjatükk pakub meie harrastusuurijaile pisut sõbralikku abi ja mõtlemisainet, siis
on ta täitnud oma ülesande. Edu neile!
Jaan Remmel
geograaf
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Huvi Jüri Raamatukogu vastu järjest kasvab
Jüri raamatukogu uued ruumid meelitavad
raamatukoguhoidjaid uudistama. Külalisi
tuleb tihti vastu võtta ja selgub, et peale ilusate ruumide on meil selleks ka tõepoolest
head võimalused. Meid külastavad ekskursioonid, kuid toimuvad ka nõupidamised ja
seminarid.
Gümnaasiumi loenguklass raamatukogu teise
korruse saali kõrval mahutab kuuskümmend
inimest ja nõupidamiste läbiviimise teeb mugavaks tahvlite ja kaasaegse esitlustehnika kasutamise võimalus.
13. novembril toimus Jüri raamatukogus
maakonna raamatukoguhoidjate nõupidamine. Eelnevalt käidi tutvumas Lagedi raamatukoguga ja seejärel toimus ekskursioon Jüri
raamatukogu ruumides. Nõupidamisel oli nii
palju osalejaid, et loenguklass sai täis. Esinema oli kutsutud ka Rae vallavanem Raivo Uukkivi, kes andis ülevaate valla olukorrast ja vastas külaliste küsimustele. Uhkusega võib öelda, et Rae vallas on kõik kolm raamatukogu
väga heas korras.
Järgmine nõupidamine toimub Jüris 12. detsembril, kui siin saavad Kultuuriministeeriumi
eestvedamisel kokku kõikide maakondade keskraamatukogude direktorid ja rahvaraamatukogude nõukogu. Sellise tähelepanu üle saame ainult heameelt tunda ning ka seekord oodatak-

se meie vallavanemat külaliseks.
Ja tulemata ei jää ka kooliraamatukogude
töötajad. Maakonna kooliraamatukogude raamatukoguhoidjate nõupidamine toimub jaanuari algul. Rahvaraamatukogude kolimine
koolide juurde on hetkel aktuaalne teema ja
nende ühendamine sellisel või teistsugusel
moel kooliraamatukogudega on üsna vaidlusttekitav teema kogu Eestimaal. Jüri raamatukogu ja gümnaasiumi õpikukogu töötajad jagavad oma muljeid ja värskeid kogemusi.
Selline tähelepanu keskpunktis olemine
nõuab ka raamatukoguhoidjatelt pingutusi,
kuid nad on näidanud oma head taset. Heaks
näiteks on vabariiklike raamatukogupäevade
(20.-30. oktoober 2006) „Lugedes rikkamaks“
raames toimunud kirjanduse tundmise võistlus raamatukoguhoidjatele, kus Harjumaa kolmeliikmelises võistkonnas oli kaks Rae valla
raamatukoguhoidjat - Annela Meejärv Jürist
ja Ülle Rannaste Lagedilt. Auhinnalist kohta
ei saavutatud, aga ainuüksi osalemine tähendab, et on tahet ja julgust kogu vabariigi raamatukoguhoidjate ees oma teadmisi näidata,
sest mitte igaüks ei ole nõus seda tegema. Kirjandusega peab tõepoolest hästi kursis olema,
sest küsimused olid laialdased - nii kirjanduslike sündmuste ja isikute, raamatute kui ka perioodika sisu kohta.
Kuigi tänapäeval on internetiühendus maa-

Eve-Mai Valdna Maanteeametist tutvustab Harjumaa raamatukoguhoidjatele liiklusteemalise viktoriini tingimusi, et seda laste seas läbi viidaks.

ilmaga raamatukogult suure osa tähtsust ära
võtnud ning kodust lahkumata pääseb vajalikke teadmisi hankima, siis tegelikult on tänapäeva raamatukoguhoidja ikkagi see, kes aitab orienteeruda ilmunud informatsiooniallikate massis ja saab suunata vastavate otsinguprogrammide ja materjalide juurde. Ja tõsi on
ka see, et pikemaid tekste on kõige mugavam
lugeda paberkandjal.
Ootame kõiki raamatukogu külastama, sest
raamatud ei kao.
Ülle Siska
Jüri Raamatukogu juhataja

Isadepäeva pereõhtu Lagedil
10. novembri õhtul oli Lagedi koolimajas palju rahvast. Kohalik kodukandiklubi ja kool
olid ette valmistanud isadepäeva pereõhtu.
Alustuseks mängis Kuuno Kasak akordionil
lugu pühapäevast, mis on tore päev, sest isa
jääb töölt koju ja kogu pere saab olla terve päeva üheskoos. Seejärel tervitati kohaletulnuid
ning loeti ette vallavanem Raivo Uukkivi tervitus isadele ja teistele õhtul osalejatele.
Järgnenud kontserdi oli kokku pannud ja
lavastanud Lagedi kooli huvijuht Liisi Vesselov.
Koolielust kõneleva jutu vahele kuulati klaveri- ja flöödimängu, loeti luuletusi. Nii nooremate kui vanemate rühm esitas sõutantsu, linetantsu, kreeka tantsu. Publiku tormilise aplausi teenisid peotantsijad Ranno ja Anabel ning
breigipoisid. Kontserdi lõpuks pakuti ühistantsu, kus tantsupõrandal olid kõik tantsijad. Õpilaste esinemise lõppedes tänas publik tugeva
aplausiga nii esinejaid kui ka nende juhendajaid, eriti Liisi Vesselovi, peotantsu õpetajat Eve
Aunveri ja breigiõpetajat Tiit Vunki.
Isade ja meeste kõrval on alati aga ka emad
ja naised. Nii räägiti sellelgi pereõhtul Lagedi
koolis neli aastakümmet õpetaja-ametit pidanud Riina Noorest. Õpetaja Riina Noor on enamuse oma elust elanud Lagedil, olnud kahel
korral volikogu liige, aidanud kaasa kohalike
ühisürituste korraldamisele, juhtinud kooli ametiühingu organisatsiooni. Märkimist väärib, et
Riina Noor on olnud 15 aastat õppealajuhataja

Ühine lustlik rivitants liitis pidulised kokku, tantsisid nii praegused kui tulevased emad ja isad.

ja tal on olnud võimalus koos töötada kõigi täna elus olevate Lagedi kooli endiste direktoritega - Sven-Allan Sagrisega, Endel Lepikuga,
Ago Ojasooga ja Jüri Järvikuga. Alates sellest
sügisest on Riina Noor uue direktori Ester
Kaidro parem käsi. Tänuks kohalikule elule
kaasaaitamise eest ulatas õpetaja Riina Noorele lilled Lagedi alevikuvanem Kai Lasn, kodukandiklubi juhatuse liige Raivo Kruuk andis üle
väikese meene – CDplaadi Lagedi ajalooliste
piltidega. Võimalik, et Riina Noore ajaloohuvi
ärgitajaks on olnud kauaaegne ajaloolasest kolleeg Sven-Allan Sagris. Publik tänas Riina
Noort aplausiga nii pikaajalise pedagoogilise
kui ka ühiskondliku töö eest.
Kontserdi lõpuks rivistas Kuuno Kasak
publiku ette kolm härrasmeest - Sven-Allan
Sagrise, Johannes Tõrsi ja Lembit Salli. Mees-

trio esituses kuulsime kolme laulu, mis mehed
pühendasid naistele. Akordionil saatis neid
Kuuno Kasak.
Tantsuks mängis ansambel „Kahur ja Roos”.
Kontserdiosas nähtud peotantsutaset peolised
ansamblile demonstreerida ei suutnud, kuid
tantsimisest tunti rõõmu sellegipoolest.
Peolised võisid vaadata õpilastööde näitust ja tutvuda kodukandiklubi korraldatud fotokonkursi „Capriole 2005” kolmekümne parema fotoga. Keelekastet ja kehakinnitust pakkus peolistele Jõe pood.
Aitäh Rae Vallavalitsusele, kes üritust rahaliselt toetas, tänu ka külavanematele Sulev
Puumeistrile ja Aleksander Torjusele toetuse
eest. Aitäh kõigile, kes üritusele kaasa aitasid.
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi
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Jüri raamatukogu 95. sünnipäev
„Raamatukogu
on raamatu kodu –
seal ta on rahul,
kui tolmu ei kogu,
kui teda loetakse
rõõmuga taas ja
voodisse võetakse
vahel ka kaasa…
Raamat tee lahti
ja lehitse lehti –
tead, et nad puudest
ja mõtetest tehti?
Tähed ja numbrid ja
punktid ja komad –

kunagi olid nad
teab kelle omad!
Keegi neid sõnu ja
tarkusi kogus –
nüüd nad on hoiul siin
raamatukogus!
Raamat löö lahti,
kui veidi saad mahti –
terve suur maailm
on sinu ees lahti!“

(Leelo Tungal „Lätikeelne jäätis“)

