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Telesaade LAULGE KAASA! ootab
lauluhuvilisi 9. juunil Jüris
Reedel, 9. juunil kell 18.00 salvestatakse esmakordselt Jüris Kirikumõisa pargis populaarne telesaade Laulge kaasa! Rahva ette astuvad ansambel
Kukerpillid ja Rae valla enda noor laulja Ott
Lepland. Laulusaade on Eesti Televisiooni eetris
valla taasnimetamise 15. sünnipäeva eel juulikuus.
Laulusaate salvestamisel osalemine
on hea võimalus piiluda pisut televisiooni köögipoolele ja samal ajal lustida koos teiste lauluhuvilistega.
Seitsmendat hooaega sõidavad telebussid, saateansambel ja erinevad
esinejad koos saatejuht Reet Linnaga mööda Eestimaad, et tuua laululusti ja osalemisrõõmu võimalikult
paljudele inimestele. Omalaadne minilaulupidu peatub 20s erinevas paigas ning on saate tegijate kinnitusel
selge märk selle kohta, et eestlased
tahavad ja oskavad laulda.

Võrreldes eelmiste aastatega ongi
tänavu uudiseks see, et rahva ette astuvad ka noored lauljad, kes osalesid saatesarjas Kaks takti ette.
ETV ekraanil näeb saateid alates
3.juunist laupäeviti kell 20.30 ja seda hilissügiseni. Laulusaatel on ka
oma kodulehekülg aadressil www.
laulgekaasa.ee.

Tule sinagi, käivitame kaamerad
ja teeme ühiselt telesaadet iga ilmaga ja tasuta !

Ott Lepland mäletab, et ta hakkas tõenäoliselt enne laulma ja alles siis rääkima. Väikese poisina andis ta välja neli lastelaulude
kassetti. Laiemalt sai Ott tuntuks telesaates Kaks takti ette.

Telesaade Laulge kaasa!
Salvestus 9. juunil kell 18.00 Jüri Kirikumõisa pargis.
Saade Eesti Televisioonis eetris 8. juulil kell 20.30.
Kordussaade 15. juulil.

Innustades naisi juba 120 aastat!

9. juunil kl 18 Jüri Kirikumõisa pargis (Rae vald)
KUKERPILLID, Ott Lepland
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Koolide lõpuaktused
Jüri Gümnaasium
15. juunil kell 17.00 9. klassi
lõpuaktus Assaku koolimajas
16. juunil kell 17.00 9. klassi
lõpuaktus Jüri Gümnaasiumis
21. juunil kell 17.00 12. klassi
lõpuaktus Jüri Gümnaasiumis

Lagedi Põhikool
16. juunil kell 17.00 9. klassi
lõpuaktus

Vaida Põhikool
16. juunil kell 18.00 9. klassi
lõpuaktus

Vallaasutuse VAHEKO
võlglased
Seisuga 29. mai 2006 on
VA Vahekole võlgu järgmised üürnikud, kellelt ootame arvete õigeaegset tasumist:
1. Reino Agonen
2. Urmas Kask
3. Mihhail Sergienko
4. Kadri Vakrõõm
5. Anneli Verbo
6. Eha Verbo
7. Imbi Männamaa
8. Taivo Tiido
9. Aleksander Belov
10. Tatjana Travkina
11. Jelena Loops
12. Kersti Kurrusk
13. Aleksander Belov
14. Galina Sarnio
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Jaanitulede info
22. juunil
Assaku aleviku jaanituli on veski platsil algusega kell 21.00
Rae küla jaanituli on Rahnu tee kultusekivi juures algusega kell 19.00
Suursoo küla jaanituli küla jaanitule platsil algusega kell 19.00
Vaida aleviku võrkpalliplatsil algusega kell 19.00
Jüri aleviku jaanituli Lehmja tammikus algusega kell 19.00
23. juunil
Patika küla jaanituli Vainumäe talu koplis algusega kell 19.00
Peetri küla keskel on jaanitule algus kell 20.00
Lagedi aleviku jaanitule platsil algus kell 20.00

KONKURSS “KAUNIS KODU”
Traditsiooniliselt kuulutas Rae Vallavalitsus 18. aprillil heakorrataseme tõstmiseks
ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi “Kaunis Kodu”.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e- posti
teel: ege.kibuspuu@rae.ee või suuliselt (tel 605 6781) Rae vallavalitsusse. Eelnevalt oleks
siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide
esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 22. juuni 2006.a.
Konkursi tulemused teeb kindlaks Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes teostab
osalevate objektide ülevaatuse 2006.a juunikuu viimasel nädalal ning seejärel esitab võitjad Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• Individuaalelamud (eraldi arvestus hajaasustuses ja tiheasustuses);
• Suvilad
• Mitmekorterilised elamud;
• Ettevõtted, asutused;
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei
saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.
Ootame rohket osavõttu!!!

22. juuni kell 20.00
Jaanituli Lehmja tammikus
- rahvalikud tantsud
- võistlused ja jõukatsumised
- lastele batuut, õhupallid,
hobusõit
- kehakinnitus, müügil armeenia
šašlõkk
- tantsuks ansambel SINU NAINE

Põhja-Eesti Küttepuu OÜ
Küttepuud
Kaminapuud
Müüme: Halli leppa, Haaba Sangleppa,
Kaske, Kuuske-kohaletoomisega
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
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Rae valla taasasutamise 15. aastapäeva üritused
11. juuli kell 14.00
Rae Hooldekodu juures
asuva kivi juures
Taasasutamise 15. aastapäeva tähistamine
11. juuli kell 20.00
Jüri Kirikus
Isamaaliste laulude kontsert
Ivo Linna ja Antti Kammiste
Tasuta
14. juuli kell 19.00
Rahvapidu
Tantsuks Politseiorkester
Kaido Kodumäe juhendamisel
ja Kaire
Vilgats
Pilet 25.-

KUHU MINNA? MIDA
TEHA?
13. juunil kell 20.00
Vaskjalas Rae koolimajas muusikaõhtu.
Külla tuleb vabakutseline näitleja Peeter
Kaljumäe. Tasuta
22. juuni kell 20.00
Jaanituli Lehmja tammikus
- rahvalikud tantsud
- võistlused ja jõukatsumised
- lastele batuut, õhupallid, hobusõit
- kehakinnitus, müügil armeenia šašlõkk
- tantsuks ansambel SINU NAINE
23. juuni kell 10.00
mälestushetk ja Kaitseliidu rivistus Jüri
Kirikuaias
11. juuli kell 14.00
Rae Hooldekodu juures asuva kivi juures
Taasasutamise 15. aastapäeva tähistamine
11. juuli kell 20.00
Jüri Kirikus Isamaaliste laulude kontsert,
esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste.
Tasuta
14. juuli kell 19.00
Rahvapidu
Tantsuks Politseiorkester Kaido Kodumäe
juhendamisel ja Kaire Vilgats
Pilet 25.-

Rahvaliidu esindajad olid Rae vallas ringsõidul
Kolmapäeval, 24. mail käisid vallas külas Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni liikmed. Ringsõidu sissejuhatuseks kuulati Rae Kultuurikeskuses Raivo Uukkivi ettekannet Rae valla
kohta, jutuks olid nii valla arenguküsimused kui suuremad probleemid. Rahvaliitlasi huvitasid nii Peetri küla lasteaed-algkooli ehitamist pidurdavad maaküsimused, Jüri reoveepuhastiga seonduv kui ka haridus- ja kultuuriteemad. Jürist lahkudes võeti suund Lagedile, kus külastati Vabadusvõitluse Muuseumit ja uudistati valmivat keskusehoonet.

Karuputke tõrjumine algab juunikuus
Juuni esimesel nädalal algavad taas vallas karuputke võõrliikide tõrjetööd. Tõrjetöid mürgitamise ja niitmise läbi jätkatakse samadel
kohtadel kus eelmistelgi aastatel. Mürgitamist korratakse suve jooksul 2-3 korda.
Mürgi mõju ilmneb peale mürgitamist umbes
nädala jooksul ja see on nähtav sellega, et taime
lehed tõmbuvad kollaseks. Tõrjetööde teostamist korraldab Riikliku Looduskaitsekeskuse
Harju-Rapla Regioon ning selle rahastajaks on
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Kuna mitmed kasvukohad asuvad eramaadel, siis palume mõistvat suhtumist ning
probleemide korral teavitage koheselt Rae

Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti telefonil
6056 781 või e-posti teel: ege.kibuspuu@rae.
ee. Samuti teavitage samal numbril ka avastatud uutest kasvukohtadest.
Karuputke võõrliigid kuuluvad suurimate
Euroopa rohttaimede hulka. Kiire kasvu, suure lehepinna, looduslike vaenlaste puudumise
ja hea viljakuse tõttu omavad nad olulisi eeliseid kodumaiste liikide ees. Teisalt on nende
mahlas sisalduvad keemilised ühendid ohtlikud
inimese tervisele, põhjustades UV-kiirguse
kaastoimel raskesti paranevaid põletushaavu.
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1
punktile 2 ja § 35 lõikele 2 algatas Rae Vallavalitsus 21. märtsi 2006 korraldusega nr 324
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise.
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. Üldplaneeringu lähteülesandega on võimalik tutvuda Rae valla
kodulehel: www.rae.ee.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab AS E-Konsult (töögrupi juht Laur Linnupõld,
KMH0117). Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 29.
mai 2006 – 11. juuni 2006. Programmiga saab
tutvuda Rae valla kodulehel www.rae.ee ning
tööpäevadel Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9,
Jüri alevik (kontaktisik Ege Kibuspuu tel. 6056
781) ja OÜ-s E-Konsult Laki tn 12-A501, Tallinn (kontaktisik Eike Riis, tel 6550033).
Programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada kirjalikult kuni 11. juunini 2006 Rae valla e-postile: info@rae.ee ja Rae Vallavalitsusele.
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub 14. juunil kell 16.00 Rae Kultuurikeskuses, Aruküla tee 9, Jüri alevik.
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Prügikastid tuleb peita jäätmemajadesse,
katusealuste alla või aedikute sisse
Volikogu muutis oma 9. mai istungil valla
jäätmehoolduseeskirja punkte 83 ja 84 ning
nende järgi peavad nii korterelamud kui
aiaga piiramata üksikelamud rajama prügikastidele kas jäätmemajad, katusealused
või aedikud. Need peavad valmima hiljemalt 1. juuliks 2007.
Jäätmehoolduseeskirja järgi peavad väljas
paiknevad jäätmemahutid olema tasasel, tugeval ning maapinnast kõrgemal alusel. Koht,
kus mahutid paiknevad, peab olema varjatud
ja küllaldaselt valgustatud.
Korterelamute ja aiaga piiramata üksikelamute territooriumil tuleb mahutid paigutada selleks otstarbeks rajatud jäätmemajadesse, katu-

sealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba
juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega.
Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või katusealust ei tohi kasutada muuks otstarbeks.
Kirjeldatud jäätmemahuti piire ja/või katusealune tuleb ehitada vallavalitsuse poolt antud tingimustel ja vallavalitsuse poolt kooskõlastatud eskiisi alusel.
Hoonetele, mis on ehitatud enne 1. jaanuarit 2006, kehtib üleminekuperiood punktidest
83 ja 84 tulenevate kohustuste täitmiseks kuni 1. juulini 2007.

MÄÄRUS
Jüri

09. mai 2006 nr 21

Rae Vallavolikogu 20 detsembri 2005 määruse nr 4 “Reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §
22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1 ning “Kohalike maksude seaduse”
§ 2 lõike 1 ja § 10 alusel
§ 1 Muuta Rae Vallavolikogu 20 detsembri 2005 määrust nr 4 “Reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas” alljärgnevalt:
(1) Muuta § 1 lõike 2 lauset: “(2) Maksu objekt on reklaam, mida eksponeeritakse Rae vallas:” ja sõnastada see alljärgnevalt:
“(2) Maksu objektiks on reklaam, mis ei ole käesoleva paragrahvi lõike 3 tähenduses enesereklaam ja mida eksponeeritakse Rae vallas:”.
(2) Muuta § 1 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

MÄÄRUS
Jüri

09. mai 2006 nr 24

Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse nr 41 “Rae valla
jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” muutmine
Lähtudes “Jäätmeseaduse” § 66 lõikest 2, § 71 lõigetest 1 ja 2, “Pakendiseaduse” § 15 lõikest 1, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 365, Rae Vallavolikogu
määrab:
§ 1. Teha Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruses nr 41 “Rae
valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” alljärgnevad muudatused:
(1) muuta Rae valla Jäätmehoolduseeskirja punkti 83 ja sõnastada see
alljärgnevalt:
“83. Väljas paiknevad jäätmemahutid peavad asetsema tasasel, tugeval ning maapinnast kõrgemal alusel. Koht, kus mahutid paiknevad,
peab olema varjatud ja küllaldaselt valgustatud.”
(2) muuta Rae valla Jäätmehoolduseeskirja punkti 84 ja sõnastada see

Isetekkinud prügilademed peaksid hiljemalt
järgmiseks suveks olema kadunud. Prügimaja või -aedik on mõeldud ainult mahutitele.

