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2006

Rae valla uhkeim hoonetekompleks on valmis!
1. september 2006 jääb Rae valla ajalukku ainulaadse tarkusepäevana. Päikesepaistelise ilma ja positiivse meeleoluga võisid nii õpilasedõpetajad kui lapsevanemad ning paljud külalised tähistada Jüri hariduskompleksi valmimist. Täiesti uue välimuse ja sisustuse saanud
Jüri Gümnaasiumi hoones said endale uue kodu ka Jüri Raamatukogu, Rae huvialakool ja
Rae valla Spordikeskus.
Kandlemängu ja Oskar Lutsu igihaljast Kevade-loost pärit lõikudega alanud aktusest said
valitsuse esindajatena osa ka peaminister Andrus
Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps,
kultuuriminister Raivo Palmaru. Avasõnavõtuga
esinenud Rae vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et
hea tunne on tõdeda, et kooli renoveerimisega saadi tõepoolest hakkama. Omapoolsete tervitustega
esinesid ka peaminister, ministrid, Harju maasekretär Leevi Laever ja Skanska EMV ASi esindaja Jaanus Otsa.
Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro rõhutas, et ilusast vormist olulisem on sisu ja ka see,
kuidas suudavad ja tahavad inimesed uut maja
hoida. „Seda uhket ja uut maja peame me üheskoos nüüd kodusemaks ja õdusamaks muutma
igapäevaste õpingute ning vanade ja uute traditsioonidega. Selleks, et meie nooremad kaaslased
ka ilusasse kooli saaks tulla, selleks peame üheskoos hea seisma, et see ilu meie käes püsiks,” ütles Kriste Kloren, Teele rolli osatäitja ja Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse juht.
Hoonetekompleksi õnnistas sisse Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots. Aktuse lõpetas kooli laulu laulmine. Seejärel lõikasid maja avamise lindi läbi peaminister, kultuuriminister, Harju Maavalitsuse maasekretär Leevi Laever, Rae valla volikogu esimees
Veigo Gutmann, Rae vallavanem Raivo Uukkivi,
AS Skanska EMV juhatuse esimees Jaanus Otsa ,
Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro, Rae Huvialakooli direktor Siiri Laid, Jüri Raamatukogu juhataja Ülle Siska, Rae valla Spordikeskuse juhataja Jens Vendel ning Jüri Gümnaasiumi õpilaste nimel ÕOV president Kriste Kloren.
Seejärel võisid õpilased minna uude majja algava kooliaasta esimesse tundi, külalised tegid
majas ringkäigu ja olid palutud kooli aulasse banketile.

Uuenenud gümnaasiumi avasid piduliku lindi läbilõikamisega Veigo Gutmann (pildil vasakul), Raivo Palmaru, Raivo Uukkivi, Mailis Reps, Andrus Ansip ja Leevi Laever.

I A klassi lapsed ootasid ärevusega oma esimest klassijuhatajatundi. Nende jaoks oli uus nii
kooliminek, koolimaja kui õpetajaga kohtumine.
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28. juuni 2005
Rae Vallavalitsus kuulutas Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihanke võitjaks Skanska EMV AS-i. Kokku osales riigihankes seitse suuremat ehitusfirmat.

22. juuli 2005
Rae vallavanem Raivo Uukkivi ja Skanska EMV AS juhatuse liige Olaf Herman allkirjastasid ehituse töövõtulepingu Jüri Gümnaasiumis rekonstrueerimistööde tegemiseks.
Tööde tegemine oli jaotatud kahte etappi. Esimeses etapis
oli plaanis ehitada uus algkoolihoone, raamatukogu, võimlakompleks, staadion ja rekonstrueerida olemasoleva koolihoone keskmine osa. Teises etapis pidi toimuma olemasoleva koolihoone neljakordse osa rekonstrueerimine ning
ujula ehitamine.

August 2005
Koolidirektor Maria Tiro annab õpilastele ja lapsevanematele teada, et ehitustööd toovad 2005/2006 õppeaastal kaasa rea muudatusi õppe- ja kasvatustöös. Nii näiteks jäid
koolile õppetöö korraldamiseks ainult neljakorruseline õppekorpus ning staadion või võimla; kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks rajati ajutised riietus- ja duširuumid. Lisaks muutub koolimaja peasissepääsu asukoht ning kool
hakkas tööle kahes vahetuses.

Oktoober 2005
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas, et riigieelarvest eraldatakse Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks
täiendavalt 6 miljonit krooni.

7. detsember 2005
Jüri Gümnaasiumi uhiuuele algkoolimajale pandi pidulikult
nurgakivi. Üritus oli sümboolse tähendusega kogu koolimaja rekonstrueerimise juures. Koolirahvast tervitasid maavalitsuse ja ehitajate esindajad. Vallavanem Raivo Uukkivi ütles tookord: „Nurgakivi on pigem sümboolse tähendusega. Tegelikult paneme täna nurgakivi valla tulevikule.”
Kooli direktori Maria Tiro sõnas: „Uue majaga saab sisu
uue vormi. Meil on, mille üle uhkust tunda.”

10. jaanuar 2006
Kooli ehitusel toimus paneeli varing, mille põhjustas tööde
teostamise tehnoloogia rikkumine. Ootamatu lammutustöö
oli õppetunniks nii ehitajale, ehituse järelvalve eest vastutajale kui kooliperele.
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20. märts 2006
27. jaanuar 2006
Rae vallas oli ringsõidul haridus- ja teadusminister Mailis Reps,
kes tunnustas õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid selle eest, et üheskoos katsutakse üle elada Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimisajad.
Mailis Reps kuulas gümnaasiumis nii õpetajate kui lõpuklassis õppijate küsimusi.

Koolivaheaja saabumist tähistas ehitusplatsil kraana kevadine
kukerpall. Elektroonikavea tõttu tõusis kraana esiots ootamatult üles, kraanaots paistis üsna kaugele üle koolimaja.

1. september 2006
August 2006
Augustikuu lõpupäevadel, kui koolimaja peale pandi kutsuvad tähed
JÜRI GÜMNAASIUM, hakkasid ka kõige skeptilisemalt meelestatud inimesed uskuma, et 1. septembril toimub koolimaja avamine.

Kooli direktor Maria Tiro (pildil keskel) koos vallavanem Raivo Uukkiviga (paremal) tutvustasid valitsuse liikmetele ja teistele külalistele äsjarenoveeritud hoonet. Koos vaadati üle nii
spordikompleksis olev võimla, kahel korrusel olev Jüri Raamatukogu kui enamik Jüri Gümnaasiumi hoonetest.

1. september 2006

1. september 2006

Uhke tort koos paljude tänusõnadega oli hoonetekompleksi avamise ürituse krooniks. Banketil tänas direktor klaasist higipisarat
meenutava tänukingiga kõiki neid 14t inimest, kes kooli renoveerimisega kõige enam seotud olid.

AS Skanska EMV esindaja Jaanus Otsa ulatas koolimaja taasavamiseks pidulikult sümboolse võtme kooli direktorile. Tema
sõnul valdavad ehitajaid objekti üle andes alati vastandlikud
tunded - töö saab nagu otsa, kuid ilus asi on valmis saanud.
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Tervitussõnavõtud 1. septembril 2006 Jüris
Tarkus tuleb tasapisi
Olivia Saar

Tarkus tuleb tasapisi,
tuleb tasahilju,
tarkuselt ei tasu loota
kohe valmis vilju,
pole tarkus ladvaubin,
mida haarad käega,
ei saa tarkust pähe panna
võimu ega väega,
ei saa tarkust krati kombel
külast kokku kanda
ega selle tabamiseks
rasket raha anda.
Tarkus tuleb tasapisi,
aga kannab vilja,
tarkust tragilt taga nõuda
pole iial hilja.

Rae vallavanem Raivo Uukkivi
1. september
2006 on Rae valla
kontekstis midagi
erilist ja seda sellesama maja pärast, mille hoovis
me täna oleme.
Me võiksime ajalukku jäädvustada
selle päeva kolme
sõnaga – me saime
hakkama! Miks
me peaksime ütlema - uhkusega
hääles, et me saime hakkama? Tegelikult oli see
täpselt 1 aasta, 1
kuu, 1 nädal ja 1
päev tagasi, kui
me kirjutasime alla Skanska EMV juhatuse
liikme härra Olaf Hermaniga töövõtulepingu
selle maja renoveerimiseks ja uue osa juurde
ehitamiseks. Me surusime selle peale sümboolselt kätt umbes seal, kus on praegu algkoolimaja kaugem ots. Napp aasta ja me oleme selle maja avamisepeol, kus meil ei ole
tegemist üldse mitte ainult kooliga, vaid ühest
majast on saanud kodu neli asutust.
Me saime hakkama ka sellepärast, et alates 1995.aastast on erinevad seltskonnad lubanud, et teeme ära, teeme gümnaasiumi korda. Millegipärast võimenduvad need lubadused alati enne valimisi. Alles 2004. aasta aprillis, kui Rae vallas võttis vastutuse Eesti
Keskerakonna, Eesti Reformierakonna ja Eestimaa Rahvaliidu kohalike osakondade liikmetest koosnev liit, alles siis hakkas asi liiku-

ma. Ja täna saame öelda, et meie saime tõesti
hakkama.
Me saime hakkama ka selles suhtes, et kool
maksis ca 134 miljonit krooni koos sisustusega ja 95% sellest on Rae valla vahenditest. See
on päris suur summa ühe valla jaoks ja siinkohal on tähtis öelda, et maksumaksja raha
siin sees ei ole. Siin sees on raha, mis on saadud muudest vahenditest. Nii et julgelt võime
öelda – me saime hakkame! Ajalugu setitab
siin paika ka igaühele oma definitsiooni sellele kolmele sõnale, aga kindlasti võiks võiks
ajaloos seda päeva nimetada ka hakkama-saamise-päevaks lisaks tarkusepäevale.
Ma tahaksin tänada kogu seda meeskonda,
kes seda on teinud. Suur tänu kõigile, et te olete aru saanud ja mõistvalt suhtunud ehitamisesse. Tahaks tänada veel kahte institutsiooni. Üks
on Jumal taevas, keda tahaks tänada selle suve
eest, mis ta meile on andnud. Ja teine institutsioon, keda tänan, on Vabariigi Valitsus, kes on
meid toetanud 6,4 miljoni krooniga.
Personaalselt tahaksin tänada ühte inimest,
kelleta oleks raske ette kujutada kogu seda ehitust – see on koolidirektor Maria Tiro. Selle kahe aasta jooksul on minule koolidirektori võrdkujuks olnud Maria. Minu arvates on õigus nimetada teda Direktoriks suure algustähega.
Maja on teil olemas. Nüüd on vaja sisu,
hing majale saada. Selleks on kindlasti õpilased ja kindlasti õpetajad. Hoidke seda maja ja
jõudu teile selleks õppeaastaks!

