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14. mail tähistatakse emadepäeva
Neljalapseline pere naudib koosolemist iga päev
Perekond Vane, kus kasvab kolm poega ja
tütar, tähistavad emadepäeva traditsiooniliselt lillede kinkimise ja ema meelespidamisega. Pühade pidamisest tähtsamaks peavad
nad aga seda, et pere keskel on hea olla ning
võimalik, et ka maikuu teisel pühapäeval üllatatakse ennast ja teisi sellega, et asutakse
kuuekesi hoopis väikesele rattamatkale.
Täna otse Jüri keskuses elav perekond
Vane tuli mõned aastad tagasi pereisa kodujuurte juurde. Lasnamäe korteris elamise asemel pingutas kogu pere selle nimel, et ehitada Rae valda päris oma kodu.
Varem ehitusega tegelenud ja nüüd mööblitootmisega tegeleva pereisa Riho sõnul oli
kolmest pojast ehitamisel palju abi. Nii Robert, Harri kui Erik olid rakkes mulla vedamise ja ehitustöödel kaasaaitamisega. Ka poiste
enda sõnul on majas ikkagi mõnusam elada.
„Ruumi rohkem ja päris oma kodu ikkagi,” ütles 8ndas klassis õppiv Robert.
Ka nooremad pojad Harri ja Erik on elumuutusega rahul, Jüri Gümnaasium paistab
nüüd otse koduaknasse ja poisid on leidnud
endale uusi sõpru. Lisaks tavakoolis õppimisele on poistel aega ja tahtmist tegeleda ka hobidega. Kõige vanem poeg Robert eelistab
uurida arvutimaailma ja tegeleb klaveriõpingutega, Harri käib muusikakoolis klarnetit õppimas. Erik mängib hea meelega sõpradega
kodu juures korvpalli.
Omaette vahva vaheldus on seegi, et kodus ootab vendi 3-aastane õige Kristin- Elise.
„Mina joonistan, mängin, vaatan telekat. Mul
on Lumivalgekese ja Tuhkatriinu mäng,” annab väike heledapäine tüdruk kiirülevaate oma
tegemistest. Pereema Siiri-Katrini sõnul oli
tütre sündimine kogu perele kingitus. Nii isa
kui ema tunnistavad, et olid kunagi omavahel
rääkides unistanud suurest perest ja see on tõepoolest ka nii läinud.
Nüüd, kui Kristin-Elise lasteaias käib, saab
ka ema kaasa aidata perefirma edenemisele.

Perekond Vane oma koduaias. Vasakult pojad Robert, Harri ja Erik. Ema Katrini süles istub KristinElise ja paremal isa Riho.

„Tegelen kunstilise poolega, disaini ja vitraažidega. Aga nagu naistel ikka – elus tuleb teha valikuid ja olen alati pere primaarseks pidanud,” ütles Siiri-Katrin, kes õpib praegu pere kõrvalt ka majandust.
Neljalapseline pere naudib koosolemist ja
–tegemist. Naerdes meenutavad Riho ja SiiriKatrin, et tegelikult kohtuti juba 16-aastaselt
klasside kokkutulekul ning romantiliste kirjade vahetamine viis selleni, et eelmisel aastal
tähistati tutvumise 20ndat aastapäeva.
„Mulle avaldas muljet see, et ta on nii järjekindel ja püsiv,” ütles pereema ja lisas, et tegelikult ongi ta selliseks jäänud. Perefirma tegemisel on ka kodused näinud erinevaid aegu.
„Eks äris ongi nii, et tõusud ja mõõnad, kõik

tuleb üle elada. Peretoetus on sealjuures väga
oluline,” ütles pereisa Riho.
Igapäevarõõmude-murede kõrval on
Vaned igal aastal ka perega reisinud. Kui lapsed olid väiksemad, liiguti telkide ja magamiskottidega Eestimaa erinevais paigus. Nüüd
on käidud Soomes-Rootsis ja Lõuna-Saksamaal. „Oleme sellised kämpinguturistid, et
tahame ise valida, kuhu minna ja mida vaadata,” rääkis Riho. Samasuguse hasardiga
võivad nad aga võtta õhtul kätte ja minna kogu perega siiasamasse Jüri ümbrusesse ratastega sõitma. „Vahel võtame naabripered ka
kaasa ja see on päris naljakas vaatepilt, kui
me siit kõik koos oma ratastega stardime,”
ütles Siiri-Katrin.
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Salmonelloosijuhtum
vähendas lasteaiamaksu

Ülejõe külavanemaks valiti avalikul hääletusel
üksmeelselt Aleksander Torjus.

Vastvalitud Lagedi alevikuvanem Kai Lasn (vasakul) sai Rein Karmi käest kingituseks külavanema statuudi.

Lagedi sai alevikuvanema
ja Ülejõe küla külavanema
24. aprillil toimusid Lagedi Põhikooli saalis taas valimised, nimelt sai Ülejõe külavanemaks Aleksander Torjus ja Lagedi alevikuvanemaks Kai Lasn.
Vanemate valimise koosolek algas juhataja,
protokollija ja häältelugemise komisjoni valimisega. Seejärel andis Rein Karm lühikese
ülevaate kohaliku omavalitsuse valimistest
ning tutvustas koosoleku päevakorda.

Ülejõe külast oli kohal 5 ning Lagedi alevikust 29 inimest. Ülejõe külavanemaks valiti avalikul hääletamisel Aleksander Korjus,
Lagedi sai endale alevikuvanema salajasel hääletusel ning selleks osutus 17 poolthäälega Kai
Lasn. Teise kandidaadina üles seatud Kuuno
Kasak kogus 11 häält. Lisaks valimistele oli
inimestel võimalus kohapeal esitada küsimusi vallavanemale, samuti räägiti Lagedi arengukavast.

Märtsikuus Jüri lasteaias Tõruke olnud salmonelloosipuhangu tõttu puudusid paljud lapsed haiguse tõttu lasteaiast. Seepärast võttis
vallavalitsus oma 18. aprilli istungil vastu korralduse, mille järgi tasaarveldatakse Tõrukeses käivate lasteaialaste 2006. aasta aprilli lasteaiamaksust summa, mis võrdub lasteaialapse märtsis salmonelloosi haiguspuhangu tõttu puudutud päevade eest tasutud lasteaiamaksu summaga.

Jüri Gümnaasium
teatab, et
28. oktoobril 2006.
aastal toimub
kooli 25. aastapäeva
tähistamine

KUHU MINNA? MIDA TEHA?
Mai- ja juunikuu üritused
19. mai kell 19.00
Rae Kultuurikeskuse kohvikus
SALONGIÕHTU
Romantiline kitarrimuusika erinevatest maadest ja ajastutest. Kitarril Tiit Peterson. Pilet 50 krooni.

Täpsem info:
www.jyri.edu.ee
või telefonil 60 34 208

20. mai kell 10.00
Tasuta ekskursioon «Jüriöö ülestõusu radadel» endise Jüri kihelkonna maadel. Buss väljub kell 10.00 Jüri raamatukogu eest, giid Varje Malsroos.

Vallaasutuse VAHEKO
võlglased

21. mai kell 11.00
Rae Kultuurikeskuses etendus kõige väiksematele «Pidu metsas». Kuni 3-aastastele
mõeldud etendust vaatavad hea meelega ka natuke vanemad lapsed. Etendus kestab koos
tutvustamise ja nukkude näitamisega 30 minutit, selle aja sees on ka mängud-laulud, kus
lapsedki saavad kaasa teha. Piletite eelmüük Rae Kultuurikeskuses (sissepääs külguksest). Kohtade arv piiratud.
Pilet 25 krooni.

26. aprilli 2006 seisuga
on VA Vahekole võlgu järgmised üürnikud, kellelt
ootame arvete õigeaegset
tasumist:

27. mai kell 16.00
Rae valla laulu- ja tantsupidu JÜRI KLUNKER Lehmja tammikus
Rongkäik Kose puhkpilliorkestri saatel algab kell 16.00 Jüris Kirikumõisa pargis, sellele järgneb pidu Lehmja tammikus.
31.mai kell 19.00
Rae Huvialakooli lõpuaktus
Rae Kultuurikeskuses
2. juuni
Rae valla parimate õpilaste vastuvõtt
Rae Kultuurikeskuses
3. juuni
Harju Maakonna laulu- ja tantsupidu Keilas

1. Reino Agonen
2. Urmas Kask
3. Kersti Kurrusk
4. Galina Sarnio
5. Mihhail Sergienko
6. Kadri Vakrõõm
7. Anneli Verbo
8. Eha Verbo
9. Aleksander Belov
10. Imbi Männamaa
11. Taivo Tiido
12. Milvi Poska
13. Tatjana Travkina
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10-17-aastased Rae noored: tulge suvel tööle!
Rae töömalev noortele vanuses 13-17 aastat toimub tänavu ajavahemikul 26. juuni
- 9. juuli 2006. Rae töö- ja puhkelaager 1012 aastastele noortele toimub ajavahemikul
17. - 21. juuli 2006.
Rae töömalev 2006 on mõeldud 13-17-aastastele noortele. Kahe nädala jooksul leiavad malevas rakendust 50 noort. Kokku moodustatakse neli rühma: Lagedi ja Vaida rühmas on 10
noort ning Jüris kaks rühma, mõlemas 15 noort.
Päevas on neli töötundi ja iga töötatud töötunni
eest saab noor inimene tasuks 17 krooni.
Rae töö- ja puhkelaager toimub 17.-21.
juulini. Esmakordselt on Rae valla 30l noorel,
kes on 10–12-aastased, võimalus osa võtta tööja puhkelaagrist.
Päev algab kell 9.00 ja tööd tehakse koos
puhkepausidega kella üheni. Sellele järgneb
ühine lõunasöök ja pealelõunane aeg veedetakse koos erinevaid asutusi külastades, sportmänge mängides, orienteerudes jne. Nädalalõpus
külastatakse VembuTembumaad. Noored tööja puhkelaagri eest palka ei saa, küll aga on neile mõeldud vabaaja üritused tasuta.
Registreerimine nii töömalevasse kui tööja puhkelaagrisse toimub 15.- 21. maini 2006.

Eelmisel aastal korrastasid töömaleva noored
Kirikumõisa parki ja istutasid juba esimesel
tööpäeval sinna palju puid.

15.-17. augustil on planeeritud Rae töömalevlaste ühine väljasõit EÕMi kokkutulekule. Lisainfo: jana.kensap@rae.
ee või 60 56 764
Ankeet on üleval Rae Vallavalitsuse kodulehel aadressiga www.rae.ee. Ankeet tuleb välja printida ja täita ning toimetada vastavatel
kuupäevadel Rae vallavalitsusse noorsootöötaja kätte. Lisainfo Jana Kensapilt e-mailil
jana.kensap@rae.ee või telefonil 60 56 764.

Rae valla laulu- ja tantsupidu
JÜRI KLUNKER
27.mail Lehmja tammikus
Rongkäigu algus kell 16.00
Jüri Kirikumõisa pargist
Järgneb valla lauljate ja tantsijate kontsert tammikus
Kaasa löövad külalis(tantsu)rühmad ja
Kose Puhkpilliorkester.
Töötab puhvet
Tulge kogu perega!