“(3) Enesereklaam käesoleva määruse tähenduses on füüsilise või juriidilise isiku ärinimega tahvel, banner, lipp või logo, mis asub tema
valduses oleval hoonel või territooriumil (kujunduselement).”
(3) Muuta § 1 lõiget 4 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“(4) Reklaami paigaldamisel hoonele, territooriumile või teekaitsevööndi alale, mis ei ole reklaami paigaldaja omandis, annab paigaldusloa Rae Vallavalitsus vastava taotluse alusel. Riigile kuuluva tee kaitsevööndis (50 m) asuva reklaami paigaldamiseks on vajalik lisaks
Maanteeameti vastavasisuline kooskõlastus.”
(4) Täiendada § 8 punktiga 7 alljärgnevas sõnastuses:
“7) enesereklaam käesoleva määruse § 1 lõike 3 tähenduses.”
§ 2 Määrus jõustub 13. mail 2006. a.
§ 3 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

alljärgnevalt:
“84. Korterelamute ja aiaga piiramata üksikelamute territooriumil tuleb
mahutid paigutada selleks otstarbeks rajatud jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega. Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või
katusealust ei tohi kasutada muuks otstarbeks. Kirjeldatud jäätmemahuti piire ja/või katusealune tuleb ehitada vallavalitsuse poolt antud tingimustel ja vallavalitsuse poolt kooskõlastatud eskiisi alusel.”
(3) lisada Rae valla Jäätmehoolduseeskirja punkt 87 alljärgnevas sõnastuses:
“87. Hoonetele, mis on ehitatud enne 01. jaanuarit 2006, kehtib ülemineku periood käesoleva eeskirja punktidest 83 ja 84 tulenevate kohustuste täitmiseks kuni 01. juulini 2007.”
§ 2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 3. Käesolev määrus jõustub 13. mail 2006.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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MÄÄRUS
Jüri

09. mai 2006 nr 20

Rae Vallavolikogu 12. juuli 2005 määruse nr 70 “Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine Rae vallas” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §
6, § 22 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2, “Võlaõigusseaduse” § 272 lõike 4
punkti 4, “Elamuseaduse” § 8 punktide 1 ja 2 ning § 371 alusel
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miseks Eesti rahvastikuregistris Rae valla elanikuks registreeritud pensionärile ja puudega isikule, rakendatakse § 1 kehtestatud üüri piirmäärast 50% madalamat piirmäära eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Nimetatud üüri piirmäär ei sisalda eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid. Käesolevas paragrahvis toodud madalama
üüri piirmäära rakendamiseks on õigustatud isik kohustatud esitama
Rae Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse.”
§ 2 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

§ 1 Täiendada Rae Vallavolikogu 12. juuli 2005 määrust nr 70 “Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine Rae vallas” paragrahviga 11 alljärgnevas sõnastuses:
“§ 11 Rae valla omandis olevatele eluruumidele, mis on antud kasuta-

§ 3 Käesolev määrus jõustub 01. juunist 2006.

MÄÄRUS

§ 1 Kinnitada täpsustatud Rae valla asustusüksuste lahkmejooned (küla piirid) vastavalt määruse lisaks olevale katastrikaardi väljavõttele ja
01. jaanuar 2006 seisuga teostatud katastrikannetele (katastrikaardiga
saab tutvuda Rae Vallavalitsuses ja Maa-ameti kodulehel).
§ 2 Määrus jõustub 13. mail 2006.
§ 3 Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

Jüri

09. mail 2006 nr 22

Rae valla asustusüksuste lahkmejoonte täpsustamine
Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 25.novembri 2004 määruse
nr 335 “Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused
ja kord” § 16 lõike 1 alusel

MÄÄRUS
Jüri

09. mai 2006 nr 23

Peetri külas asuva Kuldala elurajooni kaugküttepiirkonna piirid,
kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord,
kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §
6 lõike 1, “Kaugkütteseaduse” § 5 lõigete 2 ja 6 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel
§ 1. Peetri küla Kuldala elurajooni kaugküttepiirkonna piirid
(1) Peetri küla Kuldala elurajooni kaugküttepiirkond hõlmab valdavalt korterelamute ja sotsiaalobjektidega kaetud alasid, kus ehitised on
juba ühendatud kaugküttevõrkudega (edaspidi võrk), samuti uusi arendatavaid elamupiirkondi.
(2) Kaugküttepiirkonna piirid on Kuldala elurajoonis kirjeldatud lisas
2 ja kaartidel. Kaugküttepiirkonna piirid kulgevad reeglina sirgjooneliselt piki tänavate, teede, kraavide, elektriõhuliinide telgjoone ja kinnistute piire.
§ 2. Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord
(1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on
tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud
erandjuhtudel.
(2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud võrguga liituma. Käesolevas lõikes sätestatu ei
kehti isikute suhtes, kes asuvad tiheasustusega uusehitisteks planeeritaval maa-alal.
(3) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud
kütteviisi kui kaugküte on:
1) ajutised ehitised;
2) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

kohta on väiksem kui 2 kW;
3) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla
40 kW;
4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused
või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne).
(4) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.
(5) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.
(6) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse alalist likvideerimist.
(7) Soojusvarustuse ajutine katkestamine ja taastamine toimub vastavalt kaugkütteseaduses sätestatule.
(8) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise
käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega võrgu kaudu ei ole
võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et ehitise maksimaalne soojuskoormus jääb alla 40 kW;
4) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia jne).
(9) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama
võrgust eraldumise taotluse.
(10) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel
30 tööpäeva jooksul.
(11) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu
jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud
võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks;
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(12) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.
§ 3. Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded
(1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses
oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse müügilepingule.
(2) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks
peab soojusallikast väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhutemperatuurist, tuule kiirusest ning soojusvõrgu
inertsist.
(3) Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija soojusseadmetes peab
soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe vähemalt
1,0 baari.
(4) Soojusettevõtja peab tagama järgmiste võrguvee kvaliteedile kehtestatud normide täitmise:
Karedus, Hõljuvained,
O2, mg/kg
mmol/dm3 mg/kg

pH

< 0,018

9 – 10 < 50

<1

< 0,03

Cl, mg/kg Fe, mg/kg
< 0,5

(5) Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguettevõtja on kohustatud tagama soojusallikatel reservkütuse olemasolu (v.a. kütteõlil töötavad soojusallikad).
§ 4. Soojuse piirhinna kooskõlastamine
(1) Soojusettevõtja, kes lähtuvalt kaugkütteseadusest ei pea soojuse
hinda kooskõlastama Energiaturu Inspektsiooniga, vaid kooskõlastab
piirhinna Rae Vallavalitsusega.
(2) Vallavalitsus teeb otsuse piirhinna kooskõlastamise kohta 30 päeva jooksul alates nõuetekohase ja põhjendatud hinna-taotluse esitamisest soojusettevõtja poolt.
(3) Soojusettevõtja võib taotleda vallavalitsuselt hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel.
Otsuse piirhinna kooskõlastamise taotluse kohta hinnavalemi alusel
teeb Rae Vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul, alates nõuetekohase taotluse saamisest.
(4) Võrguettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonna soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.
§ 5. Soojusettevõtja arenduskohustus
(1) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud kõigis tema võrgupiirkondades uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedi-nõuetele vastava
soojusega varustamine.
(2) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised,
kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.
§ 6. Lõppsätted
(1) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
(2) Käesolev määrus jõustub 13. mail 2006.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Lisa 1
Rae Vallavolikogu
09. mai 2006
määrusele nr 23
Peetri külas asuva kaugküttepiirkonnas asuvate kinnistute loetelu:
Nimetatud ala hõlmab järgmiseid katastriüksuseid:
1. Koidu, katastritunnus 65301:001:1247; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 1431302/14313;
2. Raadiosaatekeskuse, katastritunnus 65301:001:2950; Harju Maakohtu
Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 2617302/26173;
3. Koidu-IV, katastritunnus 65301:001:1248; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 9748002/97480;
4. Vana-Tartu mnt 7a, katastritunnus 65301:001:0262; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr -;
5. Vana-Tartu mnt 9, katastritunnus 65301:001:2320; Harju Maakohtu
Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 2716402/27164;
6. Kungla, katastritunnus 65301:001:0246; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 10597602/105976;
7. Kuldala tee 8, katastritunnus 65301:001:0236; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 2057902/20579;
8. Kuldala tee 6, katastritunnus 65301:001:2290; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 2711802/27118;
9. Kuldala tee 4, katastritunnus 65301:001:0020; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 3303702/33037;
10. Kuldala tee 4A, katastritunnus 65301:001:0933; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 9095402/90954;
11. Kuldala tee 2, katastritunnus 65301:001:0011; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4321302/43213;
12. Koidu-III, katastritunnus 65301:001:0076; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4764202/47642;
13. Koidu I, katastritunnus 65301:001:0350; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 70702/707;
14. Koidu II, katastritunnus 65301:001:0440; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 88702/887;
15. Kuldala tee 5, katastritunnus 65301:001:1497; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
16. Kuldala tee 7, katastritunnus 65301:001:1498; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
17. Kuldala tee 9, katastritunnus 65301:001:1499; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
18. Kuldala tee 11, katastritunnus 65301:001:1501; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
19. Kuldala tee 13, katastritunnus 65301:001:1503; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
20. Kuldala tee 15, katastritunnus 65301:001:1505; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
21. Aruheina tee 1, katastritunnus 65301:001:1506; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
22. Aruheina tee 3, katastritunnus 65301:001:1507; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
23. Aruheina tee 5, katastritunnus 65301:001:1508; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
24. Raudkivi tee 6, katastritunnus 65301:001:1512; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
25. Raudkivi tee 8, katastritunnus 65301:001:1514; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
26. Raudkivi tee 10, katastritunnus 65301:001:1515; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
27. Raudkivi tee 12, katastritunnus 65301:001:1516; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 4210202/42102.
28. Kuldala, katastritunnus 65301:001:1517;
29. Veesaare, katastritunnus 65301:001:0991; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 9711802/97118;
30. Lepassaare, katastritunnus 65301:001:2200; Harju Maakohtu Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskond, registriosa nr 2492402/24924;
31. Riigi reservmaa piiriettepanekuga maa nr AT0409280030;
32. Riigi reservmaa piiriettepanekuga maa nr AT0410080084.
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Peremehetu ehitise hõivamise teade
Rae Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena hõivanud ja arvele võtnud Harju maakonnas, Rae vallas, Assaku alevikus,
Veski tee ääres, Tõnuni 3 maaüksusel asuvad ehitised - maakivist ehitatud, neljakorruselise, puitkarkassil plekk-katusega veski, läbimõõduga 9,3 m ning maakivist, silikaattellistest ja puidust ehitatud viilkatusega ait-kuuri, mõõtmetega 10x21,5 m.
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Ehitiste viimane teadaolev omanik
oli praeguseks likvideeritud Jüri Riigimajand.
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, esitada
need kirjalikult Rae Vallavalitsusele aadressil: Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald,
75301, Harjumaa kuni 17. juunini 2006.

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID
TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.
ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.
Tel 52 211 51

laotöötajaid

AS Saku Metall on 270 töötajaga Tallinnas asuv
metalluksi, klaasiga metallprofiiltooteid, tõstuksi ja lehtterasest allhanketooteid valmistav ettevõte.