Sellel aastal täitus Jüri raamatukogul 95 aastat. Raamatukogu asutamise aluseks on võetud 1. jaanuari 1925. aasta dokument (Tallinna Riiklikust Keskarhiivist, mis praegu kannab Tallinna Linnaarhiivi nime), milles öeldakse, et Jüri Muusikaseltsi raamatukogu asutati 1911. aastal. Raamatute arv oli tollal 400,
ülevalpidaja oli Jüri Muusikaselts, asukoht Rae
vallamaja ja raamatukogu juhataja oli Eduard
Argus, tolleaegne vallasekretär. Sellest kirjutas R. Põldmäe artikkel „Lehekülgi Jüri Muusikaseltsi ajaloost“ ajalehes Harju Elu
28.12.1965 - 15.01.1966.
Veel kirjutatakse, et Rae rahvaraamatukogu asutati 1921. aastal: raamatute arv oli 69,
ülevalpidamine valla toetusrahadest, asukoht
Rae 5-klassilises algkoolis, raamatukogu juhataja Johannes Ratassepp (Rae kooli juhataja), sellele lisandusid 1925. või 1926. aastal
ka Jüri Muusikaseltsi raamatukogu varad.
Raamatukogu saatus on olnud heitlik, sellest saab lähemalt lugeda Jüri raamatukogu
kodulehelt http://www.jyri.lib.ee ajaloo alt.
Kodulehelt saame lugeda, et “Rae vallavalitsus on registreerinud kirja 23. augustist 1940.
aastal: haridusministeeriumi ringkiri (kiire)
20. aug. 1940.a. millega „kuulub kogu usuteaduslik kirjandus (liik 2 (20)) avalikust ja koo-

1. septembril avati pidulikult Jüri Raamatukogu uus hoone. Pildil vasakul raamatukogu juhataja
Ülle Siska, tema kõrval Vaida Põhikooli direktor Indrek Uuemaa, abivallavanem Meelis Kasemaa.
Pildil paremal peaminister Andrus Ansip koos vallavanema Raivo Uukkiviga.

lide raamatukogudest kasutamiselt kõrvaldamisele kuuluva kirjanduse hulka“. Allkirjad:
Haridusminister Joh. Semper, Noorsoo- ja
vabaharidusosakonna direktor Paul Rummo.
Sama korralduse teisele küljele on märgitud
Jüri koguduse õpetaja kirjaga nr. 657,
24. aug.1940.a., kus on teatatud: koguduse raamatukogu suletakse 24.augustist alates. Koguduse ja ühtlasi Rae kooli õpetaja oli Jakob
Aunver (1923-1944). Rae vallavalitsuse kirjale on alla kirjutanud: vallavanem Aug.
Leukmann ja sekretär Mihkel Kold. Selliste
materjalidega lõpeb üks periood Rae valla avaliku raamatukogu ajaloos. Edasi loeme A.
Sommerlingi nimelise sovhoosi ametiühingu
raamatukogust, mille otseseks järeletulijaks
on praegune Jüri Raamatukogu.
Raamatukogu asus aastatel 1961-1975 Arnold Sommerlingi sovhoosi administratiivhoones. 1975. aastal koliti vanasse kivimajja
ja 27.augustil 1999 Aaviku 1 hoonesse, kus
raamatukogu asus kuni selle aasta suveni. Oma
praegune nimi – Jüri raamatukogu - saadi ümbernimetamisega 1979. aastal.
2006. aasta on oluline aasta mitte ainult

selle poolest, et saime uued ja kaasaegsed ruumid Jüri Gümnaasiumi hoonekompleksis, vaid
ka sellepoolest, et kuigi raamatukogu on ka
praegu rahvaraamatukogu, on selle funktsioonid suuresti muutunud. Muutusi on nii töökorralduses kui raamatute komplekteerimise põhimõtetes jm. Oleme kooliga ja õpilastega tihedalt seotud ning lastekorruse tegevus on
kooliraamatukogu tööga sarnane, puuduvad
vaid õpikud, mis asuvad kõrvalruumis kooli
õpikukogus.
Loodame, et aastal 2007 oleme juba sisse
elanud, viimasedki kastid lahti pakkinud ja
alustame uut aastat uue hooga. Siis hakkame
taas korraldama ka kirjanduslikke üritusi.
Mitte kõik endised lugejad ei ole meid üles
leidnud. Tuletame meelde, et kuigi asume koolimajas, siis esimesel korrusel täiskasvanute
osakonnas on rahulik, kena ja hubane.
Soovime häid jõulupühi ja ilusat aastavahetust meie praegustele ja tulevastele lugejatele ja kogu valla elanikele!
Ülle Siska
Jüri Raamatukogu juhataja

Harjumaa parim maaraamatukoguhoidja
Ilme Ingel: see tiitel oli tõepoolest ootamatu
Lagedi Raamatukogu ligi 10 aastat juhtinud
Ilme Ingeli jaoks oli see aasta üllatusterohke: suveaega jäi ülikooli lõpetamine ja raamatukogu kolimine uutesse ruumidesse, sügisel tuli ootamatu tunnustusena tiitel Harjumaa parim maaraamatukoguhoidja.

just see töö, mida teha tahan. Ja töö käigus nägin,
et seda võiks ka õppida ja nii astusin Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikooli). Ma ise ei olnud väga agar raamatukogu kasutaja. Sel ajal, kümme aastat tagasi, oli inimestel kodudes palju raamatuid, laenasin neid oma tuttavate käest.

Kuidas ja millal tuli Sul mõte minna
õppima infoteadust?

Oled Lagedil üles kasvanud ja koolis
käinud. Mille poolest Lagedi Sinu
jaoks oluline on?

Õppimise mõte tuli töö käigus. Mind kutsus
Lagedi raamatukokku tööle selle endine juhataja
Mare Soosalu, kes helistas ja ütles, et „Ilme, panen
sulle pähe ühe kärbse sumisema...”. Enne veel, kui
ta oma telefonikõne lõpetas, teadsin ma, et see on

Raamatukogutöös on oluline, et sa tunned
inimesi. Selles mõttes olen praegu hästi rahul,
et kuigi elame juba perega 9 aastat Arukülas,
on mu töökoht Lagedil. Minu jaoks on oluli-

Ilme Ingel on Lagedi raamatukogus olnud tööl
juba 10 aastat.
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ne ka Lagedi Raamatukogu ajalugu, tegin sellest ka oma ülikooli lõputöö. Ka seda uut maja oleme juba aastaid oodanud – oma nägemusi kirjutanud ja projekte aidanud teha, nüüd on
hea meel, et see valmis on.

neile saaks pakkuda uusi huvitavaid asju. Hea
meel on ka sellest, et lapsed käivad väga aktiivselt raamatukogus.

Kas ja kuidas saab endist raamatukogu
uue majaga, uue raamatukoguga võrrelda?

Mulle tundub, et Lagedil on palju õppimishimulisi õppijaid. Ilukirjanduse poolelt on isegi raske öelda, mida loetakse. Inimesed hindavad oma aega ja loevad tõepoolest rohkem kas
väärtkirjandust või seda, mis neile konkreetselt
huvi pakub. Omajagu mõjutab laenutamist ka
see, et raamatud on kallid ja inimesed ei osta
kõiki huvitavaid asju endale koju. Raamatukogu kujundamisel arvestame aga kindlasti ka seda, et saaksime pakkuda soovijale kergemat kirjandust, sest meil on igal raamatul ikka paarkümmend lugejat.
Vahel tunnen ise sedagi, et raamatukogus
töötamine on mulle endale näidanud seda, et
kõik raamatud ei pea kodus olemas olema.
Neid on hea laenutada. Ma olen hea raamatukogu kasutaja (naerab).

Neid ei saa üldse omavahel võrrelda. Vana maja oli ikkagi pime ja kitsas, lisaks olid
meil olmeprobleemid, tingimused olid rasked.
Nüüd tulen ikka väga hea tundega uude majja. Nauding on töötada uutes ilusates ruumides. Pinna mõttes on ju raamatukogul ligi 4
korda rohkem ruumi. Hetkel näeme natuke seda, et asukoha muutus on mõjutanud osade lugejate tulekut meie juurde, aga küllap nad tulevad – siin on kena olla ja me ootame neid.
Meil on praegu üle 300 lugeja, lisaks Rae valla inimestele on meie lugejate seas nii Raasiku kui
Jõelähtme valla inimesi. Enamik neist tulevad laenutama konkreetseid raamatuid, paljud inimesed
käivad niisama raamatukoguga tutvumas.
Mul on hea meel, et projekteerimise juures sain palju kaasa rääkida. Tänu sellele on
näiteks internetituba nii, et arvutihuvilised tulevad ka raamatute juurest mööda. Minu jaoks
on töö juures kõige olulisemad ikkagi inimesed, meie lugejad – et nad leiaksid raamatukogust seda, mida nad otsivad ning samas, et

Ajakiri Raamatukogu
kirjutas Rae valla vägitegudest
Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu väljaandes 5/2006
on mitmetel lehekülgedel tunnustavalt juttu Rae valla raamatukogudest.
Artiklite sari kannab pealkirja Rae valla vägitegu ning koondab enda alla Lagedi Raamatukogu juhataja Ilme Ingeli loo „Talumajast Lagedi uude keskusehoonesse” ja Jüri Raamatukogu juhataja Ülle Siska sulest ilmunud „Jüris
uued ruumid ja uued suunad”. Ajakirjas on ka
raamatukogumööbli valmistamisega tegeleva
firma esindaja Taimi Kulli artikkel selle kohta, missugust mööblit on kasutatud Viimsi ja
Jüri raamatukogude sisustamisel.
Ajakirja Raamatukogu peatoimetaja Ene
Rieti hinnangul on mõlemad Rae valla raamatukogud täiesti oma näoga. Lagedi raamatukogu kohta kirjutab ta järgmist: ruumi on nii lugejaile kui raamatuile, õhkkond on mugav ja
kodune. Jüri raamatusõpradele peaks kutsuvalt
mõjuma järgmine lause: „Raamatukogu on suurejooneline. Kahel korrusel paiknevad ruumid
võimaldavad end oodatuna tunda täiskasvanud
lugejail alumisel ja lastel ülemisel korrusel.”

