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Jüri segakoor Kristi Toomra juhendamisel oli üks neist kollektiividest, kes Vabariigi aastapäeva kontserdil rahva ette astus.

Eesti Vabariigi 88. aastapäeva pidulik tähistamine
Iseseisvuspäeva tähistati Rae
vallas kahel päeval. 23. veebruaril toimus Rae Kultuurikeskuses pidulik kontsertõhtu,
24. veebruaril oli mälestushetk Jüri kirikuaias.
Õhtu algas hümni laulmisega, kontsertosa juhatasid sisse Elviira Luuri poolt esitatud isamaalised luuleread. Vallavanem Raivo Uukkivi rõhutas oma kõnes esiisade olulisust vabaduse saavutamisel, kuid tõi välja ka selle, kas
ja kuivõrd osatakse tänapäeva seda kõike hinnata. Kirikuõpetaja Tanel Ots rääkis oma sõnavõtus noorte elust, erinevate põlvkondade vahelistest suhetest ja ligimesearmastusest.
Õhtu täitsid muusikaga erinevad koorid ja

ansamblid, lauludega esinesid Jüri segakoor,
perekoor, ansamblid Lustilised ja Oma Viis.
Esimest korda astus suurema publiku ette kammerkoor Kratt, kes võlus publikut omanäolise ja julge laulukavaga. Kontserdi lõpetas kõikide kooride esituses kõlanud ühislaul. Dirigentidena olid kooride ja ansamblite ees Kristi Toomra, Rutt Ridbeck, Paul Mürkhain.
Tantsulusti pakkus Tartust pärit ansambel
Nukker Kukeke, sõnalise osa oli enda kanda
võtnud Heino Seljamaa.
Eesti iseseisvuspäeval, 24. veebruaril asetas vallavanem mälestusküünlad Jüri kalmistul nii endiste vabadusvõitlejate kui valla ajalooga seotud inimeste kalmudele. Kirikuaias,
Vabadussõja mälestusmärgi juures meenutati
Eesti vabaduse eest võidelnud mehi. Ausamba juures olid auvalves Kaitseliidu Harju maleva Jüri kompanii mehed.

Kirikuaia mälestusmärgi juures olid auvalves
kaitseliitlased.
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Loengusari Rae
koolimajas
Jätkub loengusari Vaskjala külas Rae
koolimajas. Teisipäeval, 21. märtsil
algusega kell 19.30 räägib Kristiina
Ross sellest, kuidas Anton Thor Helle piiblit tõlkis.
Osalejatel palun registreeruda telefonil 56 22 96 86, e-postiga eli@rae.
ee või Rae valla sekretäri telefoninumbril 60 56 750.

Sissepääs prii.

Kultuurikeskuses vaatas minister huviga piltide pealt, milline maja enne renoveerimist välja
nägi. Külalisteraamatusse pani ta aga kirja selle, et klaver, millel ta mõned akordid võttis, oli
korralikult hääles. Fotol vasakult abivallavanem Meelis Kasemaa, kultuuriminister Raivo Palmaru ja Rae Kultuurikeskuse juhataja kt Kristi Aru.

Kultuuriministrit üllatas
F3 ringraja loomise idee
Kultuuriminister Raivo Palmaru oli 14. veebruaril mõnetunnisel külaskäigul Rae vallas.
Kohtumine vallavanema ja abivallavanemate ning kultuuri- ja haridusameti juhi Heli
Niinega algas istungite saalis, kus minister
kuulas lühikest tutvustust valla kohta.
Vallavanem Raivo Uukkivi peatus oma jutus pikemalt kultuuri- ja sporditeemadel. Ministriga tulid jutuks nii Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimine kui Lagedi keskusehoone ja
selle piirkonna spordirajatiste ehitamine. Samuti arutati kokkusaamisel Jüri kiriku remondiga seotud küsimusi. Nii mõnegi kultuurialase ettevõtmise puhul huvitasid ministrit konkreetsed rahasummad ja seegi, kuivõrd suures
ulatuses on vald ise nõus katma kulutusi.
Elevust tekitas ministri jaoks idee rajada
Rae valda F3 ringrada. Valla ja loodetavasti riigipiire ületav projekt nõuab nii valla- kui riigirahasid ja ka maaküsimuste lahendamist. Ringrada on planeeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Selle pikkus on ca 3,5 km, üm-

ber ringraja kulgeksid jalg- ja jalgrattateed. F3
raja sees oleksid erinevad rajad (kart, kross),
olmehooned, kohtunike torn, parklad, müravallid. Praeguste plaanide järgi võiks ringrada paikneda Tallinn-Tartu maantee ääres, mõne kilomeetri kaugusel Jürist Vaida poole.
Kompleksist peab kujunema multifunktsionaalne vabaajakeskus, mida saab kasutada
aastaringselt. Rae vald on detailplaneerimisel
kirjutanud tingimuseks, et müra summutava
barjääri osana kaalutaks suusatunneli rajamist.
Tegemist oleks teadaolevalt esimese suusatunneliga Eestis, mis tänu muutlikele ilmastikutingimustele saaks kindlasti populaarseks nii
professionaalsete suusatajate kui ka harrastajate seas.
Kultuuriministri Raivo Palmaru visiit valda
lõppes ringkäiguga uuenenud Rae Kultuurikeskuses, kus tuli jutuks nii ringide töö kui kultuuriürituste korraldamine. Minister ei pidanud paljuks sedagi, et kontrollida, kui hea häälestusega
on kultuurikeskuse suure saali klaver.

Rae küla üldkogu toimub 19. märtsil
Rae küla elanike üldkogu kutsutakse
kokku pühapäeval, 19. märtsil 2006
a. kell 12.00 Assaku koolimaja saalis.
VAJALIK KÕIGI KÜLAELANIKE
OSAVÕTT!

Päevakorras:
1. Külavanema aruanne 2005. aasta
tegevusest.
2. Külavanema ja küla eestseisuse
valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.

Märtsi- ja aprillikuu
üritused vallas
10. märtsil kell 19 Rae Kultuurikeskuses Arvo Ratasseppa 80. sünniaastapäevale pühendatud kontsert. Esinevad TTÜ vilistlaste naiskoor,
TÜ meeskoor, naiskoor Carmina, Rahvusraamatukogu naiskoor. Kaastegevad Jüri
perekoor ja Rutt Ridbeck ning Jüri segakoor ja Kristi Toomra. Sissepääs vaba.
12. märtsil kell 14 Rae Kultuurikeskuses
Memme-taadi klubi.
18. märtsil kell 16 Rae Kultuurikeskuses
Eesti koguperefilm Ruudi. Pilet 25 krooni.
18. märtsil kell 18.30 Rae Kultuurikeskuses Eesti-Saksa ühisfilm Kõrini!. Pilet
25 krooni.
20.-30. märtsil Jüri Raamatukogus arvutikoolitus.
21. märtsil kell 19.30 Vaskjala külas Rae
koolimajas Kristiina Rossi loeng sellest,
kuidas Anton Thor Helle piiblit tõlkis.
29. märtsil kell 19.30 Rae Kultuurikeskuses täiskasvanute tantsuõhtu. Sissepääs
prii. Üllatusesinejad.
2. aprillil Vaidas korvpalliturniir „Suitsupõrsas”.
5. aprillil Vaidas saalijalgpalli võistlus
Rae valla koolidele.
7. aprillil Rae Kultuurikeskuses „Rae valla laululaps 2006”.
9. aprillil kell 14.00 Rae Kultuurikeskuses Memme-taadi klubi.
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10. märtsil kell 19 toimub Rae kultuurikeskuses Arvo Ratassepa (1926-1986) mälestusürituste sarjas
Kontsert kodukandis
Esinevad
Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor &
Andres Heinapuu ja
Anne Dorbek
Tallinna Ülikooli meeskoor & Jüri Rent ja Indrek
Vijard
Naiskoor Carmina & Margit Võsa
Rahvusraamatukogu naiskoor &
Viktoria Jagomägi ja Anneli Surva
Kaastegevad Jüri perekoor & Rutt Ridbeck ja Jüri segakoor &
Kristi Toomra
Sissepääs vaba
14. märtsil kell 14 toimub Eesti Muusika - ja Teatriakadeemia kammersaalis
professor Arvo Ratassepa 80. sünniaastapäevale pühendatud konverents
14. märtsil kell 18 on rahvusooper Estonia Talveaias Estonia Seltsi emakeelepäev: professor Arvo Ratasseppa meenutades (reserveeritud üritus)
17. märtsil kell 11 asetatakse lilled professor Arvo Ratassepa kalmule Metsakalmistul
19. märtsil kell 15 toimub Estonia kontserdisaalis kontsert
Arvo Ratassepp 80
Esinevad Teaduste Akadeemia Naiskoor & Andrus Siimon
Teaduste Akadeemia Meeskoor & Kuno Areng ja Andrus Siimon
Tallinna Kammerkoor & Aivar Leštšinski ja Darja Pastušenko
Mälestustalismani üleandmine
Piletid müügil Eesti Kontserdi kassas
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on 14.- 31. märtsini avatud näitus Arvo Ratassepast

Lagedi aleviku üldkoosolek
Aprillikuu teisel poolel toimub Lagedi alevikus üldkoosolek, kus
• valitakse Lagedi alevikuvanem
• valitakse Ülejõe külavanem
• kinnitatakse Lagedi aleviku arengukava aastateks 2006-2010.
Ootame Teilt ettepanekuid piirkonna arengukava kohta ja võimalike aleviku- ja külavanemate kandidaatide esitamist e-maili aadressile lagedi@capriole.ee.
Korraldustoimkond

Väikebussiliin 259 Vaskjala-Jüri-Tallinn uued ajad
Alates 13. märtsist muutub liini marsruut ja sõiduplaan. Jürisse sisse sõites keerab väikebuss kiriku juurest paremale Aruküla teele ja siis Ehituse tänavale. Ehituse tänaval kasutab väikebuss lõpp-peatusena 214 väikebussiliini lõpp-peatust. Vähesel määral on muudetud ka väljumisajad Vaskjalast ja Jürist. Buss sõidab tööpäeviti. Liin läbib peatused Kotka-Karba-Assaku-Järveküla-Veski-Järveveere-Järvesuu-Ülemiste järv-Lindkivi-Autobussijaam-Keskturg-Kunstiakadeemia-Sakala keskus.
Jüri – Tallinn: 6.50, 9.45, 14.00, 16.50, 18.40
Vaskjala – Jüri - Tallinn: 8.15, 15.30, 19.55
Tallinn – Jüri – Vaskjala tööpäeviti: 7.40 (Vaskjalani), 9.05, 13.15, 14.45 (Vaskjalani),
16.15, 17.45, 19.15 (Vaskjalani).

Veebruarikuu algul tegid Rae Tuletõrjeja Päästeseltsi mehed kingituse Vaida
noortele - koolimaja juurde valmistati korralik liuväli.

Tule arvutikoolitusele!
Jüri Raamatukogus
toimub järjekordne
arvutikoolitus ajavahemikul 20.-30.
märtsini.
Õpetame kasutama raamatukogude
andmebaase, tegema infootsinguid internetist, tutvustame e-posti võimalusi. Juhendaja on raamatukoguhoidja Terje Jaamul.
Ootame eelregistreerimist raamatukogu
telefonidel 6056763 ja 6056779.

Jüripäeval toimub autoorienteerumise võistlus
23. aprillil algusega kell 22.00 toimub Rae valla piirides autoorienteerumise võistlus „Jüri kihelkonna mälestussambad”. Osavõtuks saab
1.-17. aprillini eelregistreeruda Rae valla kodulehel, võistluseks registreerumine ja mandaatkomisjon toimuvad võistluse päeval.
Võistlusraja pikkus on kuni 150 km ja
võistlusrajal on kuni 15 kontrollpunkti, mis
läbitakse etteantud järjekorras. Kontrollpunkti asukoha määramiseks saab võistkond foto
endise Jüri kihekonna territooriumil asuva mälestussamba või –kivi kohta.
Võistlusel saavad osaleda kaheliikmelised võistkonnad, kusjuures vähemalt üks võistkonna liikmetest peab olema Rae valla elanik.
Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses kasutataval sõiduautol või sama klassi väikeveoautol (registrimassiga mitte üle 3500 kg).
Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kohustuslik liikluskindlustus.
Paremusjärjestust peetakse kolmes grupis:
§ üldparemusjärjestus, kus arvestatakse
kõikide võistkondade tulemused;
§ noorvõitlejatega (kaassõitja vanus on alla 16 aasta) võistkondade paremusjärjestus;
§ ainult naisvõistlejatest koosnevate võistkondade paremusjärjestus.
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Lasteaedadega seotud aktides
on mitmed muudatused
Veebruarikuust kehtib vallas uus lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord,
alates märtsikuust on uus kord ka lasteaiamaksu määrade ja nende maksmise osas.
Senise 100 kroonise lasteaiamaksu asemel
tuleb maksta 300 krooni kuus.
Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seadusele kaetakse lasteaiamaksust lasteasutuse
majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud. Seaduse järgi ei tohi see olla suurem kui 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
Alates märtsikuust on Rae vallas lasteaiamaksu suuruseks 300 krooni kuus senise 100

MÄÄRUS
Jüri
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krooni asemel. Kuna Rae valla lasteaedades
käib ka teiste omavalitsuste lapsi, samas kui
lasteaiakohtadest on puudus, on nende laste
lasteaiamaksu määraks 20% palga alammäärast ehk siis 600 krooni kuus.
Lasteaiamaksu maksmise kohta on volikogu poolt vastu võetud otsus, et kui lasteaiamaksu ei ole tasutud üks kuu, kaotab
laps ajutiselt lasteaiakoha. Kui maksmata
on kahe kuu maks, kustutatakse laps lasteaia nimekirjast.
Mõlema akti – Rae Vallavalitsuse 31. jaanuari 2006 määruse nr.4 ja Rae Vallavolikogu
14. veebruaril vastu võetud määruse nr. 10 –
täistekstid ilmuvad käesolevas vallalehes.