Seoses tootmise jätkuva laienemisega otsib AS Saku Metall oma
meeskonda
töökeskkonnaspetsialisti
kelle tööülesanneteks on: töökeskkonna juhtimissüsteemi ohjamine (vastavalt
töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ja teistele töökeskkonnajuhtimisega seotud määrustele)
Kandidaadilt eeldame:
• kesk-eri või kõrgem (soovitavalt tootmistehniline, mehaanika või majandus)
haridus
• töökogemus töökeskkonnaspetsialistina
• kasuks tuleb töökogemus tootmisettevõttes
• eesti ja vene keele oskus kõnes ja kirjas
• hea arvuti kasutamise oskus (MS Office: MS Excel, MS Word, Internet)
• algatusvõime töökohustuste täitmisel, analüüsivõime, suhtlemis- ja koostöövalmidus, hea pingetaluvus, soov õppida ja areneda koos ettevõttega ning kohusetundlikkus, täpsus, korrektsus ja lojaalsus
• kasuks tuleb juhilubade olemasolu
NB! Palun lisada CV-sse oma palgasoov!

kelle tööülesanneteks on materjalide vastuvõtt ja ladustamine, komplekteerimine, valmistoodangu laadimine autodele.
Pärast väljaõpet töö vahetustega. Töökoht
asub Rae vallas.
Kandidaadilt eeldame:
eelnevat laotöö kogemust;
korrektsust, täpsust
head suhtlemisoskust
eesti ja vene keele oskust;
füüsilist vastupidavust
Kasuks tuleb töökogemus tõstukijuhina.

•
•
•
•
•

Väljaõpe kohapeal !!

viimistlejaid ja
abitööliseid
kelle põhiliseks tööülesandeks on toodete
ettevalmistamine värvimiseks. Töö on vahetustega ja töökoht asub Tallinnas.
Kandidaadilt eeldame:
head eesti ja vene keele oskust;
soovitavalt eelnevat töökogemust tootmisettevõttes;

•
•

NB! Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal !!!

painutajaid
Töö on vahetustega.
Kandidaadilt eeldame:
kesk või kesk-eri haridust (soovitavalt
programmjuhtimisega pinkide erialal);
soovitavalt eelnevat töökogemust tootmisettevõttes;
üldised teadmised lukksepa tööst.

•
•
•

giljotineerijaid
CAD/CAM inseneri
kelle tööülesanneteks on programmjuhtimisega lehtmetalli töötlemise tööpinkide programmide (CAM) koostamine ning tootmisdokumentatsiooni vormistamine.

Kandidaadilt eeldame:
• kõrgem (taotlemisel) või kesk-eri (tootmistehniline, mehaanika eriala)
• joonestuse ja projekteerimise põhimõtete tundmine
• jooniste koostamise ja lugemise oskus
• projekteerimisprogrammide valdamine (CAD, SOLIDEDGE, CAM)
• inglise, soome ja vene keele oskus suhtlustasandil
Omalt poolt pakume: kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda, professionaalset,
arenevat ja sõbralikku meeskonda, täiendkoolitust ja motiveerivat töötasu.

kelle ülesandeks oleks lehtmetallist toodete
välja lõikamine jooniste järgi (lehtmetalli paksus on 0,5-6,0 mm).
Töö on vahetustega.
Kandidaadilt eeldame:
kesk või kesk-eri haridust;
soovitavalt eelnevat töökogemust toot-

•
•

misettevõttes;

• üldised teadmised lukksepa tööst.
• head eesti ja vene keele oskust,
• head füüsilist vormi.
hoolduslukkseppa
kelle põhiline tööülesanne on tootmises kasutatavate seadmete, masinate, mehhanismide, jne. hooldus ja remont.
Tööülesanded/Vastutusvaldkonnad:
Seadmete, masinate, mehhanismide tööpõhimõttest arusaamine- juhendite ja käsiraamatute lugemine ja ühene arusaamine;
Seadmete, masinate, mehhanismide remondivajaduse ettenägemine ja vastavate
varuosade tellimine;
Seadmete, masinate, mehhanismide
hooldus ja remont;
Koostöö teiste osakondadega ja tootmisjuhtidega;
Vajalik on inglise keele oskus seadmete
tehnilise dokumentatsiooni lugemiseks;
Kasuks tuleb arusaamine elektrisüsteemidest ja automaatikast;
Kasuks tuleb CNC tööpinkide (lehekeskuste) tundmine.

•
•
•
•
•
•
•

Kandidaadilt eeldame:

• kesk või kesk-eri haridust;
• üldiseid teadmiseid lukksepa tööst
• väga head eesti ja vene keele oskust, inglise keel kesktasemel;

lukkseppi ja keevitajaid
Töö on vahetustega.
Kandidaadilt eeldame:
kesk või kesk-eri haridust (soovitavalt erialast);
soovitavalt eelnevat töökogemust tootmisettevõttes;

•
•

Omalt poolt pakume:

• kaasaegset töökeskkonda
• arenevat ja sõbralikku meeskonda
• uusi teadmisi ja kogemusi
• tulemustele vastavat töötasu

Kirjalik sooviavaldus ja CV palume saata aadressil:
AS Saku Metall, Saku tn 13, Tallinn 11314 Faks 6118401, e-mail:
info@sakumetall.ee
Täiendav info www.sakumetall.ee või tel. 6118445
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1. mai - Venekülas põles kulu
1. mai - Urvaste külas põles kulu
3. mai - AÜ Lootsi põles valvurimaja
3. mai - Aaviku teel põles aiamaja
3. mai - Suur-Sõjamäe tänaval põles
suvila
 4. mai - Suur-Sõjamäe tänaval põles
suvila
 6. mai - Vaida bussipeatuse juures põles kulu
 6. mai - Kurnas kustutati järelevalveta
lõke
 6. mai - Maardu mõisa juures põles
angaar
 7. mai - Assakul, Veski teel põles põhuhunnik

juuni 2006
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 7. mai - Jüris, Rebase tänaval põles kulu
 7. mai - Sausti külas põles mets
 8. mai - Lagedil põles kulu ja praht
 8. mai - Tuulevälja külas põles maja
 9. mai - Suur-Sõjamäe tänaval põles

suvila
 10. mai - Betooni tänaval põles suur ko-

gus kumme
 12. mai - Suur-Sõjamäe tänaval põles
kulu
 13. mai - Lagedil põles kulu ja praht
 13. mai - Vaidas, bussipeatuses põles kulu
 17. mai - Sausti külas põles kulu
 19. mai - Jüris põles kulu
 22. mai - Rae külas, Kaasiku talu juures põlesid kummid
 23. mai - Jüris põles praht
Peeter Böckler Rae TPS

2. mai oli suur kulupõleng Jüri Gümnaasiumi juures.

Falcki turvamehed registreerisid sissemurdmisi ja
juhatasid mitmele väsinud inimesele kätte kodutee
Erakorralised sündmused


30. aprilli öösel teatas sissetungimise häirele reageerinud ekipaaž, et Lagedi koolimaja
esimesel ja teisel korrusel on aknad lahti ning
välisuksel sissemurdmise jäljed (uks suletud).
Kahtlast liikumist piirkonnas ei täheldatud. Kohale kutsutud kontaktisik ja vahetuse vanem
kontrollisid ruumid üle ning selgus, et kolmandal korrusel on lahti murtud laouks. Esmasel
vaatlusel midagi kaduma läinud ei ole. Lõhkumisega tekitatud kahju on selgitamisel. Klient
politsei kohaletulekut vajalikuks ei pidanud.
 1. mail helistas politsei, et Jüris Aruküla
tee 59 kõrval laohoone juures lõhuvad poisikesed aknaid. Kohale jõudes neid ei märgatud, aga Skanska territooriumi valvur nägi kolme noort inimest, kes olid kaupluslao uksed
lahti muukinud ja midagi välja toonud. Ekipaažil ei õnnestunud kedagi kinni pidada.
Sama päeva õhtul helistatigi Jüri kiriku
humanitaarabi kaupluslaost ja teatati sissemurdmisest.
 8. mail helistati politseist, et Jüri Alexela
tankla juures asuval ristmikul on liiklus häiritud. Kohapeal selgus,et sõiduauto Mazda oli
teeservas viltu. Ekipaaž reguleeris liiklust puksiirauto saabumiseni.
 15. mail teatas ekipaaž, et vajab abi Jüris,
Ehituse 9 ja Metsa 2a ligidal asuva katlamaja
juures, kus seisab sõiduauto Opel Kadett, millel oli lõhutud juhipoolne aknaklaas. Sündmuskohalt lahkusid kolm noormeest. Koos appisaadetud ekipaažiga vaadati lähiümbruses
ringi, aga kedagi leida ei õnnestunud. Asjast
teavitati politseid.
 21. mai hommikul helistas juhtimiskeskusesse elanik ja teatas, et Patika kaupluse juures lõid tumesinise BMW-ga sõitnud noorukid prügikasti ümber ning lahkusid. Mehed
tundusid purjus olevat. Kui Falcki patrull avas-

tas kirjeldatud auto seismas Aaviku teel
Kautjala juures, ründasid selles olnud noormehed Falcki autot, tagudes käte ja jalgadega
vastu autot ning seejärel põgenesid autoga Jüri poole. Lisaks Rae vallas patrullivatele autodele saadeti BMWd otsima veel 2 ekipaaži.
Jüris jõudsid jooksikud puruks lüüa Aruküla
tee 1 maja juures seisnud Fiat Panda tagumise klaasi ning uuesti põgeneda. BMW avastati Lagedil ja seda asuti autot jälgima. Sõiduk
peatati politsei abiga Kiili – Nabala teel. Autos olnud joobe tunnustega mehed peeti kinni
ja viidi politsei poolt ekspertiisi joobeliigi ning
suuruse tuvastamiseks.

Politseile üle antud õigusrikkujad


10. mail peeti Vaida-Peningi teel kinni
numbrimärkideta tumesinine Opel Kadett, mille roolis oli 15-aastane nooruk. Kõrvalistmel
istus alkoholijoobes mees ning tagaistmel naine koos kahe väikese lapsega. Autos viibinud
isikutel ei olnud ette näidata mitte ühtegi autodokumenti ega juhilube/isikut tõendavaid dokumenti. Kohale kutsuti politsei ning meesterahvad anti neile üle.
 10. mai õhtul teatati politseist, et Jüris Ehituse 20 ühes korteris elav naisterahvas palub
abi agressiivse mehe maha rahustamiseks. Ekipaaži saabudes oli mees veel agressiivne ning
ei allunud korraldustele. Kohale kutsuti politsei ja mees anti neile üle.
 14. mai öösel helistas Jüri elanik ja teatas,
et Tammiku 23 maja taga noored lärmavad ja
lõhuvad mänguväljakul rampi. Kohale jõudes
nägi ekipaaž, kuidas üks noormees lõhub mänguväljakul rampi. Kohapeal peeti kinni veel 4
noormeest, kes anti üle politseile.
 15. mail pidas ekipaaž kinni Jüris, Aruküla tee 8 meeskodaniku, kes urineeris maja hoovis. Isik anti üle politseile.