Milliseid raamatuid praegu kõige
rohkem laenutatakse?

Missugune on raamatukogu juhataja
töö – on selle seas palju paberitööd?
Aruandeid? Pabistamist raamatuväliste küsimuste pärast?
Mu hing ihkaks tagasi laenutuslaua juurde. Tunnen vahel, et tahaksin rohkem lugeja-
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tega kokku puutuda kui muretseda soojatorude ja maja välisvalgustuse pärast. Aga – raamatute tellimist teeme ikka koos ja igapäevane kokkupuutumine lugejatega näitab ikkagi
seda, mida soovitakse ja loetakse.
Selles mõttes oli ka see tiitel mulle ootamatu. Teadsin, et kandidaatide seas oli üks inimene, kes on väga tubli ning kes veab oma raamatukogus ka külaelukeskuse poolt. Viimasel aastal on meil palju jõudu läinud kolimise ja uue
maja ehituse peale, aga eks üritame taas teha
üritusi ja leida inimestega kontakti.
Huvitavatel kokkusaamistel jääb meelde
alati mõtteid ja küsimusi, mis paberile ei jõuagi. Nii näiteks rääkisime omavahel veel sellestki, et Ilme on tegelikult erialalt rätsep ning
ta on töötanud Eesti Raudteel piletimüüja ja
jaamakorraldajana; et tal on kodus kolm vahvat last ja mõnel õhtul unistab ta vaikselt sellest, et jõuaks taas tegeleda rahvatantsuga.
Meie kohtumine Lagedi Raamatukogus Ilme Ingeliga näitas, et iga inimene on sama huvitav nagu hea raamat – igal leheküljel võib
sind oodata uus üllatus. Seepärast pole palju
korrata üleskutset, et igaüks võiks oma tähtsate ja kiirete tegemiste vahelt avastada taas raamatud või astuda korraks üle raamatukogu läve. Ja seda enam, kui Lagedi Raamatukogus
tervitab teid Harjumaa parim maaraamatukoguhoidja.

Jüri Raamatukogu ja avalik
internetipunkt
Jüri, Laste tn. 3
Telefonid
6224 233 juhataja
6224 236 kojulaenutus
6224 237 lastekirjandus
www.jyri.lib.ee

Geel- ja kangasküünte paigaldus
ja hooldus Jüris.

Avatud:
E, K 10 -19
T, N, R 10 -18
L 10-14
Lagedi raamatukogu ja
avalik Interneti-punkt
Lagedi Keskusehoone
Lagedi, Kooli 18a
Telefon 676 6239
www.lagedi.lib.ee
Avatud:
E, T, K, R 10 – 17
N 10 - 18
L 10 - 14

Info telefonil 555 15 296

*Metall ja sepisaiad
*Väravad ja piirded
*Varikatused

Vaida raamatukogu ja avalik Interneti-punkt
Vaida, Vana-Tartu mnt 25
Telefon 603 5230
www.vaida.lib.ee
Avatud
E - R 11 – 18
L 10 - 14

Info:putilov@hot.ee
Tel:56212958
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Rae valla noored olid
edukad luulekonkursil
„Koidulauliku valgel“

Lagedil avati
noortekeskus
15. novembril avati Lagedil endises
raamatukogu majas noortekeskus. Vaatamata sellele, et õues oli üsna sügisene ja
pime ilm, oskasid noored oma äsjaavatud
keskusesse tee leida. Noortekeskuse juht
Liisi Vesselov tunnistas keskuse avamisel, et ta on seal ööd ja päevad mässanud.
Suhteliselt lühikese aja jooksul olid endised raamatukogu ruumid saanud uue näo – põrandal olevad vaibad, korraliku värvikatte
saanud seinad andsid tubadele mõnusa äraolemisetunde. „Aga mul on tunne, et oleme siin
üks suur pere ja ma tõesti loodan, et oskame seda keskust hoida,” ütles Liisi.
Tervitusega esinenud vallavanem Raivo Uukkivi oli seda meelt, et noortekeskust ei
tee rahalised vahendid. „Need, kes siin käivad, peavad hoolima sellest tööst, mis siin on
tehtud. Inimesed annavad nendele ruumidele hinge,” ütles ta.
Omapoolsed tervitused andsid noortele edasi ka alevikuvanem Kai Lasn, Riina Noor
Lagedi Põhikoolist, Ilme Ingel Lagedi Raamatukogust ning Heli Niin valla kultuuri- ja haridusametist. Lagedi noored said keskuse avamise puhul kingiks nii ajakirjade aastatellimusi, kella kui ka malemängu, et neil oleks televiisori kõrval ka muid asju, millega tegeleda.

Sügis Tõrukese lasteaias
Uue õppeaasta algus on lasteaias olnud sisutihe. 13. septembril matkasid vanemad rühmad Kõrvemaa mägistel radadel. Matkajuht
Helen Luksi eestvedamisel tutvusid lapsed põneva Kõrvemaa loodusega - käidi soos marjade ja taimedega tutvumas, uuriti metsloomade jälgi, imetleti kaunist Venejärve. Matkapäev lõppes toreda piknikuga.
Igal sügisel tuletab liikumisõpetaja Eha
rattapäeval lastele meelde liiklemise reegleid.
Sel päeval tulid lapsed lasteaeda oma rataste
ja kiivritega. Tutvuti ohutu rattasõidu reeglitega – tuletati meelde, kus tohib jalgrattaga
sõita ja milline peab olema tehniliselt korras
ratas. Kõik jalgratturid läbisid vigursõiduraja
ja suuremad lapsed tegid ka väikese rattamatka Lehmja tammikus.
Mihklikuu lõpetas vahva näitus sügisandidest.
11. oktoobril kutsusid Hiireema ja Jänes
lapsi tammikusse sügispeole. Seal kuulati põnevat lugu metsloomade sügistoimetustest,
lauldi, mängiti ja tantsiti. Nagu iga lasteaia
üritus lõpeb üllatusega, nii seegi kord: juba
kaugelt hakkasid silma lasteaia õuel punetavad kärbseseenetorbikud, lähemale jõudes leidsid lapsed nende alt hoopiski arbuusid. Vaat
missugune soe ja helde sügis on Eestimaal!
Kuidas selle põllumajandusega siis ikkagi on, seda käidi uudistamas Pihlaka talus: kui
palju uhkeid ja vajalikke masinaid! Kui korras laudad! Väga armsad vasikad ja lehmad!
Kui palju tööd nende kõikidega... Lapsed
uudistasid sõna otseses mõttes suud lahti, populaarsemateks kohtadeks olid traktori- ja
kombainikabiinid, kuhu lahke pererahvas ka
lapsi turvaliselt aitas. Mõni poiss oleks sinna
ehk tundideks jäänudki, ees seisis aga veel pal-
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Novembrikuu viimasel päeval selgitati
Viimsi koolis välja luulekonkursi „Koidulauliku valgel“ Harjumaa eelvooru võitjad.
Rae vallast tulid auhindadega koju kaks
Jüri Gümnaasiumi õpilast ja Lagedi Põhikooli esindaja.
Nooremas vanusegrupis (5.-8. klass) võitis
peapreemia Valeri Lukin Kostivere Põhikoolist. I preemia pälvis Rasmus Ristisaar Jüri
Gümnaasiumist, II ja III preemia läksid jagamisele kahe osaleja vahel. II preemia vääriliseks hinnati nii Joonas Pürg Kuusalu Keskkoolist kui ka Andres Erbsen Jüri Gümnaasiumist. III preemia pälvisid Kerli Puusepp
Loo Keskkoolist ja Triinu-Liis Raudmägi
Viimsi Keskkoolist.
Tundliku esituse eripreemia sai Kadri Säde Ruila Põhikoolist, mõjusa esituse eest premeeriti Birgit Luhta Paldiski Keskkoolist ja
emotsionaalse esituse eest Mariin Virolainenit
Lagedi Põhikoolist.
Üle-eestilise luulekonkursi ”Koidulauliku valgel” Harjumaa eelvoorus osales 34 õpilast. Loeti Lydia Koidula ja Viivi Luige luulet. Koolidest olid esindatud Lagedi, Kostivere, Padise ja Ruila põhikoolid ning Jüri, Kehra, Kolga, Kose, Kuusalu, Loksa, Loo, Paldiski, Turba ja Viimsi keskkoolid või gümnaasiumid.
Marit Valge
Harju Maavalitsuse avalike ja välissuhete nõuniku kohusetäitja

Sügispeo üllatused - kärbeseente alla peidetud arbuusid, ootasid lapsi lasteaia õuel.