Peaminister Andrus Ansip
Õnnitlen teid
kõiki selle ilusa ja
suure maja valmissaamise puhul. Tänavu täitub 100
aastat esimese eestikeelse gümnaasiumi asutamisest.
Kuid eestikeelse
hariduse arengulugu on kaugelt vanem kui 300 aastat.
Hea on sellest kõnelda täna, 1. septembril, tarkusepäeval ja igati kohane on sellest kõnelda just siin, Jüris. Ulatub ju Jüri
Gümnaasiumi eellugu aastasse 1721 Jüri köstrikoolini ühes kooli asutaja ja õpetaja Anton Thor Hellega. Jüri
köstrikool oli vaieldamatult toonase Eesti üks
valgustuskeskus – siin õpetati ja õpiti selges
eesti keeles. Olgu valgusjõud siin selles Jüri
Gümnaasiumi uues hoones sama tugev, nagu
ta oli Jüri köstrikooli aegadel.
Ma tahan avaldada oma austust ja tänu kõikidele Eesti õpetajatele, kes teevad oma tööd
südamega ja armastusega. Mitte Peeter I-le,

vaid Eesti õpetajale, kes viis kriidi ja aabitsaga Eesti Euroopasse ja kes viib meid ka Euroopa viie kõige jõukama hulka, tuleb püstitada ausammas. Soovin kõikidele ilusat õppeaastat!

Haridus- ja teadusminister
Mailis Reps
Tarkusepäeval
on põhjust kõigil
rõõmustada – jälle on üks kool saamas parema õppekeskkonna. See aitab teil kõigil
üheskoos areneda
ja kõige suurem
heameel on kindlasti väikestel kooliõpilastel, kes
saavad endale lausa omaette pesa.
Hea meel on ka
selle üle, et 15
aastat Eesti uuest
sünnipäevast on
aeg, kus me võime
uuesti üheskoos koolimaju avada. On aeg,
kus me hakkame uuesti hindama kõige olulisemat – tarkust!

Jüri Gümnaasiumi direktor
Maria Tiro
Umbes kolm
kuud tagasi seisime me paljudega
teist koolihoovil ja
lõpetasime möödunud kooliaastat,
aga siis olid see
koolihoov ja koolimaja hoopis teistsugused. Täna seisame me jälle hoovil, uue õppeaasta
lävel ja on kindel,
et me oleme täis
hoopis teistsugust
indu ja teistsuguseid lootuseid ja
ootuseid. Kindel
on, et on muutunud
maja ja muutunud ruumid. On kindel, et avardunud on võimalused ja valikud. Ja on kindel, et ka kogu Rae valla rahvale on paremad
hariduse, sportimise ja kultuurist osasaamise võimalused. Selge on ka see, et ükski valik ja võimalus ei realiseeru ilma meieta, ilma igaüheta meie hulgast.
Ma soovin eriti sulle, armas õpilane, et sul
oleksid kõrged unistused, et sul oleks palju
jõudu ja tahtmist nende nimel tööd teha, sest
suutmine on iseenda muutmine.
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Jüri raamatukogu ootab külastajaid
uutes ruumides
1. septembril avati Jüri Gümnaasiumi juurdeehitises ka Jüri raamatukogu. Raamatukogu uus aadress on Laste tänav 3, sinna
pääseb hoonetekompleksi tammikupoolsest
küljest. Ilus uus raamatukogu asub kahel
korrusel ning selle kogupind on ligi 700
ruutmeetrit.
Raamatukogul on avarad ruumid nii personalile kui külastajatele. Lugejate käsutuses
on esimese ja teise korruse saalid. Esimesel
korrusel paikneb kirjandus täiskasvanutele.
Seal toimub lugejate registreerimine ja raamatute laenutamine, on lauad lugemiseks-kirjutamiseks ning internetiarvutid. Perioodika eksponeerimiseks ja hoidmiseks on kaasaegsed
kapid. Saal ongi kujundatud eriotstarbeliste
nurgakestena, mis kokku moodustab ühtse terviku, kus asub kõik vajalik. Raamatukoguhoidjad juhendavad ja abistavad teid vajaliku
materjali leidmisel.
Teisel korrusel paikneb laste- ja noorsookirjandus ning seal on samad teenused, mis
alumisel korrusel, aga perioodikat on tunduvalt vähem. Muusika kuulamiseks on samad
tingimused, mis eelmises hoones Aaviku teel.
Kuna saal on ligi 320 ruutmeetrit, siis peaks
igaühel olema võimalus leida endale sobiv nurgake ja tegevus. Ruumipuudust ei tohiks tulla ka ürituste korraldamisel.
Tillemate külastajate jaoks on suur vaip ja
kott-toolid, kus nad võivad mugavalt olla ja
mängida. Ka lauad-toolid on nende jaoks vastavate mõõtmetega. Peamine, et säilitataks raamatukogus nõutud vaikust!
Tegelikult on raamatukogul kaks sissepääsu: kooli poolt ja alumiselt korruselt
täiskasvanute saalist. See omakorda annab

Nädalapäevad enne uute ruumide avamist olid Jüri Raamatukogu töötajad ametis raamatukastide tõstmise ja raamatute paigutamisega.

suurepärase võimaluse õpilaste ja pedagoogide teenindamiseks juba hommikul, kui
õppetöö algab. Jüri Gümnaasiumist hakkab
raamatukogu teise korruse saali pääsema
kell 8 hommikul, alumine korrus on sel ajal
suletud.
Jüri raamatukogu asus seitse aastat Aaviku teel kahekorruselises hoones, kus külastajate kasutada olid muusikatuba, avalik internetipunkt, lugemissaal ja laenutusosakond.
Selles majas hakkas peagi kimbutama ruumipuudus, riiulipinda jäi napiks ning osa raamatuid tõsteti aja jooksul keldrikorruse hoidlasse. Tänu gümnaasiumi laiendamisele tekkis

suurepärane võimalus ning tänaseks oleme
saanud enda käsutusse avarad ja kaasaegsed
ruumid.
Raamatukogu on lugejatele avatud: esmaspäeval ja kolmapäeval 10.00 – 19.00,
teisipäeval, neljapäeval ja reedel 10.00 –
18.00, laupäeval 10.00 – 14.00, pühapäev on
puhkepäev.
Raamatukogu kodulehe aadress on endiselt http://www.jyri.lib.ee
Ootame kõiki huvilisi meie kauneid ruume uudistama!
Ülle Siska
Jüri Raamatukogu juhataja

Vaida Lasteaed
pakub tööd
LASTEAIAÕPETAJALE.
Soovijatel palun pöörduda
e-mailil alliksaar@rae.ee,
helistada 6035217 või
5200556.

Iga I klassi laps sai ka ranitsatoetuse
Teist aastat järjest maksab Rae Vallavalitsus
kõigile I klassi lastele, kelle elukohaks on
rahvastikuregistri järgi Rae vald, 1000 krooni ranitsatoetust. Tänavu läks Rae valla esi-

mestesse klassidesse kokku 97 last. Neist 10
last alustasid kooliteed Lagedi Põhikoolis,
17 last Vaida Põhikoolis ja 70 last Jüri Gümnaasiumis.

AS ELVESO
otsib oma kollektiivi

keevitusoskusega sanitaartehnik-lukseppa ja
elektrikut.
Täpsem info telefonidel
6031490 ja 6031487
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Rae Huvialakool ootab muusika-, kunstija tantsuhuvilisi noori
Rae Huvialakool on munitsipaalkool, kus
saab õppida pillimängu, tegeleda kujutava
kunsti ning tantsuga. Kaheksa tegutsemisaasta jooksul on Rae Huvialakool leidnud
oma koha nii õpilaste kui teiste huvitegevust pakkuvate ühingute seas, välja on kujunenud oma traditsioonid.
Huvialakooli õpilased ja lapsevanemad on
tänulikud, et vald on loonud võimaluse tegeleda soovitud huvialaga. Eriti kallis on muusikaõpe - kui omavalitsus seda õpetust kinni
ei maksaks, jääks ühiskonnas noodilugejaid
palju vähemaks. Täna maksab lapsevanem
koolituskulust vaid 10-13%, ülejäänu kaetakse valla eelarvest.
Muusikaõpe ongi kooli põhitegevuseks,
möödunud õppeaastal õppis seda 27 õpilast. Veel
tegutseb rahvatantsurühm 16 õpilasega ning liikumisrühmad kokku 35 õpilasega. Eelmisel õppeaastal oli koolis kokku 183 õpilast ja 20 õpetajat, kellest 6 töötab koolis asutamisest saadik.
Koolil on 40 vilistlast. Huvialakooli osakonnad
on kõigis valla üldhariduskoolides.
Sel aastal võtame uusi õpilasi vastu muusikaosakonda klaveri, plokkflöödi, viiuli ja
kandle erialale. Katsed toimuvad Jüri Gümnaasiumi koolihoones neljapäeval, 14. septembril kell 18.30.
Katsetel kontrollitakse lapse muusikalist
kuulimist, rütmitunnetust ja lauluoskust. Tore
on, kui laps oskab laulda mõne laulukese.
Muusikaosakonda õppima asudes tuleb arvestada koduse harjutamisvõimalusega ja seda, et
õpilasel peaks olema oma pill.
Muusikaosakonnas kestab õpe 7 aastat, lisaks erialale õpitakse solfedžot, muusikalugu
ja erinevate pillide koosmängu. Eksamid on
4. ja 7. klassi lõpus. Igal õppeaastal on kohustuslikud 2 hindelist esinemist. Traditsiooniks

Rae Huvialakooli noorema rühma tantsijad olid ühed paljudest, kes osalesid ka noorte võimlemispeol. Lisaks tantsurühmadele võib huvikoolis õppida muusikat ja osaleda kunstitundides.

on kontserdid kultuurikeskuses. Sel aastal on
talvekontsert plaanis 13.detsembril.
Kunstiosakonna eelklassi aastasele kursusele võtame vastu 1.-3.klassi õpilasi, kellel on
nädalas tunnid kahel päeval. 4.-6.klassi õpilasi ootame kunsti I klassi, kus õppetöö on 6 tundi nädalas. Kunstiklassi õppetöö kestab 4 aastat ja päädib lõputööga. Õpitakse maalimist,
kirjakunsti, voolimist, joonistamist, siidimaali, graafikat, keraamikat ja kunstiajalugu. Traditsioonilised on iga-aastased näitused nii koolis kui ka kultuurikeskuses. Kunstiklassi võtame vastu katseteta.
Tantsuringidesse võtame õpilasi alates 12.