Avalik kord
 29. aprillil helistati Jüris Ehituse 4 majast ja

teatati, et maja ees olev noortekamp segab öörahu. Segajad kutsuti korrale ja saadeti minema.
 5. mail oli Vaida poe juures ühe elaniku sõnul kamp noori, kes lärmasid ja rikkusid öörahu.
Noored lahkusid pärast selgitustöö tegemist.
 6. mai õhtul helistati Veskitaguse külast, et
kanali juures on autoga seltskond autoga ja teeb
lõket. Kohapeal selgus,et üks perekond oli tulnud puhkama, probleem lahendati kohapeal.
 7. mai õhtul helistati, et Saare-Vana-Tartu maanteel vedeleb teel inimene. Kohapeal
selgus, et tegemist oli joobes meesterahvaga,
kes aidati püsti ja saadeti koju.
 11. mail magas Vaidas Selma poe juures
joobes mees. Isik äratati üles ja saadeti koju.
 13. mai õhtul istus Vaidas poe juures seltskond, kes kuulas autos valju muusikat. Tehti
hoiatus ja muusika keerati vaiksemaks.
 13. mai õhtul helistas Jüris Tammiku 27
oleva maja elanik ja teatas, et maja juures istub seltskond autos, kuulab valju muusikat
ning häirib öörahu. Noormeestele tehti hoiatus ja seltskond läks laiali.
 13. mail helistas naisterahvas Lagedilt ja
teatas, Jaama 3 maja juures on kaks võõrast
alkoholijoobes meesterahvast, kes magavad
avalikus kohas. Kohale oli kutsutud politsei.
Kohapeale jõudes oli juba seal ees ka meeste
kaks sõpra, kes nad üles ajasid ja minema viisid. Politsei väljakutse annulleeriti.
 15. mail helistas ekipaažile Vaidas VanaTartu mnt.8 ühe korteri elanik, et seal peksab
meesterahvas jalaga vastu ust ja rikub öörahu.
Meesterahvale räägiti avalikust korrast ja ta
saadeti minema.
 17. mai õhtul helistati ekipaažile, et Jüri
tehnopargis kihutavad kaks mootorratturit.
Ekipaaž leidis sealt kaks võistlusrattaid treile-
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rile pakkivat mootorratturit, kes imestasid keelu üle, kuna neil olevat lubanud treeningsõite
teha nädalavahetusel toimuva võistluse korraldaja. Mootorratturid lahkusid.
 18. mai päeval jäi ekipaažile silma Tuule
bussipeatuses magav meeskodanik, kes aeti
üles ja saadeti koju.
 20. mai päeval märkas ekipaaž Vaidas Vana-Tartu mnt. 3 lähedal tumedat suitsu. Lähemal kontrollimisel selgus, et üks mees põletas
plastmassist esemeid. Isikule selgitati tuleohutusnõudeid, lõke kustutati.
 21. mai päeval helistas elanik ja teatas, et
Jüris Ehituse 2 maja juures magab meeskodanik, kes äratati üles ja saadeti ära koju.
 23. mai öösel helistas ekipaaži autotelefonile Jüri elanik, kes teatas, et maas lamab
meeskodanik. Kohapeal selgus, et tegemist oli
asotsiaalse mehega, kellel pole enda sõnul kusagil magada. Mees aeti üles ja saadeti ära.
 23. mai õhtul märkas ekipaaž, et Jüris Aruküla teel on muruplatsile pargitud sõiduauto
Lada. Kohale tulnud autoomanikule tehti selgeks, et parkimine on seal keelatud ja ta parkis auto mujale.
 24. mai õhtul toimus Põrguvälja teel Kalevi
kommivabriku taga võidukihutamine. Politsei saabudes sõitsid asjaosalised kiiresti minema.
 24. mai õhtul helistati politseist, et Vaidas
Vana-Tartu mnt. 8 ühes toas on agressiivne
meesterahvas. Ekipaaži saabudes oli mees maha rahunenud ja magas maja ees olevas autos.
 27. mai õhtul helistati politseist, et Jüris

TURVALISUS
Aaviku tee ühes majas palus naisterahvas abi,
kuna mees tõstis tema peale häält. Probleem
lahendati kohapeal rahumeelselt.
 28. mai hommikul helistas Jüri elanik, et
Lehmja tammikus toimub noorte kaklus. Ekipaaži saabudes olid noored juba lahkunud.
 28. mai õhtul saadi teade, et Jüris Tõrukese lasteaia juures skatepargis lõhuvad poisikesed pudeleid. Ekipaaži saabudes olid lapsed
laiali jooksnud.
 28. mai õhtul helistati politseist, et Vaida
bussipeatuse juures lamab maas mees. Kohapeal selgus, et kodanik oli purjus, ta saadeti koju. Kell 1.21 tuli taas kõne ja selgus, et seesama kodanik magas võõra maja sissepääsu ees.
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nema palvel kaht Rae valla teedel liikuvat suurt
veokit, mille koormaks olid suuremõõtmelised metallkonstruktsioonid. Veose liikumist
valla territooriumil ei oldud kooskõlastatud.
 14. mai öösel leidis ekipaaž Peetri külas
Läike tee äärest ehitustööriistad, Kontrollimisel selgus, et need on pärit lähedal olevalt ehituselt ning selle valvur viis need tagasi, politseid ei soovinud.

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

Muud sündmused
 2. mail teatati politseist, et Kose-Uuemõi-

sa koolist olid kaks tüdrukut jooksu pannud.
Tüdrukud leiti Vaida-Patika teelt, lastele tulid
järele nende vanemad.
 11. mail peeti Vaidas Vana-Tartu mnt. 35
juures kinni sõiduauto Lada, mis äratas kahtlust
oma sõidumaneeriga. Kontrollimisel selgus, et
juhil puudusid nii enda kui ka autodokumendid,
juhi väidete kohaselt elas ta sealsamas kõrvalmajas ja oli dokumendid koju unustanud. Olukorrast teavitati politseid, kontrolliti andmeid isiku ja auto kohta ning juhil lubati koju sõita.
 11. mai õhtul märkas jalgsipatrull Vaida
lasteaia Pillerpall territooriumil nelja 10-11aastast poissi, kes saadeti sealt minema.
 12. mai õhtul kontrollis ekipaaž vallava-

Jüri Õmblusvabrik
(Jüri, Metsa 2A, ELVESO katlamaja kõrval)

korraldab
juunikuus puhkuseelse
lao tühjendusmüügi.

Politsei registreeris
kaks vägivallajuhtumit ja kolm vargust
 8. mai õhtul võttis meesterahvas
Jüris Tammiku teel alaealiselt poisilt
vägivalda kasutamata ära mobiiltelefoni. Kahju on 1500 krooni.
 13. mail varastati Jüris Teriku
tänaval kinniselt territooriumilt seitse katalüsaatorit. Kahju on 5000
krooni.
 21. mail varastati Lagedi alevikus Jaama tänaval sõiduautolt neli ratast ning lisaseadmeid. Kõrval seisnud sõiduautolt varastati samuti neli
ratast. Kahju on 81000 krooni.
 27. mail kella 18 ajal lõi meesterahvas Peetri külas Heki teel eramu
aias 28-aastast Martinit.
 29. mail kella 11 ja 14 vahel varastati Rae külas eramust 35 lehte
vaskplekki. Kahju on 25 000 krooni.
Kinni on peetud 23-aastane Andrei ja
22-aastane Andrei.

Hinnad 50% soodsamad.
Müügil nii naiste, meeste kui
ka laste püksid, samuti naistele seelikud ja jakid.
Olete oodatud tööpäevadel alates
kella 9.00 kuni 17.00ni.
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ABB AS
võtab tööle

KORISTAJA,
kelle tööülesandeks on
kontori ja olmeruumide ning
kontorihoone esise kõnnitee
ja parkimisala korrashoid.
Tööaeg 3-4 tundi päevas.
Töökoht asub Jüris.
Info: T. Klamp, tel. 6801755
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Lagedi Põhikool osales neljandat aastat
keskkonnaprojektis ÖKOKRATT
Lagedi Põhikool on keskkonnaprojektist Ökokratt osa võtnud neli aastat, tänavu võttis projektist osa üle 120 õpilase. Suuremad ettevõtmised olid loodusfoto konkurss teemal “Kes elab vees?”.
Samal teemal meisterdasime, joonistasime, maalisime, tegime plakateid, logosid ja kirjutasime jutukesi.
Teine suur ettevõtmine oli kooli ümbruse ning Pirita jõe kalda puhastamine
rämpsust. Kõige huvitavam oli õpilaste
jaoks jõevaatluse päev, mida aitasid läbi
viia TRÜ magistrandid, jõe- ja järveuurijad Aive Soidla, Evely Mälton ja Kairi
Käiro. Nad võtsid jõest proove ning näitasid õpilastele, keda või mida jõest leida
võib. Algklassides oli õpilasi, kes sattusid
nähtust vaimustusse ning otsisid, kellega
saadud teadmisi jagada. Kõige tublimad
jõevaatlejad olid VIII klassi õpilased. Nemad täitsid vastavad lehed. Jõevaatluse
päeva juhendas bioloogiaõpetaja Triin
Tammai.
Kokkuvõtte keskkonnaprojektist Ökokratt tegime 15. mai üldkogunemisel. Parimaid oli palju. Fotokonkursi võitis õpetaja Maie Itse. Parimad kasutatud patareide kogujad olid Grete Aikevitšius, Roman
Kasak, Ivar Kauge, Marit Soomets, Mane
Lutt, Nils Tirs ja Riste Kaaret.
Teine klass oli eriti tubli. Klassijuhataja Tiina Ojabstein tegi koos lastega väikese
juturaamatu, kus ei puudunud laste joonistatud pildid. Paremad jutud kirjutasid Kau-

Kevadised heakorranädalad Rae vallas

po Sinimaa, Gerli Aikevit ius, Elisa Aru ja
Grete-Loviis Saar. Teise klassi meisterdustest paistsid silma voolitud pardid ja papptaldrikutest valmistatud kalad.
Väga ilusaid akvarelle veeloomadest
tegid III, V, VI ja VIII klassi õpilased. IV
klassi logod, mida juhendas arvutiõpetaja
Pilvi Leemets, olid kõik auhinda väärt.
Õpetaja Katri Sild juhendas IV klassi jutukeste kirjutamist. Tublimad kirjutajad
olid Liis Kass, Kelly Toim, Marit Soomets,
Maksim Vronski, Annabeth Aru ja Reelika
Haaboja.
Viies klass oli tubli plakati tegemisel.
Oma plakatil kujutasid nad loomi, kes elavad Pirita jões. Lisaks paistis viies klass
silma heade kirjutajate poolest: Kadri Maal,
Lidia Kijaštšenko, Kristjan Ainumäe,
Mikk-Arnold Kulljus, Mikk Pajumäe.
Kaheksanda klassi parimad kirjutajad
ja joonistajad olid Veronika Sukovitsõna
ja Ioanna Tkatš. Vanema astme kirjutajaid
juhendas õpetaja Mariina Paesalu. Üheksanda klassi õpilased Reelika Matvei ja
Sander Salm paistsid silma oma ilusate
kunstitöödega. Algklasside kunstiringi õpilased Tiina Teder, Annabeth Aru, Riste
Kaaret ja Laura Kristenprun tegid mitmeid
ilusaid töid erinevates tehnikates. Vanema
osa kunstitöid ja algklasside kunstiringi
töid juhendas õpetaja Riina Noor, kes oli
ka keskkonnaprojekti Ökokratt juht Lagedi Põhikoolis.
Riina Noor

II ja V klassi õpilased jõevaatlustel. Vasakult TRÜ
magistrant Kairi Käiro, Gerli Aikevitšius, Kaupo Sinimaa, õpetaja Triin Tammai, Kevin Haaboja, Mane
Lutt ja Nils Tirs.

IV klassi õpilased Kelli Piksar, Reelika Haaboja, Kristina Kostina, Tiina Teder, Risto Aitsen, Kelly Toim,
Marit Soomets, Ilgar Kulijev ja Maksim Vronski.

TÄNUSÕNAD RAE KÜLA ELANIKELE

Sellel aastal koguti heakorranädalate
raames:
ohtlikest jäätmetest värvijäätmeid 19 kg,
patareisid 19 kg, õlijäätmeid 184 l, ravimijäätmeid 16 kg ning muid kemikaale 195 kg.
6,14 tonni vanametalli
4,2 tonni vanu kodumasinaid
külade heakorrapäevade käigus viidi
ära ligikaudu 70 tonni koristusjäätmeid ja 25
t vanarehve.

•

•
•
•

Päikeseliste suveilmade saabudes kasvab
kiiresti muru ning ära ei tohi unustada, et muru niitmine nii aia seest kui ka aia tagant puhastusalalt on iga kinnistuomaniku kohustuseks. Puhastusala alevikes on kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Tänan Rae küla eestseisust ja külaelanikke, kes osalesid aktiivselt
küla heakorrapäeval ja aitasid küla puhtamaks muuta!
Üleskutse külaelanikele, kellel ehitus pooleli - palun hoidke oma
ehituse ümbrus puhas, et ehituspraht ei lendleks mööda küla laiali!
Külavanem Raido
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Valtsplekitooted OÜ
(Lagedi, Tehase 1)

vajab tööle

plekitöö
kogemusega
ametimehi.
Info: 5084262, tegevdirektor
Piret Orloff
www.valtsplekitooted.ee

Müün

muruseemneid.
Kevadballil oli kõigil lastel võimalik ka emadele-isadele näidata, milliseid tantse õpiti seltskonnatantsu tundides. Väärikalt ja kaunilt esitati nii avavalssi kui ka rocki.