Isad tegid lastega kaasa kõik tantsud, mängud
ja võistlused ning nii lustisid nii suured kui väikesed pidulised.

ju põnevat ja ka armas lasteaed ootas juba oma
mudilasi õhtusöögile.
Isadepäeva üritustel said isad seegi kord
näidata oma mehist olekut, hoolimist oma lastest ja lähedastest. Koos lastega tehti kaasa
kõik tantsud, laulud ja võistlused - missugust
rõõmu see pakkus pisiperele, on kirjeldamatu. Isade muhedatest nägudest võis lugeda, et
nendegi südant ei jätnud õhtu ükskõikseks.
Epp Puström

Koolis olid isadepäeva
puhul mälumängu
võistlused
Jüri Gümnaasiumis tähistati isadepäeva mõnusa mälumänguõhtuga. Õhtujuhid, 3. klassis õppivad Getter Ulla ja Robin Sõlg juhatasid julgelt sisse nii luulekava lugejad kui liikumisrühma tantsijad. Mälumäng ise koosnes
kolmest osast, õhtu lõpetas 3B klassi õpilaste esituses näidend Kas naer on terviseks?
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KOOLIVAHEAJA ÜRITUSED
TEISIPÄEV
2.jaanuar

KOLMAPÄEV
3.jaanuar

NELJAPÄEV
4.jaanuar

REEDE
5.jaanuar

Kalevi külastus
30 noort (kell 12-13)
Eelregistreerimine:
jana.kensap@rae.ee
6056764
NB!Kalev on jätnud endale vabaduse ekskursioon vajadusel
edasi lükata

Kino külastus 63 noorele (Coca
Cola Plaza)
PILET 55.Buss väljab Rae Vallavalitsuse
eest kell 10.30
Eelregistreerimine:
jana.kensap@rae.ee
6056764

„Lumelinna ehitamine“
Kirikumõisa pargis
algusega kell 12.30
Oodatud on kõik noored, kas
üksi või sõpradega.
Parimale lumeskulptuurile auhinnad. Eelregistreerimine:
jana.kensap@rae.ee
6056764

„TÖÖVARJU PÄEV“
Tule külasta Rae valla erinevaid
asutusi ja tutvu nende tööga
Uksed on avatud kella
10.00 – 12.00. Võimalus külastada: Rae Vallavalitsus, Rae Kultuurikeskus, Vaida Raamatukogu, Lagedi Raamatukogu, Jüri
Raamatukogu, Elveso

„PLAKATI VÕISTLUS“
Jüri ja Lagedi Noortekeskuses
kell 14.30 – 16.30
Parimatele auhinnad

Lauamängude Grand Prix
Jüri ja Lagedi Noortekeskuses
kell 14.30 – 16.30
Parimatele auhinnad

„Tule tutvu Gaididega ja meisterda koos nendega“
Jüri ja Lagedi Noortekeskuses
kell 14.30 – 16.30

„ILUPÄEV“
Jüri ja Lagedi Noortekeskuses
kell 14.30 – 16.30

„JUDO“
Tule vaata ja tee kaasa
Rae Kultuurikeskus
kell 17.00 – 18.00

„TULE TANTSI“
Rae Kultuurikeskuses
kell 17.30 – 19.00
Treener: Eve Aunver

Tule külasta Lagedil Vabadusvõitluse muuseumit 14.00 –
15.00. Eelregistreerimine:
jana.kensap@rae.ee

Jüri ja Lagedi Noortekeskuse
infopäev lapsevanematele
17.00 – 18.00

Uisutamine
„Jeti jäähallis“
Kuni 7 klass 30.8-12 klass 35.Buss väljub Rae Vallavalitsuse
eest kell 18.30. Eelregistreerimine: jana.kensap@rae.ee
6056764

„Aidsi ennetuse töötuba“
Jüri ja Lagedi Noortekeskuses
kell 19.30 – 20.30

Vaheajalõpu PIDU
Jüri Noortekeskuses
kell 19.00 - 22.45
NOORED ISE TEEVAD

Lisainfo kõigi ürituste kohta: jana.kensap@rae.ee või tel. 6056764

Peetri külas, aadressil
Peetri tee 2
on avatud restoran

Vana Veski.
Restoran asub eksklusiivses vanaaegses
veskihoones!
Meid külastades
tunnete, et oleksite
astunud tagasi
19. sajandisse.

Lai valik erinevaid katuseprofiile
ja vihmaveesüsteeme otse laost ja
soodsa hinnaga.
Asume Kiilis.
Tel. 6661416, mob. 56637337
www.hansakatused.ee

Oleme avatud
E-R 12.00 - 24.00,
L-P 12.00-02.00.
Hea köök, maitsev
söök!
Ootame kõiki Rae valla
elanikke külla!
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Lagedi side ajaloost
Lagedi raudteejaam ehitati 1870. aastal. 1873.
aastal seati raudteejaamas sisse „telegrrafi
kuntur”. Siit saab alguse Lagedi postiteenistus. Jaamas oli postijaotus kapp, kust 30 abonenti said kätte oma posti. Postiagentuur asus
jaama hoones kuni 1943. aastani.
Ametlikult avati Lagedi postiagentuur 23.
veebruaril 1923. aastal Lagedi raudteejaamas.
Paljud mäletavad, et 1998. aastal oli sidejaoskonna 75nda tegevusaasta pidulik tähistamine Lagedil, välja anti ka juubeli eriümbrik.
1943. aasta kevadel toodi posti agentuur
raudteejaamast tolleaegses Kopli külas asuvasse Viirmaade majja, kus see tegutses 1965.
aasta lõpuni. Samuti toodi kaasa abonementkapp, kuna kojukannet ei olnud. Postiagentuuri juhatajaks võeti tööle majaperenaise tütar ja
raamatupidamist õppinud Vaike Viirmaaštšeglova.
Sidejaoskonnas asus 25-numbriline käsikeskjaam, mis teenindas peale Lagedi ka Rae
vallamaja ja selle asutusi. 1943. aastal võeti
tööle telefonist. 10. aprillil 1945 asutati Harju sidekontor. Lagedi sidejaoskonna ülemaks
määrati Vaike Štšeglova, kes töötas selles
ametis kuni 1968. aastani.
Seoses kolhooside moodustamisega 1949.
aastal hakkasid tööle kolhoosipostiljonid. Kojukande ringkondi oli 2 ja kuna nad olid üsna
pikad, toimus posti kojukanne hobustega. Hiljem, kui kolhoos reorganiseeriti sovhoosiks,
võttis postiljonid tööle sidekontor. Posti kojukanne toimus juba jalgratastega.
Postivahetus toimus Tallinn – Narva reisirongi postivagunis. Sidejaoskonnas jaotati
post abonentkastidesse. Rae sidejaoskonnast
käidi hobusega posti järgi. 1950. aastal võeti
tööle postiljon Õie Teras (vanemad inimesed
teavad teda kui Pullavere Õiet), kes hiljem
pidas kaua aega Pikavere sidejaoskonna ülema ametit. Posti kojukanne toimus talvel tõukekelguga, suvel jalgrattaga.
1951. aastal seoses sideettevõtete klassifitseerimisega nimetati Lagedi sidejaoskond
VI klassi sidejaoskonnaks. Ülemale anti noorem sideinspektori aukraad. 1. veebruarist 1955

Kaks sidejaoskonna ülemat: Vaike ViirmaaŠtšeglova (parempoolsel pildil) ja tema tütar
Tamara Rebane (ülemisel pildil).