Rae Vallavalitsus võõrandab kirjalikul
enampakkumisel

AMEERIKANURGA maatüki.
Rae vallas Kurna külas asuva maatüki pindala on 75,28 ha,
sihtotstarve maatulundusmaa.
* Maatüki võõrandamisel on kirjaliku enampakkumise alghinnaks
135 (ükssada kolmkümmend viis) krooni/m2.
* Tagastamatu osalustasu suurus on 10 000 (kümme tuhat) krooni,
mis tuleb enne pakkumise esitamist kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120122757 Hansapangas
* Tagatisraha või tagasivõtmatu, tingimusteta ja esimesel nõudmisel väljamakstava pangagarantii (kehtivusega vähemalt kuni
01. november 2006) suurus on 3 000 000 (kolm miljonit kroo-

septembrist. Tantsuringide eesmärk on pakkuda võimalust arendada rütmitunnet, tantsuoskust ning esineda oma loominguga. Loodame
rahvatantsurühma ja noorema liikumisrühmaga jõuda suvel Noorte tantsupeole. Tantsuringidesse võtame liikmeid katseteta.
Täpsem info kooli kodulehel ( huvikool.
rae.ee) alates 11.septembrist.
Kohtumiseni!
Siiri Laid
Rae Huvialakooli direktor
5034113, 6034175

ni). Tagatisraha tuleb enne pakkumise esitamist kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr 1120122757 Hansapangas,
pangagarantii(d) esitab pakkuja koos pakkumisdokumentidega.
Tagatisraha peab olema laekunud Rae Vallavalitsuse arvele enne pakkumiste avamist.
* Enampakkumise võitja on kohustatud ehitusõiguse määramiseks läbi viima kinnistu detailplaneeringu õigusaktidega sätestatud korras.
Kinnistu võõrandamise täpsemad tingimused Rae valla kodulehel www.rae.ee.
Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei sekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae
vald, 75301 Harjumaa märgusõnaks “Pakkumine – Ameerikanurga”.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 21. september 2006 kell
15.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 15.15.
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I klassi laste
nimekirjad
Jüri Gümnaasium
1. A klass
1. Janete Aas
2. Laura Aleksejeva
3. Annika Annus
4. Ragnar Esken
5. Kerttu Ivask
6. Laura Kuningas
7. Mailiis Kõrgemäe
8. Kendra Lizbeth Laid
9. Oskar Maasikas
10. Grete Maidla
11. Mairiin Mürkhain
12. Kristofer Piigert
13. Kristen-Priit Põldmäe
14. Simo Rinne
15. Raivo Sepp
16. Kaarel Siimon
17. Virko Tohu
18. Mikk Toom
19. Edgar Vasli
20. Sandra Veretennikov
21. Robin Alexander Veskus
22. Romet Viikmäe

UUDISED
23. Ragnar Vimb
24. Hanno Võsu
Klassijuhataja Külli Liiv
1. B klass
1. Analy Aunver
2. Gerda Frederike Enok
3. Stiina-Marleen Hermaste
4. Jürgen Hintsov
5. Sander Hintsov
6. Roland Jõearu
7. Ella Kala
8. Karel Kuristik
9. Kristina Laurits
10. Karl Erik Ljäkin
11. Kärt Lutsberg
12. Mari-Liis Matizen
13. Karel Markus Mulk
14. Ariina Mürkhain
15. Madis Niinsoo
16. Markus William Pert
17. Rasmus Erik Peterson
18. Robin-Voldemar Rõžko
19. Siim Saar
20. Egert Sinikas
21. Robert Tammoja
22. Frederik Tihhonov
23. Kregory Veevo
24. Tauri Vosman
Klassijuhataja Riina Remmel

Rae Vallavalitsus
pakub tööd
ARENGU- JA PLANEERIMISAMETI PEAARHITEKTILE
Töö kirjeldus
• kogu ameti planeerimis- ja projekteerimisalase tegevuse korraldamine ning suunamine
• valla arengukava väljatöötamisel ja muudatuste tegemisel osalemine
• planeerimisalase konsultatsiooni andmine
• planeeringute arhiivi pidamine
• detailplaneeringutega seonduvate eelnõude koostamine vallavalitsuse ning vallavolikogu istungitele
• planeeringuprojektide läbivaatamine
• kodanike nõustamine arhitektuurialastes küsimustes
Nõudmised kandidaadile
o erialane kõrgharidus
o erialane vähemalt 3 aastane töökogemus, soovitav
varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse
asutuses
o tekstitöötluse ja graafikaprogrammide hea kasutusoskus
o eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele ja võõrkeele (inglise või saksa keel) oskus suhtlustasandil.
Ettevõte pakub
Meeldivat kollektiivi, koolitusvõimalust, ametiautot
Lisainfo
Elulookirjelduse koos sooviavaldusega palume saata
hiljemalt 15. septembriks 2006.a. Rae Vallavalitsuse
aadressil: Aruküla tee 9 Jüri alevik Rae vald Harjumaa
75301, märgusõna “Arhitekt”.

1. C klass
1. Kaspar Ait
2. Aaron Avaste
3. Meinhard Helin
4. Raido Illak
5. Karl Martin Ingerma
6. Margaret Ištšenko
7. Marta Juhkami
8. Derek Karu
9. Johanna Kodu
10. Daniel Kolikov
11. Kirke Kruberg
12. Cindy Künnapu
13. Gretel Maripuu
14. Richard Marks
15. Joan Orvik
16. Rasmus Raidal
17. Sten Robin Salumets
18. Triin Taal
19. Thomas Henrik Uibomäe
20. William Eric Vahter
21. Rasmus Vahtra
22. Karoliina Varret
Klassijuhataja Marge Kalapüüdja
Vaida Põhikooli 1. klass
1. Anett Evisalu
2. Anna-Mari Feirik
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3. Dimitri Jakovlev
4. Carina Järvela
5. Cristopher Kurrusk
6. Rafael Kandaktšjan
7. Mailis Lemsalu
8. Kris-Silver Misler
9. Maribel Otsus
10. Laura Petrova
11. Aet Poolma
12. Mario Raid
13. Kertu Teras
14. Lisbeth Treier
15. Silver Viru
16. Brendon Volkov
17. Kersti Väinsaar
Klassijuhataja: Maie Suvi

Lagedi Põhikool
1. Andreas Aduson
2. Karmo Kirikmäe
3. Cristofer Krik
4. Kait Lutt
5. Helena Ojabstein
6. Elo Petron
7. Nadežda-Evelin Soitu
8. Lemme Tonsiver
9. Rene Tõldsep
10. Risto Tõldsep
Klassijuhataja: Katri Sild

TEEHOIUSPETSIALISTILE
Töö kirjeldus
o Rae valla teede ja tänavate hooldus ning teehoiu
korraldamine
o tee hooldus - ja teehoiualaste hangete läbiviimine
o teede ja tänavate remontimise, projekteerimise ja
ehitamise korraldamine
o valla ühistranspordi koordineerimine
Nõudmised kandidaadile
o ehitusalane kõrgharidus (soov. teeehitusalane) ning
erialane töökogemus
o tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine
o tasakaalukus ja usaldusväärsus
o hea suhtlemisoskus, kohusetunne, otsustus - ja algatusvõime
o eesti keele oskus kõrgtasemel
o hea arvutikasutamise oskus (kontoritarkvara)
Kasuks tuleb
o teehoiutööde ehitusjärelevalve tegevusluba
o töökogemus kohalikus omavalitsuses või ehituse/
projekteerimise/ehitusjärelevalve valdkonnas
Ettevõte pakub
o palju huvitavat ja korrektsust nõudvat vastutusrikast
tööd
o koolitus- ja arenguvõimalusi
o avalikus teenistuses ettenähtud muid soodustusi
Lisainfo
Avaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 15. septembriks 2006
Rae Vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik
75301 Harjumaa, märgusõnaga “Teehoiuspetsialist”.
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Lagedi Keskusehoone:
12 miljoniline ilus kingitus
24. augustil avati pidulikult Lagedi alevikus asuv uus keskusehoone, mille ehitamine läks maksma
ligi 12 miljonit krooni.
Varem Lagedi Põhikooli katlamajana töötanud hoonele pandi nurgakivi eelmise aasta detsembrikuus.
Ehitusfirma Wolmreks tegi sellest
kaasaegse kahekorruselise maja, mille esimesel korrusel on perearstikeskus, kus töötab Tatjana Lelov ja hambaarstikabinet. Hoone teisel korrusel
töötab Lagedi Raamatukogu koos
avaliku internetipunktiga, juhataja
ametis on seal Ilme Ingel. Lisaks sai
Lagedi Põhikool endale täiesti uue
katlamaja.
Ligi 400 ruutmeetrise üldpinnaga maja on esimene ühiskondlik hoone, mis Lagedile viimase 15 iseseisvusaasta jooksul on rajatud.
”Selle hoone teeb eriliseks teadmine, et vald on oma investeeringutega jõudnud ka keskasulast kaugemale. Lagedi keskusehoone ei ole ainult maja, vaid ka sümbol,” ütles Rae
vallavanem Raivo Uukkivi ka keskusehoone avamisel.
Vallavanema tervitussõnade järel sai sõna maavalitsuse esindajana sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
juhataja Kalev Pahla, kes tunnustas
vallavalitsust selle eest, et uued ruumid on leitud ka perearsti jaoks. AS
Wolmreks esindaja tänas kõiki, tänu kellele maja valmis sai. Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots avaldas oma
kõnes lootust, et Lagedi keskusehoonest saab maja, kus on alati seda, mille pärast sinna tulla ja millega sealt minna.
Pärast maja pühitsemist lõikasid
pidulikult maja avamislinti vallavanem Raivo Uukkivi, Kalev Mahla
maavalitsuse esindajana, raamatukogu juhataja Ilme Ingel ja perearst Tatjana Lelov. Seejärel said kõik soovijad uudistada keskusehoone ruume –
julgelt astuti sisse nii arstikabinetti
kui laste lugemissaali, raamatukogus
sai uudistada Ahti Kerni erakogust
päris Ott Kangilaski töid. Häid sõnu
nii vallavalitsuse kui ka uue maja
kohta jagati ka hilisemal pidulikul
banketil - meenutati nii raamatukogu kui arstipunkti varasemaid töötajaid, kuulati muljeid maja valmimisajast ja võeti vastu naabervaldade ja
kolleegide, valla teiste allasutuste
esindajate õnnitlusi.