14. veebruar 2006 nr 10

VA Vaheko võlglased
Seisuga 27. veebruar 2006 on VA Vahekole võlgu järgmised üürnikud, kellelt
ootame arvete õigeaegset tasumist:
1. Reino Agonen
2. Urmas Kask
3. Kersti Kurrusk
4. Tiina Kurrusk
5. Meelis Luik
6. Galina Sarnio
7. Mihhail Sergienko
8. Kadri Vakrõõm
9. Anneli Verbo
10. Eha Verbo
11. Aleksander Belov
12. Imbi Männamaa
13. Taivo Tiido
14. Terje Kukk

Rae valla jaoks on 2006
juubeliaasta

Lasteaiamaksu määrad ja maksmise kord

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 3 ja lasteaedade põhimäärused, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Käesoleva korraga kehtestatakse munitsipaallasteasutuste kuludest lastevanemate poolt tasumisele kuuluvate summade (edaspidi – lasteaiamaks) määrad ja tasumise kord.
2. Lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiamaks kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personalikulude ning õppevahendite kulude katmiseks.
3. Kehtestada lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri
andmetel Rae vald, tasumisele kuuluva lasteaiamaksu määraks 10 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.
4. Kehtestada lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae vald, tasumisele kuuluva lasteaiamaksu määraks 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.
5. Lasteaiamaks kuulub tasumisele olenemata asjaolust, kas laps käib lasteaias või mitte. Perioodil, mil vastavalt lasteaia juhatajaga sõlmitud kirjalikule kokkuleppele ei kasutata lasteaiakohta järjestikku enam kui 4 kuud, lasteaiamaksu tasumise kohustust ei ole.
6. Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab lasteaia juhataja.
7. Kehtestada, et lasteaiamaks kuulub tasumisele vallavalitsuse poolt väljastatud arve alusel möödunud kuu eest järgneva kuu 25. kuupäevaks Rae valla arveldusarvele või valla
kassasse.
8. Kui üks kuu ei ole lasteaiamaksu tasutud, siis kaotab laps ajutiselt lasteaiakoha, 2 kuu mittemaksmisel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast.
9. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 12.oktoobri 1999.a. määrus nr 93 ja Rae Vallavolikogu 24. oktoobri 2000 määrus nr 32.
10. Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses, Rae valla interneti koduleheküljel ja
ajalehes Rae Sõnumid.
11. Käesolev määrus jõustub 01. märts 2006.a.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

2006. aastal on Rae vallal
kaks olulist sündmust – 140
aastat möödub valla asutamisest ning 15 aastat valla taasloomisest.
Rae valla esimene volikogu kutsuti kokku 23.
novembril 1866. Seda päeva loetakse Rae valla sünnipäevaks ja seega on tänavu Rae vallal 140. aastapäev.
Teatavasti oli peale II maailmasõda Eesti okupeeritud ja seega Rae valda haldusüksusena ei olnud. Rae valla kui omavalitsusüksuse staatus kinnitati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Seadusega 11. juulil 1991.aastal. Tänavu täitub taasnimetamisest 15 aastat.
Nende tähtpäevade tähistamise plaanidesse kuulub Rae valla viimase 15 aasta tegemisi tutvustava raamatu koostamine ning tänast
Rae valda tutvustava DVD üllitamine.
Lisaks neile on ettevalmistamisel ka uus
Rae valla kaart. Kaardid on plaanis teha nii
voldikkaardina, kus on lisaks valla üldkaardile täpsemad, koos tänavanimedega suuremate asulate kaardid. Lisaks soovib vallavalitsus paigaldada välikaardid asulate sissesõiduteedele.
Rae vallavalitsus pakub ettevõtjatele
soodsat võimalust osaleda juubeliaasta raamatu ja kaartide väljaandmisel. Rae valla
tegemisi kirjeldavas raamatus on võimalik
osta pinda enda tutvustamiseks. Kaartide
puhul on võimalus, et firma asukoht tuuakse sellel eraldi välja. Huvilistel palume
ühendust võtta vallavalitsuse pressiesindaja Merike Mikk´uga e-posti aadressil
merike.mikk@rae.ee.
Vallavalitsus
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31. jaanuar 2006 nr 4

Lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Rae vallas
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 2.lõikest, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 4.lõikest ning Rae valla lasteaedade põhimäärustest, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kinnitada lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Rae vallas (lisatud).
2. Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ning ajalehes Rae Sõnumites.
3. Käesolev määrus jõustub 3.veebruaril 2006.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Jurist
vallasekretäri ülesannetes

KINNITATUD
Rae Vallavalitsuse
31.01.2006
määrusega nr 4
RAE VALLA KOOLIEELSESSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTU JA SEALT VÄLJAARVAMISE KORD
I Üldsätted
1. Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Rae valla koolieelsete munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteasutus)laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.
2. Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse juhataja.
3. Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta
lasteasutuses, vanema poolt kaetava osamakse suurust ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.
4. Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab juhataja vanemale lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning
informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.
5. Vanem toob lapse lasteasutusse ja viib koju talle sobival ajal, arvestades lasteasutuse päevakava. Kui lapse toob ja viib keegi teine, esitab vanem
sellekohase avalduse lasteasutuse juhatajale.
6. Lapse puudumisel haiguse tõttu enam kui kolm tööpäeva on nõutav arstitõend.
7. Juhul, kui lapsevanem ei ole eelnevalt lasteasutust teavitanud lapse puudumisest, siis ei kuulu esimene puudutud päev toiduraha mahaarvestamisele.
8. Vanem on kohustatud osa võtma lastevanemate koosolekutest ja kinni pidama laste tervisekaitse nõuetest.
II Laste lasteasutusse vastuvõtmine
1. Rae valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) võetakse vastu esmajärjekorras Rae valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi,
kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Rae vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt Rae valla haldusterritooriumi.
2. Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem juhatajale kirjaliku avalduse, lapse sünnitunnistuse ning perearsti vormikohase arstitõendi.
3. Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust.
4. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt
5. Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.
6. Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks ja kinnitatakse lasteasutuse juhataja käskkirjaga hiljemalt 5.septembriks. Muudatuse rühmade nimekirjades kinnitab juhataja käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.
7. Eelisjärjekorras võib lasteaia juhataja anda lasteaiakoha Rae Vallavalitsuse ettepanekul.
III Laste lasteasutusest väljaarvamine
1. Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
2. Lasteasutuse juhataja võib lapse lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
1.1 lapsevanema kirjaliku avalduse alusel
1.2 vanema poolt kaetav osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist
1.3 lapse põhjuseta puudumisel lasteaiast ühe kuu jooksul summaarselt rohkem kui üks nädal. Põhjuseta puudumiseks loetakse puudumist, millest
ei ole eelnevalt lasteasutust teavitatud.
1.4 koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooli minekul
3. Lasteasutuse juhataja võib lapse lasteasutusest ajutiselt välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
1.1 Vastavalt juhatajaga sõlmitud kirjalikule kokkuleppele lapsevanema avalduse põhjal, kui laps ei kasuta lasteaiakohta järjestikku enam kui
neli kuud
1.2 vanema poolt kaetav osa ei ole tasutud ühe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist
4. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
5. Lapse nimekirjast väljaarvamisest teatab lasteasutuse juhataja lapsevanemale kirjalikult kolme päeva jooksul pärast otsuse jõustumist.
6. Lapsevanemal õigus esitada vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul väljaarvamise päevast
alates. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.
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Rae Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Rae Kultuurikeskuse
kohvikuruumid aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik I korrusel üldpindalaga 151,2 m² avaliku
kohvikuteenuse pakkumiseks.
Ruumid antakse üürile järgmistel tingimustel:

•kohvikuruumide üüri enampakkumise alghinnaks on 4000 (neli tuhat) krooni kuus.
•ruumid antakse üürile 5 (viieks) aastaks.
•enampakkumise tagatisraha on 12 000 (kaksteistkümmend tuhat) krooni.
•tagastamatu osavõtutasu on 1000 (üks tuhat) krooni. Osavõtutasu on enampakkumise

tingimustega tutvumise eelduseks ning tuleb tasuda enne enampakkumise tingimustega tutvumist. Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele.
osavõtutasu ja tagatisraha tasuda hiljemalt 10.03.2006 Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120122757 Hansapangas, märkides selgituseks “Avaliku kohvikuteenuse pakkumine - enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha”.
Kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa hiljemalt 15.03.2006
kell 10.00. Ümbrikule märkida “Avaliku kohvikuteenuse pakkumine. Mitte avada enne 15.03.
2006 kella 10.15”.
Kirjalik enampakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1. pakkuja avaldus enampakkumisel osalemise kohta
2. pakkuja nimi ja kontaktandmed (asukoht, telefon, e-posti aadress jne).
3. maksekorraldused tagatisraha ja osavõtutasu maksmise kohta.
4. ruumide kasutamise eest kuus pakutav üürisumma kirjutatud numbrite ja sõnadega
(Eesti kroonides, ilma käibemaksuta).
5. kohvikuteenuse osutamise kirjeldus
6. pakkuja referents.
7. panga nimi ja arveldusarve number, kuhu tagastada enampakkumise tagatisraha.
8. pakkumise esitaja allkiri, füüsilise isiku või juriidilise isiku esindaja puhul esindusõigust tõendav dokument.
9. kinnistus, et pakkuja vastu ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning
puuduvad maksuvõlad
Pakkumine tuleb esitada eesti keeles. Ruumide ja enampakkumise tingimustega saab tutvuda Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae Kultuurikeskus (kontaktisik Kristi
Aru Tel 6056759 faks 6056 770 E-post kristi.aru@rae.ee

•

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

MÜÜGIESINDAJA
Müügiesindaja kandidaatidelt eeldame positiivset ellusuhtumist , autojuhilubade olemasolu, vähemalt keskeriharidust, tehnikahuvi, arvuti kasutamise oskust, head vene keele oskust, võimet töötada meeskonnas, vanust soovitavalt 21 –35 eluaastat. Kasuks tuleb eelnev müügitöö kogemus ja elukoha lähedus töökohale.
Pakume: huvitavat, vastutusrikast ja tulemustele orienteeritud tööd noores arenevas kollektiivis, konkurentsivõimelist palka (katseajal põhipalk, peale katseaega tulemuspalk, palgal ülempiiri ei ole)pidevat koolitust ja ametisõidukit (liikuva müügiesindaja ametikoha puhul).
CV palume saata hiljemalt 26.03. 2006 aadressil: personal@wuerth.ee,
faks 651 1201
või Vana-Tartu mnt.85, 75301 Rae vald, Harjumaa

märts 2006

Uued töötajad
Rae Vallavalitsuse juristina töötab Martin Minn. Ta lõpetas 2003. aastal Akadeemia Nord õigusteaduskonna. Martini esimeseks töökohaks oli ülikoolis õppimise
ajal Copyminn’i nime kandev reklaamibüroo, kus ta oli mitu aastat ametis
copywriterina. Aastatel 2002-2003 oli
Martin Minn Rapla Maakonnas asuva Käru Vallavalitsuse vallasekretär ja aastatel
2003-2005 AS Andmevara jurist. Enne
Rae Vallavalitsuses tööle asumist oli ta
Ahtri tn. notaribüroos jurist. Martin Minn
on vallaline.
Rae Vallavalitsuse Maa-ameti vanemspetsialistina töötab Karen Klandorf.
Karen lõpetas 2005. aastal Eesti Põllumajandusülikooli maakorralduse eriala ja jätkab samas (uue nimega siis Eesti Maaülikoolis) magistriõpinguid kinnisvara planeerimise erialal. Ta on olnud lühikest aega ka Tartus OÜ EstKinnisvara maakler.
Karen Klandorf on vallaline.

Veebruarikuu volikogu
töötas öötundideni
14. veebruaril ehk sõbrapäeval toimunud volikogul ei hiilanud volikogu liikmed heatahtlikkusega. Pea öötundidesse veninud istungil
pidurdasid asjalikku arutelu volikogu liikmete iroonilised arvamused nii vastasleeri kuuluvate poliitikute, vallaametnike kui demokraatia teemadel.
Olulisematest teemadest olid arutelu all
eelarveküsimused, uue lasteaiamaksu määra
kehtestamine, vallavaraga seotud küsimused.
Samuti võeti vastu otsus maamaksust vabastamise kohta ning vaieldi selle üle, kas ja mil
määral peaks volikogu delegeerima vallavalitsusele teatud küsimuste puhul otsustusõigusi. Istungi lõpetasid päevakorrapunktid, mis
olid seotud erinevate katastriüksuste jagamise või liitmisega, samuti algatati ja kehtestati mitmed detailplaneeringud.

Mööblitarvikute müügiga tegelev ettevõte
Vaidas otsib

LAOMEESTÕSTUKIJUHTi.
Sobivuse korral korralik
töö ja hea palk.
Tel. 5226888 või
kristjan@alpek.ee

märts 2006
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Reaalkool saab käesoleval aastal
125 aastat vanaks!

Detailplaneeringu avalik
väljapanek
Rae Vallavalitsus teatab järgmise
detailplaneeringu avalikust väljapanekust 28. veebruarist kuni 14.
märtsini 2006:
Suuresta küla Vanatammi kinnistu maatükk I

•

Detailplaneeringuga nähakse ette Vanatammi
kinnistu maatüki I osaline maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning jagamine elamukruntideks.
Detailplaneeringutega saab tutvuda igal tööpäeval Rae vallamaja II korruse fuajees, Jüri alevik Aruküla
tee 9. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringute kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 14.
märtsiks kella 17.00 või e-posti aadressil info@rae.ee.