Värvimistööd tekitasid malevlastes mõnusat
elevust, kuuma ilmaga sulasid mõnikord isegi
kummikindad värvitopsi külge.

Noor pere soovib

üürida
2-3 toalise korraliku
korteri otse
omanikult Jüris.
Tel 5347 7636

Addinol viib sinu ja su sõbra soojale maale
Saksa tootja ADDINOL tütarfirma Eestis Addinol Mineralöl Marketing OÜ
korraldab aprillist novembrini laiaulatusliku kampaania, mille käigus loositakse iga kuu välja üks soojamaareis kahele. Esimene õnnelik paar selgub
juba juuni alguses. Lisaks reisidele saab igal nädalal üks õnnelik mootoriõli
ostja 1000-kroonise kinkekaardi Sportlandilt või Aave autokaupadelt.
Kampaanias osalevad kõik, kes ostavad kampaaniasildiga varustatud
ECO Light või ECO Synth neljaliitrise kanistri.
“Soovitan julgelt osta ADDINOL õlisid, sest lisaks võimalikule reisi- ja kinkekaardi õnnele võidate kindlasti saksa kvaliteedi, mis on saavutatud pikaajalise kogemuse ja uusimate tehnoloogiate tulemusel,” ütleb Urmo Aava, Eesti lootustandvaim noor rallitäht, maailma JWRC üks tippsõitjatest.

Korteriühistu võtab tööle

koristaja.
Töökoht:
Tammiku tee 27 Jüris.

Tööülesanded:
Majaümbruse korrashoid ja
trepikodade (4 tk) koristamine. Tööaeg vaba. Töötasu
1600-2000 kr kuus.
Kontakt: T. Paldrok, tel 50 18 134
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Jüri kaubanduselu teeb läbi suuri muudatusi
Aprillikuus algasid suured ümberkorraldused Jüri kaubanduses. Nimelt alustati EDU
kaupluse laienduse tegemist, endise Õnne
Pubi poolses otsas olid töömehed agarasti
ametis lammutustöödega. Esialgsete plaanide kohaselt peaks uuenenud kauplus avama
uksed veel tänavu detsembrikuus: suureneb
kaubanduspind, juurde on plaanitud ehitada

lihalett ja kuumlett.
30. aprillil töötas viimast päeva ka Ehituse tänaval asunud Sauna poe nime all tuntud kauplus. Müüjate sõnul oli päris kurb
tühjenevate lettide ääres seista ja vastata sulgemise teadet lugenud inimestele, et kuulduste järgi kerkivad samasse kohta õige varsti korterelamud.

Pildiküla tähistas oma asutaja 100ndat sünniaastapäeva
Ühel päikesepaistelisel märtsikuu päeval kogunes Pildiküla rahvas Rae Kultuurikeskusesse, et tähistada küla asutaja Feliks Pilt´i
100ndat sünniaastapäeva. Ülevaate Feliks Pilt´i
elust ja tegevusest tegi tema tütar Anu Roop.
Koosviibimisel osales ka abikaasa Helmi Pilt
ja vanem tütar koos abikaasaga ning Feliks
Pilt´i endised töökaaslased.
Külaelanikud ja Feliks Pilt´i endised
kaastöötajad jutustasid mälestusi tolleaegsest elust, räägiti nii tööst kui vaba aja veetmisest. Oli ju Feliks Pilt mitmel aastal ko-

Rae Hooldekodu
pakub tööd kahele

haliku näiteringi juhendaja. Tema eestvedamisel sõlmiti ka sõprussidemed Läti NSV
Budeskalnõi sovhoosiga. Nende aegade jätkuna toimuvad Jüri segakoori ja Läti Vabariigi Salaspilsi linna segakoori sõpruskohtumised tänase päevani.
Feliks Pilt sündis 23. märtsil 1906. aastal
Võru linnas. Elades mitmes eri paigus, jõudis
ta 1954. aastal A. Sommerlingi nimelisse sovhoosi, kus ta asus tööle ehitustööde juhatajana. Samal aastal alustas ta oma kodu rajamist
Tallinn-Tartu maantee äärde väikesesse lepa-

salusse. Peagi alustasid samas paigas oma kodu ehitamist ka perekonnad Matikainen, Markus, Kunts ja teised.
Nüüd on Pildikülas 21 suitsu, välja on kujunenud omad traditsioonid. Isa elutööd jätkab külavanemana tema noorem tütar Anu
Roop, kes hoiab ajaloolist sidet endiste ja praeguste aegade vahel.
Pildiküla rahvas tänab Rae vallavalitsust
abi ja toetuse eest ürituse läbiviimisel.
Elvira Luur

TULGE JALGRATTAMATKALE!
Korraldame Kiili vallas jalgrattamatka “KIILI VÄNT” sellel aastal juba
5. korda.
Matka temaatika on “KÜLAST KÜLASSE”. Matkame läbi kõikide
Kiili valla külade.

HOOLDUSTÖÖTAJALE.

Matk toimub 21.mail 2006 algusega kell 12.00 vallamaja eest.
Matka pikkus 56 km.
Matka lõpetamine Kiili alevikus staadioni kõrval Vaska tiigi ääres.

Täpsem info
telefonil 6048353.

Soe supp ja auhindade loosimine, natuke meelelahutust.
Tulge matkama ja tutvuma naabervallaga!
Korraldustoimkond
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Kohalikud lionid kaante vahel
Aprilli lõpus tuli trükikojast järjekordne Rae valla elanikele
oluline trükis – «15 aastat LC Harju I». See on Sven Sagrise ja Peeter Böckleri koostatud ning Mixi Kirjastuse poolt
välja antud kogumik kohaliku Lions-klubi ajaloost aastatel
1991-2006.
Selle ajaga on peamiselt Rae valla hakkajamatest meestest koosnev klubi korda saatnud palju head. Üks meeldejäävamaid ettevõtmisi oli väikesele Signele Rootsis tehtud südameoperatsiooni toetamine. Kuid lionid on kogunud ja jaganud ka humanitaarabi, toetanud rahaliselt kohalikke koolilapsi, aidanud vaegnägijaid ja vanureid, korrastanud lemmikloomade kalmistut ja Lagedi vabadusvõitluse muuseumi territooriumi.See töö jätkub.
Lionite tegevuse üheks tahuks on ka oma vaba aja
väärikas sisustamine. Raamatus on meeldejäävaid kirjeldusi ekskursioonidest, kohtumistest rajataguste kolleegidega jne.
Lions-liikumise eesmärgiks on heategevuse kõrval ka
kohaliku elu edendamine ja eetiliste ning moraalsete väärtuste juurutamine ühiskonnas. Äsjailmunud raamatuke tutvustab, kuidas Rae valla lionid on sellega toime tulnud.

Kuuno Kasak

Kauplusauto tuleb teisipäeval
Kauplusauto teenindab teisipäeviti vallaelanikke
järgmiselt:
KELL 16.15 Vaidasoo küla, Väljaotsa bussipeatus
KELL 16.45 Pajupea küla, töökoja esisel platsil
KELL 17.00 Vaskjala küla, Sillapiiga tee alguses
KELL 17.15 Vaskjala küla, Rae bussipeatus Pärna tänava
alguses
KELL 17.45 Rae küla, mõisa lähedal, küla teadetetahvli
juures
KELL 18.10 Assaku alevikus, Assaku ladude juures
KELL 18.30 Kurna küla, Kangrumäe teel

Traditsiooniline klubi liikmete, nende perede ja sõprade suvereis Lõuna-Eestisse. Saatjateks olid reisijuht Urve Joost ja giid Veljo Ranniku.
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18. aprill 2006 nr 473

2006 a. heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” väljakuulutamine
Lähtudes Rae valla heakorra eeskirjast, Rae Vallavalitsus annab

KONKURSS “KAUNIS KODU”
Traditsiooniliselt kuulutas Rae Vallavalitsus 18.
aprillil heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi “Kaunis Kodu”.

korralduse:
1. Üldise heakorrataseme tõstmiseks ning ilu väärtustamiseks vallas kuulutada välja 2006 aasta heakorrakonkurss “Kaunis Kodu”.
2. Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 22.06.2006.a.
Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades pakutavast kandidaadist kirjalikult või
suuliselt Rae vallavalitsusele.
Komisjon teostab konkursil osalevate üksikobjektide ülevaatuse 2006. a juunikuu viimasel nädalal ning
esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks Rae Vallavalitsusele.
3. Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
3.1 individuaalelamud (eraldi arvestus hajaasustuses
ja tiheasustuses);
3.2 suvilad
3.3 mitmekorterilised elamud;
3.4 ettevõtted, asutused.
4. Hindamiskriteeriumid on järgmised:
4.1 objekti välishooldus, sobivus maastikku;
4.2 haljastus (lilled, hekid, puud jne);
4.3 dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
4.4 üldmulje.
5. Kolme esimest kohta igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.

Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e- posti teel: ege.
kibuspuu@rae.ee või suuliselt (tel 605 6781) Rae Eelmise aasta kauneimaks koduks tunvallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik osa- nistati Järvekülas asuv perekond
lemist arutada ka konkursile esitatud objekti oma- Dobrjanski kodu.
nikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 22. juuni 2006.a.
Konkursi tulemused teeb kindlaks Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes teostab
osalevate objektide ülevaatuse 2006.a juunikuu viimasel nädalal ning seejärel esitab võitjad
Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.
Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• Individuaalelamud (eraldi arvestus hajaasustuses ja tiheasustuses);
• Suvilad
• Mitmekorterilised elamud;
• Ettevõtted, asutused;
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.
Ootame rohket osavõttu!!!

6. Eelneval 5 (viiel) aastal esikoha saanud objekte
kandidaatideks seada ei saa.
7. Konkursi läbiviimiseks moodustada komisjon järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees: Raivo Uukkivi - Rae vallavanem
Komisjoni liikmed: Reet Raudkepp - Vaida Raamatukogu juhataja
Ege Kibuspuu keskkonnateenistuse kesk
konnaspetsialist
Meelis Kasemaa abivallavanem
Erki Noorak –
maa-ameti juhataja
Sven-Allan Sagris –
ajaloolane
Merike Mikk– Rae
vallakantselei pressiesindaja
Koidu Anmann maastikukujundaja
8. Komisjon töötab ühiskondlikel alustel ning liikmetele tasu ei maksta.
9. Avaldada käesolev korraldus ajalehes Rae Sõnumid ning Rae valla veebilehel
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
11. Käesoleva korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest
teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
Tiit Eenmaa
Vallasekretär

Rae Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi Jüri lasteaia Tõruke
JUHATAJA leidmiseks.
Juhataja ülesandeks on kogu personali järjepideva arendustegevuse kaudu strateegiline juhtimine; personali juhtimine ja koostöö; õpikeskkonna kujundamine; laste
toetamine läbi õpetamise ning kasvatamise.