Lagedi sidejaoskond läheb Tallinna Postkontori alluvusse ja 1. jaanuarist 1958 uuesti Harju Sidekontori alluvusse.
1956. aastal sai endises Saha-Loo külas valmis Tallinna Linnuvabrik (tänase AS Tallegg’i
eelkäija). Ehitamise ajast kuni 60-ndate aastate keskpaigani, millal hakkas tööle Loo sidejaoskond, teenindasid Lagedi kolhoosipostiljonid ka seda piirkonda. 60-ndate aastate keskel,
kui raudteel veduriga rongid asendati mootorrongidega, nn kapsaussidega, milliste koosseisu ei saanud enam haakida postivagunit, hakkas Lagedi posti saama postiautoga.
1962. aastal asendati senine 25-numbrlilne
käsikeskjaam, kust sai telefoniühenduse ka
Lehmja küla 20-numbrilise automaattelefonijaamaga. Samasuguse telefonijaama sai ka
Lehmja küla, st tänane Jüri alevik.
1966. a kevadel kolis sidejaoskond oma
uude majja, kus asub praegugi. Aastatel 1969
(1968) – 1987, s.o 18 aastat oli sidejaoskonna
ülemaks Õie Kull. Tema ajal olid postiljonideks Laine Jõema ja Aino Jatško.
Kuni 2000. aastani juhtis 10 aastat sidejaoskonna tööd Vaike Štšeglova tütar Tamara Rebane ja tema järel kuni tänaseni Maire

Karind. Tänaseks on Lagedi sidejaoskond ümber nimetatud Lagedi Postkontoriks ja postiljonid kirjakandjateks. Liiklusvahendiks kirjakandjatel on endiselt jalgratas ja tõukekelk.
Täna kannavad alevikus posti laiali Maire
Tiido ja Aino Pukko. Küladesse-taludesse ja
suurematele asutustele viib autoga posti kohale
füüsilisest isikust ettevõtja Margus Sirelbu.
Tänan Tamara Rebast, kes oma materjalid
lahkesti minu kätte usaldas.
Rein Karm
Sidetöötaja aastast 1975

Mälestusi Lagedi haiglast alates aastast 1959
Lagedi Haigla alustas tegevust 1950ndate aastate keskel, mäletatavasti 1954. aastal. Haigla asus hubases mansardkorrusega puumajas,
ümbritsetud avarast õunapuuaiast, praegusel
Jüri teel. Tollal oli see Kopli küla. Ambulatoorne osa asus selleks kohandatud kõrvalhoones. Haigla ainuke transpordivahend oli hobune ree ja vankriga. Hobusele tehti heina haigla oma personalijõududega. Haiglast umbes 1
km kaugusel Aadu talus asusid hambaravikabinet ja apteek. Seega - kõik esmavajalik elanikkonna jaoks oli tol ajal olemas kohapeal.
Haigla personali moodustasid arst-juhataja dr Johanson, velsker, ämmaemand, 5 stat-

sionaariõde, sanitarid, lasteõde (patronaažõde),
majandusjuhataja, desinfektor, kokk, kütja, kojamees ja hobusemees.
1950ndate lõpuaastatel olid elujõu saanud
gripiepideemiad, esines ka soolenakkuste puhanguid. Oli alustatud pealetungi lastehalvatusele elanikkonna üldise vaktsineerimisega.
Haigete vastuvõtt toimus 6 korda nädalas.
Haigla statsionaar teenindas kohalikke elanikke. Ühe haige toidupäeva maksumus oli 80
kopikat, millest tänu väga headele kokkadele
sai korraliku maitsva toidu.
Haigla teeninduspiirkonnaks oli Ülejõe,
Kopli, Keskküla, Kadka, Tuulevälja, Kopli-

metsa, Väo, Kuristiku, Priisle, Soodevahe ja
Veneküla külad ning Lagedi mõis. Peale selle
veel Töötava Talupoja ja Mitšurini nimeliste
kolhooside piirkond ning Sommerlingi nimelise sovhoosi piirkond (sovhoosi keskuses asus
ka velskripunkt). Võib vaid ette kujutada, kui
palju aega võttis ühe kojukutse tegemine. Kuna hobusega sai käidud vaid kõige kaugemates kohtades, siis peamiselt tehti kojukutsed
jalgsi (nii sai ka kiiremini edasi). Teeninduspiirkonda kuulusid ka Lagedi ja Lehmja koolid ning Rae ja Iru algkoolid.
Maa-jaoskonna haiglaid kasutati tol ajal sageli nakkushaiguste epideemiate puhangute ajal.

20

RAE SÕNUMID

Nii täideti ka Lagedi Haigla näiteks düsenteeriahaigetega, kes tulid sinna üle terve Harju
rajooni. Kõigega tuldi toime haigla oma personaliga. Haiglas ei esinenud ühtegi juhtumit, kus
personal oleks ise nakatunud. Suure osa profülaktilisest tööst hõlmas elanikkonna vaktsineerimine nakkushaiguste vastu. Seda tööd tuli teha talust-tallu, külast-külla käies kodudes. Isegi imikute kaitsesüstid tehti kodudes.
1961. aastal lahkus töölt dr Johanson (Tallinna Kiirabisse) ja Lagedi Haiglasse määrati
noor, äsja Tartu Riikliku Ülikooli lõpetanud
dr Tamara Belova (hilisem Hendrikson). Mõne aasta möödudes haigla reorganiseeriti Va-
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bariikliku Tuberkuloositõrje Dispanseri filiaaliks. Haiglasse paigutati järelravi vajavad tuberkuloosihaiged, kellel aktiivset tuberkuloosi enam ei esinenud. Haiged olid nn. kergete
killast. Peale selle filiaali likvideerimist sai
haigla oma funktsioonid tagasi.
Jaanuaris 1965. aastal likvideeriti haigla
juurest ambulatoorne osa, mis viidi üle Sommerlingi nimelise sovhoosi keskusesse, kus
asus velskripunkt. Lagedi piirkond jäi velskri
teenindada.
Peale dr Hendriksoni lahkumist haigla juhataja kohalt, asus tööle dr Eela Vürst, kes osutus väga energiliseks arstiks. Ta muretses haig-
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lale korraliku füsioteraapia aparatuuri. Teostati
ka parafiin-osokeriitravi ja massaaži. Ka hakati
teenindama haigeid üle kogu Harju rajooni. Lagedi piirkonna muude tõbedega haigeid tuli aga
suunata teistesse jaoskonnahaiglatesse.
Peale dr Eela Vürsti on Lagedi Haiglas
töötanud raviarstina Tallinna Keskhaigla neuroloog dr Erich Moisar, siis dr Andres Parts,
seejärel dr Jaak Tepper ja dr Maire Pärna.
Lagedi Haigla likvideeriti 15. mail 1993.
aastal.
Aino Tamlak
Lagedi velsker aastatel 1959 – 1993

Lagedi velskri-ämmaemanda punkt aastatel 1965-1992
Lagedil moodustati velskri-ämmaemanda
punkt 1965. aasta jaanuaris seoses sellega,
et Lagedi Haigla juurest viidi ambulatoorium üle A. Sommerlingi nim. sovhoosi keskusesse, kus asus seni Sommerlingi velskri-ämmaemanda punkt.
Lagedile asutatud punkt päris endale nii Sommerlingi velskri-ämmaemanda punkti nimetuse kui ka pitsati. Tööle asus Lagedi Haigla velsker Aino Tamlak (tollal Silla) ja haigla sanitar
Leida Hisjamentinov. Aino Tamlak oli ühtlasi ka velskri-ämmaemanda punkti juhataja.
Punkti kasutada anti Aadu talu mansardkorrusel üks tuba 14 m², millest oli kerge (mitte laeni ulatuva) vaheseinaga 5 m² eraldatud ooteruumiks. Enne seda asus selles ruumis Lagedi
haigla hambaravikabinet, milline viidi samuti
üle A. Sommerlingi nim sovhoosi keskusesse.
Sama maja esimesel korrusel asus Lagedi Apteek, milline peatselt likvideeriti.
Lagedi velskri-ämmaemanda punkti teenindada jäid 12 küla: Väo, Kuristiku, Priisle,
Soodevahe, Koplimetsa, Veneküla, Ülejõe,
Keskküla, Kadaka, Tuulevälja, Kopli ja Lagedi mõis. Peale selle Lagedi 8-klassiline kool
ja Iru algkool. Velskri-ämmaemanda punktil
transpordivahendeid ei olnud.
Lagedil asunud velskri-ämmaemanda
punkt nimetati ümber Lagedi velskri-ämmaemanda punktiks alles 11. aprillil 1969. aastal
ja viidi Tallinna Linnaümbruse jaoskonna alluvusse, hiljem aga Harju Keskpolikliiniku otsesesse alluvusse. 1969. aastast hakkas velskri-ämmaemanda punktis 1 kord nädalas toimuma ka lastearsti vastuvõtt. Esimeseks pediaatriks oli dr Evi Okafor, seejärel dr
Laaniste, dr Paavel, dr Besprozvannõi. Hiljem (Harju Keskpolikliiniku alluvuses) asusid
tööle lastearstina Loo Ambulatooriumi arst dr
Reinson, seejärel dr Erika Reismaa ja viimasena dr Mare Seljamäe, kes töötas veel ka
Lagedi Tervishoiupunkti aegu, kuni perearsti
jaoskonna moodustamiseni.
1972. aastal anti A. Sommerlingi nim sovhoosi poolt Lagedi velskri-ämmaemanda punktile ruumid Urbase talu juurdeehitusse – 17 m²
vastuvõtu tuba ja 9 m² ooteruum. Sanitaarre-