•

Seoses kooli juubeliga kutsun Rae vallas elavaid Reaalkooli vilistlasi koolile appi.
Teatavasti remonditi meie kool kapitaalselt 5 aastat tagasi. Renoveerimise projektis nähti koolile ette ka tänapäevane invalift. Remondi käigus rajati invalifti šaht, kuid poliitiliste tõmbluste tõttu jäi lifti paigaldamine ära, kuna vajalikke vahendeid ei jätkunud ja
raha juurde ei eraldatud.
Tänavu 29. septembril tähistab
Reaalkool oma 125. sünnipäeva ning sel
puhul on MTÜ Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts, mis koondab endas kooli vilistlasi, tulnud välja ettepanekuga

kinkida koolile lift. Lifti orienteeruv
maksumus on 700 000 krooni. Kool on
lubanud panna kõigi annetajate nimed
lifti ukse kõrvale metalltahvlile.
Eraisik saab annetuse deklareerida
ja sellelt summalt tagasi tulumaksu. Kui
annetades lisada maksekorraldusele isikukood, siis kajastub annetus juba eeltäidetud deklaratsioonil. Ja siis kõige
tähtsam, mida annetamiseks vaja: Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi
sihtkonto on SEB Eesti Ühispank
10220019989018.
Raivo Uukkivi
Reaalkooli vilistlane

Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Rae küla Tulbi tee 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 20. detsembri 2005 otsusega nr 47
Järveküla küla Teeääre kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 28. detsembri 2005 otsusega nr 53
Jüri alevik Ehituse tn 7 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. jaanuari
2006 korraldusega nr 14
Järveküla küla Metsa kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. jaanuari
2006 otsusega nr 58
Lagedi aleviku Jüri tee 7 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 24. jaanuari
2006 korraldusega nr 116
Rae küla Rõõla kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 81
Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 82
Jüri aleviku ussivälja kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 21. veebruari 2006 korraldusega nr 227

•

•
•

•
•
•
•
•

Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:

•

Lehmja küla Väljaotsa kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 28. detsembri 2005 otsusega nr 56. Detailplaneeringuga on kavandatud 2 ühepereelamukrunti,

1 kahepereelamukrunt, 2 ridaelemukrunti, 2
haljasala krunti, 1 tootmismaa sihtotstarbega
krunt trafoalajaamale ning 5 liiklusmaa krunti. Planeeritava kinnistu suurus on 1,6 ha.
Järveküla küla Kase I kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 28. detsembri 2005 otsusega nr 54. Detailplaneeringuga on kavandatud 5 kolmekorruselise korterelamu krunti, 2 liiklusmaa sihtotstarbega
krunti, 1 üldmaa krunt haljasala ja spordiplatsi rajamiseks ja 1 tootmismaa sihtotstarbega
krunt. Planeeritava ala suurus on 1,2 ha.
Kadaka küla Araka kinnistu maatüki 2 detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 28. detsembri 2005 otsusega nr 55. Detailplaneeringuga on kavandatud 9 ühepereelamu krunti ja
3 liiklusmaa sihtotstarbega krunti. Planeeritava ala suurus on 1,91 ha.
Peetri küla Läike tee 5, 7 ja 10,
Kaasikusalu, Kaasiku II ja Mäetamme kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. jaanuari 2006 korraldusega nr 84. Detailplaneeringuga on kavandatud 25 äri – ja tootmismaa
sihtotstarbega krunti, 8 tootmismaa krunti ning
7 liiklusmaa sihtotstarbega krunti. Planeeritava ala suurus on 17,1 ha.
Lagedi aleviku Aurusauna kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10. jaanuari 2006 korraldusega nr 38. Detailplaneeringuga on kavandatud 10 üksikelamu krunti, 4
liiklusmaa krunti, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt ja 1 üldmaa sihtotstarbega krunt avaliku kasutusega puhkeala rajamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 2,85 ha.
Peetri küla kooli ja lasteaia maaala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 24. jaanuari 2006 korraldusega nr 115. Detailplaneeringuga on kavandatud 16 krunti, nendest 1 krunt

•

•

•

•

•

sotsiaalmaa sihtotstarbega kooli ja lasteaia ehitamiseks, 1 krunt sotsiaalmaa sihtotstarbega tervishoiu ja sotsiaalhoolekande asutuste ehitamiseks, 4 üksikelamu krunti , 1 korterelamu krunt,
1 haljasala krunt ning 5 transpordimaa krunti.
Planeeritava kinnistu suurus on 7,55 ha.
Aaviku küla Vana-Aaviku III ja
Vanessa kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 78. Detailplaneeringuga on
kavandatud Vana-Aaviku III kinnistule 4 üksikelamu krunti, 1 üld- ja liiklusmaa sihtotstarbega
krunt ning 2 maatulundusmaa sihtotstarbega
krunti. Vanessa kinnistule ehitusõigust ei ole
määratud. Planeeritava ala suurus on 9,47 ha.
Tuulevälja küla Mätliku II kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 79. Detailplaneeringuga on planeeritud jagada kinnistu 2 ühepereelamu krundiks ja üheks avaliku kasutamisega liiklusmaa krundiks. Planeeritava ala suurus on 5176 m².
Järveküla küla Teoni IV kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 80. Detailplaneeringuga on kavandatud 22 üksikelamu krunti, 4 ridaelamu krunti, 2 krunti haljasala ja mänguplatsi rajamiseks ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt ja 1 liiklusmaa krunt. Planeeritava ala suurus on 11,3 ha.
Peetri küla Kasemetsa 2 kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21. veebruari 2006 korraldusega nr 226. Detailplaneeringuga on kavandatud 7 korterelamu krunti, 1
tootmismaa sihtotstarbega krunt ja 4 liiklusmaa
krunti. Planeeritava ala suurus on 2,8 ha.
Kehtetuks on tunnistatud Lagedi aleviku
Sillaotsa kinnistu detailplaneering, selle aluseks on Rae Vallavolikogu 14. veebruari 2006
otsus nr 77.

•

•

•

•
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Falck lahendas peretülisid ja tegeles öörahu tagamisega
Erakorralised sündmused


1. veebruaril helistati politseist ja paluti
minna liiklust reguleerima Vaskjala bussipeatuse juurde, kus sõiduauto Volvo otsa sõitnud
10-aastasele lapsele. Kohale oli kutsutud kiirabi. Enne ekipaaži kohale jõudmist toimus samas kohas veel teinegi avarii, kui sündmust
vaatama jäänud ja aeglustanud sõiduautole
Opel sõitis tagant otsa sõiduauto Mazda.
 4. veebruari õhtul oli tulekahju Aaviku külas
Vana-Aaviku maja nr 16 ühes korteris, kus meesterahvas oli suitsu käes hoides uinunud. Kohapeale kutsuti kiirabi, kes viis mehe haiglasse.

Politseile üle antud õigusrikkujad
 4. veebruaril saadi Falcki juhtimiskeskuselt info, et Assakul hulgub keegi majade vahel. Kohale jõudes ja jälgi mööda liikudes peeti kinni alkoholijoobes mees, kes anti üle politseile.

Avalik kord


1. veebruari õhtul helistati, et poisike-

Politsei otsib tööriistade
ja kaablivargaid
 12. veebruaril varastati Lagedi alevikus
Piiri tänava ehitusobjektilt penoplasti.
 14. veebruari öösel varastati Jüris Laste
tänaval ehitussoojakust elektrilisi tööriistu.
 17. veebruaril varastati Jüris Mõisa teel
ehitusjärgus eramust elektrikaablit.
 Ajavahemikul 18.-19. veebruarini varastati Järvekülas Aasa põigis ehitusobjektilt tööriistu.

sed veeretavad Kirikumõisa pargis valgustuskuplit. Poisid peeti kinni ja nende isikud
tuvastati.

4. veebruari õhtul vajati abi hostelis
“Caravan”, kuna keegi oli ära lõhkunud kupli. Kohapeal selgus, et lauas istuv seltskond
oli nõus tasuma tekitatud kahju 600 krooni ja
lahkuma.
 9. veebruaril lahendati peretüli Vaidas,
Vana-Tartu mnt. 17 majas asuvas ühes korteris. Alkoholijoobes naisterahvas kurtis, et mees
tulevat talle kallale. Mees magas samal ajal
rahulikult voodis. Politseist öeldi, et kui naine soovib, siis tulgu järgmisel päeval avaldust
kirjutama.
 11. veebruari öösel helistas Jürist naisterahvas, et Ehituse 6 juures loobib seltskond
lumega aknaid. Kohapeal kedagi tabada ei õnnestunud.
 12. veebruari öösel teatati, et Jüris Aruküla tee 49 ühes korteris rikutakse öörahu, kuna mitmendat päeva käib pidu ning korteris
on lärm ja vali muusika. Pidulised kutsuti korrale, info edastati politseile.

 15. veebruari õhtul teatati, et Vaidas Vana-

Tartu mnt. 7 ühes korteris käib mitmendat päeva kõva pidu ja vali muusika. Korteris olnud
ema ja täiskasvanud tütar pidutsesid, kuna ema
sai vanglast välja. Pidulised kutsuti korrale.
 19. veebruari öösel teatati politseist, et Jüris Ehituse 6 kolmandal korrusel lärmab joobes seltskond. Inimesed kutsuti kohapeal korrale, info edastati politseile.

Muud sündmused
 10. veebruari õhtul tungis Vaidas, VanaTartu mnt. 9 ühes korteris meesterahvas kallale oma elukaaslasele. Ekipaaži saabudes oli
mees juba kodust lahkunud. Kannatada saanud naine politseid ei soovinud.

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

Rae konstaablijaoskonnas saab tööd

KONSTAABEL
Tööülesanded:
Teenistuspiirkonnas (Rae, Kose, Kõue, Raasiku vallad) elanike turvalisuse ja avaliku korra
tagamine; avalduste ja teadete lahendamine; kuritegevuse ennetamine ja tõkestamine; õigusrikkumiste toimepanemist soodustanud põhjuste ja tingimuste kõrvaldamine; elanikkonna
kaasamine politsei abistamisele; informatsiooni kogumine ja analüüsimine süütegusid soodustavate põhjuste, tingimuste ja isikute kohta; muude kohustuste täitmine, mis tulenevad
konstaabliteenistuse juhendist jt. konstaabli tööd reguleerivatest õigusaktidest.
Nõuded kandidaadile:
Politseiline kutseharidus vanempolitseiametniku kvalifikatsiooniga või kõrgharidus;
Eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keel oskus politseitööalase sõnavara valdamisega;
Arvutikasutamise oskus;
B-kategooria juhiload.
Pakume:
huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
ametipalka ning muid avaliku teenistuse seadusest tulenevaid lisatasusid;
kaasaegseid töötingimusi.
ametikorterit Kõue vallas
Lisainformatsioon:
Rae valla juhtivkonstaabel Margo Väina, telefon 51 66367, margo.vaina@pohja.pol.ee

Vastuvõtuajad Rae konstaablijaoskonnas
Rae valla juhtivkonstaabel Margo Väina
T 15-17, telefon 612 4655, e-mail margo.vaina@pohja.pol.ee
27. veebruaril toimus Pildiküla lähedal Tallinn-Tartu maanteel autode ahelkokkupõrge. Eesti väidetavalt suurimas kobarõnnetuses sai kaks inimest kergelt vigastada,
õnnetuses osales üle 10 auto.

Vanemkonstaabel Kadi Kuuseoja
E 10-13 ja K 15-19, telefon 612 4655, kadi.kuuseoja@pohja.pol.ee
Noorsoopolitseinik Alla Zulinskaja
N 14-16.30, alla.zulinskaja@pohja.pol.ee
Politsei asub Jüris, Aruküla tee 9. Telefonid 612 46 55 ja 110.
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Päästeamet kutsub lapsi osalema omaloomingu võistlusel
…Mul on ka oma unistus. Olen tüdruk, kelle sooviks on aidata abivajajat. Minu arusaamine päästetöötajast on tavalisest teistsugune. Või
mine tea. Mina ei pea päästetöötajaks ainult tuletõrjujat, vaid ka politsei-, meditsiini-, ja sotsiaaltöötajat, hingeabiandja, lasteaiaõpetaja,
turvakodu töötajat, sõjaväelast… Ühesõnaga kõiki neid inimesi, kes puutuvad kokku abivajavate inimestega, kelle töö sisuks on aidata hädasolijat. Mõiste päästetöötaja on minu jaoks suurema tähendusega.....
Hanna Mark, 8 klass, Kadrina Keskkool, Lääne-Virumaa
Juba neljandat aastat korraldab Päästeamet koostöös maakondlike päästeasutustega ja tuletõrjeseltsidega lastele päästeteemalise omaloomingu
võistluse.
Loominguvõistlusest on tekkinud suur ühine traditsioon kõikidele päästeasutustele. Tänu koolide ja lasteasutuste aktiivsele huvile ja tublidele
juhendajatele on üleriigiline päästeala laste loominguvõistlus suurepäraselt alati õnnestunud. Lisaks joonistustele ja kirjatöödele on võistlusele saadetud põnevaid meisterdusi tuletõrjetehnika alalt ja geniaalseid animatsioone tuleohutuse teemal, raamatuid, savist küünlajalgu, ohutusteemalisi
lapitekke, lauamänge.

Loominguvõistluse eesmärk on anda lastele võimalus arutleda tuleohutuse teemadel ning päästja elukutse ja päästealale omaste väärtuste (abivalmidus, julgus, koostöö, hea kodanik olemine) teemadel. Samuti soovitakse tähelepanu juhtida kevadisele
kulupõlengu perioodile.
Loominguvõistlus viiakse läbi neljas vanuseastmes:
* koolieelsed lasteasutused
* algklasside õpilased
* põhikooli õpilased
* gümnaasiumi õpilased
Võistlustööd võivad olla:
* kujutava kunsti tööd (joonistused)
* kirjatööd (esseed, luuletused jne.)
* muu looming (meisterdused, animatsioonid, laulud, jne.)
Loominguvõistluse teemad on järgmised:
1. HÄDAABINUMBER POLE NALJANUMBER
2. LEIDSIN LÕHKEKEHA, MIS NÜÜD TEHA!
3. SUITSUANDUR (TULETEKK, TULEKUSTUTI) PÄÄSTIS ...
4. NUBLU – MINU SÕBER
5. MINA – EESTIMAA PARIM PÄÄSTJA AASTAL 2020
6. KUI JUHTUB (LOODUS)ÕNNETUS ON IGA ABIKÄSI OLULINE
7. TULI – KAS LOODUSE SÕBER VÕI VAENLANE!?
8. PÄÄSTETÖÖTAJA – MEIE AJA KANGELANE

Kristiina Liiv, 5 aastane, Risti lasteaed, Läänemaa

Võistlustööd palume saata hiljemalt 3. aprilliks 2006.a. Harjumaa Päästeteenistusse aadressil Tallinn, Raua 2, 10124. Tööle palume lisada järgnevad andmed: töö autori ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed; klass/rühm ja vanus; kooli/lasteaia nimi ja aadress;
juhendaja nimi ja kontakttelefon; aastaarv
Igast maakonnast osalevad parimad tööd üleriigilises lõppvoorus Tallinnas Päästeametis, kus erinevatest asjatundjatest moodustatud hindamismeeskond valib igast vanusegrupist välja parimad tööd. Lõppvooru jõudnud töödest pannakse üles näitus ning parimad autorid saavad Päästeameti poolt auhinnad ja kutsed Päästeameti peadirektori vastuvõtule.