Nõudmised kandidaadile

•eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
•muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelpedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus
•vene keele oskus suhtlemistasandil
•arvuti kasutamise oskus
•kasuks tuleb eelnev juhtimiskogemus
Pakume
•palju huvitavat ja vastutusrikast tähtajalist (5 aastat) tööd
•koolitus- ja arenguvõimalusi
•häid töötingimusi
Avaldus koos elulookirjelduse, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja visioon tulevasest tööst lasteasutuse juhina
palume esitada hiljemalt 15. maiks aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa. Lisainfo telefonil 51 006 40; 6056 740.
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11. aprill 2006 nr 19

Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtuste ja saastegruppidesse jaotuse kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 8 lõike 4 punkti 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, Keskkonnaministri 16. oktoobri 2003 määrusega nr 75 kehtestatud “Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta” ja Rae Vallavolikogu 21.
märtsi 2006 määrusega nr 15 kehtestatud “Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” alusel
§ 1 Kinnitada ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused ning reo- ja sademevee jaotus saastegruppidesse olenevalt reostusnäitajatest lisas esitatud kujul.
§2 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 06.veebruari 2001 korraldusega nr 164 kooskõlastatud “AS ELVESO ühiskanalisatsiooni juhitud heitvete proovide
võtmise ja saastegrupi määramise juhend”.
§3 Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes
Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§4 Käesolev määrus jõustub 15. aprillil 2006.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
KINNITATUD:
Rae Vallavolikogu
11 . aprilli 2006
määrusega nr 19
Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused (LPK) ning reo- ja sademevee jaotus saastegruppidesse olenevalt reostusnäitajatest

Reostusnäitaja
mg/l
Hõljuvained
BHT 7
KHT
pH
pH
Temperatuur
Naftasaadused
Rasvad
Fosfor
Lämmastik
Spaa
Fenoolid
Tsüaniidid
Üldkroom
Kroomiühendid
Vask
Raud
Tsink
Nikkel
Kaadmium
Plii
Elavhõbe
Arseen
Molübdeen
Tina
Hõbe
Kloorfenüül-etaan
ja selle derivaadid
Polükloreeritud
bifenüülid
Polükloreeritud
terfenüülid
Aldriin
Dieldriin
Endriin
Isodriin
Triklorobenseen
Heksaklorotsükloheksaan
Heksaklorobenseen
Heksaklorobutadieen
Tetraklorometaan
Pentaklorofenool
Kloroform
1,2 Dikloroetaan
Triklorometaan
Perkloroetaan
Halogeenorgaanilised ühendid

Tähis

SG-1

SG-2

SG-3

LPK

SG-4

SG-5

SG-6

SG-7

SG-8

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

HA

0...15
0...11
0...750
6,5...8,5

16...200
12...150

201...500
151...375

500
375
750
6,5...8,5

651...750
489...563
976...1125

1501...2000
1126...1500
2251...3000
5,0...5,4

10...40 C
0...0,5

40 C
5,5
50
10,5
100
44
2,9
0,2
0,5
0,05
1,0
10,6
2,0
1,0
0,2
0,5
0,05
0,2
0,22
0,5
0,2

9,6...10,5
üle 80 C
7,3...8,3
66...75
13,8...15,8
131...150
58...66
3,9...4,4
0,27...0,30
0,66...0,75
0,061...0,070
1,4...1,6
13,8...15,8
2,7...3,0
1,4...1,6
0,27...0,30
0,66...0,75
0,071...0,080
0,27...0,30
0,30...0,33
0,66...0,75
0,27...0,30

751...1000
564...750
1126...1500
5,5...5,9
10,6...11,5
alla 10 C
8,4...11,0
76...100
15,9...21,0
151...200
67...88
4,5...5,8
0,31...0,40
0,76...1,00
0,071...0,090
1,7...2,0
15,9...21,1
3,1...4,0
1,7...2,0
0,31...0,40
0,76...1,00
0,081...0,100
0,31...0,40
0,34...0,44
0,76...1,00
0,31...0,40

1001...1500
751...1125
1501...2250

C
NS
R
P üld
N üld

501...650
376...488
751...975
6,0...6,4
8,6...9,5
40...80 C
5,6...7,2
51...65
10,6...13,7
101...130
45...57
3,0...3,8
0,21...0,26
0,51...0,65
0,051...0,060
1,1...1,3
10,7...13,7
2,1...2,6
1,1...1,3
0,21...0,26
0,51...0,65
0,051...0,070
0,21...0,26
0,23...0,29
0,51...0,65
0,21...0,26

11,1...16,5
101...150
21,1...31,5
201...300
89...132
5,9...8,7
0,41...0,60
1,01...1,50
0,091...0,130
2,1...3,0
21,2...31,7
4,1...6,0
2,1...3,0
0,41...0,60
1,01...1,50
0,101...0,150
0,41...0,60
0,45...0,66
1,01...1,50
0,41...0,60

16,6...22,0
151...200
31,6...42,0
301...400
133...176
8,8...11,6
0,61...0,80
1,51...2,00
0,131...0,170
3,1...4,0
31,8...42,2
6,1...8,0
3,1...4,0
0,61...0,80
1,51...2,00
0,151...0,200
0,61...0,80
0,67...0,88
1,51...2,00
0,61...0,80

0,6...1,5

1,6...5,5

1,6...5,0
5,1...60,0

5,1...10,5
60,1...100

Cr üld
Cr (VI)
Cu
Fe
Zn
Ni
Cd
Pb
Hg
As
Mb
Sn
Ag

0...1,5
0...5,0
0...44
0...2,9
0...0,2
0...0,5
0...0,05
0...1,0
0...10,6
0...2,0
0...1,0
0...0,2
0...0,5
0...0,05
0...0,2
0...0,22
0...0,5
0...0,2

DDT

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

PCB

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

KEELATUD

0...0,00005
0...0,00005
0...0,00005
0...0,002
0...0,05

0,00005
0,00005
0,00005
0,002
0,05

0,000051-0,000056
0,000051-0,000056
0,000051-0,000056
0,0021...0,0026
0,051...0,070

0,000057-0,000060
0,000057-0,000060
0,000057-0,000060
0,0027...0,0030
0,071...0,080

0,000061-0,000070
0,000061-0,000070
0,000061-0,000070
0,0031...0,0040
0,081...0,100

0,000071-0,000090
0,000071-0,000090
0,000071-0,000090
0,0041...0,0060
0,101...0,150

0,000091-0,00011
0,000091-0,00011
0,000091-0,00011
0,0061...0,0080
0,151...0,200

0...0,001

0,001

0,0011...0,0013

0,0014...0,0016

0,0017...0,002

0,0021...0,003

0,0031...0,004

0...0,005

0,005

0,0051..0,0053

0,0054..0,0056

0,0057..0,0060

0,0061..0,0070

0,0071..0,0080

0...1,0

1,0

1,1...1,3

1,4...1,6

1,7...2,0

2,1...3,0

3,1...4,0

0...1,5
0...0,2
0...0,5
0...1,0
0...0,5
0...0,5

1,5
0,0002
0,5
0,003
0,5
0,5

1,51..1,6
0,21..0,26
0,51...0,65
1,1...1,3
0,51...0,65
0,51...0,65

1,61..1,7
0,27..0,30
0,66...0,75
1,4...1,6
0,66...0,75
0,66...0,75

1,71..1,8
0,31..0,40
0,76...1,0
1,7...2,0
0,76...1,0
0,76...1,0

1,81..1,9
0,41..0,60
1,01...1,50
2,1...3,0
1,01...1,50
1,01...1,50

1,91..2,0
0,61..0,80
1,51...2,00
3,1...4,0
1,51...2,00
1,51...2,00

0...1,0

1,0

1,1...1,3

1,4...1,6

1,7...2,0

2,1...3,0

3,1...4,0

PCT

AOX
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Rae Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi JURISTI leidmiseks.
Juristi peamised tööülesanded on
• hangete (sh. riigihangete) alase dokumentatsiooni (protokollid, haldusaktid jm) ettevalmistamine ja hankekomisjonide töös osalemine
• hankelepingute ettevalmistamine
• hangete planeerimisprotsessis osalemine ning vastavate protsesside osas juriidiline nõustamine
• osalemine õiguslike vaidluste lahendamisel kohtus
• vallavalitsuse liikmete, volikogu liikmete, valla allasutuste juhtide ja vallakantselei ametnike juriidiline nõustamine hankeid puudutavates küsimustes
• planeerimis-, elamu-, ehitus- ja maaõiguse alane juriidiline tegevus
Nõudmised kandidaadile
• juriidiline kõrgharidus ning erialane töökogemus vähemalt 1 aasta
• analüütiline mõtlemine
• hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus (suuline, kirjalik)
• korrektsus ja täpsus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene ja inglise keele oskus kesktasemel
• initsiatiivikus ja iseseisvus
• hea arvuti kasutamise oskus
Kasuks tuleb
• projektijuhtimise kogemus
Omalt poolt pakume
• huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus teenistuses
• toetavat ja sõbralikku kollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi
Elulookirjelduse koos sooviavaldusega palume saata hiljemalt 12. maiks 2006.a. Rae
Vallavalitsuse aadressil: Aruküla tee 9 Jüri alevik Rae vald Harjumaa 75301, märgusõna “Juristi konkurss”.

mai 2006

Volikogu andis nõusoleku kooli ehituse töövõtulepingu muutmiseks
11. aprillil oma korralisele istungile kogunenud volikogu tegeles põhiliselt erinevate katastriüksuste jagamise ja sihtotstarbe määramise küsimustega. Vastu võeti ka kaks tähtsamat otsust - kinnitati Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtuste ja saastegruppidesse
jaotus ning anti nõusolek Jüri Gümnaasiumi
ehituse töövõtulepingu muutmiseks.
Gümnaasiumi ehitusel on vajalik teostada täiendavaid lisatöid ning seetõttu tekkis vajadus muuta varem sõlmitud lepingut ja viia
sisse muudatused osas, mis puudutavad tööde teostamise etappe, tööde valmimise tähtaegu ja lepingu hinda.

Detailplaneeringu
avalik väljapanek
Rae Vallavalitsus teatab
järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust
1. maist kuni 15. maini
2006:

Rae Vallavalitsus kuulutab välja laulukonkursi

Järveküla küla Tofre – I kinnistu maatükk II

Konkursi eesmärgiks on leida Rae vallale oma laul. Konkursil võivad osaleda kõik
laululoojad. Iga autor võib esitada kuni 2 laulu.

● Detailplaneeringuga nähakse ette Tofre

Nõuded laulule
• Laulu tekst peab olema Rae valla teemaline ning eesti keeles, meloodia lihtne ja
meeldejääv.
• Laulu kestus 2-4 minutit
• Nooditekst koos sõnadega peab olema kirjutatud noodipaberile loetavalt või vormistatud arvutil
• Laulu peab esitama ka helikandjal: plaadil, kassetil või MP3 formaadis (võib olla
amatöörsalvestus)
• Laul ei tohi olla varem avalikult esitatud
Konkursil osalemise kord
Konkursitöö(d) tuleb tuua kinnises ümbrikus märgusõnaga ”Oma laul” Rae Vallavalitsusse või saata postiga aadressil Aruküla tee 9, Jüri 75301. Konkursilaulu noodile ei tohi olla kirjutatud muusika ega teksti autorite nimesid. Konkursitööle tuleb lisada eraldi ümbrik järgmiste andmetega: konkursitöö pealkiri; autorite ees- ja perekonnanimed, kontaktandmed. Konkursitööde viimane postitamise või kohaletoomise kuupäev on 19. mai 2006
Konkursi läbiviimine
Konkursile laekunud laule hindab 7-liikmeline žürii koosseisus Raivo Uukkivi, Veigo
Gutmann, Reet Raudkepp, Rutt Ridbeck, Jüri Rent, Emil Oja ja Antti Kammiste.
Zürii otsuse alusel antakse välja kolm preemiat
I koht 5000.II koht 3000.III koht 1000.Žüriil on õigus jätta auhinnalised kohad välja andmata.