Arnold Rüütel külastas
Lagedi Muuseumi
9. augustil tegid Vabariigi President Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel töövisiidi Harjumaale, Rae vallas külastasid
nad Lagedi Muuseumi. Muuseumi omanik Johannes Tõrs tegi ekskursiooni ning
näitas põnevamaid eksponaate. Muuhulgas külastas president ka palju kõneainet
pakkunud Lihula ausammast, mis on oma
koha leidnud Lagedil. Muuseumi omanik
esitas hr. Presidendile ka küsimuse, et mida viimane kogu loost arvab. President
vastas, et ta mõistab mõlema arvamuspoole arusaamu, kuid ei mõista hukka kodumaa vabaduse eest võidelnuid, vaid on
vastupidi arvamusel, et mälestada tuleb
kõiki kodumaa vabaduse eest võidelnuid,
sõltumata sellest, millist vormi kanti.

Rae valla Spordikeskus
pakub tööd
ADMINISTRAATORITELE
Spordikeskus pakub tööd
meeldivas ja sõbralikus kollektiivis, töökohaks on arenev
tipptasemel varustusega keskus aadressil Jüri, Laste tn. 3.
Töö kirjeldus:
• klientide teenindamine
• informatsiooni jagamine
• kauba müük ja tellimine
• puhtuse ja korra tagamine
Nõuded kandidaadile:
väga hea suhtlemisoskus, ausus ja
korrektsus, rõõmsameelsus ja aktiivne ellusuhtumine, sportlikud ja
terved eluviisid, väga hea suuline
eesti ja vene keele oskus
Tööaeg:
täistööaeg (graafiku alusel)
Avaldus koos elulookirjeldusega ja
palgasooviga saata Rae Spordikeskuse juhatajale Jens Vendelile
e-mailil jens25@hot.ee.
Täpsem info telefonil 52 13 893.

september 2006
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Peetrikese Päevahoid avab uksed
Nurgakivi panemise au oli Husqvarna Eesti ja Läti tegevjuhil Alar Maarendil (pildil vasakul), vallavanem Raivo Uukkivil (keskel) ja AS Kodu Grupp juhil Margus Haudil (paremal).

Tehnopargis avati esimene rendihoone
Jüri Tehnopargis avas 24. augustil uksed esimene 2000m² suurune rendihoone. Multifunktsionaalne lao- ja tootmispind on esimene neljast sel aastal valmivast hoonest. Nurgakivi
pandi ka 2006. aasta lõpul valmivale uuele büroo- ja müügihoonele, kuhu kolib Husqvarna
Eesti esindus.
Jüri Tehnopargi investeeringute kogumaksumus on 97 miljonit krooni. Ühtekokku on

Jüris on uus
mänguväljak
Augustis paigaldati Jüris Ristiku tänavale uus laste mänguväljak. Vallavalitsuse
ja AS Väo Paas koostööna on lastel võimalik uuel väljakul ronida, õppida trepist kõndimist, lasta liugu ja mängida erinevaid rollimänge.

pargis 42 äri- ja tööstusotstarbelist krunti, millest ligi pooled on AS Kodu Grupp juhatuse
liikme Margus Haudi kinnitusel müüdud.
Pidulikul üritusel esinesid omapoolsete tervitussõnadega vallavanem Raivo Uukkivi,
Husqvarna Eesti ning Husqvarna Läti tegevjuht
ja juhatuse liige Alar Maarend ja Margus Haud
AS Kodu Grupp esindajana. Üheskoos pandi nurgakivi ka Husqvarna Eesti esinduse hoonele.

Septembrikuu teisel poolel alustab Peetri külas Suurekivi tänaval tööd Peetrikese
Päevahoid. 1-5-aastastele lastele mõeldud hoiu- ja mängukoht asub eramaja
esimesel korrusel. Päevahoiu looja ja juhataja Vivika Jürna sõnul on päevahoiu
loomise mõte seotud nii ta enese õpetajatöö kui peagi 1-aastaseks saava poja
Richardi sünniga.
Päevahoid on avatud esmaspäevast
reedeni kell 8.30-18.00. Ühe tunni tasu on
70 krooni. Samas – kui hoidmisaeg on 4
tundi, on selle maksumus püsikliendile
200 krooni ja teistele 250 krooni. Peale
neljandat hoiutundi maksab iga järgnev
tund 40 krooni.
Juhul, kui laps tuuakse päevahoidu 5
päeva nädalas, on selle maksumus 3000
krooni kuus, millele lisandub iga konkreetse kohaloldud päeva eest 50 krooni.
Lapsed saavad Peetrikese Päevahoius ka
kerge eine.
Päevahoiu kodulehekülg on internetis aadressil www.peetrikese.ee. Lisainfot saab päevahoiu juhataja Vivika
Jürna telefonilt 52 84 086.

Kaubabuss läheb
taas liinile
Kauplusauto teenindab
vallaelanikke kord nädalas
teisipäeviti:
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
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Tallinna regiooni omavalitsusjuhid kohtusid Rae vallas
24. augustil kogunesid pealinna regiooni
omavalitsusjuhid Jüris, Rae Kultuurikeskuses. Kokkusaamisel osalesid Kiili, Raasiku,
Harku, Viimsi, Jõelähtme, Saku, Saue vallavanemad ning Tallinna linnapea koos linnasekretäriga.
Kohtumise algul andis vallavanem Raivo
Uukkivi ülevaate Rae valla kohta. Seejärel tõsteti kõikide osalejate jaoks ühe teravama probleemina üles ühistranspordi korraldamine. Harku vallavanema Ott Kasuri sõnul ei näe nemad
eriti suurt mõtet selles, et korraldada ühistransporti koostöös Tallinnaga.
Saku ja Rae vallavanemaid ühendas arutelul see, et mõlemas omavalitsuses on probleemiks kujunemas ka see, et inimesi tuuakse pigem valda tööle ja ettevõtted veavad inimesi
oma kasumi arvelt. Viimsi vallavanema Urmas
Arumäe sõnul organiseerisid nad oma vallas siseliinid, et inimesed tõepoolest igaltpoolt liikuma pääseksid.
Teistest teemadest oli arutelu läbi Harjumaa mõeldud raudtee kavandamine, kalmistute teema Tallinnas ja selle lähiümbruses ning
internetiteenuse pakkumisega seonduv. Järgmine ühine kohtumine toimub Harku vallas
ning selle põhiteemaks on jätkuvalt ühistranspordi korraldamine Tallinna ümbruses.

Tallinna regiooni alla kuuluvaid omavalitsusjuhte liidab täna mure ühistranspordi pärast, üheskoos
hakatakse lahendusi otsima ka teistele probleemidele, mis Tallinna lähivaldades sarnased on.

Rimi avas Jüris Baltimaade suurima keskköögi
Rae valla Spordikeskus pakub tööd

Baltimaade juhtiv jaekaubandusettevõte Rimi
Baltic avas 22. augustil Põrguvälja teel ametlikult oma 1300 ruutmeetrise Rimi keskköögi. Uus köök teenindab kõiki Eestis asuvaid
Rimi marketeid ja Säästumarketeid. Ligi 12
miljonit krooni maksnud köögis suudetakse
ööpäevas valmistada 10 tonni tooteid.
Rimi Eesti Foodi juhi Ruth Laatre sõnul
on uue köögi väärtusteks eelkõige stabiilne
kvaliteet ja suurem valmistoodete valik. Keskköök üllatab ainulaadsete elektrooniliste ahjudega, seal on automaatsed salatisegamise
masinad ning unikaalne pakkeliin, mis toodab
ise pakendi, pakendab, kaalub ja trükib sellele ka etiketi. Uue köögi sortimendis on 13 tootegruppi ja ligi 300 toodet.

Olen Teile abiks kinnisvara müümisel. Professionaalne müük ja teenindus aastast 1998

MAKSIM HMELJOV
Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige
maksim@kapitaligrupp.ee
mob 53423678
tel 6604644
Keemia tn 4, Tallinn 10616
www.kapitaligrupp.ee

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

Valmistame

värava
karkasse.

Otsid
lapsehoidjat?
Otsid tööd
lapsehoidjana?
Tule ja registreeru:

Tel. 56682002 ja 5166159

www.childcare.ee
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Kuldala elurajooni
soojahind sai paika
Vallavalitsus kooskõlastas oma 8. augusti istungil, et alates 15. novembrist 2006 on OÜ
Kuldala Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Kuldala elurajooni kaugkütte võrgupiirkonnas 615 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu).
Vallavalitsus andis omapoolse kooskõlastuse soojusenergia piirhinna arvutamise

Uus töötaja
Helju Prits töötab Rae Vallavalitsuses
juristina, tema põhivaldkonnaks on tegelemine riigihangetega. Ta on lõpetanud
Tallinna Majandustehnikumi õigusteaduse erialal, on õppinud Riigikaitse Akadeemia Politseikolledžis ja lõpetanud I
Studiumi õigusteaduse - majandusõiguse
eriala. Töötanud Tallinna Politseprefektuuri
Majanduskuritegude grupis ja enne Rae
Vallavalitsusse tööle asumist oli Helju
Prits Tallinna Linnavalitsuse Kommunaalametis sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist. Lisaks on ta töötanud ka pedagoogina ja õpetanud juriidilisi õppeaineid. On abielus ja kahe täiskasvanud lapse ema. Huvialaks on lapitehnikas seinatekstiilide ja tekkide valmistamine, on
osalenud ka mitmetel näitustel.

valemile kolmeks aastaks. Soojusenergia piirhind on välja arvutatud prognoositud maagaasi koguse ja müügikoguse alusel. Piirhinna arvutamise valemi koostamisel on arvestatud Energiaturu Inspektsiooni juhendit ja
soovitusi.
Vallavalitsuse määruse täistekst ilmub ka
käesolevas vallalehes.