Päästeteenistuse teated

 12. veebruaril põles Loo katlamaja
 13. veebruaril likvideeriti Tallinn-Tar-

 1. veebruaril toimus avarii Jüri-Arukü-

tu mnt. esimesel kilomeetril autoavarii, kus
toimus seitsme auto ahelkokkupõrge
 14. veebruaril põles aiamaja Väo teel
 21. veebruaril põletati prahti Jüris, Aleviku tee 6. Põletamisest oli Häirekeskusele teatatud, aga suits oli niivõrd suur, et Jürisse sissesõit oli raskendatud
 23. veebruaril põles Maardu järve ääres
angaar. Angaariga kokkuehitatud elumaja
jäi alles.

la teel Vaskjala külas
 2. veebruaril põles Kurna külas auto
 4. veebruaril toimus põleng Aaviku külas Vana-Aaviku 16 majas, kust Rae TPSi
liige Janek Soosaar tõi majast välja mehe,
kelle kiirabi haiglasse viis.

6. veebruaril põles aiamaja SuurSõjamäel
 7. veebruaril kastsime liuvälja Vaidas
 11. veebruaril põles Suur-Sõjamäe tänaval, endise Dvigateli maa-alal maja

Peeter Böckler
Rae TPS

OLLY OÜ
TERASKATUSED
TERASKARKASSID ja
VIILHALLID
Erinevad profiilid, tarvikud
ja vihmaveesüsteemid
MÜÜK JA PAIGALDUS !
Tel.6205175, 53443388
tallinn@olly.ee
www.olly.ee
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Rae Kultuurikeskuse ruumidel
on uued rendihinnad
1. märtsist kehtivad Rae Kultuurikeskuse
kasutamisel uued rendihinnad. Konkreetsed summad sõltuvad ruumi suurusest, selle kasutamise ajast ning ka sellest, mis laadi üritus kultuurikeskuses toimub.
Erinevate ruumide rentimise soodushinnad,
mis kehtivad tööpäeviti kell 9.00-21.00, on
Ruumi nimetus

Hind EEK/tund

Suur saal

300.00

mõeldud valla allasutustele ning nendele mittetulundusühingutele ja juriidilistele isikutele,
kelle tegevus on seotud vaba aja sisustamisega
ja kellega on leping tehtud vähemalt kolmeks
kuuks. Tasuliste ürituste ja tegevuste puhul, mis
on valla elanike vaba aja sisustamiseks, on rent
10% piletite müügist saadavast tulust.
Märkused
kuni kella 18.00-ni. Hind sisaldab lava ja lava kõrvalruumide kasutamist

Koosolekuteruum

160.00

koos mööbliga

80.00
100.00
50.00
70.00

alates kella 18.00-st. Hind sisaldab lava ja lava kõrvalruumide kasutamist
soodushind
kuni kella 18.00-ni. Hind sisaldab lava, lava kõrvalruumide ja II korruse
koridori kasutamist
alates kella 18.00-st. Hind sisaldab
lava, lava kõrvalruumide ja II korruse koridori kasutamist
soodushind
kuni kella 18.00-ni
alates kella 18.00-st
soodushind
kuni kella 18.00-ni
alates kella 18.00-st
soodushind
kuni kella 18.00-ni
alates kella 18.00-st
soodushind
äriühingutele ja füüsilisest isikust
ettevõtjale
kuni kella 18.00-ni
alates kella 18.00-st
soodushind
valvega rõivistu

20.00 1 kord

riietusruum hinna sees

150.00

riietusruum hinna sees

500.00
80.00
Suur saal + rõdu

450.00

650.00

Vahefuajee

Kaaretuba
koos mööbliga
Harjutussaal
koos mööbliga

Rõivistu
Dushiruum
Dushiruum leiliruumi
kasutamisega

100.00
150.00
250.00
60.00
80.00
100.00
50.00
80.00
100.00
50.00

märts 2006

KALLID DAAMID &
HÄRRAD !
KOLMAPÄEVAL,
29.MÄRTSIL
kell 19.30 RAE
KULTUURIKESKUSES

TÄISKASVANUTE
TANTSUÕHTU
Tantsuks ilus plaadimuusika,
riietus pidulik.
Üllatusesinejad meilt ja mujalt.
Kaasa endale meelepärast
lauale, tantsupartner ja hea tuju.
SISSEPÄÄS TASUTA
Info tel.55 666 038
Eve Aunver
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Taasleidmine: Jüris tegutsevad koostöös kaks raamatukogu
Mitu raamatukogu on Jüris? Küllap meenub kohe alevi raamatukogu, aga ka kirikus leidub fond üle 500 kristliku väljaandega, millised on alates 1990ndatest võinud
Eestis jälle trükivalgust näha.
Kogu sai alguse aastal 1999 sellest, et Eestis asuva Briti Nõukogu raamatukoguhoidja
Maret Tammesalu soovis end ristida lasta. Tuli välja, et selleks on vaja läbida ristiusu aluseid tutvustav leerikool. Nii sattus Maret Jüri
kirikusse.
“Väikeses kohas pole kerge anonüümseks
jääda, kiiresti sai teatavaks minu eriala. Kiriku
juurde oli aastate jooksul toodud-annetatud kastide viisi raamatuid ja need tuli kuidagi kasutatavaks muuta. Asusin koguduse õpetaja Tanel
Otsa õhutusel neid süstematiseerima ja andmeid
arvutisse sisestama. Ruumikitsikus kummitas,
tööd tegin kiriku pisikeses kantseleis, segades
teisi töötegijaid,” muigas Maret raamatukogu
sünnivalusid meenutades.
“Tol ajal oli nimetusi kokku 300 ringis, lisaks mitmed ajakirjad. Raamatute jaoks leidsime koha kirikus sissekäigu kõrval. Väljaannete tervisele see siiski parim lahendus pole,
sest hoone on enamuse ajast kütmata,” lisas
Mart Tammesalu.
Vaatamata tagasihoidlikele hoiutingimustele leidis fond varsti peale valmimist tunnustust kui parim luterliku koguduse raamatukogu
Eestis. Maret seletab edu mitmete heade partnerite olemasoluga: “Aastast 2000 hakkasine
hankima kristlikult kirjastuselt Logos kõiki ilmunud raamatuid kahes eksemplaris. Eriti huvipakkuvaks pean Rahvusraamatukogu väikest
annetust. Neilt on saadud väliseestlaste jätkväljaanne Eesti Kirik, mis ilmus Kanadas peale
teist maailmasõda kuni 80ndate aastateni.”
Mõne aasta pärast saabus fondi asutaja elus
periood, mil vabatahtliku kogudusetöö jaoks jäi
pere kõrvalt aega napiks. Varustajaameti võttis
üle lugemishuviline Piret Riim, kel oli Tallinna elanikuna lihtne erinevatest kauplustest sobivat kirjandust otsida. Teda hämmastas, et enamikes poodides seisavad ühises riiulis köited
eri usundite teemal läbisegi esoteerikaga, nii et
tavaostjal on raske eristada, mis on mis.

“Hindan meie erialaraamatukogu seetõttu, et see kõlbab hariduse täiendamiseks kristluse vallas,” on 2002. aastal võhikuna leerikooli tulnud, täna kirikuametis töötav Piret
heale võimalusele tänulik ajal, mil meie kultuuripärandi ühe osaga saab Eestis arvestatavalt tutvuda küll leeri- ja kõrgkoolis, nende
vahepeal haigutab aga suur tühjus.
2005. aasta lõpus leidis koguduse raamatukogu taas sõna otseses mõttes “hoidja”, kui Jüri alevi raamatukogu töötaja ja koguduse liikme Terje Jaamuli profipilk märkas kirikuriiulis
katkiste selgadega lauluraamatuid. “Nad otse
kisendasid: võta ja paranda meid ära,” selgitab
Terje, miks ta hakkas köiteid mitmekaupa koju kiletamisele võtma. Alevi raamatukoguhoidjana tunneb ta oma lugejaid ja oskab kirjandust
soovitada. Nii mõnegi inimese huvidele jäi alevi raamatukogus pakutavast kristlikust kirjandusest väheseks ja Terje teadis, kust abi leida.
“Ükski raamatukogu ei jõua endale muretseda kõiki ilmuvaid väljaandeid, mõttekas
on omavaheline koostöö. Kahest kogust kokku võib lugeja hankida arvestatava religioonialase teadmistepagasi. Koguduse raamatukogu kaudu saab kristlusele pilku heita nii luterlikust, baptistlikust, nelipüha kui ka katoliiklikust ja õigeusu vaatepunktist. Budismi, hinduismi ja muid mittekristlikke usundeid käsitlevate teoste kaudu alevi raamatukogust võib
lugeja aimu saada, mis üldse usundeid eristab
ja mis ühendab,” selgitas Terje Jaamul.
Olgu öeldud, et esimesed rahvaraamatukogud Eestis kasvasid 1840ndatel välja just
kirikute raamatukogudest. Tänane Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots tähtsustab nii raamatukogu täiendamise järjepidevust kui teoste sisulist kontrollitust ja kvaliteeti ning on rõõmus, et kristlik sõnum saab kirikuseinte vahelt
kaugemale levida.
Milles õieti seisneb kristlik sõnum? Pole
ime, et seda alati ei teata. On ju meie hilisajaloos
olnud aeg, mil kristlikku trükisõna lausa hävitati. Õnneks on Piibli eesti keelde tõlkimise hällis Jüris lood täna nii, et alevi raamatukogus on
võimalik tutvuda koguduse raamatute nimekirjaga, koguduse raamatuid saab siit laenutada

Paljude jaoks võib olla üllatus, et Jüri kirikus
on oma väike raamatukogu, mis ootab kõiki lugemishuvilisi.

Jüri koguduse
raamatukogu
kirikus on avatud
T 11-15 ja K 15-19.
Jüri alevi
raamatukogu on avatud
E K 10-18,
T N R 10-17,
aprilli lõpuni ka
L 10-14.
Tere tulemast!
Terje Jaamuli kaudu, kes oskab nii mõndagi ka
soovitada. Osa tuleb siiski endal avastada.
“Raamatukoguhoidja töö kohta arvatakse,
et see võimaldab läbi lugeda kõik fondis olevad raamatud,” on ka Maret Tammesalu müüdiga tuttav. “Ega ikka ei võimalda küll! Selleks tuleb leida eraldi aeg. Sellise aja olemasolu teeks mindki rõõmsaks, sest lugemistväärivat on palju. Usun, et huvi tekib teilgi, kui
lähete tutvuma kohapeale Jüri kirikusse, alevi raamatukokku või internetilehtedele aadressil www.jyri.lib.ee (alevi raamatukogu) ning
www.eelk.ee/juri (koguduse raamatukogu).”

Würthi galeriis on avatud Hendrik Relve fotonäitus
10. veebruaril avati Würthi Kunstigaleriis
Hendrik Relve (pildil) fotonäitus “Helmeid maailma loodusest”.
Näitus on kokku pandud fotodest, mis tehtud
maailmarändudel paari
aastakümne jooksul. Nagu
ütleb autor, on iga foto taga sadu kilomeetreid rännuteid ja sadu pildistatud kaadreid. Suureformaadilistel fotodel on
näha looduse imesid kõigilt viielt kontinendilt
- maakera erinevatest loodusvöönditest: liustikust, taigast, igihaljast metsast, kõrbest, sa-

vannist ja džunglist. Kaamera ette on jäänud
ka nendes paikades elavate põlisrahvaste esindajad. Väljapanek on koostatud lootuses pakkuda vaatajale silmailu ning teda avastamisretkedele kaasa kutsuda.
Hendrik Relve on Eesti Põllumajanduse
Akadeemias õppides saanud metsanduse ja
Tartu Ülikoolist ajakirjanduse diplomi. Ta ise
nimetab end meeleldi loodusemeheks. Ta on
tegelenud üle 20 aasta loodushariduse edendamisega Eestis ning esinenud meedias selleteemaliste artiklite ja saadetega.
Würthi kunstigaleriis jääb näitus avatuks kuni 31. märtsini.

Piret Riim
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Tõrukeses algas uus aasta hoogsalt
Selle aasta esimese paari kuu jooksul on
Tõrukese lasteaia lapsed palju jõudnud.
Kui jaanuarikuus uuriti rahvapille ja elati kaasa teatrietendusele, siis veebruarikuu tõi kogu lasteaiaperele kaasa mitmeid
huvitavaid väljasõite.
18. jaanuaril käis Margus Veenre lastele
rahvapille tutvustamas. Lapsed nägid-kuulsid
huvitavaid vanu pille: torupill, erinevad sarvepillid, parmupill, karjapoisi vilepillid. Kohtumise lõpetas vahva ettevõtmine, kus lapsed
said mängida ühises orkestris.
25. jaanuaril oli lasteaias lemmik-kaisulooma päev, kus iga laps sai kaasa võtta oma
kõige-kõige kallima mänguasja. Koos lastega
olid sel päeval lasteaias väga põnevad loomi,
keda tutvustati ka teistele mängukaaslastele.
Üheskoos peeti saalis lõbus mängupidu ja osa
loomi leidis koha näitusel.
26. jaanuaril tekitas palju elevust MikuManni Lasteteater etendusega «Kes ei tööta, see ei söö». 2. veebruaril tähistati lisaks
Tartu Rahulepingu aastapäevale lasteaias ka
küünlapäeva. Koolimineva rühma lapsed
meisterdasid ise värvilisi küünlaid ja nendest sai kokku tore näitus ka teistele vaatamiseks.
Vastlapäeva ürituste raames käisid nooremate rühmade lapsed Lagedi Ratsaspordibaasis hobustega ratsutamas. Väiksemate jaoks
oli omaette elamus juba see, et terve rühmaga
võeti ette ühine bussisõit. Hobustega kohtumisest ja vastlasõidust rääkimata...
Kaks vanemat rühma käisid vastlapäeva tähistamas Saku vallas Rehemetsa talus.
Nii kasvatajatele kui lastele pakkus unustamatu elamuse see, et pererahval oli kogu
vastuvõtt peensusteni läbi mõeldud. Lahkelt
näidati, kuidas hobuse eest hoolitseda ja kui-

Vastlapäeva kommetega seotud reesõit oli elamuseks nii lastele kui kasvatajatele.

das teda ree ette rakendada. Lapsed uudistasid lambaid ja isegi üks kana munes laste
rõõmuks. Samas oli väga oluline koht vastlapäeva kommetel – reesõit, kelgutamine,
vurride tegemine, köievedu ja muud mängud rehetares. Köieveo võitjat ootas veel eriline auhind – tasuta ratsutamistund. Taluperenaise poolt pakutud tee ja vastlakuklid
maitsesid oivaliselt.
Eesti Vabariigi 88. aastapäeva tähistati lasteaia saalis tujuküllase kontserdiga ja esmaspäeval, 27. veebruaril külastas lasteaia koolirühm Toompeal riigikogu.