mont teostati velskri-ämmaemanda punkti oma
jõududega. Nendes ruumides puudus veevarustus ja territooriumil ei olnud isegi kaevu.
Vett tuli tuua 200 m kaugusel asuva Nurga talu kaevust. Ruume küttis sanitar, ruumid olid
üsna külmad. Küttega varustas külanõukogu.
Velskri-ämmaemanda punkti tööülesanneteks oli nii ravi kui ka profülaktiline töö. Suur
osa tööajast kulus ka Punase Risti tööülesannete täitmiseks (sanitaarpostide ettevalmistamine koolis ja sovhoosis) ning elanikkonna
tsiviilkaitsealaseks ettevalmistamiseks (ja seda igal aastal).
Kui punkti algaastatel ei olnud mingit
transporti kasutada, siis hiljem see olukord paranes. Transporti haigete juurde kojukutsete
teostamiseks sai vahetevahel sovhoosist ja hiljem Lagedi Haiglalt.
Vastuvõtupäevi nädalas oli 5, peale selle
1 profülaktiline päev, mida sai kasutada kaugemate patronaažide teostamiseks ja majandusküsimuste lahendamiseks ning enesetäiendamiseks.
Üks näide patronaaži päevast (visiit imikute ja rasedate juurde): marsruut kulges Lagedi mõisast üle jõe Koplimetsa külla, siis Väo
külla, Kuristiku ja Priisle küladesse (seal laiub
praegu uus Lasnamäe) ja heal juhul Tallinna
kaudu tagasi. Üks kaugemaid piirkondi oli
Soodevahe küla, kuhu ei olnud otsest juurdepääsu, vaid tuli minna Peterburi maantee (tollal Leningradi maantee) kaudu läbi Tallinna
Betoonitehase territooriumi.
1975. aastast vähenes teeninduspiirkond
Kuristiku, Priisle ja Väo külade võrra. See piirkond anti Tallinna Mererajooni meedikute teenindada. 1974. aastast hakkas toimuma velskri-ämmaemanda punktis ka jaoskonna arsti vastuvõtt. Velskril oli õigus anda töövõimetuslehte vaid 3-ks päevaks, selle pikendamiseks tuli
seni haigetel seni sõita Tallinna arsti juurde.
Arstidest töötasid Lagedil: dr Lia Uusna
(pikemat aega), dr Eela Vürst, dr Andres
Parts, dr Urve Kirotar, dr Jaak Tepper, dr
Maire Pärna. Õdedena töötasid Mall Siiak,
Eve Ainumäe (tollal Niilo) ja 5.augustist 1983
kuni tänaseni Ly Jõekäära.
18. märtsil 1992. aastal nimetati Lagedi

Lagedi tervishoiust rääkis Aino Tamlak Lagedi
juubeliürituste raames toimunud ajalootunnis.

velskri-ämmaemanda punkt ümber Lagedi Tervishoiupunktiks ning allutati Jüri Ambulatooriumile. Velskri-ämmaemanda punkti „eluiga”
oli seega 27 aastat.
1993. aastal, seoses haigla likvideerimisega, toodi Lagedi Tervishoiupunkti üle ka füsioteraapia aparatuur. Füsioteraapilist ravi said
haiged kuni 1997. aastani.
1. augustil 1993. aastal jäi velsker Aino
Tamlak pensionile. Velskrina olen Lagedil
töötanud alates 1. detsembrist 1959.a. Tervishoiupunkti jäid tööle dr Maire Pärna ja õde
Ly Jõekäära. Edaspidi kulges töö juba Perearsti jaoskonnana. Septembrist 1997.aastal olid
perearstiks dr Eero ja Kristel Merilind ning
alates 1. märtsist 2001. aastast kuni tänaseni
dr Tatjana Lelov.
Aino Tamlak
Lagedi velsker aastatel 1959 – 1993
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Ubina hõbeaare Salu külas
Iga kord, kui on võimalus kuulda, näda kuus, samuti on leitud üks Ungari
ha või hoida käes midagi möödunud
verming ning üks Bütsantsi mündi
aegadest, avaneb meil suurepärane võiimitatsioon. Viimane on algselt kuumalus tunnetada eseme või sündmuse
lunud tõenäoliselt ühte kaelakeesse
taga inimesi; aegu ja teid, mida möökoos samas leius sisalduvate Araabia
da kõndisid meie esivanemad.
kalifaadi rahadega.
Novembrikuisel loengul Rae kooUbina aare sisaldab ka hõbeplekilimajas sai tuua ühe tükikese ajalugu
tükke ja ehtekatkeid, millele on tehtud
endale jälle lähemale. Seekordse ettetäkkeid ja kriipsukesi. Sellised märgid
kande pidas Tallinna Ülikooli Ajaloo
muinasaegsel hõbedal on üsnagi tavaline nähtus, kuna nii prooviti omal ajal
Instituudi arheoloog Mauri Kiudsoo,
väärismetalli kvaliteeti. Ka teised tolkes viis läbi hõbeaarde kaevamistööd
lased aarded sisaldavad müntide kõrRae vallas Salu külas.
Muistne varandus tuli päevavalval väga sageli ehteid ja nende katkeid.
gele 2005. aasta 26. aprillil. Kunagise Rae valla loengusari on tuntust kogunud, seekordsete kuulajate hul- Viikingiajal polnud mündil veel sellist
haldusterritoriaalse jaotuse järgi jääb gas oli palju külalisi ka väljastpoolt Rae valda. Foto: Peeter Böckler tähtsust nagu hiljem. Maksis hõbe, miaarde leiukoht Übina küla maadele, kus
da ei loetud, vaid kaaluti.
leidub mitmeid arheoloogiamälestisi:
Aardest teadaolevatele noorimamuinasasula, kivikalmed, kultusekivid ja pel- ga ahjuvare, mis on arheoloog Ain Lavi sõnul tele müntidele toetudes arvatakse, et see on maagupaiklinnus, mida rahvasuu kutsub Tatamäeks. paremini säilinud seda tüüpi küttekoldeid Ees- põue peidetud kusagil 12. sajandi alguses. ViiSealset asulat on esmakordselt mainitud Taa- tis. Hoonejäänustest avastati veel postiauke, sa- mati mainitud asjaolu tõstab Ubina aarde tähtni Hindamisraamatus 9-adramaalise Ubbiane- vi- ja kivipõrandate jäänuseid ning nn säilitus- sust veelgi. Nimelt väheneb mujal Läänemerenimelise külana. Siit on pärit ka eelmisel aas- auke, mis on tänapäeva külmkapi kauged eelkäi- maades 11. sajandi teisel poolel mündiaarete
jad. Selliseid maa-auke kui viljasäilituspaiku mai- peitmine oluliselt, lakates 12. sajandi alguseks
tal avastatud aardeleiu nimetus - Ubina.
sootuks. Kuid Eesti alal asi alles 11. sajandi viiKuna aarete näol on tegemist olulise in- nitakse ka Henriku Liivimaa kroonikas.
Ohtrasti tuli leiukohast savipottide kilde, masel kolmandikul hoo sisse saabki.
formatsiooniallikaga muistse aja kohta, võtsid
arheoloogid koheselt ette ka päästekaevami- ent ka ehteid (hoburaudsõlgede, käevõrude katPraeguse seisuga on Eestist leitud ligemased leiu asukohal. Kuid teadlased polnud pa- ked) ning töö- ja tarberiistu (jäänael, noad, sir- le 20 000 viikingiaegset münti, mis pärinevad
raku ainsad, keda asi huvitas. Juba esimesel bid, vikatid, hobuse- ja härjarauad). Muu hul- enam kui 100 aardeleiust. Lätlaste juures on
kaevamispäeva järgsel ööl käisid kohal var- gas leiti ka viljahõõrumiskive ning loomaluid. need arvud juba palju tagasihoidlikumad ning
Hõbeaardest endast avastati ühtekokku 294 peaaegu üldse pole viikingiaegseid rahasid teagad eesmärgiga leida kilisevaid hõbemünte.
Kindlasti ei jäänud nad tühjade kätega, kuid münti, millele lisanduvad veel varaste saagiks da Leedust. Viikingiaja rikkamad maad on aga
mida ja kui suurel hulgal nad esemeid leidsid, langenud rahad. Müntidest moodustavad ena- Rootsi, eriti Ojamaa saar, ning ka Poola ja Vemuse Saksamaa ligemale 50 erineva rahapaja nemaa oma kümnete tuhandete müntidega.
pole täpselt teada.
Aarde leiukohast tulid päevavalgele ka ku- vermingud. Neile järgnevad Inglise, Araabia ja
Eli Pilve
nagiste ehitiste jäänused. Eriti märkimisväärne Taani mündid. Rootsis (tõenäoliselt Sigtunas)
Mauri Kiudsoo
on arvatavalt 12. sajandist pärinev savikummi- valmistatud Inglise rahade imitatsioone on tea-

Eestikeelse koolihariduse 100. aastapäeva tähistamine
8. novembril tähistati Jüri Gümnaasiumis konverentsiga eestikeelse keskhariduse 100. aastapäeva. Külalisi võttis vastu kandlemäng, laul,
rahvatants. Tervitussõnad laususid Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro ning Enn Kasemaa Harju Maavalitsuse haridusosakonnast.
Ettekanded puudutasid kõigepealt Jüri pastorit Anton Thor Hellet. Kaia Roots, Kuristiku Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog ja Jüri
Gümnaasiumi vilistlane, kõneles tema tegevusest Jüri pastori, Piibli tõlkija ning kooli rajajana aastatel 1713 – 1748.
Kristiina Ross ja Annika Kilgi Eesti Keele
Instituudist andsid ülevaate Anton Thor Helle
1732. aastal ilmunud grammatikast, mis äsja
Eesti Keele Sihtasutuse poolt eestikeelse tõlke
ja kommentaaridega välja anti. Grammatika lõpus olevate kahekõnede 18. sajandi keelekasutust tutvustasid Jüri Gümnaasiumi õpilased.
Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees,
Laagna Gümnaasiumi direktor Martin Kaasik
rääkis keskhariduse andmisest Harjumaal.