Jüri Gümnaasiumi algklasside
lapsed tantsisid kevadballil
Lipsudega noorhärrad ja kleidikestes-soengutes preilid - nii koguneti 12. mail koos pidulikes riietes lapsevanematega ballisaali.
Paljud osalejad olid esmakordselt saanud
ballikutse Rae Kultuurikeskusesse.
Kaunistatud saalis kostis taustaks valsimuusika. Laps ed olid eelnevalt harjutanud ja käitusid väga väärikalt. Igal lapsel oli käes tantsukaart, kuhu märgitud tantsu ja tantsupartneri
nimi. Üle 200 lapse (1-4 klassini) õppisid kuue
nädala jooksul seltskonnatantsu tundides aeglast valssi, viini valssi, cha-cha-cha´d, rocki
ja suuremad ka tangot.
Avavalss tõi tantsupaarid põrandale ja julgus kasvas. Kõiki emasid tervitati armsa ter-

vituskontserdiga, mida juhendas Rutt Ridbeck.
Pealtvaatajate aplaus kogus samuti hoogu. Sähvisid fotoaparaadid ja kaamerad. Puupüsti rahvast täis ballisaal tekitas väga võimsa ja ülipiduliku meeleolu, ühine perekonnavalss liigutas südameid. Klassijuhatajad näitasid välja
ilmset uhkust oma klassi laste üle. Jüri Gümnaasiumi pere ja direktori Maria Tiro ühine arvamus oli, et sellisest kenast kevadisest üritusest võiks välja kasvada traditsioon.
Suur tänu valla kultuuri- ja haridusametile toetuse ning Rae Kultuurikeskuse perele
vastutulelikkuse eest. Aitäh - Raina Sinisalu,
Linda Pihu, Anne Kloren, Terje Papp jpt.
Tantsuõpetaja Eve Aunver

Tänud!
Tänan Sind, kes Sa mind kolmandat korda Jüri Gümnaasiumi lemmikõpetajaks valisid.
Kahtlemata on see minu jaoks suureks tunnustuseks, võib-olla suurimaks, mida üks õpetaja võiks üldse saada. See on ju tagasiside, ääretult positiivne ning pealegi pole seda tiitlit
võimalik ühegi rahanumbriga osta. Lemmik ollakse või ei olda, kolmandat varianti ei ole.
Samas viis Sinu tunnustus mind sügavasse mõtiskellu. Olen ju enda meelest täiesti tavaline või isegi alla keskmist pedagoog, kes teeb oma igapäevast tööd õppetunnist õppetundi, millest ei puudu mitte miski: naer ja vaev, rõõm ja mure. Kahtlemata annab igas õppetunnis õpetaja endast midagi ning sellest tekkiva vaakumi täitmiseks ongi teise poole
tänu. Mida Sa sellega oledki teinud.
Veelkord suurimad tänud, ilusat kevadet ning jäta endale aega pingelise koolilõpu kõrval
ka kevadpäikese nautimiseks.
Sinu
Ardo Niinre

20kg 1173-1315 kr
10kg 635-732 kr
7,5kg 565 kr
1kg 58-87 kr
Hind sõltub seemnesegust.
Tel:51 283 75
www.igrek.ee
marek@igrek.ee

Eesti juhtiv logistikalahendusi
pakkuv ettevõte Smarten
Logistics avab juulis 2006
oma uhiuue logistikakeskuse
ASSAKUL ja seoses sellega otsime oma meeskonda täiendust tublide

LAOTÖÖTAJAte ja
TÕSTUKIJUHTide näol.
Laotöötajate töö sisuks on kaupade vastuvõtt ja paigutamine,
komplekteerimine vastavalt tellimustele ning komplekteeritud kaupade
välja saatmine. Tõstukijuhid teostavad kaupade laadimist.
Ootame meeskonnaga liituma positiivse ellusuhtumisega hea füüsilise
vastupidavusega inimesi, kes on valmis vahetustega töötama (ka öösiti).
Tõstukijuhti puhul on eelduseks varasem töökogemus tõstukijuhina.
Omalt poolt pakume kindlat töökohta suures ettevõttes, sõbralikku kollektiivi ning tööle väärilist tasu (alates
10 000 EEK).
Kandideerimiseks saada oma CV e-maili
aadressil personal@smarten.ee või faksil
6135 810. Lisainfot küsi: Katrin Noormägi,
personalijuht, 6135 800.
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Riho Sinisalu võitis Soomes oma bändiga
üleriigilise võistluse
Jüris kasvanud ja koolis käinud, muusika ja
spordiga tegelev Riho Sinisalu võitis Soomes
üleriiklikud saku-ry ühingu muusikute võistlused. Pisut sarnaneb see Eestis toimuva Kaks
takti ette laulukonkursiga, kuid seal valitakse
parimad ka näiteks pillimängus ja bändivoorus. Riho Sinisalu & The Band võitis 18 osaleja seas esikoha.
Kuidas võistlus üles oli ehitatud? Mitu laulu Sinu bänd esitas?
Üleriigilised võistlused toimuvad igal aastal. Need on väga suuremahulised, kus võisteldakse nii tantsimises, erinevate pillide mängimises kui ka laulmises, räppimises, bändidele on eraldi võistlusvoor. Iga bänd esitas 2
laulu. Meie ehk bänd nimega Riho Sinisalu &
The Band esitas minu loomingut, üks lauludest oli ka eesti keeles.
Mismoodi võiks see võit mõjutada edaspidi Su muusikakarjääri? Kui oluline on see
Soome kontekstis?
Seda bändi võitu on ja oli väga raske saada, sest seal loeb kõik - mängimisoskus, lavalolek jne. Selle võiduga kaasnes loomulikult ka melu, meid tunnustati väga palju nii
žürii kui publiku ja muusikute poolt. See näitab taas, et teen õiget asja, kirjutan hea stiiliga lugusid.
See, mida mul Eestis teha ei õnnestunud,
õnnestus Soomes ja veel koos bändiga. Olen
varem osalenud Kaks takti ette lauluvõistlusest

13. mail toimusid Keilas Eesti meistrivõistlused judos C klassile (19941996 sündinud). Jüri judokate jaoks
osutusid need meistrivõistlused väga
edukateks. Jürist osales neli võistlejat,
kes kõik kogesid matšivõite. Kindlasti
innustavad saavutatud head kohad spordiga tõsiselt tegelema nii medalivõitjaid
kui ka treeningkaaslasi ja neid, kes pole veel oma teed spordi juurde leidnud.

Õnnitlen tublisid judokaid eduka
esinemise eest!
-60 kg II koht Evert Daniel
Paananen
-50 kg II koht Karl-Sander Saarik
-42 kg 7. koht Kaspar Kalmer
-34 kg 9-12. koht Gert Lai
Krister Parbo

Riho Sinisalu & The Band, vasakult: Jussi Vikman (trummid) Riho Sinisalu ( laul kitarr) Victor Lepistö
(soolokitarr) Mika Sillampää (bass).

ja saavutanud Meestelaulu Seltsi korraldatud
võistlusel kolmanda koha.
Oled Jüris sündinud ja kasvanud, kas ka
Rae vallal on olnud oma väike osa Su saavutustes?
Olen Jüris koolis käinud, seal elanud ja
seal ka oma muusikategemisega alustanud.
See on käinud paralleelselt sporditegemisega.
Käisin samaaegselt Jüri Gümnaasiumis ja Va-

nalinna Muusikakoolis ehk VHKs, kus õppisin klassikalist kitarri ja laulmist. Esimene, kes
mind üldse õpetas, oli Rutt Ridbeck. Seda tänu ei saa edasi anda, mis tööd on temaga tehtud juba põnnist peale. Palju on neid inimesi,
keda tänada tahaksin. Ka Rae vallavalitsust,
kes toetas mind kitarri ostuga. Küsiti küll, et
mis mul seda vaja, aga siin ma nüüd olen –
Soome meister. Selleks ja edaspidisekski oligi seda vaja.

Tublid tantsulapsed käisid Inglismaal
Aprillikuu lõpus külastas grupp Rae valla tantsulapsi-vanemaid Inglismaa Kuningriiki.
Sel aastal oli võimalus ühendada võistlus ja
esinemine. Hr. Michael Stylianose korraldatud rahvusvahelisel võistlusel osalevad igal
aastal maailma kõige paremad tantsupaarid.
Ka seekord olid kohal maailma edetabeli kaheksa esipaari. Sarnase tasemega võistlust ei
ole Ida-Euroopas kunagi korraldatud. Ainukese eestlasena osalenud Oliver Papp saavutas
koos oma partneriga 70 paari hulgast hinnatava 36. koha.
Väiksemate tantsulaste kanda oli kontsertesinemine Londonist väljaspool. Londonist
200 kilomeetrit põhjapool asub Leicesteri linn,
kuhu väliseestlased on rajanud Eesti Maja.
Laupäevaõhtune kontsert tõi maja rahvast täis.
Vastuvõtt oli võrratu ning aplaus ennekuulmatu. Viimati esinesid selles majas väliseestlaste oma lapsed ja seda 40 aastat tagasi.
Külaliste raamatusse paluti kõikide külaliste allkirjad ja mõned lehed eespool leidsime ka pühenduse Lennart Merilt. Küsimusi ja

juttu jätkus kauemaks ning Rae valla kultuurikalendri ja mälestiste raamatu pärast tekkis
järjekord. Meie valla vapp löödi esimese asjana naelaga seina külge ning teele saadeti palavad tervitused.
Perekonnavalss laste ning vanadaamide ja
härrade vahel pani paljudel südamed põksuma ja tõi pisara silma. Sel päeval võis vabalt
eesti keeles rääkida ja kõik tundsid selle üle
uhkust.
Kevadine Inglismaa on väga ilus. Külastasime Leicesteri vaatamisväärsusi, India linnaosa, Warwicki kindlust ja imelise päeva
veetsime ka Londonis. Viimasel õhtul toimus
inglise keele test, mille edukalt läbinud lapsed
said vastava tunnistuse. Ettevalmistused reisiks algasid juba aasta algul. Lapsed õppisid
kolm kuud õpetaja Terje Pappi juhendamisel
inglise keelt.
Siinkohal suur tänu valla haridusametile
toetuse eest. Rae vald võib uhke olla oma järelkasvu üle!
Rae valla tantsuõpetaja Eve Aunver
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Rae valla laulu- ja tantsupidu JÜRI KLUNKER 2006

Kirikumõisa pargist ala
nud rongkäik kulges peopaika Lehmja
tammikusse.

m Raivo Uukkivi,
Klunkeri avas vallavane e tantsijaga ka
kes
väi
s
koo
s
ska
hei
kes
valla lipu.

sada inioli kokku mitu
Rongkäigus d olid kõik lasteaiad,
tu
mest, esinda
mblid, ka
ja tantsuansa
koolid, koorid naabervaldadest.
d
külalistantsija

Klunker on kõikide pid
mi hoida Kose puhkpi u, rongkäigus aitas marsirütlliorkester. Pildil lehvita
ri perekoori lauljad.
vad Jü-

Ühiskoor esitasid Klunkeril nii
peo algus- kui lõpulaule. Rutt
Ridbecki juhendamisel lauldakse Pesapuu laulu.

Peo aja
l
päike, m hakkas paistm
a
veelgi rõ is muutis Klun ka
õ
k
lisemak msamaks ja tan eri
s.
tsu-

Tantsijate vanu
ühel olid om s ulatus lasteaialastest m
ad tantsunum
emmedeni, ig
abrid.
lkat.
itas Mõnsi po
ajate kapell es
et
õp
i
m
iu
as
Jüri Gümna
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Ekskursioon kulges Jüriöö
ülestõusu radadel
20. mail kogunes paarkümmend huvilist, et
koos giid Varje Malsroosiga teha läbi bussiretk Jüriöö ülestõusu radadel endise Jüri kihelkonna maadel. Huviliste seas oli ka SvenAllan Sagris, kes ajaloolasena Varje juttu meenutustega täiendas. Teadagi põhineb ajalugu
paljuski inimeste mälestustel ning sõltub ka
valitseva võimu tõlgendamistahtest. Minevikus toimunu kohta leidub seetõttu vastukäivaid arvamusi. Niisamuti on ka Jüriöö ületõusu kohta erinevaid teooriad - kuni selleni välja, kas seda ülestõusu üldse oligi.
Ekskursioonirahva esimeseks peatuspaigaks oli endine Hobunurme mõis, mis asus
Vaskjala külas praeguse Ussiaugu talu asemel
ja hävis Jüriöö ülestõusu ajal. Koht on tuntud
ka Julius Põldmäe poolt kirjapandud legendi
„Ussiaugu ussid“ läbi. Samas asub ka kolme
küla väli, mis arvatakse olevat endise, Jüriöö
ületõusu käigus hävinud puukiriku asukoht.
Edasi suunduti Saha kabelisse. Kabelit
peetakse ehitiseks, mis süüdati Jüriöö alguse
märgiks, samuti saadab seda ehitist mitu huvitavat legendi, mis räägivad selle saamisloost
kui kabeli tervendavast mõjust.
Vahepeatusena käidi Lagedi mõisahoonete juures, kust suunduti edasi Iru linnamäele
ning käidi ka Iru ämma juures. On huvitav teada, et Lasnamägi on ehitatud muistsetele Rävala maakonna maadele, ka endise Vaskjala
kihelkonna maadele, mis pikapeale Tallinna
raadi poolt ära osteti. Samuti kuulusid Iru ja
Väo nõukogude ajal ka mõnda aega Sommerlingi külanõukogu piirkonda.