Rehemetsa talus võis lambaid päris lähedalt
uudistada.

Koolide moeshow võit kuulus Kehavärvidele
27. jaanuaril kohtusid valla koolinoored Rae
Kultuurikeskuses iga-aastasel koolidevahelisel moeshow´l. Seekordseks teemaks oli Flash
of Flight, moeshow moto kõlas aga nii - ole
loomade vastu sõbralik, ära kanna neid!
Moeshow eel toimus kohtumine haridusja teadusministri Mailis Repsiga, kes ütles ka
moeshow avasõnad. Žürii koosseisus Enn
Mänd, Jana Kensap, Mart Võrklaev (Jüri Gümnaasiumi vilistlane, endine õpilasomavalitsuse esimees) ja Aare Pai (üritusturundusfirma
Meelemahuti esindaja) hindas osalejaid kahes
vanusekategoorias: 5.-8. klass ja 9.-12. klass.
Nooremas vanuserühmas võitis Jüri Gümnaasiumi 7A klass alateemaga Underwater,
vanemas grupis oli võidukas Jüri Gümnaasiumi 10B klass alateemaga Kehavärvid. Show´l
valiti ka parimad nais- ja meesmodellid, kelleks osutusid noorematest Merli Aron ja Rasmus Onkel ning vanematest Triin Turro ja
Henri Nõmm.

Vanemas vanusegrupis võitis Jüri Gümnaasiumi 10B klass, fotol vasakul parima modellitiitli
saanud Triin Turro.
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Lagedi alevikus
postkontori majas
ootab sisustatud

juuksuritöökoda
inimest,
kes võiks ümbruskonna rahvale juuksuriteenust pakkuda.
Kontaktid:
jaana500@hotmail.com või
tel 55 671 860

Shindo massaaž.

Taaramäel peeti kostüümipidu
Sõbrapäeval kogunesid Taaramäe lasteaia saali terve suur trobikond erinevaid tegelasi.
Omavahel said sõpradeks nii metsaloomad kui multifilmikangelased, roosades pitsidessatsides printsessid ja päris ehmatavate maskidega tegelaskujud. Üheskoos lauldi ja tantsiti ning vaadati rühmade kaupa, kes kostüümipeole tulnud olid. Päeva lõpetas diskotund,
iga väike sõber sai peol osalemise eest tänutäheks kingituse.

Konkurss “Rae valla laululaps 2006”
Selle aastane Rae valla laste lauluvõistlus
toimub 7. aprillil Rae Kultuurikeskuses.
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Rae vallas elavad (registreeritud) lapsed olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.
Võistlusel tuleb esitada 1 laul. Noori lauljaid hindab žürii, iga vanusegrupi kolm paremat poissi ja tüdrukut saavad auhinnad. Vastavalt ette antud kvoodile, mis tuleneb vallas
registreeritud laste arvust, on žüriil võimalus
saata igast vanusegrupist 2 laululast esindama

Rae valda lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2006”.
Tänavu võistlevad Harjumaa parimad laululapsed Keilas, lauluvõistluse lõppvoor toimub 29. aprillil
Rae valla laste lauluvõistlusel osalemiseks
tuleb täita ankeet ning saata või tuua see hiljemalt 27. märtsiks Rae Kultuurikeskusesse
aadressil Aruküla tee 9, Jüri 75301. Ankeete
ja võistluse juhendeid saab Rae Kultuurikeskusest ning Jüri, Vaida ja Lagedi raamatukogudest, samuti e-maili teel kristi@rae.ee

Kaovad valud peast,
kaelast, seljast, kõhust,
jalgadest; kaob stress.
Tule ja veendu ise!
Tel 56 622 785, Heinar

Müüa tuntud
firmade väga vähekasutatud naiste
riideid 10 kg/kotis.
Äri lõpetamine,
hind 300-450kr/kott, tingi!

Info 5015080

Tsirkus tõi Jürisse
karu ja boamao

Vajatakse töölisi
puitbriketi
tehases:

18. veebruari päeval rõõmustasid, ehmatasid
ja vaimustasid Rae Kultuurikeskuses pealtvaatajaid nii tsirkuseartistid kui loomad.
Peterburi tsirkuse etendust oli vaatama
kogunenud üle 200 inimese. Klouni poolt sissejuhatatud vaatemängus esinesid ka
žonglöörija, tuleneelaja, akrobaatika- ja mõõgatrikke näitavad artistid. Lapsi võlusid eelkõige loomade esinemisnumbrid, sest rulaga
sõitvat koera, väänlevat boamadu ja laulvat
karu ei näe ju iga päev.

briketi pakkija/
pressi operaator.
Tasu tükitöö alusel.
Töö toimub Kiili vallas
Nabalas, väljaõpe kohapeal.

Info 56291000,
Vegali Grupp OÜ.
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Eesti Äiksevaatlejate Võrk ootab huvilisi
Äikest esineb Eestis aastaringselt, kuid kõige
sagedasemad on tugevad piksehood ja nendega kaasnevad ohtlikud nähtused siiski soojal
poolaastal, eriti suvekuudel. Ehkki suured rahesajud, tugevad tormi-iilid ning keeristormid
leiavad sageli kajastamist nii kohalikus kui
üleriigilises ajakirjanduses, puudub juba aastakümneid koordineeritud süsteem äikse, ohtlike nähtuste ja nende tekitatud kahjustuste
kohta info kogumiseks.
Selline info on aga vajalik, et hinnata äikesenähtuste esinemissagedust ja nende tekitatud kahjustuste ulatust. Kokkuvõttes võib
see olla abiks ekstreemsete nähtuste detailsemale uurimisele ning täpsemale prognoosimisele tulevikus.
Seepärast on Tartu Ülikooli geograafiainstituudi tudeng Sven-Erik Enno koostöös TÜ
Geograafia Instituudiga algatanud uue üleriigilisi äiksevaatluste projekti, kus on oodatud
osalema kõik ilma- ja loodushuvilised sõltumata vanusest ning tegevusalast.
Vaatlustega liitujate ülesandeks on äikeste ja nendega kaasnevate ohtlike nähtuste ning
kahjustuste registreerimine oma kodukohas.
Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat ilmavaatluskogemust või põhjalikke teadmisi äikesest, oluline on vaid huvi ja valmisolek lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks.
Kõik projektis osalejad saavad eestikeelsed vaatluslehed ning juhendi, mis kirjeldab
täpselt, mida ja kuidas vaadelda ning kuhu
andmed märkida. Vastavalt võimalustele võib
piirduda väiksema arvu oluliste vaatlustega
või viia läbi ka detailsemaid lisavaatlusi.

Kõige olulisemate vaatluste teostamiseks
pole vaja mingeid instrumente peale tavalise
kella äikse alguse- ja lõpuaegade määramiseks. Ideaalis peaks kõik vaatlused olema teostatud samas kohas (vaatleja kodukohas), kuid
see pole hädavajalik, näiteks suvel nii linnakui maakodus viibivad inimesed võivad vaadelda vaheldumisi mõlemas.
Osaleda võivad ka need huvilised, kel pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia, sel
juhul märgitakse vastavale lehele kuupäevad,
mille kohta andmed puuduvad. Kogutud andmeid võivad vaatlejad saata vastavalt võimalusele tavaposti või e-mailiga, pärast igat äikest, iga kuu lõpus või kogu suve andmed sügisel korraga.
Äiksevaatluste teostamine annab igale loodushuvilistele võimaluse osaleda teaduslikult
olulise ja vajaliku info kogumises ning saada
samal ajal ka lihtsamat sorti loodusvaatluste
teostamise kogemus. Kuna äike pole meil isegi suvel igapäevane nähtus ning vaatlusmetoodika on võimalikult lihtne, ei tohiks vaatlustes osalemine muutuda liialt aega nõudvaks
või koormavaks.
Kõik, kes soovivad äiksevaatlustes osaleda, saavad oma nõusolekust teatada 1. aprillini 2006 aadressil Sven-Erik Enno, Tartu
Ülikooli Geograafia Instituut, Vanemuise 46326, Tartu, 51014 või e-mailiga aadressil
seenno@ut.ee. Internetis saab loodava vaatlusvõrgu kohta infot ka aadressilt http://zone.
ee/funnelcloud/aiksevaatlus.htm.
Ootame aktiivset osavõttu nii täiskasvanute kui kooliõpilaste seas!

Sinu Mets - metsaomaniku nõustaja
Ilmus metsandusliku ajalehe Sinu Mets
uus lehenumber. Ajaleht Sinu Mets ilmub Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ning seda jagatakse tasuta
maakondade keskkonnateenistustes ja
vallavalitsustes.
Uue lehenumbri teemad: metsasektori konkurentsivõime, madalaboniteediliste raiesmike uuendamine, tehnovõrgud erametsas, metsade kaugseire, maaomaniku õigused jahipidamisel, talumetsa majandamise konkurss 2006, metsamajandamiskava koostamise finantseerimise uus kord, põllumajandusmaa metsastamise toetus, metsamajanduse ja
maaparanduse toetamine. Samuti on ära
toodud mõnede metsaühistute tutvustused, kirjutatud nende tegevusest ja edasistest plaanidest. Lisaks on uues
lehenubris palju soovitusi ja selgitusi.
Piiratud eelarve tõttu kahjuks ei saa
ajelehte tellida. Kõik soovijad peavad
leidma võimaluse läbi astuda keskkonnateenistusest või vallamajast. Ajalehe
väljaandja on MTÜ Ristikhein ja selle
postiaadress on Maarja, 49 102 Jõgevamaa. Koduleht internetis: www.hot.ee/
sinumets ning e-posti aadress:
sinumets@hot.ee
Oodatud on kõik metsanduslikud küsimused ja ettepanekud järgnevate lehenumbrite koostamiseks.
MTÜ Ristikhein

Otsin kliendile 2-toalist üürikorterit
Jüris või Kiilis
Usaldusväärne maaklerteenus
Kinnisvaraeksperdilt ost, müük, üürimine

Külli Siil
626 4255
56 576 619
kylli.siil@bpe.ee
www.bpe.ee
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1864. aastal joonistas Johann Rudolph Berendhoff tiitelpildi ajalehele Eesti Postimees. Pildil on kujutatud Jüri kihelkonna maastikku.

Rae valla tuntud inimesed läbi ajaloo
Maalikunstnik ja graafik
Johann Rudolph
Berendhoff (1827-1873)
Johann Rudolph Berendhoff sündis ja
veetis oma lapsepõlve Jüri kihelkonnas Vaskjala vesiveski möldritalus. Ta sündis 4. augustil 1827. aastal Mart Berendhoffi kolmanda lapsena. Mart Berendhoffi peres oli viis
last: Adam Magnus (sünd.1822), Anna
Margaretha (sünd.1825), Johann Rudolph
(sünd.1827), Helene Christine (sünd.1831),
Amalia (sünd.1834).
Mölder Mart Berendhoff oli Rae mõisa
endise kangru ja Saba kõrtsmiku Berend
Martoffi poeg. Haridust pooldava mehena soovis ta kõigile oma lastele anda head koolitarkust. Varkult leseks jäänuna hooldas tema lapsi nende võõrasema Lena.
Algse koolihariduse said lapsed kodus.
Arvatavasti oli õpetajaks lell Abram
Berendhoff. Ta oli veel 1816. aastal Rae
vaeste- ehk hospidalmõisas pärisorine
toaposs, alates 1824. aastast aga elementaarõpetaja Toompea vaestekoolis Tallinnas.
Laste hilisem koolitee viis Tallinna. Mart
Berendhoffi mõlemad pojad, nii Adam Magnus kui ka Johann Rudolph, õppisid Tallinna kreiskoolis.
Pärast üldhariduslikke õpinguid pühendus J.R.Berendhoff maalikunstniku ja litograafi kutsele. Arvatavasti andsid selleks tõuke mõned Abraham Berendhoffi õpilased,
kellest said hiljem Tallinna tuntud trükiladujad. Viieaastane õpiaeg lõppes Johann

Rudolph Berendhoffil 1844. aastal Wilhelm
Macdonaldi litograafias.