– I kinnistu maatükk II kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning jagamine pereelamukruntideks. Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval Rae
vallamaja II korruse fuajees, Jüri alevik,
Aruküla tee 9. Märkused ja ettepanekud
detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 15.
maiks kella 17.00 või e-posti aadressil
info@rae.ee

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
see ei maksa midagi!
GSM: 5373 5811, 524 8614
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TURVALISUS

Falcki patrullid tegelesid autosüütamise ja sissemurdmistega
Erakorralised sündmused
 1. aprillil lõhkusid vargad Lagedil auto küljeklaasi ja varastasid seal raadiomaki. Omanik kutsus ise politsei.
 3. aprillil löödi Jüris Tammiku 21 maja juures parklas sõiduautol Citroen Xsara
puruks küljeklaas, autost varastati naiste
käekott. Käekotist ilma jäänud autoomanik võttis ise politseiga ühendust.
 5. aprilli õhtul toimus sissemurdmine Kuldalas, kus oli lõhutud objekti uks.
 9. aprillil helistas Jüris elanik, kes
teatas, et tal visati auto rattavõtmega aken
puruks ning oletatav viskaja oli samas
majas elav mees. Vahetult enne ekipaaži saabumist helistas kodanik uuesti ja
ütles, et Pajupea 14 juures põleb sõiduauto Ford. Kohale jõudes püüdsid ekipaaži liikmed põlengut kustutada tulekustuti ja lumega. Koheselt informeeriti juhtunust ka päästeametit ja politseid,
kes tulid kiirelt kohale. Kohale tuli ka
Fordi omanik, kes oletas, et samas majas elav mees on tema auto süüdanud.
Mõne aja pärast ilmus sündmuskohale
ka seesama joobes ning agressiivne mees,
kes anti üle politseile. Põleva auto kustutas lõplikult tuletõrje.
Politseile üleantud õigusrikkujad
 8. aprillil informeeris politsei, et Jüri vahel kihutab tumedat värvi Opel, millel puudub registreerimisnumber. Ekipaaž
sai sõiduki pidama alles Pajupea külas.
Autos viibis 5 alkoholi tarvitanud isikut,
nendest üks oli eriti agressiivne. Meesterahvas peeti kinni ja anti üle politseile.
 19. aprilli hommikul teatati politseist,
et Assakul Järve tee 6 laos on vargad. Kohapeal peeti Harju Tarbijate Ühistu laoruumis kinni kaks noormeest, kes olid sinna tunginud seinalaudade eemaldamise
teel. Noormehed anti üle politseile.
Avalik kord
 1. aprilli öösel rikuti öörahu Jüris Tiigi 3 ühes korteris, kohapeal olnud noored
kutsuti korrale ja info edastati politseile.
 8. aprilli öösel helistati Jüris Tammiku 29 majast, et kõrvalkorteris käib pidu.
Pidulisi manitseti kohapeal, nad lubasid
vaiksemalt olla.
 8. aprilli öösel helistati ka Jüris Tiigi
3 asuva ühe korteri pärast, et seal rikutakse öörahu. Pidulised lubasid ennast paremini üleval pidada.
 11. aprilli õhtul teatati juhtimiskeskusest, et Jüris Kasemäe tänaval kauplus EDU
taga lamab maas meeskodanik. Kohapeal
selgus, et tegu oli ekipaažile tuttava mehega, kes oli purjus. Mees toimetati koju.

 11. aprilli õhtul olid noored oma sõi-

duautod parkinud Jüris Tõrukese lasteaia
juures olevale murule. Korvpalli mängivatele noortele tehti noomitus ja autod
pargiti teise kohta.
 14. aprilli õhtul sõitis Lagedi-Aruküla teel tuledeta ja numbrimärkideta sõiduauto. Kinnipidamisel jooksis juht minema, autol oli aken katki.
 18. aprilli päeval helistas Jüri elanik ja teatas, et tanklas rikub mootorattur
liikluseeskirju. Tanklast mootoratturit
ei leitud, kuid ekipaaž märkas teda Tõrukese lasteaia juures. Falck’i ekipaaži
nähes põgenes noormees mootorattaga
Tammiku majade vahele ning sealt parki. Põgenejat tabada ei õnnestunud. Roolis oli noor poiss, kellel puudus kiiver,
ka mootorattal puudus registreerimisnumber. Info edastati politseile.
 22. aprilli öösel helistas naisterahvas Jüris Võsa 15b majast, et kõrvalkorteris on suur lärm. Pidulised kutsuti korrale, lärm lõpetati.
 Samal ööl kutsuti öised pidutsejad
korrale ka Vaidas Vana-Tartu mnt. 37 maja ühes korteris.
 22. aprilli öösel lärmas joobes mees
Jüris Kirikumõisa pargis. Mees kutsuti
korrale ja saadeti koju.
Muud sündmused
 13. aprilli päeval helistas Lagedilt kodanik ja teatas, et Jaama tänaval askeldavad noored poisid ühe auto ümber ja hakkavad seda ära lükkama. Kohale jõudes
märkas ekipaaži liige, kuidas viis noormeest sõiduautot lükkasid, nad peeti kuni politsei saabumiseni kinni. Politsei aitas välja selgitada, et tegemist ei olnud
ärandamisega ning kõik oli korras.
 17. aprilli õhtul teatati juhtimiskeskusest, et Vaida poe lähedal magab prügikonteineri taga meesterahvas. Kohale
jõudnud ekipaaž äratas mehe üles ning
ta juhatati koju.
 23. aprilli päeval märkasid patrullringil olevad ekipaaži liikmed, et SahaLoo poolt tõusis tumedat suitsu. Kohapeal selgus, et Loo aleviku servas põleb
heinamaal suures ulatuses kulu. Põlengust teavitati päästeametit.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaazh 53 32 63 16
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Päästeteenistus kustutas palju kulupõlenguid
 7. aprillil põles Jüris Rebase tn. kuur
 9. aprillil põles Pajupea külas kaks autot
 13. aprillil põles Põrguvälja teel kulu
 14. aprillil põles kulu Venekülas, Jüri Gümnaasiumi ja Kulli ülesõidu juures
 15. aprillil põles kulu Jüris
 16. aprillil põles kulu Järsi külas ja Patika külas
 17. aprillil põles kulu Jüris
 18. aprill põles kulu Jüris kahes kohas
 20. aprillil põles kulu Venekülas
 21. aprillil põles kulu Kulli ülesõidu juures
 22. aprillil põles kulu Vaidas Väljaotsal, Patika
külas kahes kohas, Vaidas poldril ja alevikus
 23. aprillil oli Lagedil järelvalveta lõke, Jüris
põles praht
 23. aprillil põles Lagedil Posti tn. 4 kelder
 24. aprill põles kulu ringtee ääres Veldi teel
 25. aprillil abistati Vaidas kiirabi ning tegeleti
kulupõlengutega Vaidas poldri ääres
 26. aprillil põles kulu Vaskjala külas, Leivajõe
ääres ning Venekülas
 27. aprillil põles Sausti külas kuur ja Jüris Rebase tänaval kulu
 28. aprill põles kulu Salu külas, Rae külas ja Jüris, gümnaasiumi juures
 29. aprillil põles kulu Kulli ülesõidu juures ja
aiamaja Suur-Sõjamäe tänaval
 30. aprillil käidi Lehmja külas pommirühma
abistamas
 30. aprillil põles mets Sausti mõisa juures
Peeter Böckler
Rae TPS

Politsei uurib mitmeid varguseid ja peksmisjuhtumeid
Aprillikuus registreerisid politseinikud avaldusi nii
varguste, kehalise väärkohtlemise kui sissemurdmise kohta.
 1. aprillil varastati Lagedi alevikus Posti tänaval
sõiduautost automagnetoola, päikeseprillid ja muid
esemeid. Kahju on kokku 6950 krooni.
 3. aprilli õhtupoolikul varastati Jüris Tammiku tänaval sõiduautost käekott dokumentide, sularaha ja isiklike
asjadega. Kahju on 15 200 krooni.
 7. aprilli öösel varastati Peetri külas Salu teel ehitusobjektilt tööriistu. Kahju on 10800 krooni.
 8. aprilli öösel varastati Järveküla külas Vana-Veski tänaval ehitusjärgus eramust gaasikatel, tööriistu ja
elektritarvikuid. Kahju on 31 293 krooni.
 12. aprillil varastati Järveküla külas Loopealse tänaval eramust kaks sülearvutit ja muud tehnikat.
 15. aprilli õhtul lõid kolm noormeest Vaida alevikus Vana-Tartu maanteel 33-aastast Sigridit.
 19. aprillil murdsid kaks poissi, vanuses 15 ja 14 aastat, sisse Assaku alevikus Järve teel asuva ettevõtte laoruumi. Poisid peeti kinni ja viidi politseiosakonda. Kriminaalmenetlust alustati KarS §266 tunnustel, mis käsitleb omavolilist sissetungi.
 24. aprilli päeval varastati Vaidas Vana-Tartu maanteel kooli territooriumilt jalgratas. Kahju on 2000 krooni.
 27. aprillil varastati Jüris Väljaku tänaval korterist televiisor, fotoaparaat, reisikott ning muid esemeid.
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Ökokratt 2006: Kes elab vees?
Ökokrati projekti eesmärk on teadvustada,
kuidas igapäevased tarbimisotsused mõjutavad keskkonda. Ökokrati tunnuslauseks on
Valgusta End, mis tähendab, et inimesed peavad rohkem teadma meie keskkonna säästmise võimalustest ning teadvustama hetkeolukorda. Seega on projekti peaeesmärgiks keskkonnateadlikkuse tõstmine. Seda tehakse üle
Eesti koolides ja lasteasutustes läbiviidavate
Veenädalate vahendusel, kus keskendutakse

konkreetsele teemale, 2006. aastal on selleks
- Kes elab vees?
Projekti käigus toimuvad juhendajatele, kooli- ja lasteaiaõpetajatele mõeldud koolitused, keskkonnanädalatest osa võtnud lastele
ja noortele Puhta Vee Peod üle Eesti ning lõpukonverents, mis mõeldud nii õpetajatele, juhendajatele kui parimatele osavõtjatele.
Rae valla koolidest osalevad projektis Jüri
Gümnaasium koos Rae Huvialakooli ja Assaku

koolimajaga, Lagedi Põhikool ja Vaida Põhikool. Üle Eesti osaleb selles 60 omavalitsust,
168 haridusasutust kokku ligi 19500 lapsega.
Koolides ja lasteaedades viiakse läbi keskkonnanädalad, kus noortele tutvustatakse neid ümbritsevat elukeskkonda, vee rolli meie elus ja veekeskkonna tähtsust ökosüsteemis.
Ege Kibuspuu
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist

Kes elab vees? – Jüri
Gümnaasiumi teaduskonverents
20. aprillil toimus Ökokrati projekti raames Jüri Gümnaasiumi 1. – 6. klasside õpilaste teaduskonverents. Kuna meil oma majas sel aastal saali pole, siis toimus üritus
Rae Kultuurikeskuses.
Toimunud konverentsi käigus saime kuulda väga palju huvitavaid ja üllatavaid referaate. Mõned teemad küll kordusid, kuid see oli
isegi tore: üks ettekanne täiendas teist, sest
igale teemale saab läheneda väga erinevalt.
Näiteks kuulsime selliste veeloomade olemasolust, kellest enne polnud aimugi.
Esinejaid oli väga palju, täpsemalt 86.
Konverents toimus meil kolmes osas, sest järjest poleks keegi olnud suuteline seda informatsioonikogust vastu võtma. Et igaühele anda võimalus oma tööd tutvustada, oli esinejate aeg piiratud – 1 minut oma referaadi lühikokkuvõtteks. Seda oli vähe, aga esinejaid oli
palju ja sellega pidi arvestama.
Päeva lõpuks olime väga väsinud, aga
kõik osalejad olid väga tublid ja meil oli hea
neid kuulata. Tänuks hoolika ettevalmistuse
ja tubli ettekandmise eest said kõik konverentsil esinejad ka auhinna, milleks oli üldjuhul
loodusteemaline raamat.