Käsitöönäitusel võis vaadata nii algklassilaste omaloomingut kui vanemate klasside õpilaste uurimustöid.

Varje Malsroosi (pildil vasakul) juhendamisel
sõideti tänavu läbi Jüriöö ülestõusuga seotud paig ad. Igal kohal oli oma legend või lugu, mida teistelegi tutvustada ja rääkida.

Viimane peatuspaik oli Sõjamäe kõrgendikul (praeguse Susi hotelli vastas), kus toimus ajalooline Sõjamäe lahing eestlaste ja Saksa ordu vägedega 1343. aasta maikuus. II Maailmasõjas hävis suur osa kõrgendikule kavandatud 5 ha suurusest pargist, kus kasvas ligi
3000 kuuske ja 300 lehtpuud ning palju mõeldust jäi veel ellu viimata. 1996. aastal alustati Jüriöö pargi korrastamist ning 1997. aastal
avati Jüriöö pargis uus monument, mis on pühendatud Jüriöö ülestõusule.
Tagasiteel Jürisse rääkis Varje Malsroos Mõigu ja Kurna seostest Jüriöö ülestõusuga. Ekskursioonilt sai iga huviline kaasa ka Varje poolt
koostatud lühiülevaate Jüriöö ülestõusu käigust
ja eelloost. Täname Varje Malsroosi, samuti
Sven-Allan Sagrist sisuka ekskursiooni eest.
Kristi Aru

Vaida florist sai rahvusvahelisel lillevõistlusel teise preemia
5. mail toimus Tallinnas kaheksandat korda rahvusvaheline lillevõistlus „Lilleball”. Vaida alevikus elavale florist Janne Lumile
on see omamoodi juubeliaastaks, sest viis aastat järjest on ta sellel toredal konkursil osalenud.
Selle aasta lillekleidi karkassi tegemine võttis aega paar
kuud – selleks tuli kuivatada hakkepuitu, puurida nendesse auke ja ühendada pärlitega. Võistluspäeval anti lillekleidi valmistamiseks aega kuus tundi. Selle aja sisse mahtusid peaproovid
ning meie modelli kleidi ja tema partneri vöö valmimine. Viimase lihvi kaunile tööle andis peperoomia lehtede liimimine.
Konkursil hinnati töid neljas kategoorias: värvus, idee kunstiline lahendus, lavaline efekt ning teostuse tehnika. Janne võistlustöö kandis nimetust „Võistlustants” ja seda tutvustati küsimusega: „Mis on Eesti Nokia? Kas metsad, mis on meie pärl
või siis naine, kes on rüütatud hakkepuitu ja põleb kirena mehe südames?” Grete ja Oliver Papp´id esitasid Linnahalli laval
oma nägemuse sellest tööst, tantsides tša-tša-tšad.
Rahvusvaheline žürii hindas Janne võistlustööd II preemia
vääriliseks. Janne nimel ütlen tänusõnad Grete ja Oliver Paplile, Eve Aunverile, Sikupilli Lillepoele ja Balcas Eesti AS`le.
Soovin Jannele jätkuvat loomeenergiat lilledega töötamisel.
Eve Lumi

Ajalootunni juhatas sisse Sven-Allan Sagrise ülevaade Lagedi ajaloost läbi erinevate aegade.

Lagedi tähistas suurt
juubelit - 765 aastat
esmamainimisest
6. mail oli Lagedil tõeline juubelipäev. Ajalootunniga alanud ürituste sarja mahtusid ka jalgpallimatš, malesimultaan, kontsert ja erinevad näitused. Ligi 900 elanikuga alevikul on,
mida näidata ja millest rääkida – tänavu möödub Lagedi esmamainimisest 765 aastat.
Ajalootunnis astus oma ettekandega kõigepealt rahva ette Sven-Allan Sagris, kes rääkis Lagedi ajaloost. Aino Tamlaku jututeemaks oli tervishoiu areng, Ilme Ingel tutvustas Lagedi raamatukogu lugu ja Rein Karm
rääkis side arengust läbi aastate.
Pärast vaimukosutuse saamist asuti õues
kaasa elama Jüri ja Lagedi jalgpalluritele. Pealtvaatajate kaasaelamise saatel lõppes sõpruskohtumine tulemusega 2:1 ning võidukarikas
jäi Lagedi pallimängijatele. Sportlik kohtumine toimus samal ajal ka koolimajas, kus malemeister Andres Vooremaa andis simultaani.
Lagedi koolimajas olid välja pandud ka
mitmed näitused, mis andsid ülevaate nii
noorte kui vanemate Lagedi elanike tegemistest - näha sai nii käsitöid, fotosid, soovijatel
oli võimalus uurida ajaloolisi pilte või tutvuda koolilaste joonistuste, erinevate omavalmistatud asjade ja kirjatükkidega. Põnev oli
ekskursioon tulevikku ehk Lagedi arengukava tutvustus, mille järgi peaks viie aasta pärast olema alevik aktiivsete ja loodussõbralike inimeste elukoht.
Päev lõppes koolisaalis toimunud emadepäeva kontserdiga, juubelipäeva finaaliks oli
ansambliga tantsuõhtu.
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Talgupäeval kuulati huvitavaid loenguid
ja koristati kirikaeda
18. aprillist 18. maini toimunud muinsuskaitsekuu üheks prioriteediks oli Eesti kalmistukultuur, selle raames toimus Jüri kiriku juures talgupäev. Meile olid külla tulnud Muinsuskaitseameti esindajad Silja
Konsa ja Ilme Mäesalu ning skulptor-restauraator Raul Uibopuu.
Talgupäev algas Jüri kiriku kantselei trepil peetud tervitussõnade ja loenguga. Et ilm oli ilus ja
soe, vältas vestlusring kantseleitrepi kõrval ning
ringkäik Kirikaias pea poolteist tundi. Muinsuskaitsjad olid kaasa võtnud pildialbumeid kalmistutest, Marju Raabe koostatud Jüri kiriku tekstiilide illustreeritud kogumiku ja Toomas Mäeväli koostatud info Jüri kiriku oreli kohta, mis
koguduse juhatusele pidulikult üle anti.
Ilme Mäesalu alustas oma loengut tõdemusega, et kalmistud pole mitmel pool enam
inimese elukeskkonna loomulik osa. Kui varemalt asusid need keset küla, olles iga päev
nähtaval, siis tänapäeval rajatakse neid linnadest väljapoole. Keskaegse kiriku puhul tuleb
olla ettevaatlik kaevamistega ida- ja lõuna pool
kirikut, kuhu maeti rohkem inimesi. Ka Jüris
on selle kinnituseks just kiriku lõunaküljel säilinud kivist rõngasrist. Mujale hakati matma
alles pärast reformatsiooni. Tänasel päeval Kirikaeda enam uusi hauaplatse välja ei anta.
Proua Mäesalu taunis moodsate tehismaterjalide kasutamist ajaloolistel kalmistutel. Toodang, mida reklaamitakse kui “eriti sobivat kalmistutele”, tundub senises keskkonnas tihti võõras. Kuidas kasvatada inimesi? Võib ju öelda,
et kõik uus on olnud algul veider, kuid siiski
peaksid olema teatud kord, mis sätestab, milliseid materjale ja kujunduslaade tohib kasutada.
Samuti tuleks arvestada ka naabruses asuvate
haudadega. Ehkki kalmistu väravasse on paigaldatud vastavad teated, rajatakse ikka palju
hauaääriseid ilma kalmistuvahi kooskõlastuseta ja seda just peamiselt uuel kalmistul. Linnakalmistute puhul on sage olukord, kus kalmistuväravas müügil ainult kunstlilled... Samas kasutatakse heameelega näiteks vanu riste. Kunstlillede ja –materjalidega püütakse korvata ilmselt seda, et kui järjest harvemini jõutakse kodust kaugel asuvale omaste kalmule, oleks väliselt justkui asjad korras. Tegelikult on just
värskelt rehitsetud plats ja istutatud lilled palju
selgem ja kõnekam märk sellest, kas leitakse
aega lahkunud omaksete kalmudele tulla.
Õnneks ei ole meil kunagi olnud hauaplatside ühtlustamise nõuet nagu näiteks Soomes,
kus vahepeal kehtestati ranged reeglid platsidele ning kaotati pereplatsid, mida nüüd kahetsetakse. Seetõttu on säilinud omapära ja
erinevused, mis annavad lisaks ajastulistele
stiilierisustele ka informatsiooni näiteks maetud inimeste varaliste võimaluste ja ühiskondliku positsiooni kohta .
Kui kalmistut tervikuna hooldada ja püüda

Talgupäevale oli kogunenud oodatust pisut vähem rahvast, kui loengud olid sellele vaatamata
harivad ja huvitavad.

võimalikult korras hoida, märkavad inimesed seda ning käituvad ka ise viisakamalt ning ei loobi prügi suvaliselt igale poole. Seda võib kindlalt öelda ka Jüri kalmistute kohta, kus viimasel
ajal on heakord palju paremaks muutunud.
Raul Uibopuu jagas oma nõuandeid konkreetsete näidete põhjal kirikaias. Olgu siinkohal toodud mõned mõtted. Kivist hauatähiseid
on mõttekas puhastada survepesuriga, kõlbab
ka pesuharjaga hõõrumine. Esmalt kinnitub
kivile õietolm, mis meeldib vetikale, mis omakorda tekitab sammalt, see omakorda hoiab
hästi niiskust, mis külmudes lagundab kivi.
Metallristide ankrukivide puhul peab jälgima,
et kivi pealispind oleks sile, et vihm ja ladestuv tolm ei jääks kivi peale pidama.
Tervikust irdunud detailist tuleb teha foto
selle algses asupaigas, tähistada detail ja kirjutada tähis fotole, et pärast oleks võimalik
taastada. Samuti juhtis restauraator tähelepanu hauatähiste vajumisele, mis sõltuvalt pinnasest ja sellele paigaldatud hauatähisest võivad olla isegi kuni 30 cm, seda just suuremate tähiste puhul. Sellisel juhul tuleks kivi üles
tõsta ja seda alt tihendada.
Vaatasime üle kolm muinsuskaitsjate poolt
taastatud hauaplatsi. Üks kulus perele, kelle mõlemad lapsed olid varakult surnud. Pisikeste ristide juures oli kasutatud uurali marmorit. Teine
plats kuulus omaaegsele rahajõmmile, vanapoisile, kes maksis juba eluajal kinni vägeva hauatähistuse, ent kellel polnud ühtegi sõpra, kes oleks
ta nime kalmule märkinud. Kolmanda haua sambale oli lisatud mehe nime ette “kooliõpetaja”.
Kuigi algselt olime planeerinud talgutööd
teha nii kirikaias, kalmistul kui ka Köstrimaja juures, jõudsime tegelikult vaid kirikaias tegutseda. Rõõmuga võis tõdeda, et riisuda oli
kerge seal, kus sügisel sai rehaga üle käidud.
Põhjalikumalt jõudsime puhastada idapoolse
aiataguse ja kempsu ümbruse, kus liigub suhteliselt palju inimesi. Kalmistukülastajate traditsioonilised prügi mahapaneku kohad said
samuti selleks korraks puhastatud. Head meelt
teeb, et kogudusel on sõpru ning seekord olid

Raul Uibopuu perekond Saare haua juures rääkimas seal tehtud restaureerimistöödest.

abiks Jüri segakoori liikmed ja kopajuht Veiko. Kõik kohale tulnud tegid tööd motiveeritult ja rõõmuga.Tänu Jumalale!
Traditsioonilise talgusupi ja kohvi nautimiseni jõudsime pärast kella kolme, kui suur
osa talgulistest olid vaikselt juba lahkunud.
See oli maitsev nagu alati. Varem toimunud
talgute kohta loe ka Sihtasutuse Jüri Kiriku
Fond kodulehelt www.jyrikirikufond.ee
Margus Vain, Piret Riim