MÄÄRUS
Jüri

08. august 2006 nr 31

Soojusenergia piirhinna ja piirhinna arvutamise valemi kooskõlastamine

Lähtudes “Kaugkütteseaduse” § 9 lõigetest 3 ja 10, Rae Vallavolikogu 09. mai 2006 määrusest
nr 23 „Peetri külas asuva Kuldala elurajooni kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ning võttes aluseks OÜ Kuldala
Soojus poolt 27. juulil 2006 esitatud avalduse ja seletuskirja, Rae Vallavalitsus

Üldplaneeringu
avalik arutelu
Rae valla üldplaneeringu avalik
arutelu toimub neljapäeval, 14.
septembril 2006 kell 17.00 Rae
Kultuurikeskuse suures saalis
Aruküla tee 9, Jüri.

määrab:
1. Kooskõlastada alates 15. novembrist 2006 OÜ Kuldala Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Kuldala elurajooni kaugkütte võrgupiirkonnas 615 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu).
2. Kooskõlastada lisas 1 toodud soojusenergia piirhinna arvutamise valem kolmeks aastaks,
arvates käesoleva määruse jõustumisest.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär



Lisa 1
Rae Vallavalitsuse
08. augusti 2006
määrusele nr 31
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Soojusenergia piirhinna arvutamise valem
Kulud
K maagaas x Hind maagaas
Hind soojus = ---------- + --------------------------------------- = ............ (kr/ Mwh)
Q soojus
Q soojus



Kus:
Hind soojus – valemi põhjal arvutatud soojusenergia piirhind (krooni/MWh), millele lisandub
käibemaks.
Kulud – soojusenergia tootmiseks tehtavad kulutused (püsikulud, kapitali kulu, kasum jt.
kulutused), välja arvatud maagaas.
K maagaas – piirhinna kehtivus perioodi jooksul soojusenergia tootmiseks kasutatava
gaasi kogus (m³).
Hind maagaas -maagaasi sisseostu hind soojatootjale (kr/m³).
Q soojus – soojatootja poolt müüdav soojusenergia kogus (MWh).
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Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab 7 detailplaneeringu algatamisest ja 18 detailplaneeringu kehtestamisest:

•

Lagedi aleviku Jüri tee 18A kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 20. juuni
2006 korraldusega nr. 845
Peetri küla Veesaare ja Lepassaare kinnistute ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 20. juuni
2006 korraldusega nr. 844
Peetri küla Leevikese tee, Tähnase tee
ja Helgi tee piirkonna kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 27. juuni
2006 korraldusega nr. 903
Lehmja küla Kuremaa ja Kuremetsa
kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 11. juuli 2006
korraldusega nr. 959
Vaida alevik, Suuresta küla Saarepuu,
Saarevõsa, Saarepõllu ja saaremaja kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. augusti
2006 otsusega nr 134
Järveküla küla Sepaniidu kinnistu ja
lähiala (Sepapõllu 12086 m², Liivaliini 10,60
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ha ja Liivatalu 6,74 ha kinnistud kogu ulatuses) detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. augusti
2006 otsusega nr 135
Järveküla küla Siimu 1 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 15. augusti
2006 otsusega nr 136
Jüri alevik Võsa tn 9 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. juuni
2006 korraldusega nr. 878
Detailplaneeringuga on kavandatud kinnistu jagada kaheks üksikelamukrundiks.
Planeeritava kinnistu suurus on 3499 m².
Lagedi alevik Jõe 40 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. juuni
2006 korraldusega nr. 877
Detailplaneeringuga on kavandatud kaks
üksikelamu krunti. Planeeritava kinnistu suurus on 3069 m²
Lagedi alevik Jaama tn 10 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 1. augusti
2006 korraldusega nr. 1035
Detailplaneeringuga nähakse maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning
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Rae Kultuurikeskuses

KUTSUME JOOGA TUNDI

PUMP

Tunnid toimuvad Vaida Koolimaja väikeses saalis

(kangitreening muusika saatel) teisipäeviti kell 19.00

KRIYA HATHA JOOGA algajatele

BODY AEROOBIKA

„Kriya” tähendab «täieliku teadvelolekuga
tehtud tegu». Kriya hatha jooga on füüsiliste harjutuste seeria, mis õpetab olema
tasakaalus ja terve.

teisipäeviti 20.00

PUMP
(sobib neile, kes ei armasta koordinatsiooniharjutusi) neljapäeviti kell 19.00

RINGTREENING
neljapäeviti 20.00
Kuu maksumus 375.-. PUMP treeningule ette registreerida, kuna kange on piiratud koguses.
Treener Kristel Soodla tel. 51 62 361

Kursus algab 18.septembril

PAARISJOOGA
Kursus algab 2.oktoobril
Meeldivad ja lihtsad füüsilised harjutused
lihaste venitamiseks, pingete vabastamiseks ja keha lõdvestamiseks.
Info ja registreerumine:
Anneli tel 56616948 või e-mail: anneli.
hallik@loodusjoud.ee
Täiendav info: www.lilleoru.ee

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

on kavandatud kahe korterelamu ehitamine.
Planeeritava kinnistu suurus on 3130 m².
Vaskjala küla Veskimäe tee 8A kinnistu ja lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 137
Detailplaneeringuga on kavandatud 2
elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks. Planeeritava kinnistu suurus on 0,49 ha.
Aaviku küla Vana-Aaviku 15 kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 138
Detailplaneeringuga on kavandatud üksikelamu krunt. Planeeritava kinnistu suurus on 868 m²
Rae küla Raki kinnistu maatükk I detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 139
Detailplaneeringuga on kavandatud 13
elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks, 1 elamumaa sihtotstarbega krunt ühe – või kahepereelamu ehitamiseks ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt.
Planeeritava ala suurus on 2,64 ha.
Järveküla küla Otsa 11 kinnistu detailplaneering
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Avasime uue logistikakeskuse Rae vallas, kuhu ootame
tööle tublisid ja teotahtelisi

laotöötajaid kaupa
vastu võtma, komplekteerima ja väljastama.
Kui oled tubli ja kohusetundlik füüsilist tööd mitte pelgav
inimene, siis tule tutvu oma
kodukandi uue tööandjaga.
Pakume äsjavalminud kaasaegset töökeskkonda, positiivseid ja tegusaid igas vanuses töökaaslasi. Kindlustame Sind tööriietega ja
kompenseerime osaliselt
sooja söögi meie pea valmivas söögitoas.
Ootame Sind Rae vallas,
Rae külas, AS-is Smarten
Logistics tööpäeviti kl
9.00 - 18.00. Lisainfo: Anne
5266949, Katrin 5209791
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Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 140
Detailplaneeringuga on kavandatud 6 elamumaa sihtotstarbega üksikelamukrunti ja 1
transpordimaa sihtotstarbega krunt planeeringuala teenindavate avaliku kasutusega teede
väljaehitamiseks. Planeeritava ala suurus on
4,84 ha.
Seli küla Kalda kinnistu maatüki II
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 141
Detailplaneeringuga on kavandatud 2 ärimaa sihtotstarbega krunti puhkekeskuse ehitamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt
puurkaevu rajamiseks ja 1 maatulundusmaa
sihtotstarbega krunt. Planeeritava ala suurus
on 11,6 ha
Rae küla Sarapiku II kinnistu maatüki II detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 142
Detailplaneeringuga nähakse ette 5 elamumaa sihtotstarbega üksikelamu krunti, 1
tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt ja 1
transpordimaa sihtotstarbega krunt liikluse
korraldamiseks. Planeeritava ala suurus on
1,8 ha.
Kopli küla Uus-Vahtramäe kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 143
Detailplaneeringuga on kavandatud 5 elamumaa sihtotstarbega üksikelamu krunti, 2
transpordimaa sihtotstarbega krunti liikluse
korraldamiseks ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Planeeritava ala suurus on
10 004 m².
Kadaka küla Uus-Hindreku kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 144
Detailplaneeringuga nähakse ette 4 elamumaa sihtotstarbega krunti ja 1
transpordimaa sihtotstarbega krunt. Planeeritava ala suurus on 0,7 ha.
Aaviku küla Tamme tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 145
Detailplaneeringuga on kavandatud 11 äri
– ja tootmismaa sihtotstarbega krunti, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaama rajamiseks ja 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt
planeeringuala teenindavate avaliku kasutusega teede väljaehitamiseks. Planeeritava ala
suurus on 15,4 ha.
Järveküla küla Iirise kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 146
Detailplaneeringuga nähakse ette 1 ärimaa sihtotstarbega krunt kontorihoone
ehitamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega
krunt laohoone ehitamiseks ja 1 transpor-
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VALLAMAJA
dimaa sihtotstarbega krunt kergliiklustee
ehitamiseks. Planeeritava ala suurus
on 15 258 m².
Järveküla küla Otsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 147
Detailplaneeringuga on kavandatud 13
elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks, 5 elamumaa sihtotstarbega krunti ridaelamute ehitamiseks, 4
elamumaa sihtotstarbega krunti korterelamute ehitamiseks, 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt spordi- ja mänguväljakute
rajamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega
krunt alajaama ehitamiseks ja 6 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede ehitamiseks. Planeeritava ala suurus
on 7,56 ha.
Järveküla küla Vana-Kustakse 1 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 148
Detailplaneeringuga on kavandatud 8 elamumaa sihtotstarbega krunti ühepereelamute ehitamiseks ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on 1,48 ha.
Karla küla Vikita kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 149
Detailplaneeringuga on kavandatud 2
elamumaa sihtotstarbega krunti ridaelamute ehitamiseks, 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede ja kergliiklustee ehitamiseks ja tootmismaa sihtotstarbega krunt prügimaja ja katlamaja ehitamiseks ning 1 ilma ehitusõiguseta elamumaa
sihtotstarbega krunt. Planeeritava ala suurus on 9 488 m².
Vaskjala küla Kesa IV, Ujula tee 25 ja
Kesa V kinnistute ja nende lähiala detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 150
Detailplaneeringuga on kavandatud 16 elamumaa sihtotstarbega ühepereelamute krunti, 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt ja 5
sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti jalgteede ja
haljastuse rajamiseks. Planeeritava ala suurus
on 9,2 ha.
Veskitaguse küla Uus-Mändjõe kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 15. augusti 2006 otsusega nr 151
Detailplaneeringuga on kavandatud 8
elamumaa sihtotstarbega krunti üksik- ja
kaksikelamute ehitamiseks, 3 transpordimaa
sihtotstarbega krunti juurdepääsuteede ehitamiseks ja 1 tootmismaa sihtotstarbega
krunt puurkaevu rajamiseks ning 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt rohevõrgustiku säilitamiseks. Planeeritava ala suurus
on 6,39 ha.
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Ostame