Lehmja tammik sai prahist puhtamaks
Kolmapäeval, 19. aprillil käisid Jüri Gümnaasiumi õpilased koristamas Lehmja tammikut,
see iga-aastane traditsioon aitab noortel paremini väärtustada koduümbrust.
Lehmja tammiku vanuseks on hinnatud ligi 5000 aastat. Tammede keskmist vanust
hindas metsakorraldus 1983. aastal umbes 110 aastale, nüüd on see siis ligikaudu 135 aastat. 2003. aastal Mart Rohtla poolt võetud analüüsid näitasid, et vanim elav tamm oli tookord 374-aastane. Metsateadlane Olaf Schmeidt on kirjutanud, et Lehmja tammiku tammed on enamikus silmatorkavalt kõverad ja okslikud, meenutades toreda üldpildi poolest
muinasjutu-puistut.

Krista Volke ja Eva Viidemann
Pika konverentsipäeva teadustajad

Rae noored aitasid
maanteeääri koristada

Gümnaasiumi 5A klassi õpilane Rasmus Ristisaar rääkis oma ettekandes Läänemerest.

Õpilasmalevlaste eestvõttel koristati 29.-30.
aprillil kolmandat kevadet järjest
Tallinna-Peterburi ja Tallinna-Tartu maantee äärseid alasid, aktsioonis osalesid ka meie
valla noored.
Sihtasutuse Õpilasmalev ja teede hooldusega tegeleva osaühingu Üle algatatud kampaanias osales kokku 90 inimest. Kahe päevaga koristasid noored 100 kilomeetrit maantee- Kristi Kensap (vasakul) ja Merli Mets (paremal) koristasid Tallinn-Peterburi maanteel
deäärseid metsaaluseid.
kõikvõimalikku prahti.
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Jüripäev 2006 sõnas ja pildis

Lagedi tantsutüdrukud juhatasid
Jüripäeva sisse tempokate tantsudega.

Tõrvikutega teatejooks
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nd puhkeletupsude võistkoi endal on
Vallavalitsuse Te
ku
,
ed
ks
ikka joo
hetkel. Kaua sa
televiisor kõhus.

gististlusele re
eerumise võ avutasid Marnt
ie
or
to
au
oha sa
Öisele
ipaaži. Esik
stuses olid Õ
reeriti 21 ek ek Ainola, naistearve pel.
pilased os
dr
op
-In
K
llo
ta
käsitööasj alesid aktiivselt
gus Ve
uspuu-Kris
ib
K
ade näituse
Eg
müügil.
parimad

Skatepargis
nä
tõelised prof itasid rula- ja rattasõidu
id.
trikke

10. märtsil toimus Rae kultuurikeskuses Arvo Ratassepa (1926-1986) mälestusürituste sarjas ”Kontsert
kodukandis”. Meeldejääval õhtul esinesid Tallinna
Tehnikaülikooli vilistlaste
naiskoor, Tallinna Ülikooli
meeskoor,
naiskoor
Carmina, Rahvusraamatukogu naiskoor. Rae valla
poolt olid kontserdiõhtul
kaastegevad Jüri perekoor
ja Jüri segakoor.
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Pühapäeval toimus Kirikumõisa pargis suures telgis jumalateenistus, lapsed osalesid
joonistusvõistlusel.
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Lasteaialapsed tähistasid jüripäeva sportlikult
Jürikuul, 21. aprillil kohtusid Vaida kooli
võimlas Rae valla kolme lasteaia koolieelikud, et ühiselt tantsida, mängida ja sporti teha. Päeva juhtideks olid Hiir ja Jänes, kes
alustuseks näitasid ette võimlemisharjutusi.
Külakostiks oli Taaramäe lasteaia poolt lõbus konnatants ja Tõrukese lastelt võimlemiskava koos ühistantsuga suure-suure langevarju all. Lõbusale osale järgnes tõsine jõukatsumine spordivõistlustes. Osalesid individuaalvõistlejad, toimusid põnevad teatevõistlused kõigi kolme lasteaia vahel.
Kõik lapsed andsid endast parima ja auhinnaks olid neile suured kommikotid. Üritus
lõppes ühistantsuga. Suured tänud abi eest Rae
vallale, vahvatele tegelastele ja õpetajatele,
tublidele lastele, kes tõeliselt lustisid ja elasid
kaasa võistlustele.
Kuidas leida „meie” tunnet, et oleme Rae
valla lasteaiad? Eks üks võimalus on ka lasteaedade ühiste ürituste kaudu. Selline tore kokkusaamine võiks muutuda taas tavaks. Loodame järgmisel kevadel jälle kohtuda.
Vaida Lasteaial jätkus toredaid üritusi ka
märtsikuusse. Heal lapsel mitu nime: nii kannab ka märtsikuu kevadkuu ja teatrikuu nime.
Külas käis Nukuteater Helle Laasi etendusega „Ise, ise ka”. Pärast etendust oli lastel võimalik nii näitlejate kui nukkudega lähemalt
tutvust teha. Suurt huvi pakkus ka Draamateatri rekvisiitori külaskäik, kus lapsed said
näha ja proovida neid asju, mis teatrisaalist
vaadatuna tõeline näib.

Lõbusad teatevõistlused panid Vaida põhikooli saali kõvasti rõkkama, sest tubli tuli olla nii kärulükkamises, palliga hüppamises, jooksmises kui saalihokis.

Emakeelepäeva puhul oli iga rühm lavastanud ühe eesti muistendi ja esitas selle teistele. Kasvatajate poolt oli vaatamiseks muinasjutt „Ahjualune”. Igakevadine kasvatajate
etendus on meie lasteaias pikaajaline traditsioon. Vaida raamatukogus tutvuti kirjanik
Helju Männi raamatutega. On ju kõigile tuttavad Mõmmi lood just tema kirjutatud.
Palju elevust tekitas solistide kontsert.
Koos muusikakasvataja Siiri Villidoga oli iga
laps valinud endale esinemiseks sobiva laulu.
Üksi laval esinemine oli nii mõnelegi lapsele
ennastületavaks julgustükiks, aga seda uhkem

tunne oli pärast esinemist. Tuttavad on meile
juba ka Rae huvialakooli õpilased: meeleolukas kontsert flöödiansambli poolt.
Veel mahtusid nendesse kuudesse külastused teatri- ja muusikamuuseumi, energiakeskusesse ja tõeliselt kevadine karneval. Keskkonnanädalal näitasid oma fantaasiat ka lapsevanemad. Näitusele kogunes suur hulk põnevaid meisterdusi, mis olid valmistatud tühjadest pudelitest, karpidest, paela, nöörijuppidest ja isegi puidu- ja metallijäätmetest.
Külli Põdra
Vaida lasteaed Pillerpalli õpetaja

Würth kutsub vaatama Lembit Sootsi töid
Aprillikuu algul avas Würthi kunstigaleriis
oma maalide ja joonistuste näituse Lembit
Soots, see jääb avatuks kuni 26. maini.
Mulgimaal 1923. aastal sündinud Soots
elas aastail 1944-1989 Rootsis ja Kanadas.
Kunstiga hakkas ta intensiivselt tegelema viiekümneaastaselt. Emigratsiooni päevil õppis ta
maali ja eksperimentaalkunsti Ontario Kunstikolledžis, graafikat Louis Camnitzeri stuudios Itaalias ja omandas Toronto Ülikoolis ba-

kalaureuse kunstiajaloos.
Lembit Sootsi nimi on Eestis tuntud, teda teatakse nii muinsuskaitsjate, ettevõtjate
kui talupidajate seas. 1980. aastatel toetas
ta ühingu Eesti Muinsuskaitse Seltsi Sõbrad
asutajana jõuliselt Eesti iseseisvumisliikumist. 1993. aastal tuli ta Eestisse elama ning
viimastel aastatel tegeleb Lembit koos naise Liisa ja poeg Toomase perega Leeli suurtalu majandamisega.

Teostame

Annan pikaajalisele

maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.
Tel 6016561, 52 90910,
E-post kasko@hot.ee

Vanem proua
tuleb hea meelega
kord nädalas

üürile
1 toalise korteri
Lagedil.
Tel 53 92 86 12

koduabiliseks või
lapsehoidjaks.
Tel. 55 47 373
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Memme-taadi klubi
küsitles vallavanemat

Kultuuriminister Raivo Palmaru tervitas kohalike kultuurikeskuste ja rahvamajade juhatajaid,
kuid tõdes, et riigieelarves on rahvakultuuri arendamiseks siiski vähe raha.

Rahvamajade juhatajad pidasid
kultuurikeskuses oma suurkogunemist

Aprillikuu teisel pühapäeval, traditsioonilisele memme-taadi klubi kogunemisele, oli 9.
aprillil külaliseks palutud vallavanem Raivo
Uukkivi. Kohtumise algul tegi ta ülevaate vallavalitsuse tegemiste kohta, jutuks olid nii pensioniealiste osakaal vallas ja sotsiaalelu probleemid, aga ka kogu valla aastaeelarve jaotus
ja lähiaastate suurimad ettevõtmised.
Vallavanema kinnitusel pannakse valla
üldarengu prioriteedid kirja arengukavasse
ning sotsiaalpoliitika elluviimisel tegeletakse lisaks pensionäridele ka laste ja teiste abivajajate murede lahendamisega. Praeguse
seisuga on valla elanikest 41,6% ülalpeetavad. „Prioriteediks on kindlasti noored,” lisas Uukkivi.
Klubilised olid aktiivsed ka kohapeal küsimusi esitama. Uuriti, kas ja millal saavad
pensionärid endale kooskäimiseks eraldi ruumid; kuidas saaksid eakamad inimesed kaasa
aidata valla arengule; mis küsimustega tegeleb sotsiaalkomisjon; missugused on ühekordsed vanuritele mõeldud rahalised toetused.