Muusikaõhtu
Rae koolimajas
Teisipäeval, 13. juunil 2006
algusega 20.00, toimub
Rae koolimajas muusikaõhtu.
Külla tuleb vabakutseline näitleja
Peeter Kaljumäe, kes valib muusikat oma isiklikust fonoteegist.
Esitamisele tuleb erinevat
lavamuusikat koos näitleja
vahekommentaaridega.
Kuulajatel palun registreeruda
telefonil 56 22 96 86, e-postiga
eli@rae.ee või Rae valla sekretäri
telefoninumbril 60 56 750.
Sissepääs prii!
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Rae koolimajas räägiti Jüri kihelkonna
mõisnikest ja mõisatest
16. mail külastas Rae koolimaja tegelikult
siitkandi inimene Mari-Ann Remmel, kes
töötab Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis
teadurina ning on spetsialiseerunud kohapärimuse uurimisele.
Nähtavasti huvitas seekordne väljakuulutatud
teema - Jüri kihelkonna mõisad ja mõisnikud
rahvajuttudes, paljusid siinseid inimesi, sest
kuulajaid oli tulnud rekordarv. Kuuldud rahvajuttudest leidis kindlasti nii mõnigi endale
huvitavat, seda enam, et kuuldud lood on ju
pärit siitsamast, kohalikele tuntud paikadest nii ei tekkinud raskusi nende sidumisega juba
olemasolevate mälupiltidega. On ju Rae, Kurna ja Sausti mõisad, millest lähemalt juttu tuli, enamusele kergesti silme ette manatavad.
Jüri kihelkonna rahvapärimust iseloomustab Tallinna vahetu lähedus, see on mõjutanud
kogu kandi elu läbi terve ajaloo. Osad siinsetest mõisatest, näiteks Rae, olid lausa linna
omanduses.
Eesti rahvaluulekogumisele on olulise panuse andnud kohalik mees Jaan Saalverk, kes
kogus enamasti just Jüri kihelkonda puudutavat materjali, millega saab tutvuda Eesti Kirjandusmuuseumis. Nende hulgas on väga hu-

Rae valla teatripäev üllatas
omanäoliste etendustega
5. mail toimus Rae Kultuurikeskuses Rae valla teatripäev. Reedesel pärastlõunal astusid
näidenditega üles kõik Rae valla koolid ja kooliteater Vaba Valik. Etendusi hindasid Aare
Pai (vabakutseline näitleja) ja Kersti Peterson
(kooliteatri Vaba Valik endine näitleja). Žürii
hindas kõiki etendusi huvitavateks ja omanäolisteks. Igas etenduses oli see miski, mis teistele eeskujuks tuua ja millest õppida. Nii anti välja palju eripreemiad ja peapreemiad.
Nooremas vanusegrupis ehk 1.-4. klassini kuulus peapreemia Vaida Põhikooli näitetrupile Kilplased (nooremad), kelle juhendaja on Kristiina Suvi. Vanemas vanusegrupis
osutus parima etenduse valimine žüriile raskeks ülesandeks ja esmakordselt läks peapreemia jagamisele! Peapreemia väärilisteks tunnistati Vaida Põhikooli näitetrupp Kilplased
(juhendaja Kristiina Suvi) ja Jüri kooliteater
Vaba Valik (juhendaja Katri Pekri).
Samuti valis žürii andekamad noored näitlejad, kelleks osutusid Marleen Otsus (näitering Kilplased), Marlen Toomla (Jüri Gümn.
Assaku koolimaja), Rasmus Onkel (Jüri
Gümn. 8b kl.) ja Raul Kippar (kooliteater Vaba Valik).
Suur tänu kõigile osalejatele!
Kristi Aru
Rae Kultuurikeskus

vitavaid lugusid, mille tegevusaeg ulatub lausa 17. sajandisse. Selline pikk rahvamälu ei
ole muu Eesti mõisapärimuses tavaline.
Pärimustes, mis on üle elanud Põhjasõja ja
katku, on sageli unustatud mõisniku nimi, kuid
see on säilinud näiteks kohanimena. Dokumentide ja fotode abil saab lugusid täpsustada ning
välja selgitada nende enamasti olemasolevat
tõepõhja. Tõepõhja omab ka Rae mõisa nähtavasti kõige tuntum legend, mis kõneleb kurjast
mõisnikust, kes piinas inimesi. Selle peale hakanud teda kiusama ussid ning härral ei jäänud
muud üle kui ehitada maja Pirita jõele postide
otsa. Neid poste olla veel praegugi näha. Publiku hulgas viibinud Sven-Allan Sagris kinnitas, et nii on see tõepoolest ja tema on neid poste ka näinud.

Katk Rae mõisas
Rae mõis old enne siin Vaskjala väilal. Old
kange katkuaeg. Mõisarahvas magand suures
küünis. Üks kart kangeste, et katk tuleb, ei või
magama jääda ja old sellepärast ärkvel. Katk
tuldki uksest sisse, old veike poiss. Kepp old
käes, keda sellega turgand, see old hommikuks
surnud. Muudkui see jäänd üksi elama, kis seal
küünis valvand ja katku tegu näind.

ERA II 20, 609/10 (45) < Jüri khk, Limu
k, Mäe t – Rudolf Põldmäe < Mari Põldmäe,
51 a (1929)

Kurna lõvid ja Näljatiigid
Kurnat nimetatud enne Treia. Kurna vanad parunid olnud nii suured ja uhked, et neid
hüütud „lõvideks“. Üks lõvi meie riigi vapil
kujutavatki sümboolselt endist kuulsat Kurna
parunit von Fersenit. Mõis ühes pargiga on
ehitatud madalale maale. Park on asutatud
täiesti vesisele alale. Maa kuivatamiseks tehtud tiigid, mis omavahel kaanalitega ühendatud. Tiike nimetatakse Näljatiikideks, sest nende kaevamise ajal olnud suur nälg. Töölisi tulnud kaevama suurel arvul, kes siis mõisnikult
saanud selle eest haganatega segatud leiba.
Pargis mõisa ees on lame u. 70 cm kõrge kivi, millele graveeritud: A 1647 Dreiden Fersen.
Pargis leidub vanade ehitiste varemeid. Ühe kohta arvatakse, et see olevat olnud kabeliks.
[EKLA, f 199, m 54, l 30/1 < Jüri khk,
Mõisaküla, Sepamäe t; Saire k, Uus saun – Johannes Tavast < Jaan Saalverk, 56 a; Jüri
Sooberg, 78 a (1931)]
Eli Pilve

Tule ja liitu keskkonnasõbraliku kõrgtehnoloogia tootmisega !

ABB Elektrimasinate tehas Jüris võtab tööle

andmesisestaja
kelle tööülesanded on andmete sisestamine ja tootmisosakonna assisteerimine
Kandidaadilt eeldame: täpsust ja kohusetundlikkust, väga head eesti keele oskust, arvuti kasutamise oskust, head suhtlemis- ja eneseväljendamisoskust, valmisolekut rutiinseks tööks
Kasuks tuleb töökogemus, hea vene, inglise ja soome keele oskus
Lisainformatsioon: Pille Pihlapson, telefon 6801 718

laotöölise-tõstukijuhi
kelle tööülesanded on transporditööd tõstukiga, tõstukite igapäevane tehniline korrashoid, ülevaatus ja hooldamine, saabunud materjali/kauba vastuvõtt, kvaliteedi ja koguste kontrollimine, ladustamine, laoriiulite ja ladustamiskohtade korrashoid, materjali komplekteerimine ja väljastamine, valminud toodangu pakkimine ja välja saatmine.
Kandidaadilt eeldame tõstuki juhtimisõigust tõendava dokumendi olemasolu, head eesti ja suhtlustasandil vene keele oskust, valmisolekut tööks vahetustega, korrektsust ja kohusetundlikkust.
Kasuks tuleb soome keele oskus.
Lisainformatsioon Enno Lääts, laojuhataja, telefon 6801 714,
Pakume kaasaegset töökeskkonda ning stabiilset sissetulekut.
Sooviavaldus ja CV koos palgasooviga saata hiljemalt 18.06.2006 aadressil Aruküla tee 59, Jüri küla, Rae vald, 75301 Harjumaa või faksile 6801 710 või e-postile: irina.tomskaja@ee.abb.com.

ABB AS kuulub rahvusvahelisse tehnoloogiagruppi ABB, mis teenindab infrastruktuurija tööstusettevõtteid energeetika ja automaatika valdkonnas. ABB grupi ettevõtetes ligikaudu
100 riigis töötab 105 000 inimest. ABB alustas Eestis tegevust 1992.a, tänaseks töötab
ettevõtte erinevates üksustes üle Eesti enam kui 650 inimest.
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Võidupühast ja Jüri mälestussamba saamisloost
Räägitakse, et sõnajalaõite õitsemise ööl ärkavad hetkeks Võnnu lahingus langenud ja
kuulavad jaanilõkete pragina saatel tänase
elu lugu.
88 aastat tagasi loodi Eesti Vabariik. Kauaoodatud rahu see endaga kaasa ei toonud, sest
ees ootas Vabadussõda (1918 – 1920) omariikluse kaitseks Nõukogude Venemaa ja
Landeswehriga.
1919. aasta kevadel, kui Eestimaa oli võitjana ida poolt vaba, mõistis Baltimaade aadelkond, et eestlased ja lätlased võivad tõepoolest vabaduse ja iseseisvuse taastada. See aga
oleks tähendanud nende võimu ja varade kaotust. Nad moodustasid maakaitseväe Landeswehr, mis koos kindral krahv Rüdiger von der
Goltzi Rauddiviisiga kukutas aprillis Lätis Karlis Ulmanise Liepaja valitsuse. 22. mail lõid
sakslased enamlased Riiast välja. Kuid selle
asemel, et venelasi ida suunas jälitada, pöördus Landeswehr Eesti piiri poole. Nii oli alanud Landeswehri sõda.
23. juunil 1919. aastal toimus ajalooline
Võnnu (Cēsise) lahing Landeswehri vägedega, mille võitmist hakati tähistama Võidupühana. See ei tähenda muidugi, et tegemist oli
ägeda heitlusega Võnnu linna pärast. Võnnu
lahingu nime all tuntud võitlus toimus 80 km
pikkusel rindejoonel Liivi lahest kuni Riia –
Pihkva teeni, kus neli päeva sõditi äärmise visaduse ja ohvrimeelsusega.
Võnnu lahingu veteran Gustav Pilt on meenutanud 3. diviisi kindralmajor Põdderi käsku
sõduritele: “Madu pea peab maharaiutud saama ja selle jaoks peab vaenlast lõhkuma ning
Võnnu linn tuleb ära võtta! Poisid, kas suudame vastu panna?” Vastus olnud: “Kui meie ei
suuda, eks siis püia ommetegi”.
Nad püüdsid ja suutsid. Paljud ei jõudnud
enam kodulävele. Langenute mälestuseks on
püstitatud mälestussambaid kõikidesse Eestimaa paikadesse.
Jüri kirikuaeda püstitati Jüri kihelkonna Vabadussõjas ja I maailmasõjas langenute mälestussammas 26. septembril 1926. a.
Mälestuse jäädvustamisel olid eestvedajateks kohaliku seltsielu tegelased Jaan
Saalverk Kurna külast ja Jaan Põldmäe Limu
külast. Nad algatasid 1925. aastal rahade saamiseks korjanduse ja rahalise loterii. Vabatahtlikest annetustest laekus 27 000 marka. Ausamba maksumus oli 230 000 marka. Tellimustöö tegi skulptor Rix Wasarti (kodanikunimega Hammer).
Ajalehes “Eesti kirik”, 30. september 1926.
aasta numbris, on kodurahvale nii tähtsast sündmusest üksikasjalikult kirjutanud tolleaegne Jüri kirikuõpetaja Jakob Aunver. Ka vanimad külainimesed on seda päeva mäletanud (avamisel
olid sajad inimesed) ja sellest jutustanud.
Mälestussamba avamine toimus pühapäeval, 26. septembril 1926. aastal piduliku jumalateenistusega. Teenistuse viisid läbi Jüri

Jaan Remmeli (vasakul) ja Ants Remmel (paremal) Vabadussõjas. Jaan on juuresoleva loo
kaasautori Jaan Remmeli isa ning Ants tema
onu.