MAAD
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Detailplaneeringud ja projektid.
Tel.501 3544, 650 9822,
E-post:
hauster@hauster.ee

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

OÜ Okk I.C. teostab
Isover puistevilla paigaldust puhuriga kogu
Eesti ulatuses.
Isover - kõige soojem vill
Okk - kõige soodsam hind!
Tee hinnapäring ankeedilt
www.okk.ee või helista
5125088
Rae valla piires on paigaldustöödele eelnev spetsialisti kohalesõit
ja objekti konsultatsioon tasuta.
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TURVALISUS

Ülevaade Falcki patrullide tegevusest
Erakorralised sündmused

 5. augustil helistati Jüri ekipaažile AS Falck
Eesti Juhtimiskeskusest ja teavitati, et Ardust
sõidab linna poole musta värvi BMW, mille juht
on oletatavalt joobes. Ekipaaž märkas antud
sõidukit Peterburi maanteel. Olles märganud
patrullautot, lisas BMW märgatavalt kiirust.
Eest ärasõiduga tekitas ta pidevalt liiklusohtlikke olukordi ja turvalisuse huvides loobus ekipaaž edasisest jälitusest, sest sõidukiirused
küündisid 130-140 km/h. Juhtunust informeeriti politseid.
 15. augusti hommikupoolikul sõitis üks
ekipaaž teisele Vaidasse appi, kuna nende juurde oli astunud keegi vanem naisterahvas ja öelnud, et Vana-Tartu mnt.16 ühes korteris toimub
vägistamine ja ühe naise peksmine. Kuna tegemist oli tõsise olukorraga, siis sõitis ka teine
ekipaaž kohale. Kohapeal avas korteri ukse nooremapoolne naisterahvas koos väikese lapsega
ja sellise info peale, et nende korteris kedagi
vägistatakse või pekstakse, hakkas ta lihtsalt
naerma. Korteris ei olnud peale naise ja lapse
kedagi näha. Ekipaaži liikme sõnul oli talle selle sõnumi edastanud naine purjus ja asotsiaalse välimusega. Olles veendunud, et asi korras
oli, siis mõlemad ekipaažid lahkusid.
 18. augustil käis ekipaaž Limu külas, kuna teatati peretülist, mille põhjuseks oli see, et
emal ei lubatud oma lastega kohtuda.

Politseile üleantud õigusrikkujad

 6. augustil Jüris mööda Metsa tänavat sõites nägi ekipaaži liige, et Metsa 6 maja juures
oli pikali naisterahvas. Selgus, et naine oli tugevas joobes ega suutnud oma jalgadel koju
minna. Kohapeale kutsuti politsei, kes tegeles
asjaga edasi.
 15. augusti päeval, sõites Lagedil Kooli ja
Jõe tänava ristmikul, sooritas ekipaaži ees ohtlikku manöövri mootorroller, millega sõitsid
kolm noormeest. Noormeestel ei olnud peas
kaitsekiivreid. Ekipaaž pidas noored kinni.
Ühendust võeti Rae valla konstaabliga, kes palus poisid osakonda toimetada.
 22. augusti öösel helistas meesterahvas,
kes ennast ei tutvustanud ja teatas, Jüri alevikus kihutab ringi musta värvi sõiduauto
BMW. Ekipaažil õnnestus BMW kinni pidada Jüri alevikus, Ringi teel. Autot juhtis silmnähtavate joobetunnustega noor naine, juhtunust informeeriti politseid, kes tuvastas ka
alkoholijoobe.
 27. augusti päeval lärmas Jüris Caravani
baaris meeskodanik, kes lõhkus baari tooli.
Mees peeti kinni ja anti üle politseile.

Avalik kord

 31. juuli õhtul helistati ja teatati, et Jüris
Aruküla teel tammiku juures loobivad lapsed
munadega autosid. Ekipaaži saabudes oli ümb-

ruskond vaikne ja lapsi enam ei olnud.
 1. augusti õhtul helistati ja teatati, et Jüris
Aruküla teel loobivad lapsed taas munadega
möödasõitvaid autosid. Falck’i autot nähes põgenesid kaks noormeest sündmuskohalt tammikusse, ekipaažil ei õnnestunud neid tabada.
 1. augusti õhtul helistas Jüris Salu tänava
elanik, kes teatas, et tema maja vahetus läheduses teevad noored lõket. Ekipaaži saabudes oli
lõke juba kustutatud ja ka noorukeid polnud
enam näha.
 1. augusti hilisõhtul helistati ekipaažile politseist ja paluti üle vaadata “Kalevi” kommivabriku ümbrus, kus pidavat kogunema sõiduautod kiirendusvõistluse jaoks. Ekipaaži saabudes oli seal 6-8 sõiduautot, kes kohe ka minema sõitsid.
 5. augustil helistas ekipaažile Lagedi meesterahvas ja teatas, et öösel oli keegi tema aeda
visanud prügikasti, mis muidu seisis Lagedi
raudteejaamas. Ekipaaž sõitis kohale ja fikseeris antud olukorra. Suheldes kliendiga jõuti kokkuleppele, et mees ise viib prügikasti raudteejaama tagasi.
 7. augustil tegi Lagedil, Jõe teel sõitev ekipaaž märkuse vanemale meesterahvale, kelle
kaks suurt koera jooksid vabalt ringi (ilma rihmata). Mees sai asjast inimlikult aru ja pani oma
koerad rihma otsa.
 9. augusti öösel helistati politseist ja palu-

Eesti vanim ja suurim
kondiitritööstuse ettevõte AS Kalev
Chocolate Factory võtab tööle

Pakume tööd

TEENINDAJA

müüjatele

kelle ülesandeks on kauba müümine ja
klienditeenindus Kalev Chocolate Factory tehasepoes.

peatselt laienevasse Harju TÜ Jüri
kaupluse kollektiivi.

• keskharidust
• soovitavalt varasemat töökogemust klienditeeninduse valdkonnas
• eesti keele valdamist ning vene ja inglise kõnekeele oskust
• elementaarset arvuti kasutamise oskust
• korrektsust, ausust ja head suhtlemisoskust

Ootame kandideerima rõõmsaid, teotahtelisi ja hea
suhtlemisoskusega inimesi.

KAUBA VASTUVÕTJA

Omalt poolt pakume püsivat
töösuhet, paindlikku
töögraafikut, tasu vastavalt
tööpanusele.
Täpsem info kauplusest või ühistu
personaliosakonnast tel. 655 6944.

kelle ülesandeks on tootmisest kauba vastuvõtmine ja
selle kontrollimine saatelehtede alusel ning
transporttööd.
• keskharidust
• elementaarset arvuti kasutamise oskust
• töökust, kohusetundlikkust ja pingetaluvust
• eesti keele oskust suhtlustasandil

• stabiilset töökohta Eesti suurimas kondiitritööstuse ettevõttes
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid
• töö tulemustele vastavat tasu
CV märgusõnaga „Teenindaja“ või „Kauba vastuvõtja“ palume saata
hiljemalt 20.septembriks k.a. aadressil AS Kalev CF personaliteenindus,
Põrguvälja tee 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75301, faksil 6077
725 või e-posti aadressil liina.erit@kalev.eu Lisainfo telefonil 6077 783.
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ti minna kontrollima Jüris Ehituse tänaval katlamaja juures pidutsevat seltskonda. Kohapealt
leiti seltskond noori, kelle juures mängis vali
muusika. Noortele selgitati probleemi olemust,
seltskond läks rahumeelselt laiali.
 9. augusti päeval sai Vaida ekipaaž kohaliku naisterahva käest informatsiooni, et VanaTartu mnt. 13 ja 17 majade vahel, laste mänguväljakul, magavad kolm asotsiaalse välimusega meeskodanikku. Patrullekipaaž ajas mehed
üles ja saatis minema. Kõigil kolmel puudusid
isikuttõendavad dokumendid.
 9. augusti õhtupoolikul helistati politseist
ja teatati, et Jüris Aruküla teel kiriku juures on
maas alkoholijoobes meesterahvas. Ekipaaž tuvastas, et mehel oli pea verine, enda sõnul oli
ta jalgrattaga kukkunud. Kohale kutsuti kiirabi,
kes mehe endaga kaasa viis.
 10. augusti öösel helistas ekipaažile politsei ja palus kontrollida ühte jalgratturit Põrguvälja teel, kes pidavat olema alkoholijoobes. Sõites mööda Põrguvälja teed, märkas
ekipaaž, et jalgrattur lebas kraavis maas ja oli
saanud kergeid kehavigastusi. Kutsuti kohale
politsei ja kiirabi, kes andis talle esmaabi.
Sündmuskohale saabus ka politsei, kes tegeles mehega ise edasi.
 12. augusti õhtul oli Suursoo külas juhtum,
kus sõiduauto Ford Scorpio lõhkus sõiduauto
Lada klaasi ja põgenes sündmuskohalt. Juhtunust teavitati politseid. Samuti peeti kinni ebakaines olekus meesterahvas, kes kakles ja noris teiste peolistega tüli.
 13. augusti öösel helistati Ehituse 20 majast, et ühes korteris käib kõva lärm ja vali muusika, rikutakse öörahu. Ekipaaž käis kohal, ust
ei avatud, kuid lärmajatega suheldi läbi ukse.
Muusika keerati vaiksemaks ja lubati naabrite
öörahu enam mitte häirida.
 14. augusti öösel helistas Jürist Hostel
Caravani töötaja, kes teatas, et väljas laamendavad noored - ronivad katusele, lõhuvad laudu ja rikuvad klientide öörahu. Ekipaaž pidas
kohapeal kinni 4 noormeest ja 2 neidu. Kliendi sõnade kohaselt aga polnud need noored laamendanud, noorte ees vabandati. Klient politseile avaldust kirjutada ei soovinud.
 15. augusti õhtul ajas ekipaaži liige Jüris
Tammiku poe taga üles magava purjus meeskodaniku, kes läks seejärel ise koju.