19. aprilli tehti Rae Kultuurikeskuses ajalugu sel moel, et 12 aastat pole Eestis toimunud kokkusaamist, kus üheskoos saaksid kokku rahva- ja kultuurimajade, kultuurikeskuste ja seltsimajade juhid.
Rahvamajade juhatajate suurkogunemine
algas humoorika must-valge filmiga, mis näitas, kuidas õbluke naisterahvas veab ürituse
korraldamiseks kohale tehnikat, juhendab vahepeal lasteringi, naudib hetkeks kohvisõõmu... Saalist kostvad kommentaarid reetsid,
et tegelikult on see paljuski tänaste kultuuriedendajate argipäev.
Pidulikult avas suurkogunemise kultuuriminister Raivo Palmaru, kes tundis kahetsust
selle üle, et juba 10 aastat pole suudetud vastu võtta rahvakultuuri seadust. Ministri sõnul
on liiga suured rahalised käärid ka eri kultuuriharude rahastamisel, rahvakultuurile on 2006.
aastaks eraldatud kokku 30 miljonit krooni.

Omapoolse tervitusega esines kokkutulnutele
ka Rae vallavanem Raivo Uukkivi, kellel sõnul võib Rae vald uhkust tunda uue kultuurikeskuse üle, kuid samas teades selle ehitamise maksumust, saab 30 miljoni krooni eest aastas korda teha vaid kaks kultuurikeskust.
Rahvamajade juhatajatele mõeldud kokkusaamine jagunes kaheks suuremaks plokiks.
Esimeses osas uuriti, milline olukord on hetkel
Eestis rahvamajade maastikul. Siin anti ülevaade nii veebruaris-märtsis juhtide seas läbiviidud küsitluse kohta kui toodi ka näiteid nn elust
enesest, kus omapoolseid kogemusi vahendasid nii külamaja, vaba aja keskuse kui rahvamaja juhatajad. Suurkogunemise teises osas
rääkisid omapoolsetest tulevikunägemustest
seoses rahvamajadega kultuuriministeeriumi,
maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste esindajad. Päeva lõpul otsustasid kohalviibijad luua
ka Rahvamajade Juhatajate esinduskogu.

Memme-taadi klubi igakuisel kokkusaamisel
peetakse alati meeles ka neid, kel sel kuul
sünnipäev.

Raamatupidamisteenus

Lillepood vajab

Mokter AS

müüjat ja kevadsuviseks hooajaks
abitöölist.

Assaku tanklasse
tööd kahele müüja
ametikohale.

Kogemustega
pearaamatupidaja pakub
raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise
suurusega ettevõtetele:
jooksev raamatupidamine,
aastaaruanne, maksudeklaratsioonid.

Tel. 56 986 706

Samas pakume firmadele ja
eraisikutele suvelillede
istutamis- ja hooldusteenust.

Tel 51 997 479

pakub

Töö vahetustega.
Täpsem info tel. 56640965,
6597961 või meiliaadressil
mokter@anet.ee.
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Väikesed kodanikud
tutvusid vallavanemaga
Laupäeval, 29. aprillil oli Rae Kultuurikeskuse suures saalis 26 väikest vallakodanikku, et osaleda traditsioonilisel beebide vastuvõtul.
Viie kuu jooksul, alates 2005. aasta oktoobrist kuni 2006. aasta märtsikuuni, registreeriti vallamajas 45 lapse sünd. Vallavanema
vastuvõtul osalenute vanus jäi aga 2-11-kuuste piiridesse, kohal oli ka eelmise aasta detsembrikuus sündinud kaksikpoiste paar Kalmer ja Karl Vain.
Vallavanem Raivo Uukkivi sõnul registreeriti möödunud aastal kokku 99 lapse sünd
ja tänavu on nelja esimese kalendrikuuga sünnitunnistus välja antud juba 37le lapsele.
„Võib arvata, et sel aastal registreeritakse Rae
vallas juba rohkem kui 100 lapse sünd,” ütles
Uukkivi.
Vastuvõtul esines muusikalise tervitusega Karl Sander Saarik Rae Huvialakoolist.
Kõik lapsed said vallavalitsuse poolt kingituseks lillekimbu ja sodiaagimärgi hõbelusika,
kuhu on graveeritud lapse eesnimi ja sünnikuupäev. Elu esimest suuremat vastuvõttu jääb
osalistele meenutama ühispilt.

5-kuune Reelika Kullamaa oli hõbelusika saamise üle siiralt üllatunud, aga samas rõõmus
ja rahulolev.

Koolilõpu pidu
26.mail 2006
26.mail kell 19.30 toimub Rae Kultuurikeskuses „Ursula“ kontsert.
Pileti hind on 30.Kes või mis on „Ursula“, uuri nende kodulehelt www.ursula.ee
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Rae valla laste lauluvõistlusel
osales 48 last
Kultuurikeskuse saalis võis 7. aprillil kuulda laule väga erinevatel teemadel, laval esinesid nii 3- kui 13-aastased, sest toimus Rae
valla laste lauluvõistlus.
Kokku sai esinemisrõõmu maitsta 48 laululast. Esindatud olid Jüri Gümnaasiumi (lauluõpetajad Rutt Ridbeck ja Hairi Laurand),
lasteaedade Taaramäe (lauluõpetaja Külli
Lepland) ja Tõruke (lauluõpetaja Taimi Soomaa), Rae laulustuudio (lauluõpetaja Külli
Ovir), Musamari laulustuudio (lauluõpetaja
Tiina Mee) ning Nõmme Noortemaja (lauluõpetaja Katri Kaasik) laulusõbrad.
3-4-aastaste tüdrukute seas oli parim CarolKristella Varblane (Taaramäe lasteaed), poiste seas Marcel Malsroos
(Nõmme Noortemaja). 5-6-aastaste
tüdrukute seas oli võitja Meriliis Saar
ja poistest Markus Mõttus. 7-9-aastaste tüdrukute rühmas astus lavale
ühtekokku 16 tüdrukut, parimatest
tunnistati Kristin Sõber (Rae laulustuudio) ja Anna-Liisa Heinsalu (Jüri Gümnaasium). 10-12-aastaste tüdrukute seas olid parimad Kelli Piksar
(Musamari laulustuudio) ja Mailiis
Vosman (Rae laulustuudio). 13-15aastaste neidude seast tõstis žürii esile Marit
Võsangu (Rae laulustuudio) esinemise, samavanuste poiste klassis võitis Brey Velberk (Jüri Gümnaasium). 16-18-aastaste tüdrukute seas
oli parim Anett Liiv (Jüri Gümnaasium).
Maakonna finaalvõistlusele „Harjumaa
laululaps 2006”, mis toimus 29. aprillil Keilas, pääsesid läbi eelvoorude Markus Mõttus
(Taaramäe lasteaed, õpetaja Külli Lepland),
Meriliis Saar (Tõrukese lasteaed, õpetaja Taimi Soomaa) ning Brey Velberk (Jüri Gümnaasium, õpetaja Rutt Ridbeck). Markus saavutas seal omavanuste seas tubli teise koha ning
Brey Velberk sai eripreemia.

Meriliis Saar (vasakul) ja
Markus Mõttus (paremal)
tõid ka maakondlikult võistluselt ära head kohad. Alumisel pildil olev Brey Velberk
sai eripreemia.

Harjumaa Laululaps 2006
on MERILIIS SAAR
Keilas toimunud maakondlikul lauluvõistlusel Harjumaa laululaps 2006 saavutas ta 5-6-aastaste tüdrukute seas esikoha.
Meriliis käib Jüris Tõrukese lasteaias
ja tema juhendaja on Taimi Soomaa.
PALJU ÕNNE!

Kultuurikeskuses tervitati
tänavusi abituriente
27 aprillil ehk täpselt viis päeva pärast esimese riigieksami tegemist, toimus kultuurikeskuses vallavalitsuse
pidulik vastuvõtt tänavustele Jüri Gümnaasiumi abiturientidele. Lõpetajate nimekirjas on 43 noort, nende seas
ka hõbemedali saamise ootusega Ermil Mets.
Lõpuklasside õpilasi tervitasid vallavanem Raivo
Uukkivi, vallavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juht
Heli Niin, kooli direktor Maria Tiro ja lõpetajate poolt
võttis sõna Mari Möls.
Vallavalitsuse otsusega saab iga gümnaasiumi lõpetaja 300 krooni. Lisaks on kuldmedali saajale ette
nähtud 5000-kroonine ja hõbemedali saajale 2000-kroonine preemia. Abiturient, kes kogub kolme riigieksamiga suurima punktisumma, saab selle kümnekordse
korrutise väärse rahalise preemia.
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Lagedi maleturniir 2006
29. aprillil toimus Lagedi Põhikoolis “Lagedi maleturniir 2006”. Malevõistluse eesmärk
oli kuni 18-aastaste Rae valla koolide õpilastele võistlusvõimaluste pakkumine.
Malevõistlused on hea võimalus kogemuste omandamiseks ja oma maletaseme hindamiseks. Maleturniiri peakorraldaja oli Lagedi
Põhikool koos abivalmis lastevanematega,
abiks oli Nõmme Noortemaja.
Teist aastat toimunud turniiril olid sarnaselt eelmise aastaga Rae valla koolidest esindatud Lagedi Põhikool ja Jüri Gümnaasium esimene 13 ja teine 7 noormaletajaga. Turniirist võtsid osa Nõmme Noortemaja (NNM)
maletajad ja külalistena kutsutud Mustamäe
Laste Loomingu Maja (MLLM) maleõpilased
koos oma õpetaja, rahvusvahelise meistri Tatjana Fominaga.
Kokku osales turniiril 37 last, mängiti
Šveitsi süsteemis viis vooru, ajakontrolliga 15
minutit mõlemale vastasele. Nagu näitab praktika, on ühepäevaseks turniiriks selline ajakontroll ja mängupäeva pikkus optimaalne.
Noorimatele osavõtjatele käib pikem võistluspäev lihtsalt üle jõu.
Lagedi maleturniiril 2006 saavutas esimese koha Taavi Kalvik (4,5 punkti, NNM), tei-

se koha Madis Pertel (4 punkti) ja kolmanda
koha Kristjan Ainumäe (4 punkti), mõlemad
Lagedi Põhikoolist. Võitjatele järgnesid Ranel
Tammela (MLLM), Burt Harrison Purre ja
Kert Pellis (NNM), Raigo Aljand (MLLM),
samuti nelja punktiga; Kristen Sekk (Lagedi
PK) 3,5 punktiga. Jüri Gümnaasiumi parimad
mängijad olid Siim Viigand ja Kaarel Allemann
3 punktiga, millega jagasid 9.-18. kohta.
Turniiri eriauhindade võitjad: parim neiu
- Anastassia Zahharova (MLLM), parim 8-aastane mängija - Armin Langebraun (NNM), parim 10-aastane neiu - Kristiina Paju (NNM),
parim 10-aastane mängija - Kristen Sekk (Lagedi PK), parim 12-aastane mängija - Kristjan Ainumäe(Lagedi PK), parim 14-aastane Madis Pertel (Lagedi PK). Lagedi Põhikooli
parim mängija oli Madis Pertel. Õnnitleme!
Omalt poolt võin kinnitada, et auhindade
võitjad on kõik agarad maleringi tööst osavõtjad. Samal ajal võin öelda, et mõni laps, kes
sai punkti või pool võitjatest vähem, oleks võimeline saama selle puuduva samasugusel järgmisel turniiril. Lihtsalt mõnel lapsel on võistluskogemust ja -närvi vähem, lühikesel Šveitsi turniiril on ka vähe võimalusi, et mõnd juhuslikku eksimust järgnevalt heastada. Ka lü-

Palestra võitis Portugalis tantsuvõistluse
Ajavahemikul 31. märtsist 2. aprillini toimus
Faro linnas Portugalis rahvusvaheline võistlus „Dancarte”. Kolmandat korda toimunud
võistlusel osales Eesti poolt sporttantsuklubi
Palestra esindus, mille üks liige – Mirjam
Jegorov – elab Rae vallas.
Võistlusest võttis osa üle 300 tantsija,
nende hulgas oli 25 tantsugruppi ja 23 soolot/duetti. Riikidest olid esindatud Portugal,
Saksamaa, Hispaania, Venemaa ja Eesti.
Palestra esinduses oli kokku 10 tüdrukut vanuses 13-19 aastat.
Eesti neiud olid pingelises võistlustules kahe tantsuga, mis kogusid kokku üldarvestuses 9,5 punkti kümnest ning tõid esikoha oma vanuserühma moderntantsu kategoorias.