Meie maakonna vanim gümnaasium tegutses
Paldiskis. Tõsi küll, 1930. aastate keskel viidi see Raplasse üle, kuid ka Rapla oli sel ajal
Harjumaa kool.
Jüri Valge Haridus- ja Teadusministeeriumist andis ülevaate sellest, mida on tehtud ja
mis veel tegemata kaks aastat pärast „Eesti
keele arendamise strateegia 2004 – 2010”
väljatöötamist. Riigilt oodatakse lubatud tähelepanu ning toetust koolides ja ka kõrgkoolides eesti keele edukamaks õpetamiseks.
Eesti keele tulevikust kõneles Eesti Keele Instituudi direktor Urmas Sutrop. Ta tõi ilmekaid näiteid 18. sajandist, mis oli eesti rahva ja keele allesjäämise seisukohalt üks rängemaid (Põhjasõda, nälg, katk), kuid just sel
sajandil tõlkis Anton Thor Helle Piibli ja ka
koolihariduse andmine ei katkenud. Ettekandja lootis, et meie keel säilib, kui uus põlvkond
selle olulisust endale teadvustab.
Esimese eestikeelse piibli trükkimise ja levitamise raskusest ning hernhuutlaste liikumi-

sest 18. sajandil rääkis Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots, kes naljaga pooleks rõhutas, et
18. sajandi Jüri kihelkonna keelt kõneleb kogu Eestimaa. Konverentsi lõpetades kutsus Tanel Ots huvilisi Jüri kirikaeda Piibli mälestusmärgi juurde.
Kooli poolt tänati esinejaid Jüri Gümnaasiumi raamatuga.
Näituse „Sada aastat eestikeelset keskkooli” tõi Jürisse Mare Torm Eesti Pedagoogika
Arhiivmuuseumist. Seda külastati konverentsipäeval, aga ka järgnevatel päevadel nooremate õpilaste poolt. Mare Torm tänas oma sõnavõtus nii esinejaid kui ürituse korraldajaid.
Kui millestki/kellestki üldse vajaka jäi, siis
Harjumaa teiste koolide esindajatest. Jüri kooli õpetajatele ja õpilastele oli ettevõtmine tänuväärne kogemus, mis jälle kord kinnitas:
eesti keelt hästi osates tuleb seda edasi arendada ja hoida.
Sirje Kuurberg
Jüri Gümnaasiumi õpetaja
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Meenutusi Jüri Muinsuskaitse Seltsist,
selle loomisest ja tegevustest
1986. aasta oktoobris tuli Jüri kiriku juures ja koolis kokku grupp muinsuskaitsehuvilisi, kellest valiti muinsuskaitse klubide eestseisus. Hiljem loodi üle kogu maa
omaalgatuslikke ühendusi. Järgnes 1987.
aastal Eesti Muinsuskaitse Seltsi loomine,
mis oli laia kõlapinnaga ühiskondlik liikumine ning mis mängis suurt rolli iseseisvuse taastamisel ja inimeste teadvuse kujundamisel omariiklusest kui ka rahvuslikust
enesemääramisest.
21. oktoobril 2006. aastal tulid Jüris kokku
muinsuskaitsehuvilised ja endised Jüri Muinsuskaitse Seltsi liikmed, et meenutada 20 aasta taguseid sündmusi nii Jüris kui ka kogu vabariigis. Kokkutuleku pidulik avamine toimus
Jüri kirikus, kus kontsert-palvuse viis läbi kirikuõpetaja Tanel Ots ja esines Jüri segakoor. Kõnekoosolek toimus Jüri Gümnaasiumi aulas.
Oma mälestusi rääkisid EMS auesimees Trivimi
Velliste, EMS praegune esimees Jaan Tamm ja
muinsuskaitseklubide nõukogu asutajad. Jüris
tegutsenud muinsuskaitse klubist olid kohal endine juhataja Rein Sumberg, klubi juhatuse liikmed Varje Malsroos ja Silvi Jürgens.
Jüri MKS asutamiskoosolek toimus 12. mail
1988. aastal sovhoosi klubis. Registreeriti 37
osavõtjat. Kohal oli Harju Rajooni Kultuuriosakonnast kultuuriväärtuste inspektor Elsa Paju,
kes tutvustas rajoonis seni asutatud muinsuskaitse klubide tööd. Keele ja Kirjanduse Instituudi
teadur Mart Rannut rääkis Anton Thor Helle suurest tähtsusest meie kultuuriloos ja soovitas loodaval muinsuskaitse klubil mõelda tema mälestuse jäädvustamisele. Endine Jüri elanik Vaike
Lomp luges ette Eesti Kirjanduses 1925 ilmunud kirikuõpetaja J. Aunveri artikli Jüri pastoraadi ehitamisest. EKE EMV töötaja Rein Sumberg
andis seletusi 5. aprillil 1988. aastal toimunud
Jüri pastoraadi põlengust. EKE EMV töötaja Alar
Veskus tegi ettepaneku loodava Jüri Muinsuskaitse klubi juhatuse osas, kuhu valiti Rein Sumberg (juhataja), Albert Rentel, Varje Malsroos,
Silvi Jürgens, Sirje Kuurberg, Oskar Raudmets
ja Leonhard Vaaks.
Järgmine laiendatud koosolek toimus juba
20. mail 1988. aastal. Kohal olid Sommerlingi
k/n esimees Arvo Meos, EKE EMV Jüri osakonna juhataja Peeter Karilaid ja Vello Voog.
Arutati Jüri pastoraadi lammutamise küsimust.
1978. aastal EKE EMV poolt tellitud uue adminhoone asendiplaani projektis segas pastoraadi hoone detailplaneeringu läbiviimist. Mainitud on, et pastoraadihoonel ei ole arhitektuurilist väärtust ja taastamine läheks maksma umbes
200-300 tuhat rubla. Arutati ka uue tavandihoone ehitamist, mis arvati paremini sobivat kirikupoolsele teepoolele. Pastoraadihoone saatust arutati veel 31. mail toimunud laiendatud koosolekul ekspertide ja kõigi asjaosaliste kohalolekul. Hääletusele läks küsimus 8. juunil toi-

Arhitektuurimälestisena olnud Jüri pastoraadihoone lammutati 1988. aastal.

munud saadikute istungil. Hoolimata muinsuskaitsjate ja Jüri koguduse pastori J. Raudsepa
kaitsekõnedest võeti vastu otsus pastoraadi lammutamiseks. Juba järgmise päeva hommikul
lastigi buldooser käiku.
Jüri pastoraadi hoone oli siiski arvele
võetud arhitektuurimälestisena. Hoone oli ehitatud arvatavalt ülemöödunud sajandi algusaastail eelmise hoone võlvkeldritega vundamendile. Selles eelmises hoones oli aga elanud ja
töötanud meie kultuuriloo suurkuju Anton Thor
Helle, kes tuli Jürisse pastoriks 1713. aastal.
See oli peale laastavat Põhjasõda ja katku, kui
Jüri kihelkonda oli alles jäänud ainult 221 elanikku. Aastast 1728 juhtis ta piibli tõlkimist
ja väljaandmist Tallinnas. 1721. aasta sügisel
asutas ta Jüris kihelkonnakooli 45 õpilasega.
1866. aastal asutati pastoraadis Jüri Muusika Selts, mille 140ndat aastapäeva hiljuti
tähistati. 1909. aasta aprillis peeti Jüri pastoraadi leeritoas esimesed kursused maarahva
teadmiste täiendamiseks. Teemadeks olid seal
näiteks põllutöö, aiandus, mesindus, karjakasvatus, majapidamine jne. Lühikest aega on Jüri
pastoraadis elanud isegi meie kuulus kunstnik
Eduard Viiralt, kes illustreeris Jüri pastori Ed.
Tennmanni õpiku „Usuteaduse lugemik” (ilmus 1924, Tartu). Väga kahju, et Jüri pastoraadihoonega läks nii, nagu eespool juttu oli
– ta jäi uuele saabunud ajale jalgu.
Suuremaks eesmärgiks oli Jüri Muinsuskaitse klubil Vabadussõja mälestussamba taastamine. Jüri kirikaeda püstitati esimest korda Vabadussõjas ja Esimeses Maailmasõjas
langenute mälestussammas 26. septembril
1926. aastal. Teise Maailmasõja ajal, 1941.
aasta juulis, õhiti mälestussammas hävituspataljoni poolt nii, et purunesid kiriku aknad ja
kannatada said läheduses olnud hauatähised.
Kohalikud elanikud olid väga pahased. Saksa
okupatsiooni ajal (1943) mälestussammas taastati, kuid muudeti sambal olevat teksti. Sammas püsis 1948. aasta sügiseni, kus ainupartei
ähvardusel ja sunnil mindi jälle mälestussambale kallale. Kohalike meeste osavate manöövrite tulemusena peideti samba skulptuuri osad
vanadesse kaitsekraavidesse, kust need 61 aastat hiljem üles leiti.