Porolooni lõikamisega
tegelev ettevõte
Vaidas otsib

Tootmistöölisi
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 16. augusti päeval saadi info politseist, et
Lagedil Side tänaval tülitab purjus mees tänaval teisi inimesi. Ekipaaži saabudes oli mees
ära läinud. Samas lehvis ühel majal Vene riigilipp. Info edastati politseile.
 17. augusti õhtul helistas Jüri kodanik ja palus sõita Tammiku tänava mänguplatsile, kust
pidi kostma suur kisa ja lärm. Patrull saabus kohale ja kohapeal oli viis noort poissi, kes sõitsid
seal oma skateboardidega. Noorukid olid kained
ja nendega sai vesteldud avalikust korrast ja öörahust. Pärast vestlust nad lahkusid koheselt.
 19. augustil helistas Jüri kodanik ja palus
sõita hostel Caravani juurde, mille juures noortekamp joob alkoholi ja segab oma lärmiga öörahu. Ekipaaž saabus hosteli juurde, tuvastas kohapeal olnud isikud. Nendega suheldi avaliku
korra eeskirjade teemal ja ka öörahu teemal. Nad
said oma veast aru ja lahkusid hosteli juurest.
 19. augustil helistati Jüris Võsa tänavalt,
et nende naabruses mängib muusika liiga valjusti. Käidi kohapeal, muusika paluti vaiksemaks keerata.
 20. augustil helistas ekipaažile Vaida kodanik, kelle sõnul lebab umbes 2 km kaugusel Vaidast, Pirita sildi juures maas inimene ja
segab seal sõidukite liiklemist. Ekipaaž sõitis
kohale ja äratas purjus lamaja ülesse. Kuna
mees elas sealsamas lähedal soojakus, siis läks
ta ise koju. Dokumente tal polnud, info edastati politseile.
 24. augusti õhtul märkas ekipaaž järelvalveta lõket Lagedil Jõe tänaval. Lõke kustutati.

26. augusti öösel helistati, et Assakul
Würthi läheduses teevad noored bussipeatuses
lõket. Patrull sõitis kohale, kedagi enam näha
polnud. Ekipaaži liikmed kustutasid lõkke.
 26. augustil korraldas meeskodanik teenistus- ja sportkoerte treeningut. Üritus toimus
pealtvaatajateta piiritlemata territooriumil.
 26. augustil sõitis Lagedil rolleriga ja ilma
kiivrita 35-aastane mees. Teavitati politseid.
 26. augusti õhtul kakles suurem seltskond Lagedi raudteejaama juures, nad olid
tarvitanud alkoholi ja sõitsid autoga väidetavalt ringi. Sündmusse sekkus ekipaaž, kes informeeris sellest ka politseid. Kohale tuli politsei, ent kedagi kaasa ei võtnud, sest nende
sõnade järgi ei saavat midagi ette võtta antud
seltskonnaga. Põhjuseks toodi see, et pole
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kannatanuid ja ka mingit avaldust, mille alusel saaks kedagi kaasa võtta. Mõni tund hiljem lärmas raudteejaamas jällegi sama seltskond. Kuna lähedal elavad inimesed tulid välja ja kaebasid ekipaažile, et lärm segab neid,
siis kutsuti jällegi politsei.
 27. augusti öösel helistati Vaidast, et ühes
korteris on suur kisa. Kohapeal selgus, et rõõmsalt tähistati sünnipäeva. Inimestele selgitati, et
naabrid soovivad öösel magada.

Muud sündmused

 14. augusti päeval vajati Jüris ekipaaž abi
taksojuhi ja kliendi vahelise probleemi lahendamiseks. Taksofirma “Esra” taksoga sõitis purjus meeskodanik, kes ei soovinud oma arvet tasuda. Kuna mees oli tugevas joobes, siis oli temaga raske kontakteeruda. Pikema selgitustöö
tulemusena nõustus mees oma arvet tasuma.
Taksojuhil enam pretensioone polnud ja ekipaaž oli vaba. Purjus mees aidati tuppa end kaineks magama.
 19. augustil leiti Golfi teelt patrullsõitu teinud ekipaaž kaks auto registreerimisnumbrit.
Leiust teavitati politseid, kes palus numbrid
jaoskonda toimetada.
 23. augustil pöördus Falcki ekipaaži poole Veskitaguse küla elanik, kuna tema juures
käivat sageli kaks meest ähvardamas. Proua lubas politseisse sellekohase avalduse kirjutada.
 24. augustil helistati ja teatati metallivarastest, kes olid lahkunud punast värvi kaubikuga. Vargad püüdsid omastada roostevabasid
korstnaümbriseid, kuid see ei õnnestunud. Sündmusest informeeriti politseid.
 27. augusti öösel helistas ekipaažile üks
Lagedi, Betooni 17 kortermajas elav inimene
teatega, et tema korteri uksele koputatakse. Selgus, et tegemist oli korrus kõrgemal elava mehega, kes oli alkoholijoobes ning võis eeldada,
et ta ajas uksed segamini.

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

Würth AS on oma ala juhtiv tööriistade, auto- ja
kinnitustarvikute hulgimüüja. Ettevõte kuulub
rahvusvahelisse kontserni ja on esindatud rohkem kui 80-s riigis.
Seoses kiire arenguga otsime oma kollektiivi

Laotöötajat

Sobivuse korral stabiilne
töö ja hea palk.

Kandidaatidelt eeldame positiivset ellusuhtumist, riigikeele oskust, võimet
töötada meeskonnas. Soovitav oleks laotöö kogemus ja elukoht Rae vallas.
Tööaeg tööpäevadel 08.00-17.00
Pakume: tööd rahvusvahelises ettevõttes, korralikku palka, stabiilsust ja
meeldivat töökeskkonda. Lisainfo kodulehelt http://www.wuerth.ee/

Tel. 6030274 Mob. 5065641
või avo@alpek.ee

CV palume saata hiljemalt 15.09.2006 aadressil: personal@wuerth.ee,
faks 651 1201
või Vana-Tartu mnt.85, 75301 Rae vald, Harjumaa
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Pakume tööd

majahoidjatele
ja koristajatele.
Töökohad asuvad
Jüris Rae vallas.
Tel. 6 331 800, 51 67 360
E-mail info@bta.ee

Lukoil Eesti AS
vajab Jüri tanklasse

Naabrivalvega tegelevad Jüris ka
Väljaku 17B maja inimesed
11. augustil kirjutati vallamajas alla uuele naabrivalve ühise tegutsemise lepingule, Jüris
alustas tegevust Väljaku 17B naabrivalve sektor.
Sektorisse kuulub 24 majapidamist. Tänavu juunis loodi Jüri alevikus Väljaku tänaval Väljaku 12 ja Väljaku 17A naabrivalve sektorid, kuhu on kaasatud kokku 37 kodu.
MTÜ Eesti Naabrivalve juhtide sõnul seisneb liikumise sisu kuritegude märkamises ja ennetamises. Läbi naabrivalve suureneb kogukonnatunne, toimib kiirem infovahetus ning
suureneb koostöö elanike, kohaliku omavalitsuse ja politsei vahel. Koos augustikuus loodud
sektoritega on Eestis ühtekokku 315 naabrivalve piirkonda.

klienditeenindajaid.
Hea töötasu. E-mail:
kasvandik@lukoil.ee; fax:
68 11 501; aadress: Paavli
1/Kopli 33, 10412 Tallinn

Baldis Estonia OÜ on loodud logistika-

Päästeteenistuse teated
 4. augustil põles Vana-Aavikul rohi
 6. augustil põlesid Suur-Sõjamäe täna-

val 4 aiamaja: 2 aiamaja hommikul ja 2 maja õhtul
 7. augustil põles Luigel turbapinnas
 11. augustil põlesid Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja ja mets
 12. augustil põlesid Lagedil raudteeliiprid
 13. augustil põles Suur-Sõjamäe tä-

Politseiteated
 3. augustil varastati Vaskjala külas Sillapiiga teel maja hoovist jalgratas.
 5. augusti õhtul kella 22 ajal oli avaliku korra raske rikkumine Lagedil, kus 20aastane noormees lõi 19-aastast noormeest
Posti tänaval näo ja keha piirkonda. Isik toimetati politseiosakonda kainenema.
 10. augustil varastati Lagedi alevikus
Kalmari teel ehitusobjektilt lasernivelliir.
Kahju on 15 000 krooni.

naval aiamaja
 14. augustil põles Jüris Aruküla tee 8
prügikonteiner
 22. augustil kustutati suur lõke Põrguvälja teel
 27. augustil põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja
 28. augustil põlesid kaablid Patika külas endises KGB raadiojaamas
Peeter Böckler
Rae TPS

 13. augustil varastati Jüri alevikus ehitusobjektilt kaloriifer, diiselkütust ning pahtlinõud. Sündmuskohal peeti kinni 28-aastane Vladimir, kelle juurest leiti ka varastatud asjad.
 14. augustil varastati Vaida alevikus
Vana-Tartu maanteel sõiduautost rahakott
sularaha ja dokumentidega. Kahju on 1170
krooni.
 28. augustil varastati Kopli külas ehitusjärgus eramust teler, tööriistu, redel ning
pikendusjuhe.

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

Otsime oma meeskonda

KOMPLEKTEERIJAID,
kelle peamised tööülesanded on:
• kauba komplekteerimine
• komplekteeritud kaubaaluste pakkimine, markeerimine ja ettevalmistamine
transpordiks
Hea komplekteerija on:
• valmis tegema füüsilist tööd
• kohusetundlik ja täpne
Lisainfo:
• töö on vahetustega
• töö asukoht Harjumaa, Jüri alevik
• võimalik valida täis- või osaline tööaeg
Ettevõte pakub:
• stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes
• motiveerivat töötasu
• tööalast koolitust
• kaasaegseid töö-ja olmetingimusi
• toredaid kolleege
CV saata aadressile Kaie.
Kivisaar@rimibaltic.com või Baldis Estonia OÜ Põrguvälja tee 3, Jüri alevik, Rae
vald, Harjumaa 75301 või faksile
6056327.
Lisainfo telefonilt 6056300.
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Rae Kultuurikeskuses
jätkuvad täiskasvanute
seltskonnatantsutunnid.
Õpime valsse, tangot, foxi, rocki,
rumbat jpm. Lisaks ilus muusika ja
mõnus seltskond.
Treeningud toimuvad kolmapäeva
õhtuti kell 19.30 – 21.00.
Esimene kohtumine
20.septembril kell 19.30.
Võta kaasa sõber ja hea tuju!
Tantsuõpetaja Eve Aunver. Info tel.
55 666 038, kodus 6048 397.