kirikuõpetaja Jakob Aunver ja kirikuõpetaja
A. Sommer Tallinnast. Mälestussamba avamisest võtsid osa riigikogu esimees härra R.
Einbaum, valitsuse ja sõjaministeeriumi esindaja kindral Tõrvand ja kaitseliidu poolt härra Neggo. Suurejoonelisele üritusele lisasid
pidulikkust Jüri Muusikaseltsi koorid ja puhkpilliorkester.
Ausambal oli tekst: AU LANGENUILE
EESTI VABASTAMISEL. Sambal puudusid
langenute nimed. Mälestussamba esimesel aastapäeval sai monoliitploki graniidile raiutud
25 langenu nimed, samuti lisati sinna I maailmasõjas langenute nimed.
Algas II maailmasõda. 1940. aastal kukutati venelaste poolt Eesti Vabariik. 1941. aastal õhiti mälestussammas hävituspataljoni
poolt. Samba tükid visati Oja silla juurde Pirita jõkke. Saksa okupatsiooniajal (1941 –
1944) mälestussammas taastati. Mälestussambale ei lubatud jätta esialgset teksti, vaid graniiti raiuti: BOLŠEVISMIVASTASES VÕITLUSES LANGENUILE.
Samba taastamise eestvedajaks oli Paul Rass
Laksi talust Patika külast, kes oli osalenud Vabadussõjas ja olnud Kaitseliidu liige. Taastatud
mälestusmärk püsis aastatel 1943-1948.
1948. aastal andis Harju rajooni KP juhtkond käsu mälestussammas hävitada. Kohalikud külaelanikud pidid mälestusmärgi lammutama ja tükid hobustega Lehmja kivipurustajasse viima. Selles osalesid August Leukman
Kasemäe talust, Karl Ternel Karba talust ja
Voldemar Kallaspoolik Prantvahi talust. Mehed poetasid sõduriskulptuuri ja raidkirjadega tükid vanadesse kaitsekraavidesse, praeguse Jüri ambulatooriumi ja kaupluse alale.
1949. aasta küüditamise järel said mälestussamba tükid peidetud kahes osas. Sõduriskulptuuri pea viisid kaitsekraavidest ära Part-

Jüri kirikaeda 26. septembril 1926 püstitatud
mälestusmärk, millel kiri Au langenuile Eesti
vabastamisel.

si talu peretütred Aino Kraav (abielus Koit) ja
Lilian Kraav (abielus Lilian Piven).
Aino Koit jutustas sellest nii: “Olime kasvatatud isamaaliselt. Mälestussammas oli meile kallis lapsepõlvest peale. Vabadussõjas oli
langenud meie perele armsaid inimesi. Kuuldes ja nähes mälestussamba hävitamist, otsustasime ühel öösel sõduriskulptuuri peaosa (seda jaksasime kanda) kaitsekraavist ära viia.
Vedasime selle Patsu talu kõrvale, Kaasiku talu maja taha kuuse juurde ja peitsime selle kuusejuurte vahele suurde auku, mille varem valmis kaevasime. Sellest loost ei rääkinud me
mitte kellelegi. Oli sünge ja raske aeg, kardeti Siberisse saatmist, vanglasse sattumist. 1986.
aastal, kui hakati mälestussammast taastama,
rääkisin selle loo lastele. Laste ja õe Linda
Virkepuu soovitusel näitasin skulptuuri peaosa asukohta nendele, kes alustasid mälestussamba taastamist”.

18

RAE SÕNUMID

Ühel hommikul 1986. aastal oli Jüri kirikuaia väravate juurde toodud skulptuuri kehaosa. Külainimesed soovisid, et taastatav mälestussammas säilitaks algse kuju. Seda oli kaua
oodatud ja loodetud. Aastatel 1948 – 1989 ümbritses mälestussambaplatsi kuusehekk. Igal jõuluööl, Eesti Vabariigi aastapäeval ja Võidupühal põlesid heki sees mälestusküünlad.
1986. aastal sügisel toimus Jüri kirikuaias
Eesti Muinsuskaitse esimene kokkutulek. Loodi Jüri Muinsuskaitseselts ning selle eestvedamisel hakati taastama Jüri kihelkonna ja I maailmasõjas langenute mälestussammast.
Taastamise organiseerimisel osalesid Oskar Raudmets, Endel Lass, Albert Rentel, Lembit Sall, Jaan Utno, Voldemar Promann, Vootele Ternel, Rein Sumberg. Samba taastasid
kiviraidurid Vambola Mets ja Ermo Nipp Heino Kuura juhendamisel väikeettevõttest “Kolm
seppa”. Samba maksumus oli 16 000 rubla.
Raha annetajateks olid ümberkaudsed asutused, ettevõtted, majandid, kirikukogudus ja
üksikisikud.
16. detsembril 1989. aastal mälestussammas taasavati. Samba õnnistas Jüri koguduse
õpetaja Jüri Raudsepp. Lehvisid rahvuslipud.
Oli saabumas uus aeg.
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Valge risti kavaler
Ludvig Kraav (mai 1902 – 6. aprill 1919), üks neist, kelle elu hinnaga tuli võit ja vabadus. Fotol on poisi näoilme uhke ja otsustav, mis sest, et peas pisut suur vormimüts ning seljas vana, võibolla ema sõrmede vahel lapitud sinel. Ei jätkunud ju noorel riigil piisavalt oma sõdureile korralikku varustust. Selle eest täägiga vene vint
on tubli ning improviseeritud padrunitaskutes leidub
kindlasti ka hädavajalik kogus laskemoona.
Küllap püüdis ema keelitada poega sõttamineku mõttest loobuma - oli ju Ludvi tema ainukene laps. Midagi vääramatut poisi hinges osutus aga hoopis tugevamaks kui koduste pisarad ning nõnda ta läks, vabatahtlikuna kaitsma isamaad. Läks ja langes kangelasena lõunarindel, olles vaid 16-aastane!
Ludvi ei jõudnud saada teeneteriste. Tema osaks jäi
valge rist Jüri kirikuaias ning kuldsete tähtedega kivisse raiutud nimi Jüri kihelkonna langenute mälestussambal. Vabadussõja mälestusmedal
ja Eesti Vabariigi väike toetuspension jäid ema Luisele meenutama, aga mitte kunagi
korvama poega.
Nüüdseks on see kõik kauge minevik, hävinud on ka Ludvi ema kodu, väike Kaasiku majake praeguse supluskoha lähedal Vaskjalas.
Kuid vähemalt tähtpäevadel võiksime tänuga meenutada, et Ludvi ja teiste temaaegsete noorte Eesti meeste ohvrimeelsuseta poleks Eesti Vabariiki ega selle tänaseid teeneteristide kavalere.
Jaan Remmel

Varje Malsroos

Harjumaa muuseumis tutvustati maakonna muinaspärandit
18. mail 2006 õnnestus külastada Harjumaa
Muuseumit, kus toimus arheoloogiakonverents
ja näituse „Harjumaa muinaspärand“ avamine.
Meeldiv oli näha, kuidas muuseumitöötajad olid
teinud oma tööd naudinguga ning näinud iga
pisematki pisiasja, mis muutis kogu külaskäigu väga põnevaks. Muuseumi püsinäitust nautides sai selgeks, et niivõrd oluline polegi see
kui palju on eksponaate välja toodud, vaid just
see, kuidas on need esitletud. Tore oli näha, et
muuseumis oldi enda huvitavamaks muutmiseks vaeva nähtud, sest on ju palju lihtsam paigutada akende ette pelgaltalt ruloo või kardin
kui et otsida sinna peale mõni vana foto, mis
sobiks kogu ülejäänud kontekstiga.
Toimunud arheoloogiakonverentsil esine-

Muuseum ootab
eksponaate
Rae valla rajatav muuseum
kogub eksponaatide tarvis
vanu esemeid: mööbel,
põllutööriistad, majapidamisesemed, nipsasjakesed, tarbeesemed jms.
Kohale toomine muuseumi
poolt. Küsimused: 60 56
750, 56 22 96 86, eli@rae.ee

sid tuntud teadurid Ajaloo Instituudist, Eesti
Ajaloo Muuseumist ja Muinsuskaitseametist,
samuti Harjumaa Muuseumist. Harjumaa muinaspärandist rääkides toodi mitmel korral esile Rae valla tuntud ja tunnustatud harrastusarheoloogi Oskar Raudmetsa, kelle väsimatu ind
suutis päästa mitmeid olulisi muistiseid, mida
saame täna looduses käies mitmel poole näha
ja tunda.
Avatud arheoloogianäitusel „Harjumaa
muinaspärand“ on Oskar Raudmetsast ka eraldi stend. Näha saab mitmeid Ajaloo Instituudi arheoloogide abiga välja pandud muinasleide, lugeda MTÜ Arheoloogiaseltsi poolt
koostatud stende, proovida puurida kiviaja
kombel kirvesse auku ning käsitseda teisigi

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
see ei maksa midagi!
GSM: 524 8614

tööriistu. Interaktiivselt saab tutvuda Aivar
Kriiska ja Anti Selarti visiooniga esiajast. Põnevat tegevust jätkub tervele perele. Näitust
kureeris Harjumaa Muuseumi teadur Urmas
Eelmäe, rahaliselt toetas Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp. Muinaspärandi näitus jääb avatuks kuni 17. septembrini.
Harjumaa Muuseum, asukohaga Keila Linnuse 9, on külastuseks avatud kolmapäevast
pühapäevani 11.00 – 18.00. Infot saab internetiaadressilt www.muuseum.harju.ee,
ekskursioonide tellimine gruppidele telefonilt
6 781 668.
Eli Pilve

Varsti avatavasse restorani

Vana Veski
(Peetri tee 2, Peetri küla, Rae vald)

vajatakse
ettekandjaid, baarimeest,
nõudepesijat,
kes elavad samas piirkonnas,
kus asub restoran.
Ettekandjatel ja baarimehel
nõutav eesti ja vene keele oskus, soovitav inglise keele oskus.
Kontakttelefon 638 1033
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MAIKUUS REGISTREERITUD
SÜNNID:

Juunis-juulis registreeritakse sünnid ja
surmad Harju Perekonnaseisuametis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seoses registripidaja puhkusel viimisega ajavahemikul 12.06-21.07.2006 registreeritakse sünnid ja surmad Harju Perekonnaseisuosakonnas. See asub Tallinnas, Rävala
pst. 8 teisel korrusel (Kaubamaja kõrval).
Kui eelnevalt kokku leppida, on võimalik perekonnaseisuametisse minna ka
väljaspool vastuvõtuaega. Info telefonidel
6604654, 6604607, 6604655.

Romet Jänes
Mark Daniel Teder
Mia Kuusemaa
Art Ambos
Anette Lepik
Tomi-Erik Otto

KUULUTUSED
ILLISSONI KINNISVARA BÜROO võtab
müüki Teie KINNISVARA maa, talu, maja,
korteri, suvila. Mare Illisson, telefon 5019544,
6979635, e-post: kwinfo@hot.ee
Vannitoad. Uute keskütte-, vee-ja kanalisatsioonitrasside paigaldamine väikeehitistes. Vanade süsteemide remont. Tel 52 32 730

Vastuvõtuajad:
esmaspäeval 09.00-11.30, 14.00-17.00
teisipäeval 09.00-11.30, 14.00-17.00
kolmapäeval 10.00-12.00, 14.00-18.00
neljapäeval 09.00-12.00
NB! Pärast sünni registreerimist saavad lapsevanemad sünnitunnistuse esitamisel vallamajast kätte ka beebipaki ja raamatu ning
saavad kirjutada avalduse 5000-kroonise
sünnitoetuse saamiseks.

Maikuus registreeritud
surmad:
1. Vladimir Suritsev
2. Leo Meiner

Müüa sireli 4-aastased istikud. Õite mitmekesine värvus. Hind soodne. Tel. 67 66 267

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

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 4100 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.
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KUULUTUSED
Paigaldame
TV- ja SATantenne

Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L eelneval kokkuleppel

Hinnad soodsad,
garantii

Telefon: 6 048 775,
www.kokpit.ee info@kokpit.ee

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.

Tel. 55 69 38 58

Tel 56 48 72 20

Ostan maad.

OÜ Balti Bussiremont

Rae Kultuurikeskuse
kohvikus
saavad tööd

Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.
Vajadusel olen nõus
juurde maksma.
Tel 52 32024, 6016560

Pakume tööd
luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.

TEENINDAJAD

Palk mehe vääriline.

KOKAD!

Väljaõpe Saksamaal ja
Rootsis. Tasuta lõuna.
Info: 56 257 024

Info telefonil 50 32 450,
CV saata: jane@wermilon.ee

ja

Teostame

Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.

Tellimine telefonil
51 27 340

Tel 6016561, 52 90910,
E-post kasko@hot.ee

Ostame

MAAD
Rae vallas.
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.

AUTOREMONT ja REHVIMONTAAŽ

Detailplaneeringud ja projektid.

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

Tel.501 7720, 650 9822,
E-post:
hauster@hauster.ee