Eesti kunstnikud Peterburis
Arhiivimaterjalidest on teada, et
Berendhoffid lahkusid 1845. aastal Vaskjala
külast Tallinna maksuvabade talupoegadena.
Nad kustutati Rae mõisa hingekirjast ja neist
said Tallinna Toompea kodanikud. 1846. aastal lahkus J.R. Berendhoff Eestist Peterburi.
Kuus aastat hiljem, 1851. aastal oli noorel litograafil Peterburis juba väike kivitrükikoda.
Isikliku litograafia valdaja oli ta aga lühikest
aega, ta hilisemad tööd on trükitud erinevates
Peterburi kivitrükikodades.
Eesti kujutav kunst tekkiski 19. sajandi keskel väljaspool kodumaad. Eesti rahva seast võrsunud haritlaskonnal ja kunstiloojatel polnud
kodumaal lootustki saada äraelamist võimaldavat töökohta, polnud võimalust oma kunsti
müüa – talurahvas oli veel liiga vaene ja harimatu ning baltisaksa ringkonnad liiga skeptilised omaks võtma talupojakultuuri ja selle väljundit läbi kunsti. Seetõttu saigi Eesti kunstnike esimese põlvkonna peamiseks õppe- ja töökohaks tsaaripealinn Peterburi kui kõige lähem
ning kättesaadavam kultuurikeskus.
Johann Rudolph Berendhoff õppis maalikunsti ka Taanist pärit portreekunstniku Lorenz
Heinrich Peterseni juures ning jätkas oma õpinguid Johan Köleri juures. Johan Köler oli maalikunsti õppinud Peterburi Kunstide Akadeemias, ta oli nõutud maalikunstnik nii tsaariperekonna maalijana kui ka Peterburi suurseltskonnas. Eesti rahvuslikus ärkamisajas oli temal
suurroll koos Carl Robert Jakobsoniga.
Johan Köleri eestvedamisel ja juhtimisel
koondusid Peterburi loomingulised eestlased

Maalikunstis on Berendhoffi tuntuim töö 1863.
aastal valminud “Pulmaehtes eesti neiu Jüri
kihelkonnast”.

rühmitusse, mida on nimetatud ka Peterburi
patriootide ringiks. Sellesse ühingusse kuulusid nii muusikud kui ka kunstnikud, Eesti päritoluga intelligents, kelle toetajaks oli ka Peterburi eestlaste kogukond. Nii olid rühmituse liikmete seas näiteks professionaalne
ksülograaf Eduard Magnus Jakobson, läti rahvusest ksülograaf August Daugelli; publitsist,
kirjanik ja kunstnik Friedrich Russow, J.R.
Berendhoff jt. Nemad panid ka aluse Eesti
graafika sünnile eestikeelsete trükiste illust-
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reerimise ja kujundamisega.

Eesti Postimehe tiitelpildi autor
On alust arvata, et just Köleri soovitusel asus Brendhoff ajalehele pilte joonistama. 1860-ndatel aastatel Tallinnas elades
kohtus ta J.V.Jannseniga ja sai oma töödeks
inspiratsiooni lapsepõlveaegset kodukohta
külastades.
J.R. Berendhoff on joonistanud 1864. aastal ilmunud J.V.Jannseni „Eesti Postimehe”
esimese tiitelpildi, samuti ka ajalehe kirjandusliku lisa „Eesti Postimehe juttotubba” tiitlipildi. Puusse graveeritud on need A. Daugelli
töökojas Peterburis.
„Eesti Postimehe” esimene tiitelpilt kujutab mööda teed ruttavat postimeest Jüri kiriku lähikonnast valitud maastiku taustal. Antud pildil olev Jüri kirik on ainuke olemasolev
meenutus vanast Jüri kirikust enne 1885. aastat, mil vana kirik lammutati ja uus ehitati.
Rukkipõllu varjust paistva talumaja tundis ära
Limu küla Mäe talu perenaine Mari Põldmäe,
kelle sõnul on see Harjasepa eluase.
Ajalehe „Eesti Postimees” tiitelpilti vahetati mõningate tähtpäevade ja sündmuste puhul. Hilisemates väljaannetes ilmusid
Berendhoffi joonistused vastavalt aastaaegadele - suve-, sügis-, talve- ja kevadpildid. Kõikidel piltidel oli esiplaanil ikka postimees ning
tahaplaanile jäid talumeeste tööd ja tegemised. Ka nendel piltidel on kunstnik kujutanud
ikka koduümbruse maastikku. Iga uue aasta-

AJALUGU
ajapildi ilmumist saatsid ajalehes muhedad külaolu kirjeldused.
Alice Kööp Vaskjala külast tundis oma
eluajal uhkust selle üle, et ühel suvepildil on
J.R. Berendhoff kujutanud tema mehekodu
Naanu pere toimetusi Pirita jõe ääres. Pilti
vaadates on võimalik oletada, et selle eskiisid
on valminud Vaskjala vesiveski õuel.
„ .......”Postimees” on pikka kue koeo jätnud,
et kergem astuda olleks. Piip on kuiwal aeal ka
taskopistetud, et sädde tee kõrwas kahjo ei teeks.
„Postimees” käib postmaanteed,
mis
werstasammas meile kätte näitab. Teine pool jõe
tehhakse jubba heina, mis kõikile pea kätte tulleb
ja seal näeme niitjaid, loowõtjaid ja kuhjalojaid
kibbedaste töös ollewad ja hüame mödaminnes:”Jummal appi!” Mõnned on jõe äres
wärskid kallo püüdmas ja weddavad wõrko mäele; ma ei tea mitte, kui paljo nad praego sawad,
kui ehk kolmas mees lotsikus meile eit ea üttelda.
Silla pealt ülle jõe wadata, kus mõnned pardid kalda äres suplewad, seisab tallo oja suus, mis metsa takka wäljatulleb. Siin näeme 2 tallo honet,
lättidest köök suitseb ja kaugemal kingo otsas
kerutawad tuleweski tiwad; koddo ei olle wist
kegi mu, kui perrenaene, kes lõunaks pudro kedab
ja lehmad äralüpsab; küllab panneb pudro silmaks
wõid ka sisse; teised perrerahwas, kuida näeme,
on kõik heinamaal.”

Berendhoff tuntud ka õlimaalide
autorina
Berendhoffi koduümbruse maastikujoo-

Pharmadule Emtunga AB on maailma juhtiv kõrgtehnoloogiliste moodulehitiste
tootja farmaatsia-, nafta-, gaasi- ja telekommunikatsiooniettevõtetele. Rootsis
töötavad meie 600 töötajat Stockholmis, Göteborgis ja Emtungas. Lisaks kasutame allhankijate tööjõudu. Pharmadule Emtunga omanik on alates 2004.a. veebruarist Inglise investeerimisfirma 3i.
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nistused on puusse graveerinud tema väimees
Eduard Magnus Jakobson, Carl Robert Jakobsoni vend.
Maalikunstnikuna on tema töödest tuntuim
1863. aastal valminud õlimaal „Pulmaehtes
eesti neiu Jüri kihelkonnast”, nimetatuna ka
„Eesti mõrsja”. Antud maali kinkis
J.R.Berendhoff 1866. aastal Eestimaa provintsiaalmuuseumile Tallinnas. Praegu asub maal
Eesti Kunstimuuseumis.
Eesti Kunstimuuseumis on olemas veel
Berendhoffi pliiatsijoonistus „Romantiline mägimaastik” ja 1862. aastal litograafia „Te ello
pole”. Pliiatsijoonistus „Romantiline mägimaastik” võib olla mõeldud mõne muinasjutu illustratsiooniks - on arvatud, et Kreutzwaldi muinasjutule „Julge rehepapp”. Eelnimetatud tööd on ka ainukesed, mis Eestis olemas
on. Kahjuks ei ole säilinud õlimaal „Eestimaa
kubermangu muuseumis”.
Ülejäänud loomingu kohta ülevaade puudub, Berendhoffi Peterburi aegne elu ja looming on arvatavasti kunstiajaloolastel uurimata. J. R. Berendhoff suri Peterburis 7. septembril 1873. aastal.
Varje Malsroos

Kirjutises on kasutatud raamatukunstniku, kunstipedagoogi ning raamatuajaloo ja
kultuuriajaloo uurija Hans Treumanni raamatut „Vanemast raamatukultuuriajaloost”.
Kirjastus Eesti Raamat, 1977. Raamatu
koostanud Rudolf Põldmäe.

Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

Lisainformatsioon:
www.pharmadule-emtunga.com ja www.3i.com
Pharmadule Emtunga laiendab oma tehaste võrgustikku avades uue tehase Harjumaal.
Eesti on tulevikus oluline tugi meie farmaatsiatööstuse suurtele projektidele kõrge kvaliteedi, efektiivsuse ja konkurentsivõimelise hinnaga moodultootmises. Edu loome läbi hea
meeskonna, läbimõeldud tegevuse, koolituse ja kogemuste. Töötamine Pharmadule
Emtungas on arendav väljakutse; võimalus töötada globaalsete klientidega üle maailma
Otsime oma värskelt avatud ettevõttesse Jüris

PERENAIST

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.
Tel 56 48 72 20

Tööülesanded
- kogu majapidamise korras hoidmine (kontor, köök, pesuruumid, tualetid)
- majapidamisvahendite olemasolu jälgimine (tualettpaber, seep, kohv, jne.)
Eeldame
- rõõmsat meelt
- abivalmidust
- soovi hoida meie töötingimusi ilusana
- korra armastust.

Muuseum ootab
eksponaate
Rae valla rajatav muuseum
kogub eksponaatide tarvis
vanu esemeid: mööbel,
põllutööriistad, majapidamisesemed, nipsasjakesed, tarbeesemed jms.

Pakume
- täistööaega
- kaasaegseid töötingimusi
- kvaliteetseid töövahendeid
- nooruslikke ja abivalmis töökaaslasi
- tervisekontrolli
Töökoht: Jüri
Tööle asumise aeg: kohe
Kandideerimise aeg: 19. märts 2006
Lisainformatsioon: Helen Neeve
tel. 6835000

Pharmadule Emtunga OÜ
Kesk tee 22
Aaviku küla

Kohale toomine muuseumi
poolt. Küsimused: 60 56
750, 56 22 96 86, eli@rae.ee
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Kirjasaatjad Rae vallast - Eesti Rahva
Muuseumi abilised
Eesti Rahva Muuseumiga seoses meenuvad
esmalt suured esemekogud, küllap tulevad
silme ette ka näitustel nähtud fotod, et aga
muuseum teadmisi kogub, võib olla nii mõnelegi üllatus.
Ühe teatmematerjali kogu – korrespondentide vastuste arhiivi – talletajaks
on olnud muuseumi kirjasaatjad. Tänavu tähistab Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrk oma asutamise 75.
aastapäeva ja selle auväärse tähtpäeva
valguses on sobilik heita pilk oma abiliste tehtud töödele ja vaadata, mida nad on
Rae vallast muuseumisse kogunud.
Arhiivikülastaja peab selleks esmalt tutvuma Jüri kihelkonna kartoteegiga, kus leidub enamus Rae valla materjalidest. Esimesed kaastööd
saime siit juba 5 aastat enne korrespondentide
võrgu loomist, mil saatsime koolidesse küsimuskavu sooviga saada andmeid ehitiste, põllumajanduse, majatalituse riistade, liikumise abinõude ja muude esemete kohta. Vastamise ülesande
võtsid sageli enda peale koolijuhatajad, näiteks
Kautjalast Jakob Bauman, Lagedilt Johann
Kirotar, Lehmjalt A. Tresberg, Raest Johannes
Ratassepp ning Vaidalt Jaan Saar.
Saaduna innustust kooliõpetajate aktiivsest kaastööst, loodigi 1931. aastal muuseu-

mi juurde abiliste võrgustik, mille tuumiku
moodustasid kooliõpetajad, võrguga liitusid
ärksad põllumehed, käsitöölised, õpilased.
Rae vallast asus muuseumi juhtnööride järgi teateid koguma Rae koolijuhataja Johannes Ambur (Hamburg) ja põllumees Saima
Põldmäe Limu külast. Hiljem on seda tööd
jätkanud Alfred Põldmäe ja Alice Rööp.
Korrespondentide töö seisneb peamiselt
küsimuslehtedele vastamises. Küsimuslehed
on koostatud muuseumitöötajate poolt sooviga saada teateid mõne üksikküsimuse või
laiema teema kohta. Valdav osa küsimuskavadest on koostatud lähtuvalt teaduri uurimisteemast.
Korrespondent saab kohaliku elanikuna
hankida põhjalikke ja usaldusväärseid andmeid, vastates kas enda kogemustele tuginedes või küsitledes mõnd teadjamat inimest.
Sel viisil on muuseum kogunud andmeid taluehitustest, põllundusest, kalastusest, mesindusest, naiste ja meeste käsitööst, toidumajandusest, kommetest jm - kokku ligi 250
erinevale küsimuskavale. Viimased uurimisteemad on käsitlenud küüditamisi, nõukogude aega ja argielu. Teatmematerjali kogumise võistluste teel oleme teemaderingi avardanud kodu-uurimuslike ja kultuurilooliste ma-