1986. aasta oktoobris Jüri kirikaias peetud esimesel muinsuskaitsehuviliste kokkutulekul otsustati sammas taastada, selleks koguti mälestusi
ja vanu fotosid, samuti selgusid samba peidukohad. Taastamistöödega hakkasid tegelema 1988.
aastal mais Jüri Muinsuskaitse Seltsi esimeheks
valitud EKE EMV töötaja Rein Sumbergi
eestvedamisel Oskar Raudmets, Lembit Lass, Albert Rentel, Lembit Sall, Jaan Utno, Voldemar
Promann, Voodele Ternel jt. Mälestussammas taasavati pidulikult 16. detsembril 1989. aastal.
Mälestussamba maksumus oli 16000 rubla
– raha annetasid ümberkaudsed majandid, ettevõtted, asutused, kirikukogudus ja üksikisikud. On säilinud üksikisikutest annetajate korjandusleht 1988. aastast, selle järgi oli annetajaid kokku 81 inimest. Annetatud on 5-500
rublani. Näiteks Evart Vello ja Urve on kumbki annetanud 25 rubla, Linda Merisalu 50
rubla, Linda Kesa 50 rubla, Raivo Pihlakas 50
rubla, Alma Kangur 500 rubla jne. Kokku on
üksikisikud annetanud märkimisväärse summa – 2638 rubla. Annetajate nimekirja säilitatakse Jüri MKSi arhiivis.
Üheks suuremaks ettevõtmiseks Jüri Muinsuskaitse Seltsil oli Lehmja kooli tagasisaamine
Turismibaasilt 1990. aastal. Selle taotluse
eestvedajaks oli Raivo Pihlakas, kes elab praegugi Assakul. Tema meenutuste põhjal läks mitu kuud ja palju käike Haridusministeeriumisse,
et lõplikult selgust saada. Teda abistasid Assakult Heino Jalakas ja Ülo Peets. 1991. aasta
augustis oli koolis remont pooleli, kui mööda
kõrvalolevat Tartu maanteed roomasid vene
tankid. Kõik lõppes siiski hästi ja Lehmja kool
taasavati 1. septembril 1991. aastal.
1989. aastal toimus Jüris veel üks tähtsündmus. See aasta oli kuulutatud kirikutegelaste
poolt piibliaastaks, et tähistada eestikeelse piibli esmailmumise 250ndat aastapäeva. Monument
Piiblile avati 14. oktoobril 1989. aastal Jüri kirikus toimunud piduliku jumalateenistusega. Paljud
jürilased mäletavad seda sündmust veel väga
hästi, kuna kirik ja selle ümbrus oli rahvast tulvil. Oli teine sini-must-valge aasta.
Silvi Jürgens
muinsushuviline
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DETSEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
LEONTINE EINARDT
ALLA TOOMPUU
HELENA TŠENTSOVA
MARIA VAIN
ELFRIEDE TAMMEKIVI
ADAMILLA MIKK
ENDEL HARILO
ARMILDA KESAMAA
MARIA KANGUR
NIKOLAY MATELO
ALEKSANDER LISKE
LINDA JÕELA
AIDE VIHOL
ELMAR PEETERSON
MEERI VOOREMÄE
VOLDEMAR PROMANN
HILDA GRUNŠTEIN
ELMAR NIINEPUU
LINDA EESSALU
JELIZAVETA IVANOVA
EVALD TOOMESSOO
EHA LOIK
ÕILME NUUT
OLGA MOLODOVA
VAIKE EVERST
LINDA HALJAND
WILHELM HEINRICH BÜNGER
MARET KIRVES
AINO SELART
VALENTINA MALTS
EEVI TAMM
EHA KOMPUS
ELVI MITT
MILVI REMMEL
ALEKSANDR KIRILLOV
HEINO KRUBERG
MÄRT MÄNNASTE
Novemberikuus
registreeritud sünnid
1. Johanna Sõnajalg
2. Henri Timuska
3. Alex Oliver Sepp
4. Monika Laurette Arand
5. Klea Karola Schults
6. Sigrit Jürise
7. Oskar Kattel
8. Piia Oja
9. Aksel Kald
10. Kristiina Kidra
11. Kevin Uukkivi
12. Andrea Bereng
13. Braien Perlmann
14. Rando Veeleid
15. Annika Salumäe
16. Kristofer Kruusimäe
17. Markko Aduson

RAE SÕNUMID

VARIA

96
96
93
90
89
89
87
86
85
85
84
83
83
83
82
82
81
81
80
80
80
75
75
75
75
75
71
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65

Vajatakse

Peatselt avatav iluja tervisekeskus Jüris
pakub tööd
JUUKSURILE,
KOSMEETIKULE,
MANIKÜÜRPEDIKÜÜRIJALE,
MASSÖÖRILE.
Info tel 55 91 78 40, e-mail
mivida.keskus@mail.ee
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PUHASTUSTEENINDAJAID
Töö asub Harjumaal Rae vallas
( Tartu mnt. ääres)
Töö meestele ja naistele sise- ja
väliskoristuses. Brutopalk: 5500 7000
Helistada tel 53 345 513 Heino
50 49 706 Heikki
CityHaldus OÜ

OÜ SHF otsib rentnikke 2007. aasta
maikuus Jüri Tehnopargis Tiigi tn 28
valmivasse nägusasse büroohoonesse.
Vabade pindade suurused:
•
•
•
•
•

97 m2
86 + 91 = 177 m2 (kahel korrusel)
102 m2
60,5 m2
180 m2

Iga büroopind on eraldi sissepääsuga kahekorruselises hoones. Kõikides on kööginurk, WC ja panipaik,
ülejäänud pinna saab lahendada vastavalt rentniku
vajadustele. Sisse-väljapuhkeventilatsioon, kliimaseade. Hoones on saun puhkenurgaga.
Kontakt.: Eero Hammer 6 130 589, 50 512 92,
shf@fcc.ee

KUULUTUSED
Ahjud, pliidid, kaminad.
Pottsepatööd. Tel 555 93 881
Vajatakse tööle mööblitislereid. Töökoht asub
Saku vallas Jälgimäel.
Elamispinna võimalus.
Info telefonil 55 76 752.

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

Novembrikuus registreeritud surmad:
1. Osvald Tikker
2. Ilmar Vaher

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 4300 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Jüris, Veetorni 9
( Tammiku pesula kõrval )

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS
Sildade remont ja reguleerimine sillastendis.
Rehvitööd ja rehvide müük.
Õlivahetus ja müük.

KUULUTUSED
Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L eelneval kokkuleppel
Telefon: 6 048 775,
www.kokpit.ee info@kokpit.ee

Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.
Laulud on eesti, vene, soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.

www.karaoke.fie.ee

Tellimine telefonil
51 27 340

ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.

Paigaldame

Paigaldame
TV- ja SATantenne

Hinnad soodsad.
Garantii.
Tel 50 29 075

Pikaajalised Rae valla
piirkonnaga seotud kogemused
aitavad mul leida just Teile kõige
paremini sobiva lahenduse.

TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.

Tel 52 211 51

SÜSTEEME.

SOOVITE MÜÜA
OMA MAJA
VÕI KRUNTI

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID

Tel 56 48 72 20

GARDEROOBI-
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Hinnad soodsad.
Garantii.
Tel. 55 69 38 58

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

Jörg Tutti
627 2600; 53 308 474
jorg.tutti@uusmaa.ee

Põhja-Eesti
Küttepuu OÜ

Küttepuud
Kaminapuud
Müüme: Halli leppa,
Haaba Sangleppa,
Kaske, Kuuskekohaletoomisega
Halupikkus 30-60cm.
Koorma suurus
5-24m3
Täpne kogus ja parim
kvaliteet.
Tel: 5333 4347;
501 9454
E-mail: info@tulepuu.ee

www.tulepuu.ee