Jüri Õmblusvabrik

Haagise rent,

võtab tööle
triikija-viimistleja
ja õmbleja.

4 rattaga, piduritega, kandevõime 2,1 t, kasti pikkus ja
laius 3x1,8m, küljed eemaldatavad. Vajadusel olemas ka
kate, rihmad ja kaldtee.

Töö ühes vahetuses.
Tasustamine tükitöö alusel.
Puhkus suvel ja jõulude ajal.
Aadress Jüri, Metsa 2A (Elveso
katlamaja kõrval).
Telefonid 60 34 045, 50 20 262
ja 50 41 345. www.
clothingfactory.ee

4h 150kr, 12h 200kr,
24h 400kr.
OÜ BOWMAN ARENDUS
Tel. 58181381

Nii Lagedi Põhikoolis kui Jüri Gümnaasiumis
muutub malemäng järjest populaarsemaks. Tänavusel noorteturniiril osales koos külalistega
kokku 37 last.

hike ajakontroll ei sobi kõigile mängijatele.
Mängijad olid tasemel nii mängult kui käitumiselt, turniir oli hästi korraldatud, ka ilm
oli päikesepaisteline. Tõeliselt õnnestunud malepäev! Suur tänu lapsevanematele, kes abistasid turniiri korraldamisel ja kel oli võimalust tulla võistlejatele kaasa elama! Kohtumiseni Lagedi maleturniiril 2007!
Maleõpetaja Viive Tutt

21. mail kell 11.00
Rae Kultuurikeskuses
Lasteetendus
kõige väiksematele

«Pidu metsas»
Kuni 3-aastastele mõeldud etendust vaatavad hea meelega ka natuke vanemad lapsed.
Etendus kestab koos tutvustamise
ja nukkude näitamisega 30 minutit.
Piletite eelmüük Rae Kultuurikeskuses (sissepääs külguksest).
Kohtade arv piiratud.
Pilet 25 krooni.

Soovime osta
MAAD
Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ
Tel. 53417582 ja 6602595
e-post: kivinuka@kivinuka.ee
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Rae valla tuntud inimesed läbi ajaloo
Taluperest kasvasid
vintsked mehed:
Nikolai Kruuk
1907. aastal, kui Eestimaa oli Vene tsaaririigi
koosseisus, katsusid nii suured kui ka väiketalunikud endal ja oma perel hinge sees hoida raske tööga. Vaeste perede suurim rõõm on lapsed. Lagedil, Kruukide peres, sündis 2. märtsil
1907 pere kümnenda lapsena poeg, kes sai nimeks Nikolai. Vene eesnimed oli sel ajal väga
levinud. Paljud talumehed lootsid leida tsaarivõimult elule kergendust sellega, et läksid tsaariga ühte usku – vene õigeusku.
Ühtekokku oli Kruukide peres 12 last. Viis
venda ja seitse õde püüdsid koos vanematega
kahehektarilisel maalapil kuidagi toime tulla.
Neil oli üks-kaks lehma, hobune, paar lammast ja kümmekond kana. Piim ja munad aitasid perel hinge sees hoida.
Juba 7-aastaselt saadeti talupoiss Vaita karja. Palgaks andis peremees prii toidu, uued
püksid ja kojuviimiseks ka jahu. 9-aastaselt
läks Nikolai kohalikku kooli, kus lõpetas 3
klassi. See oli küllaldane haridus selleks, et
osata kirjutada ja tarbepiires rehkendada.
1914. aastal algas I maailmasõda. I klassis käis Nikolai Vene valitsuse ajal, II klassis
Saksa valitsuse ajal. Kui ta III klassis oli, oli
Eestimaa jõudnud iseseisvuda.
16-aastaselt algas Nikolail iseseisev töömehe elu. 17-aastasena tuli tal üle võtta kogu
talu ja hakata peale isa Jaani surma hoolitsema ka õdede eest. Koos vennaga hakati käima
Tallinnas hobustega paekive vedamas. Selleks
muretseti majapidamisse isegi teine hobune.
Paemurrus oli igal talumehel oma auk pae
murdmiseks ning heal päeval vedas hobune
välja 3 tonni kive.
Aastatel 1928-1929 tuli Nikolail teenida
Eesti sõjaväes. Tookordne teenistusaeg oli 11
kuud. 1930. aastal tuli pulmapidu ja majja võeti perenaine. Kodus algasid tööd koduaia rajamiseks.
Kui 22. juunil 1941. aastal algas sõda ja

Nikolai Kruuk elas aastatel 1907-1995. Tegemist on ühe paremini säilinud üksikfotoga.

venelased nägid, kui kiiresti Saksa väed liikusid, alustasid nad kõige vähegi sobiliku
väljavedamist. Sakslaste eest viidi ära ka armeeteenistuseks kõlblikud mehed. 34-aastane Nikolai Kruuk pandi koos teiste Eesti
meestega laevade peale ja viidi ära Leningradi, sealt edasi Arhangelskisse. Põhja-Jäämerel tegeleti palkide parvetamisega. Meeste
ülesandeks oli parvedest vabanenud palgid
välja püüda. Seda tehes olid neil jalas kerged
saapad ja seljas inglise sinelid. Nii see töö
käis – külm võttis varbad, söögipoolise saamiseks söödi koguni koeraliha.
Õige varsti algas rongisõit Siberisse, kus
meestele puupüssidega sõjatarkust õpetati.
Seal haigestusid mitmed tüüfusesse ja ka
malaariasse. Lahingusse viidi järelejäänud
mehed aga Velikije Luki alla, kus Nikolai
Kruuk sai selga miinikillu ja ta viidi tagalasse paranema.
1944. aastal sai Kruuk Tartu all kätte
snaiprikuuli, hiljem ka selga ühe kuuli. Hil-

Lagedi rippsilla avamine 1984.aastal. Esiplaanil A.Sommerlingi nimelise sovhoosi direktor
Jan Ganzen, tema taga vasakul Nikolai Kruuk
ja paremal Arvo Meos.

jem osales ta Kuramaa lahingutes ja Lätimaalt jala koju tulles sai anti talle 6 hektarit maad. Perekonnal oli 2 lehma ja 1 hobune. Seega - neli pikka aastat pidi abikaasa
Elviine koos poegade Valteri ja Rauliga ise
eluga hakkama saama.
Aprillis 1947 asutati kolhoos Kungla, mille esimeheks sai Nikolai Kruuk. 1950. aastatel kandis see majand nime põllumajanduslik
artell Kungla. 1959. aastal moodustati A. Sommerlingi nimeline kolhoos. 10 aastat kolhoosi esimeheks olnud Nikolai Kruugist sai aseesimees, esimeheks valiti Voldemar Oruste.
Nikolai Kruuk jäi pensionile 1972. aastal. Ta suri 16. septembril 1995. aastal 88aastasena.
Nikolai Kruugi mälestused pani aastatel
1991-1993 kirja Sven-Allan Sagris.

Loengusari Rae koolimajas
Teisipäeval, 16. mail
algusega 19.30, räägib
Eesti Kirjandusmuuseumi
teadur Mari-Ann Remmel Vaskjala külas Rae koolimajas mõnest mõisast ja mõisnikust Jüri
kihelkonna rahvajuttudes.
Osalejatel palun registreeruda
telefonil 56 22 96 86, e-postiga eli@rae.ee või Rae valla
sekretäri telefoninumbril
60 56 750. Sissepääs prii.

Otsime
MAJAHOIDJAID
Rae Valda Peetri külla,
kelle ülesandeks oleks
majade sise- ja välikoristus.
Iga maja nõuab tööpäevas
ca 1,5-2 tundi pühendumist.

Kontakt: Ero Sõmer
GSM: 534 23388

Otsin kliendile elamukrunti
paarismaja ehitamiseks kuni 20 km
Tallinnast
Usaldusväärne maaklerteenus
Kinnisvaraeksperdilt ost, müük, üürimine

Külli Siil
626 4255
56 576 619
kylli.siil@bpe.ee
www.bpe.ee
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Rae koolimajas oli loeng Lehmja muinasasulast
Kenal kevadõhtul sumises Rae koolimaja
taas meeldivatest inimestest. Päike oli maja mõnusalt soojaks kütnud ja kohvi või
teed nautides sai seekord kuulata Ain Lavi
loengut muistsest Lehmja asulast.
Ajaloo Instituudi arheoloogiateadur Ain Lavi
peaks paljudele kohalikele üsnagi tuttav olema, sest just tema juhtis 1980ndatel aastatel siinseid kaevamisi, mida nüüd tähistavad
rekonstruktsioonid ringtee ääres. Suureks
abiks olid talle toonase Jüri keskkooli õpilased, kellel nüüd oli vägagi huvitav kuulda, mis nende tookordse malevatöö tulemustest järeldatud oli.
Lehmja muinasasula avastajateks peetakse kadunud Rae valla kodanikku harrastusarheoloogi Oskar Raudmetsa, kes töötas teedeehituses kivipurustaja peal. Nii oli tal hea ülevaade kõigest, mis maapõuest välja tuli.
Leides praeguse Jüri ringtee alalt kivikirveid ja muid väärtuslikke leide, ei jätnud
ta seda üksnes oma teada, vaid pöördus Ajaloo Instituuti. Nõnda said alguse mastaapsed kaevetööd, millest nüüd said kuulda kõik
huvilised.
Oma põneva loengu võttis arheoloog Lavi
kokku järgmiselt:
Põlise Lehmja küla kultuurkiht on jälgitav Jüri ringtee ja Rae vallamaja ümbruses.
Seoses Tartu maantee rekonstrueerimisega toimusid 1985.- 1989. aastatel teehituse alal seni Eesti suurimad päästekaevamised. Nendes
töödes osales aastate üle 500 malevlase. Uurimistulemuste põhjal pärinevad varasemad
leiud juba kiviajast, pidevat asustust võib jälgida alates I aastatuhande II poolest eKr.

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

Pärast loengu ametlikku osa kohvilauas. Vasakult esimene Ajaloo Instituudi arheoloogiateadur Ain Lavi.