Würth AS on oma ala juhtiv tööriistade, auto- ja kinnitustarvikute hulgimüüja.
Ettevõte kuulub rahvusvahelisse kontserni ja on esindatud rohkem kui 80-nes
riigis.
Seoses tegevuse laiendamisega otsime

krediidihaldurit
Kandidaatidelt eeldame positiivset ellusuhtumist, vähemalt keskeriharidust, arvuti kasutamise oskust (word ,excel), head vene ja riigikeele oskust, võimet töötada meeskonnas, vanust soovitavalt alates
25-ndast eluaastat.
Töö sisuks on ettevõtte debitoorse võlgnevuse vähendamine.
Pakume: huvitavat tööd rahvusvahelises ettevõttes, korralikku palka, pidevat koolitust, stabiilsust ja meeldivat töökeskkonda.
CV palume saata hiljemalt 24.03.2006 aadressil:
personal@wuerth.ee, faks 651 1201
või Vana-Tartu mnt.85, 75301 Rae vald, Harjumaa

terjalidega, samuti oleme saanud kirjeldusi
sellistel teemadel, mille kohta on muuseumis
andmeid napilt.
Rae vallast on on suur hulk töid Limu külast, mille autoreidki tuleb ühest perest otsida:
Alfred Põldmäe (Koduküla – Limu küla, Sünge
aeg minu elus, Kodu ja pere, Kool ja koolielu),
Alice Kööp (Sõjajärgne Limu küla, Argielu tavad ja reeglid, Puhtus ja mustus meis ja meie
ümber) ja Juulius Põldmäe (Kool ja koolielu).
Veelgi suurema teatmematerjali koguse
on muuseumisse toimetanud Lagedi kooli pere. Juba mitmeid aastaid osalevad Lagedi kooliõpilased õpetaja Mariina Paesalu juhendamisel teatmematerjali kogumise võistlustel
ja seda edukalt. Auhinnalistele kohtadele on
tulnud Marvi Eiland (kool ja koolielu), Astrid Lohk (rõivastus ja riietumine), Siiri Pettai
(kool ja koolielu), Mai-Liis Puumeister (asjad minu elus, kool ja koolielu, puhtus ja mustus meis ja meie ümber) ning Katrin Vaht (kodu ja pere). Häid kaastöid oleme saanud ka
Kristel Ainsoolt, Kati Allmäelt, Maret
Eilandilt, Annika Ernesaksalt, Sandra Käärikult, Kai Luigendilt, Rene Lustilt, Kaido
Olmbergilt, Maarja Paesalult, Evelin
Pärkmanilt, Elina Roosipuult, Sirli Russilt ja
Kairit Tiidolt. Koolimälestusi on kirja pannud ka endised õpilased Helje Läns, Astra
Olei, Külliki Pratka. Mitmetel teemadel on
teatmematerjali saatnud Mariina Paesalu ja
endine õpetaja Tiia Ivask Lagedist.
Teatmematerjali kogumisel on varemgi
kooliõpilaste abi kasutatud, seda eriti 1960.1980. aastatel, mil koguti andmeid kodusest
olmest ja taluehitustest. Küllap on lehelugejate hulgas endisi Lagedi ja Lehmja kooli kasvandikke, kes tollase etnograafiamuuseumi
ankeedivormis küsimuskavadele kodustelt andmeid pärinud.
Kõik korrespondentide kaastööd on hoiul Tartus Eesti Rahva Muuseumi arhiivis ning on kõigile kohapeal kasutamiseks, olgu tegemist teadustöö kirjutajaga, käsitöömeistriga või inimesega,
keda huvitab kodukoha ajalugu ja eluolu.
Muuseum tänab kõiki kaastöölisi ja
kutsub kirjasaatjate võrguga liituma uusi
abilisi, sest ainult tänu kirjasaatjate toetusele suudab muuseum koguda erinevatest
paikadest teatmematerjali endisest ja nüüdisaegsest eluolust. Esimeseks proovikiviks
oleks tänavuse teatmematerjali kogumise
võistluse teemad „Kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega“ ning „Lemmikloom“, täpsemaid juhiseid saab muuseumi
koduleheküljelt http://www.erm.ee või muuseumist posti teel.
Tiina Tael
ERMi kirjasaatjate võrgu juhendaja ja
peaarhivaar
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Toomas Hiio pidas loengu sugupuu koostamise kohta
Rae koolimajas alanud loengusarja esimese
ettekande pidas 31. jaanuaril Rae küla elanik
ajaloolane Toomas Hiio, kes rääkis sugupuu
koostamisest. Huvilisi oli loengule kogunenud rohkelt, väikeses klassiruumis jäi kitsakski. Toimunud loengust tegi Toomas Hiio järgneva kokkuvõtte:
Sugupuu uurimine on seotud elatustaseme kasvuga, kui inimesel tekib igapäevase toimetulemise kõrval aega ja huvi iseolemise üle mõtisklemiseks ja oma juurte otsimiseks. Eriti sobib see harrastus pensionipõlveks vaimuteravust hoidma, kui on kogunenud nii kannatlikkust ja aega kui ka teadmisi ja elukogemust.
Täna on internetis tuhandeid erinevaid suguvõsauurijate kodulehekülgi, netifoorumeid ja
andmebaase. Suguvõsauurijate Selts tegutseb ka
Eestis, samuti on olemas mõned ettevõtjad, kes
soovijale sugupuu valmis joonistavad.
Eesti ajalugu on suguvõsa uurijale vajalike arhiiviallikatega hästi kaetud. Üks põhilisemaid materjale on kirikuraamatud: seal
on olemas sündide, surmade, laulatatute ja
leeritatute nimekirjad. Samuti aitavad uurimisel koguduste personaalraamatud, mille pidamist alustati 17. sajandi lõpul, kuid mis on alles alates 18. sajandi esimesest poolest. Kirikumaterjalid leiab iga soovija internetist, vaadates projekti ”Saaga” Eesti Ajalooarhiivi kodulehel. Abi on saksa keele oskusest, kuid mõtlemisvõimeline inimene tuleb ka ilma toime.
Eestlastele anti perekonnanimed 19. sajandi II veerandil. 1930. aastatel algas massiline ja riiklikult õhutatud nimede eestistamine, mille käigus muudeti kuni 1940. aastani
eestipärasteks rohkem kui 100 000 perekonnanime. Nimede eestistamine teeb sugupuuuurimise keerulisemaks, sest mõnikord võtsid
lihased vennadki erinevad perekonnanimed.
Perekonnanimede andmine ja eestistamine on internetis leitav professor Aadu Musta juhtimisel koostatud onomastika andmebaasist.
Kurb andmekogu on okupatsioonivõimude poolt represseeritute ja sõdades langenute nimekirjad - Teine maailmasõda ja selle
tagajärjed puudutasid peaaegu iga eesti pere-

•

•

•

Rae koolimajja kogunes terve klassitäis neid, kes huvitatud sugupuu koostamise loengust. Toomas Hiio sõnul sobib see harrastus eelkõige pensionäridele, et vaim ergas hoida.

konda. Needki on töötoolilt tõusmata kättesaadavad okupatsioonimuuseumi kodulehel.
Üldiselt tekkisid detailsed andmekogud inimeste kohta vanasti samuti kui tänapäevalgi: peale koguduse liikmete registreerimise kirikuraamatutes koostati detailitäpseid nimekirju maksualuste isikute hulga
kindlakstegemiseks (mõisate adrarevisjonid
ja hingerevisjonid, pärast valdade moodustamist vallakirjad), sõjaväekohuslaste, valijate ja kinnistuomanike üle arvepidamiseks,
koolikohustuse täitmise kontrollimiseks jne.
Neid üldisemaid andmekogusid tasub algajal sugupuu-uurijal, kes viitsib arhiivi minna, kindlasti silmas pidada.
Oma esiisade ja -emade teadasaamise

kõrval leiab kannatlik uurija andmeid ka esivanemate tegemiste ning elu-olu kohta.
”Ajalugu ei ole tegelikult kaugel ja võõras. Kuid alustada tuleb väga palju lähemalt,
tuletades meelde mõlema vanaema neiupõlvenimed ja vaadates läbi vanad paberid laualaekas ja fotoalbumid,” ütles Toomas Hiio.

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID

OÜ Balti Bussiremont

TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.

luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.

Paigaldame
TV- ja SAT-TV
antenne

•

•
•

ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.
Tel 52 211 51

•

•

Pakume tööd

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

Eli Pilve

Kasulikke linke internetis:
www.eha.ee/saaga
www.history.ee/ono
www.okupatsioon.ee

Hinnad soodsad,
garantii
Tel. 55 69 38 58

märts 2006

SPORT

RAE SÕNUMID 19

Rae vald saavutas talimängudel 25. koha
Eesti valdade XIV talimängudel saavutasid Rae valla korvpallurid üldkokkuvõttes teise
ning kabetajad seitsmenda koha. Kabevõistluste finaalis võitlesid Rae valla au eest Arvo
Koppel, Jüri Hermann, Endla
Lõhmus ja Madis Pertel. Eelvõistlustel osalesid Ülle Kaeramaa ja Kärt Kütt.
Kabetajaid oli kokku 21 vallast, korvpalliplatsil lõid lahinguid 35 meeskonda ja 15 naiskonda. Üldarvestuses, kus läksid
arvesse nii murdmaasuusatamise, male-kabe, lauatennise kui
korvpallivõistluste tulemused,
osutusid üldvõitjateks Tartu valla esindajad. Teise koha saavutasid Paikuse ja kolmanda koha
Tähtvere valla sportlased. Rae
valla esindajad jäid 55 valla seas
25ndale kohale.
Talimängud toimusid sel aastal 10.-12. veebruarini Tamsalus,
ürituse peakorraldaja on Eesti
Maaspordi Liit „Jõud”.

Kabetajate võistkonnas kaitses Rae valla au Arvo Koppel (pildil paremal). Lisaks temale oli esinduses
veel viis kabehuvilist.

AS MAAG Grupp
otsib
LAOTÖÖLISIKOMPLEKTEERIJAID.
Lisainfo: tel. 60 77 626,
info@maag.ee,
CV saata aadressil:
AS MAAG Grupp,
Põrguvälja tee 31, Rae vald,
75301 Harjumaa või -emaili
aadressil: info@maag.ee

AS MAAG Grupp
otsib
MÜÜGISEKRETÄRI.

Tõrukese lapsed pidasid oma olümpiamänge
Kui Itaalias Torinos peeti veebruarikuus taliolümpiamänge, siis Tõrukese
lasteaia vanemate rühmade lapsed pidasid oma olümpiamänge juba 31.
jaanuaril. Nimelt näitasid nad oma oskusi lauamängude mängimises. See
üritus on muutunud juba omaette traditsiooniks ja kannab uhket nime lauamängude olümpia.

Lisainfo: tel. 60 77 626,
info@maag.ee,
CV saata aadressil:
AS MAAG Grupp,
Põrguvälja tee 31, Rae vald,
75301 Harjumaa või -emaili
aadressil: info@maag.ee
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Koolilapsed võistlevad omavahel mitmel spordialal
Käivitunud on Rae valla koolidevaheliste spordivõistluste hooaeg. Sellel aastal on ürituste
arv ja alad jäänud samaks. Oli ka arutelu, kas
lisada uusi ja huvitavaid alasid, mida kooliprogrammis ei käsitleta, kuid need uuendused
jäid seekord „kalevi alla”.
Esimesed mõõduvõtmised on juba toimunud. Hooaja avasõnad ütles Rae vallavanem
Raivo Uukkivi sisekergejõustiku võistlustel,
mis toimusid 30. jaanuaril Tallinna Spordihallis. Enne alade juurde asumist andsid vallavanem ja haridusameti juhataja üle meened eelmise aasta aktiivsetele osalejatele, keda oli

igast koolist kolm poissi ja kolm tüdrukut.
Selle aasta suusavõistlused toimusid
16.veebruaril Kõrvemaa Suusa- ja Matkakeskuses, kus kõik õpilased said innustust sama
päeva hommikul kahekordseks olümpiavõitjaks sõitnud Kristina Šmiguni saavutustest.
Enne starti hõigati kõvasti üle Kõrvemaa metsade - „Elagu Kristina!” ja seejärel asuti isiklikke rekordaegu sõitma. Ilm oli ilus - nagu
piltpostkaardil. Kerge tuul tegi küll oma stardi ootamise kibedaks, kui sõidu lõppedes oli
kõigil võimalus juua kuuma teed.
Võistluste protokollidega saab tutvuda Rae

valla koduleheküljel (kodanikule>sport>kool
isport).
Järgmisena ootab huvilisi ees lauatennise
võistlus, mis toimub 3. märtsil. Saab näha, kas
tiitlikaitsjad suudavad hoida oma esikohta või
on aastaga tekkinud täiesti uued harjutajad,
kes üritavad n.ö. „ära teha”.
Järjekindlust harjutamisel ja edu võistlustel!
Ülle Uuemaa
Rae valla koolidevaheliste
spordivõistluste korraldaja

Suusatamise võistluste parimad
2.-3. klassi poisid
Distantsi pikkus 1,4 km
1. Alex Talisainen Jüri Gümnaasium 7.44,0
2. Mihkel Kütt Lagedi PK 8.29,0
3. Maarjus Voog Lagedi PK 8.35,0

6.-7. klassi poisid
Distantsi pikkus 3 km
1. Eric Gutmann Jüri Gümnaasium 10.45,0
2. Gert Piire Jüri Gümnaasium 13.58,0
3. Kristjan Aberut Lagedi PK 14.35,0

2.-3. klassi tüdrukud
Distantsi pikkus 1,4 km
1. Gerli Aikevitsus Lagedi PK 10.29,0
2. Katleen Parik Lagedi PK 10.34,0
3. Kristin Rõžko Jüri Gümnaasium 13.10,0

6.-7. klassi tüdrukud
Distantsi pikkus 3 km
1. Mari-Liis Kaska Lagedi PK 18.50,0
2. Kätlin Maal Lagedi PK 19.48,0
3. Triin savi Lagedi PK 21.27,0

4.-5. klassi poisid
Distantsi pikkus 1,4 km
1. Enric Gutmann Jüri Gümnaasium 6.12,0
2. Kristjan Ainumäe Lagedi PK 6.52,0
3. Risto Aitsen Lagedi PK 7.15,0

8.-9. klassi poisid
Distantsi pikkus 3 km
1. Tambet Laan Vaida PK 13.04,0
2. Tauri Kaasik Lagedi PK 14.47,0
3. Kristjan Tammearu Jüri Gümnaasium
15.20,0

4.-5. klassi tüdrukud
Distantsi pikkus 1,4 km
1. Kelly Vainlo Jüri Gümnaasium 6.12,0
2. Marie Sarik Jüri Gümnaasium 8.32,0
3. Kadri Maal Lagedi PK 8.32,0

8.-9. klassi tüdrukud
Distantsi pikkus 3 km
1. Merilin Niin Jüri Gümnaasium
15.40,0
2. Chaty-Liis Koor Lagedi PK 18.48,0
3. Liis Lepik Vaida PK 20.45,0

Selle poolaasta ürituste toimumise ajad:
30. jaanuar

Sisekergejõustiku võistlus Rae valla koolidele

Tallinn

16. veebruar

Suusatamise võistlus Rae valla koolidele

Kõrvemaa

03. märts

Lauatennise võistlus Rae valla koolidele

Vaida

05. aprill

Saalijalgpalli võistlus Rae valla koolidele 1-5 kl

Vaida

26. aprill

Tütarlaste võrkpalliturniir

Vaida

02.mai

Jalgpallivõistlus Rae valla koolidele

Lagedi

18. mai

Kergejõustiku võistlus Rae valla koolidele
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Sisekergejõustiku võistluse parimad
1995-1996. aastal sündinud poisid
60 m jooks
1. Maarjo Viigipuu Vaida PK 9,5
2. Ilgar Kulijev Lagedi PK 9,7
3. Gert Lai Jüri Gümnaasium 9,9
Kaugushüpe
1. Joseph Saliste Jüri Gümnaasium 3.54
2. Maksim Vronski Lagedi 3.51
3. Gert Lai Jüri Gümnaasium 3.47
200 m jooks
1. Joseph Saliste Jüri Gümnaasium 34,9