Taani Hindamisraamatu järgi oli 1219. aastal Lemetheli-nimelises külas (Lehmja toonane nimi) 15 talu. Vaskjala kõrval oli see piirkonna üks suuremaid asulaid. 18. sajandi keskel asustas kohalik mõis elanikud ümber omaaegsesse Jagumäe külla, mida tuntakse tänapäeval Lehmjana.
Rohke leiumaterjali kõrval äratasid kaevamistel erilist tähelepanu arvukate taluelamute
(keskaegsete suitsutubade ja rehielamute) ning
majandushoonete asemed. Nende uurimine on
oluliselt täiendanud meie teadmisi Eesti talurahvaehitiste varasemast ajaloost.
Alates hiliskeskajast oli jälgitav üheruu-

milistele suitsutubadele rehealuse juurdeehitamine, kus viljapeks sai toimuda ilmast sõltumata. Muinasaegsete veel õige väikeste kerisahjude tulepesa alla hakati 16.- 17. sajandil
laduma raudkividest nn soojapatju, samuti suurenesid küttekollete mõõtmed. Nii kujunesid
massiivsed suure soojamahutavusega reheahjud, mis aitasid talurahval vastu pidada 16.18. sajandi Väikese Jääaja hoopis karmimates
ilmastikutingimustes. Jüri ringtee ääres on esitatud näiteid huvipakkuvatest hoonepõhjadest
ja kaevust. Selline vaatamisväärsus on Eestis
ainulaadne.
Eli Pilve

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

PAKKIJAT
Kandidaatidelt eeldame positiivset ellusuhtumist, riigikeele oskust, võimet töötada meeskonnas, vanust soovitavalt alates 40-ndast eluaastast.
Soovitav oleks laotöö kogemus ja elukoht Rae vallas.
Töö sisuks on kilopakendite lahtipakkimine. Tööaeg tööpäevadel 08.0017.00.
Pakume: tööd rahvusvahelises ettevõttes, korralikku palka, stabiilsust ja
meeldivat töökeskkonda.
CV palume saata hiljemalt 21.05. 2006 aadressil:
personal@wuerth.ee, faksil 651 1201
või Vana-Tartu mnt.85, 75301 Rae vald, Harjumaa
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Valdade suvemängude
eelturniirid on alanud
Sel aastal toimuvad Eesti valdade XIV suvemängud, kus selgitatakse valdade meistrid jalgrattakrossis, kergejõustikus, suundorienteerumises ning võistkondlikud meistrid naiste ja
meeste võrkpallis, köieveos ja mälumängus.
15.-16. aprillil toimusid Imavere Spordihoones võrkpallivõistluste eelturniirid.
Rae valda esindas seal Jüri Spordiklubi
võistkond. Oma alagrupis, kus omavahel
võistlesid Imavere, Põltsamaa, Paikuse,
Kuusalu, Rapla ja Rae valdade esindused,
jäädi kolmandale kohale.
Suvemängude põhivõistlused toimuvad
8.-9. juulil Paikusel. Suvemängude ettevalmistamist ja läbiviimist korraldab Eesti Maaspordi Liit «Jõud».

Veteranid saavutasid
lauatennise meistrivõistlustel häid tulemusi
Aprillikuus toimusid Viljandis VII Balti Veteranide Lauatennise Meistrivõistlused. J/K
Jotai liikmetest sai Anu-Helju Täär kolmanda, Nadja Jermolajeva neljanda koha ja Vambola Anter, kes pandi nooremasse vanusegruppi, saavutas samuti kolmanda koha.
Võistlused kestsid kaks päeva. Täname
Rae vallavalitsust, kes maksis ära osavõtutasud. Sõidukulu oli isegi suur, peale selle ööbimine ja söök. Nii et kogu summa oleks pensionärile olnud mõeldamatu!
Õppisime 146-lt võistlejalt nii mõndagi: leedulannad olid küllaltki ägedad, aga neilegi sai
mõni singer-vinger tehtud. Võitmatu oli üks lätlanna, kelle tempo uimastas vaatamisegagi.
Meie 82-aastane Vambola Anter suunas
vastasele võimsaid „kulpe”, aga kümme aastat noorem mees tõrjus need osavalt ja Vambola pidi leppima kolmanda kohaga.
Anu-Helju Täär
J/K Jotai

Jüripäev 2006
Tõrvikutega teatejooks
Koolide arvestus algkooli astmes:
I. Jüri Gümnaasium II ajaga 4,46
(Liisa-Marie Ruudna, Grete Oja, Gert Lai,
Janno Peterson, Ingvar Barbo, Kristiine Salumäe)
II Lagedi Põhikool ajaga 4,51
III Jüri Gümnaasium III ajaga 5,00
IV Jüri Gümnaasiumi Assaku ajaga 5,15
V Jüri Gümnaasium I ajaga 5,16
Koolide arvestus põhikooli astmes:
I Lagedi Põhikool ajaga 3,53

Rae valla judoturniir 2006: ilusad
heited ja tulised heitlused
Traditsiooniline Rae valla judoturniir toimus
sel aastal Jüripäeva ürituste raames 22. aprillil Rae Kultuurikeskuses. Võistlejaid oli sel
aastal rekordarv, kokku 85 noort. Esindatud
olid Audentese, Viimsi judo, Condori ja Aitado
Tallinna, Aitado Kohila ja loomulikult Aitado
Jüri treeningrühmade liikmed.
Võistluse avasid Rae vallavanem Raivo Uukkivi ning Rae vallavalitsuse kultuuri- ja haridusameti juhataja Heli Niin. Publikule esinesid Rae

Huvialakooli lapsed ja breikarid Lagedilt.
Pealtvaatajad said näha palju ilusaid heiteid ja tuliseid heitlusi. Esmakordselt turniiri
ajaloos anti välja ka ilusama heite auhind ja
selle pälvis efektse o-soto-gari eest finaalis
Gert Lai Aitado Jüri treeningrühmast. Võistlejaid oli autasustama tulnud Eesti üks parimaid judokaid Martin Padar.
Krister Parbo
Aitado judoklubi

Judoturniiril saavutasid häid tulemusi ka Jüri Aitado klubi judokad. 1996.a. ja nooremate seas sai kolmanda koha Eik-Ekke Heinaru. 1990-1993 sündinud poiste seas olid kehakaalus kuni 45 kg teise koha omanik Stever Barbo ja kolmanda koha sai Mihkel Kasepuu. Kuni 50 kg kaaluvate samavanuste poiste seas oli teisel kohal Marcus Niin ja kolmandal kohal Andre Valvik. Kuni 55 kg seas kuulus esikoht Valeri Sorokinile, Kärri
Vessenberg jäi kolmandale kohale.
1994-1995 sündinud poiste seas oli kuni 34 kg kaalus võidukas Gert Lai, kuni 42 kg seas
sai kolmanda koha Kaspar Kalmer. Kuni 50 kg seas oli parim Karl-Sander Saarik,
Andres Erbsen sai kolmanda koha. Üle 50 kg seas saavutas paremuselt kolmanda tulemuse Evert Daniel Paananen.
1990-1993 sündinud noormeeste võistlusel saavutas kolmanda koha Kaido Suurekivi.
Neidude võistlusel sai Elis-Ketter Heinaru teise koha.

(Evelyn Vaik, Tanel Sirelbu, Kuldar
Teinmann, Tauri Kaasik, Anastasia
Gorokova, Tarmo Ojaaru)
II Jüri Gümnaasiumi 8 kl ajaga 4,03
III Jüri Gümnaasiumi Assaku ajaga 4,30
Täiskasvanute jooks:
I. Välk ja Pauk ajaga 3,22
(Ain Platatsis, Tauri Kaasik, Kristi Lepik,
Helena Piir, Hendrik Lepik, Raivi
Pettai)
II. Rae Noored ajaga 3,27
III. Vaskjala ajaga 4,08
IV. Jüri Gümnaasiumi lendavad paneelid
ajaga 5,18
V. Tupsud (Rae Vallavalitsus) ajaga 5,2

Pildil täiskasvanute tõrvikutega teatejooksu
võidumeeskond Välk ja Pauk.

Korvpalli viskevõistlused
Üldarvestus:
I. Erki Saks – Sten Kruus
II. Kristin Välik – Sergei Saitsot
III. Sirle Õunpuu – Raido Kuusk
Naiste arvestus:
I. Gerta Tõnne – Diana Tõnne
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MAIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
VASSILI MARITŠEV
VELLO KUIMETS
JULJUS POST
OLGA TšEGADAJEVA
ERNA-EMILIE MARLEY
LEHTE-JOHANNA TERAS
HILJA RANNU
LINDA LEHIS
FERDINAND SINEP
HELGA KAUR
ANNA TIHHOMIROVA
EINO PUKKO
LEIDA-ELFRIDE STUPTšIK
HELGA PÄRN
VASSILI SMIRNOV
HELLERIISE OTENURM
HELMA ALLMÄE
INGRID-HELGI KRÜGER
LEHTE TOMINGAS
ROBERT SAKS
IRMA MAIER
MAIMU ROSIN
MAIMU SULLAKATKO
KALLI PÄSTLANE
VALTER KAITSA
ANNELI MÄNNIK
MARJE KAASIK
MILVI LEPAMAA

92
91
88
87
87
85
84
83
83
81
81
81
80
80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65

KUULUTUSED
ILLISSONI KINNISVARA BÜROO võtab
müüki Teie KINNISVARA: maa, talu, maja,
korteri, suvila.
Mare Illisson, telefon 5019544, 6979635, epost: kwinfo@hot.ee
Vastavatud uude HoReCa müügi hulgilattu
Jüri Tehnokeskuses vajatakse komplekteerijat ja koristajat. Palk vastavalt töökohustustele ja tulemustele. Ühendust võtta telefonil
53 406 165.

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

Vannitoad. Uute keskütte-, vee-ja kanalisatsioonitrasside paigaldamine väikeehitistes.
Vanade süsteemide remont. Tel 52 32 730

APRILLIKUUS REGISTREERITUD SÜNNID:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerhard Rumm
Dominic Semmel
Miina Mikita
Kevin Vorsmann
Rihard Rannamets
Tormi Kull

7. Enelis Kertu Kuld
8. Aurel Kattai
9. Kätriin Pormann
10. Jarl Hendrik Hermaküla
11. Elisabeth Vahtras
12. Arina Ostaptšuk

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

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

Salma Kruts
Evi Kivimäe
Vilma Randoja
Nikolai Klimov

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 4100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Aitame müüa ja rentida

Soovin üürida

Ostan maad.

KINNISVARA.

MAJA

Korterid, maad,
majad, äripinnad.

Jüris või selle lähiümbruses, mis sobib laste
päevahoiu kohaks.

Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.

MIKK KINNISVARA
Tel. 56 218 648
mikk.kinnisvara@mail.ee

Ostame

MAAD
Rae vallas.
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Detailplaneeringud ja projektid.
Tel.501 7720, 650 9822,
E-post:
hauster@hauster.ee

Vajadusel olen nõus
juurde maksma.

Info e-mailile
pereklubi@hot.ee

Tel 52 32024, 6016560

OÜ Balti Bussiremont

( Tammiku pesula kõrval )

Pakume tööd

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS

luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.

Sildade remont ja reguleerimine sillastendis.
Rehvitööd ja rehvide müük.
Õlivahetus ja müük.

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

Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).
Tellimine telefonil
51 27 340

Jüris, Veetorni 9

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

Paigaldame
TV- ja SATantenne
Hinnad soodsad,
garantii
Tel. 55 69 38 58

Korraldan

KARAOKET
sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

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

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