2. Gert Lai Jüri Gümnaasium 35,3
3. Asso Kinsiveer Vaida PK 35,7
1993-1994. aastal sündinud poisid
60 m jooks
1. Ergo Pallo Jüri Gümnaasium 8,3
2. Kuldar Sirelbu Lagedi PK 8,7
3. Kaspar Saare Jüri Gümnaasium 9,3
Kaugushüpe
1. Ergo Pallo Jüri Gümnaasium 4.68
2. Kuldar Sirelbu Lagedi PK 4.30
3. Horret Platonov Assaku 3.84

200 m jooks
1. Ergo Pallo Jüri Gümnaasium 29,5
2. Kuldar Sirelbu Lagedi PK 30,9
3. Kaspar Saare Jüri Gümnaasium 31,8
1991-1992. aastal sündinud poisid
60 m jooks
1. Sten Kruus Jüri Gümnaasium 8,1
2. Juhan Kreem Lagedi PK 8,1
3. Rasmus Onkel Jüri Gümnaasium 8,3
Kaugushüpe
1. Juhan Kreem Lagedi PK 4.72
2. Sten Kruus Jüri Gümnaasium 4.72
3. Kevin Kompus Jüri Gümnaasium 4.40
200 m jooks
1. Sten Kruus Jüri Gümnaasium 27,5
2. Rasmus Onkel Jüri Gümnaasium 27,8
3. Juhan Kreem Lagedi PK 28,9
1989-1990. aastal sündinud poisid
60 m jooks
1. Mikk Raudsepp Assaku 7,7
2. Tauri Kaasik Lagedi PK 8,1
3. Rommi Lagern Assaku 8,2
Kaugushüpe
1. Kristjan Aberut Lagedi PK 4.61
2. Mikk Raudsepp Assaku 4.59
3. Kristjan Tammearu Jüri Gümnaasium
4.48
200 m jooks
1. Mikk Raudsepp Assaku 26,8
2. Rommi Lagern Assaku 28,2
3. Mikk Ellama Jüri Gümnaasium 28,5
1995-1996. aastal sündinud tüdrukud
60 m jooks
1. Kelly Vainlo Jüri Gümnaasium 10,0
2. Klarika Kaldmaa Assaku 10,1
3. Liis Kass Lagedi PK 10,2
Kaugushüpe
1. Liis Kass Lagedi PK 3.52
2. Anete Angerjas Jüri Gümnaasium 3.41
3. Klarika Kaldmaa Assaku 3.40
200 m jooks
1. Kelly Vainlo Jüri Gümnaasium 35,8
2. Klarika Kaldmaa Assaku 36,3
3. Liis Kass Lagedi PK 37,6
1993.-1994. aastal sündinud tüdrukud
60 m jooks
1. Anastasia Gorohova Lagedi PK 8,3
2. Helen Loik Vaida PK 9,2
3. Kelly Kikkas Jüri Gümnaasium 9,8
Kaugushüpe
1. Anastasia Gorohova Lagedi PK 4.52
2. Helen Loik Vaida PK 3.96
3. Merilin Liutkevicius Jüri Gümnaasium 3.77
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200 m jooks
1. Anastasia Gorohova Lagedi PK 29,4
2. Helen Loik Vaida PK 32,9
3. Merilin Liutkevicius Jüri
Gümnaasium 34,5
1991.-1992. aastal sündinud tüdrukud
60 m jooks
1. Kelly Pärkman Lagedi PK 9,1
2. Kaisa Ärsis Vaida PK 9,2
3. Ionna Tkatš Lagedi PK 9,3
Kaugushüpe
1. Kaisa Ärsis Vaida PK 3.73
2. Livia Lampe Jüri Gümnaasium 3.65
3. Liis Lepik Vaida 3.59
200 m jooks
1. Kaisa Ärsis Vaida PK 34,8
2. Liis Lepik Vaida PK 35,6
3. Cathy-Liis Koor Lagedi PK 37,9
1989.-1990. aastal sündinud tüdrukud
60 m jooks
1. Marit Poltimäe Jüri Gümnaasium 8,6

SPORT
2. Kathriin Karus Jüri Gümnaasium 8,8
3. Anett Kämara Jüri Gümnaasium 9,2
Kaugushüpe
1. Anett Kämara Jüri Gümnaasium 4.39
2. Merili Kaadu Vaida PK 3.95
3. Marit Poltimäe Jüri Gümnaasium 3.93
200 m jooks
1. Kathriin Karus Jüri Gümnaasium 30,5
2. Merili Kaadu Vaida PK 33,7
3. Evelyn Vaik Lagedi PK 34,6
4x200 m teatejooks
1995-1996. aastal sündinud noored
I koht Jüri Gümnaasium (Kelly Vainlo, Gert
Lai, Kristiine Salumäe, Joseph Saliste)
2.26,2
II koht Vaida PK (Kadi Esken, Asso Kinsiveer,
Aire Almre, Hendrik Hiieväli) 2.38,3
III koht Lagedi PK (Kristiina Siritsa, Maksim Vronski, Liis Kass, Ilgar Kulijev) 2.40,6
1993.-1994. aastal sündinud noored
I koht Jüri Gümnaasium (Merilin Liutkevicius,
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Kaspar Saare, Kelly Kikkas, Ergo Pallo)
2.12,0
II koht Lagedi PK (Lidia Kijaštšenko, Kristjan Ainumäe, Anastasia Goroho, Ilgar
Kulijev) 2.14,8
III koht Vaida PK (Helen Loik, Maarjo Viigipuu, Liis Jaup, Sergei Ignašov) 2.21,2
1991.-1992. aastal sündinud noored
I koht Jüri Gümnaasium (Livia Lampe, Sten
Kruus, Krista Volke, Rasmus Volke) 2.09,4
II koht Lagedi PK (Janet Aikevitšius, Kuldar
Teinmann, Johanna Tkatš, Juhan Kreem)
2.13,2
III koht Vaida PK (Kaisa Ärsis, Hugo Tikas,
Liis Lepik, Kristjan Saluste) 2.23,6
1989.-1990. aastal sündinud noored
I koht Jüri Gümnaasium (Marit Poltimäe,
Kristjan Tammearu, Anett Kämara, Mikk
Ellama) 2.00,8
II koht Lagedi PK (Evelin Vaik, Kristjan
Aberut, Kelly Parkman, Tauri Kaasik) 2.06,8
III koht Vaida PK (Marilii Hirsik, Andero
Holberg, Merili Kaadu, Tõnu Tootsi) 2.10,0

Rae Koss ootab huvilisi play-off mängudele
Lõppenud on Eesti korvpalli esiliiga kolm
mängude ringi ning kõik meeskonnad on pidanud põhiturniiril 22 kohtumist. Parimat mängu on näidanud BC Kalevi võistkond, kel 20
võidu kõrval vaid kaks kaotust. Paremuselt
järgmine meeskond on Rae valla esindusmeeskond Rae Koss, kel 17 võitu ning 5 kaotust.
Play-offi avaringis kohtutakse Rakvere võistkonnaga, keda vanas kodusaalis Jüris võideti
105:77. Korvpalliklubi Rae Koss soovitab jälgida reklaami, et tulla kaasa elama esiliiga tulistele lahingutele Kiili ”Kalevi” spordihalli.
Veebruarikuus toimusid taas Eesti Maatalimängude raames valdade vahelised korvpallivõistlused, kus esindatud oli ka Rae vald. Finaalturniirile võeti alagrupi mängudelt kaasa
kaotus Toilalt, kuid siiski suudeti alistada esimese kahes kohtumises Väike-Maarja 59:56
ja Haljala 69:45 ning pääseda võitlusse esikoha eest. Poolfinaalmängus saadi vastaseks
Antsla meeskond, mille koosseis osaleb ka
Eesti esiliigas A-tugevusgrupis.
Rae valda esindav meeskond valmistus
kohtumiseks hoolega, et nullida vastaste parimat Silver Kuubat, kes on esiliiga suurim korvikütt (25 punkti mängust). Kaasa sõitnud fännid said tõelise korvpallielamuse osaliseks,
kui Antsla alistati tulemusega 61:51. Finaalkohtumiseks aga enam piisavat energiat ei jagunud ning teist aastat järjest hõbedale tulnud
meeskond alistus Tabiverele 37:44. Meeskonnas mängisid Rivo Aunpu, Tõnis Vahesaar,
Mikk Sarik, Siim Pukk, Kristjan Laurits, Henri Ausmaa, Priit Marandi, Oliver Tuus, Jürgen
Pukk, Rivo Turro, Raido Kuusk, Tauri Raja
ning treenerid olid Urmas Iher ja Madis Sarik.

Talimängudel esindasid valda Rae Kossu korvpallurid, kes alustavad märtsikuus play off mänge esiliigas.

Viimase kolme aasta jooksul on korvpallurid
Rae vallale toonud kaks hõbe- ning ühe pronksmedali.
Kollektsiooni on aga võimalik täiendada
Eesti esiliigas ja Harju I liigas, kus osaleb Rae
Kossu võistkond, kes tahab korvpallielamusi
jagada kõikidele huvilistele.
Tõnis Vahesaar
Rae Kossu pressišeff

Sel aastal on ilmunud kaks Rae
Kossu ametlikku väljaannet
«Kossumaailm». See levib käest
kätte ja on oma 100 eksemplariga
saanud sooja vastuvõtu osaliseks.
Väljaande peatoimetajaks on Tõnis Vahesaar.
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MÄRTSIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
ALMA SEELART
JÜRI ROHTOJA
IDA ÖÖPIK
SALME BERGMANN
HELMI REGIINA
VAIKE VILJARAND
LINDA SIBERG
ERNA ARAKAS
VALENTINA SÄLIK
AINO NIINLAUP
OSVALD TIKKER
ALKMAR TAPP
SALME- LEONTINE NIIL
HELDI HÕRRAK
LINDA KUNDLA
PJOTR GORELIK
MILJA PEDAJA
VALENTINA REINSALU
NIKOLAI – ALFRED PAPMEHL
LINDA TOOMESSO
JUHANES KOCH
VÄINO MISLER
HENNO KASKA
HELGI AGASILD
KRISTA PUGI
ELMAR ADAMSON
GENNADY GOLUBEV
MART PILISTE
REIN METSIS
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Otsime
93
90
88
88
87
86
85
85
84
84
83
82
81
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65
65

Rae valla vanim elanik
sai 102-aastaseks
Tuulevälja külas elav

Hilda Annus
tähistab oma sünnipäeva
tegelikult 29. veebruaril.
Veebruarikuu viimasel
päeval käisid valla vanimat prouat kodus 102.
sünnipäeva puhul õnnitlemas vallavanem Raivo Uukkivi ning sotsiaalameti töötajad Ülle Parmas ja Maret Mäesalu.
Eakas naine üllatas õnnitlejaid erksa meele ja haruldase mäluga.
Soovime Hilda Annusele
palju tervist!

Palju õnne!
JAANUARIKUUS
REGISTREERITUD SÜND:

Pere soovib

üürida
2-3 toalise korraliku
korteri. KIIRE!

1. Oliver Uusmaa

Tel 5087118

VEEBRUARIKUUS
REGISTREERITUD SÜND:
1. Kertu Loomets
2. Ra Kesa
3. Mia-Loree Gross
4. Miriam Niit
5. Heidy Loss
6. Ats Andreas Antson
7. Johanna Saliste
'8. Lauri Alas

RAE SÕNUMID

koristajat
Assakule 1 kord nädalas.
Elumaja. Vahendid olemas.

Telefon 51 36 017.

OÜ Cleanmell
võtab tööle

koristaja – puhastusteenindaja
töökohaga Loo alevikus,
Saha teel.
Kontakt : Krista Hansalu
tel 53334440 või 6816227

Ülle Liivamägi
Perekool
Sünnituseks ettevalmistus
rasedate jooga, titekool
www.emadekool.ee
tel. 56252537
Kolmapäeviti
17.00ja18.00
Rae kultuurikeskuses
Alustame 5. aprillil

Veebruarikuus registreeritud surmad:
1.
2.
3.
4.

Richard Kaasik
Evald Raudsepp
Elmar Jõessar
Ivi Sauemägi

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 3700 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.

24 RAE SÕNUMID

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

Soovime osta
MAAD
Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ
Tel. 53417582 ja 6602595
e-post: kivinuka@kivinuka.ee

Täpsust hindav ja karske
inimene võib saada

kodust tööd.
Väljaõpe töö käigus, kuid
kasuks tuleb eelnev
metallitöö kogemus.

KUULUTUSED

märts 2006

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

Müüa

ÕNNE PUBI

kõrge kütteväärtusega
ja pakitud

AVATUD

PUITBRIKETTI.
Transport tasuta!

E - N 11.00 - 16.00
R 11.00 - 02.00
L 12.00 - 15.00
REEDEL SISSEPÄÄS ALATES
21. eluaastast

Info 566 55 445

SEOSES REMONDIGA
SULETAKSE ÕNNE PUBI
ALATES 1. APRILLIST 2006

Jüris, Aruküla
tee 7 asuv

31.03. Reedel SUUR
LÕPUPIDU, esineb Jüri
Homenja. Pilet 60.-

TAMMIKU
POOD

Vajalik vähemalt 4 m tööruumi olemasolu. Töö sobib ka
pensionärile või kergema
puudega inimesele.

PAKUB TÖÖD
MÜÜJALE.

Info 53 84 38 22

Info tel. 50 67 665

Võimalus pidada sünnipäevi,
juubeleid, peiesid jne.
Tellida võileivatorti alates
80.- kg, kringel 65.- kg.
ASUME JÜRIS, ARUKÜLA TEE 27,
JÜRIS TEL 60 34 350

Jüris, Veetorni 9
( Tammiku pesula kõrval )

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS

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

Sildade remont ja reguleerimine sillastendis.
Rehvitööd ja rehvide müük.
Õlivahetus ja müük.
Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L eelneval kokkuleppel
Telefon: 6 048 775,
www.kokpit.ee info@kokpit.ee