Ootame uusi liikmeid
rahvatantsurühmadesse!
Naisrühm Jüri Marid
esmaspäeviti 19.00 - 21.00
ja

Külade esindajad katsusid omavahel jõudu nii sport- kui osavusmängudes. Ümaral ja üsna libedal poomil sooritati korralikke tasakaaluharjutusi.

Rae valla küladepäev Suursoo
külas tõi kokku ligi 300 inimest
Kolmandad Rae valla küladepäevad on selleks korraks lõppenud. 12. augustil Suursoo
külas toimunud päeva osavõtuks registreerus
kümme küla, kellest kaheksa võtsid mõõtu küladevahelistes jõu- ja naljanumbrites, sekka
tehti ka sporti ning lahendati teadmisi nõudvaid ülesandeid.
Registreerimislehtedelt lugesime kokku
180 nime, aga kokkuvõttes oli külalisi umbes
300 kanti. Osavõtjate arvu poolest olid aktiivsemad külad Suursoo, Patika, Vaskjala, Salu,
Urvaste, Peetri, Rae ja Limu.

Külade paremusjärjestus:
I KOHT
LIMU
II KOHT
VASKJALA
III KOHT
PATIKA
4.-5. KOHT
URVASTE
4.-5. KOHT
SUURSOO
6. KOHT
SALU
7. KOHT
PEETRI
8. KOHT
RAE

Rae Kultuurikeskuses
Jüri, Aruküla tee 9
Täpsem info:
Linda Pihu, tel. 5299114

Jüri Muusikaseltsi
140. aastapäeva üritused

4. NOVEMBRIL RAE
KULTUURIKESKUSES
Osalevad külalised Läti
Vabariigist, Elvast, Arukülast, Kiilist ning Rae
valla isetegevuslased.
Patika küla esindus oli üks suurematest seltskondadest, kokkuvõttes saavutasid nad küladepäeval kolmanda koha.

Jüri segakoor alustab uut hooaega!
Proovid alates
26. septembrist
teisipäeviti 18.00- 20.00
Rae Kultuurikeskuses.

Palju õnne kõigile!
Kohtumiseni järgmisel aastal Limu külas!
Samas siiras tänu kõigile, kes jõu ja nõuga ürituse õnnestumisele kaasa aitasid.
Suursoo külavanem Taivo Laherand

Noorte segarühm Sukad
& Tagi
neljapäeviti 20.30 - 22.00

Teatevõistlusel tuli lugeda herneid ja tõsta käsnaga vett ämbrisse.

Ootame uusi lauljaid!
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Suvine tantsu-spordi laager toimus tänavu Rõuges

Augusti keskel toimus Lõuna-Eestis, imekaunis Rõuges treeninglaager, millest võtsid osa 50 meie valla 7.-11. aastast last.
Lapsi tuli laagrisse nii Jürist, Lagedilt kui Vaidast. Paljudele oli
see esimene kord, kui kodust üksi eemal oldi. Tänu tublidele kasvatajatele Anton Niidasele ja Terje Pappile saadi kõigega hakkama.
Esmakordselt oli meiega koos treener Heili Parras, kes võimles lastega ja arendas üldfüüsilist ettevalmistust. Ühe nädalaga parandati tulemusi jooksus, kätekõverdustes, kõhulihastes, spagaadi
tegemises. Kui jooksurada kulges imeilusas Ööbikuorus, siis ujumas käisime Eesti kõige sügavamas järves - Rõuge Suurjärves,

mille sügavus on 38 meetrit ning mille vesi on väga puhas.
Nende päevade jooksul õpiti väga palju: noa ja kahvliga sööma, tube koristama, näidendit esitama, õigesti hingama ja selgeks
saadi ka mõni võrukeelne sõna. Lisaks valmistasime ette kaks etendust, käisime matkamas, tegime ööhäiret.
Meelde jäi seegi, et kokatädi oskused olid võrratud ja toiduportsud hiiglasuured. Lastel oli nii toredast laagrist kahju lahkuda. Lubasin neile, et tuleme järgmisel suvel tagasi. Juba septembrikuust jätkuvad tantsutreeningud kõigile huvilistele.
Aitäh valla Kultuuri-ja haridusametile toetuse eest.
Eve Aunver
tantsutreener

Noored tegid malevas tööd, 12 noort osales ka kokkutulekul
Tänavu töötas Rae töömalev 26. juunist 7. juulini. Sel aastal said malevas tööd 53 noort, töötati kolmes eri piirkonnas - Jüris, Lagedil ja
Vaidas. Kõigil rühmadel olid rühmajuhid, kes
kontrollisid, et töö saaks tehtud ja kes aitasid
rühmas ka tuju üleval hoida. Nendeks olid
Vaidas Kristiina Suvi, Lagedil Liisi Vesselov,
Jüri I rühmas Diana Toom ja Jüri II rühmas Jane Kensap.
Noored tegid põhiliselt heakorratöid. Näiteks Jüri alevikus olid ülesanneteks puitpiiraia
värvimine, küttepuude koristamine ja ladustamine, okste korjamine ja kuhjamine, mulla riisumine ja kivide korjamine. Aga tegeleti ka
surnuaedade koristuse, jalgteede ja mänguväljakute korrastamisega.
Lagedi noorte kohustuseks olid haljastustööde tegemine Lagedi alevikus ja kooli territooriumil, mänguväljakute korrastamine, ujumiskoha korrastamine. Vaida malevlased korrastasid mänguväljakuid, koristasid Saare parki ning erinevaid külateid ja tänavaid.
Kõik noored töötasid viiel päeval nädalas,
kokku 10 päeva ja igal päeval neli tundi.
Malevaaega mahtusid ka mitmed muud
üritused: toimus väljasõit Pärnusse Terviseparadiisi Veeparki ning traditsiooniks on saanud
ka maleva viimasel päeval toimuv VembuTembumaa külastamine.
Malevasuvi lõppese üle-eestilise malevlaste kokkutulekuga Kunda lähedal Lammasmäel. 15-17. augustini toimunud üritusel osales Rae vallast 12 noort ja 2 juhendajat. Võeti osa erinevatest mängudest nagu võrkpall,

10-12-aastased noored osalesid töö- ja puhkelaageris
Esmakordselt toimus sellel aastal 10-12
aastastele lastele mõeldud töö- ja puhkelaager, millest võttis osa 20 Jüri ja Lagedi
noort. Mõlemal rühmal oli toredad rühmajuhid Liisi ja Diana, kes kontrollisid, et nali ei väljuks kontrolli alt ja töö oleks korralikult tehtud. Lapsed töötasid hommikupoolikul kella 9-14 koos puhkepausidega.
Töö- ja puhkelaagri lastele palka ei makstud. Nende palgaks olid iga päev toimunud
meelelahutusüritused - koos käidi Pirital
bowlingut mängimas, Tallinna Loomaaias,
ratsutati Järve tallis ja Lagedil, käidi ära kinos Kosmos ja vaadati „Ice age 2“ ning viimasel päeval külastati Vembu-Tembumaad.
Töö- ja puhkelaager oli edukas ning
meeldis ka lastele. Kindlasti on plaanis laager korraldada ka järgmisel aastal, ootame
siis suuremat osavõttu.
köievedu, teatevõistlus, vabakava legendi põhjal, lauluvõistlus ja lipuvõistlus. Olid ka individuaalalad: rammunaine ja rammumees, kus
Rae rühma esindaja Laivi Tahk võitis rammunaise tiitli.
Soovin tänada kõiki, kes aitasid kaasa malevatöö korraldamisele.
Jana Kensap

Lammasmäel toimunud kokkutulekul osalesid
ka Rae valla õmmikad.
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Lagedi lapsed sõitsid tantsuekspressis Saaremaal Salmel
25. augusti ennelõunal võisid Virtsu-Kuivastu
liini praamireisijad osa saada vallatust vaatepildist, kuidas noored Saaremaa poole tantsuga seilasid. Need olid „Tantsuekspressi
Rae-Kaarma-Salme” ühed osalejad – lineja breaktantsijad Lagedi Põhikoolist.
Tantsulust saatis nii neid kui ka kahtkümmend Salme ning Aste Põhikooli noort tantsijat
kogu nädalavahetuse, mil ekspress Salme vallas
üle poolesaja osalejaga tuure üles võttis.
Kogu ürituse idee oli pakkuda maalastele
osasaamisvõimalust erinevatest tantsustiilidest, luua sidemeid teiste tantsijatega ning panna proovile oma tantsuoskus. Osalejaid oli 2.9. klassini.
Saaremaa rahvakultuuri spetsialisti Krista Lemberi abiga sai läbi Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Seltsi tellitud mentor Kalev
Järvela, kes juhatas ekspressi sisse kerge „salatiga” – peale juhendajatele mõeldud teoreetilist osa toimus workshop noortega, kus oli
ülesandeks luua mingi köögivilja või puuvilja nimeline etüüd.
Laste sõnul oli kogu tegevus naljakas ja
teistmoodi kui tavaliselt. Juhendajad said aga
julgust olla loomingulisemad. Tantsulise salatiga aga kaua püsti ei püsi, nii toitlustas meid
kogu see kolm päeva Kaitseliidu naiskodukaitse suurepäraste oskustega köögitoimkond.
Kui reedesel päeval, 25. augustil said noored vaid kergema trenni osaliseks, siis laupäev
algas juba varakult treeningtundidega. Liisi
Vesselov, Soome meister line-tantsus ja Lagedi Põhikooli huvijuht ning tantsuringide juhendaja tutvustas osalejatele line-tantsu mitmekülgsust ja üheskoos õpiti selgeks mitu tantsu.
Tiit Vunk, Lagedi Põhikooli break-tantsu
treener rääkis, mis on `B-boying` ning demonstreeris ühtlasi ka erinevaid võtteid. Lihtsamaid võtteid said ka tantsijad proovida ja

Koos Maarja Tammaiga tantsiti ergutuskava. Lisaks sellele õpiti ka seltskonna- ja lastetantsusid.

tõdeti, et pealtnäha kergena tundunud elemendid nõudsid palju jõudu ja keha valitsemist.
Seltskonna- ja lastetantsu õpetas noortele
Merle Sillavee, kes on Salme valla seltskonnatantsuklubi Varbarõõm juhendaja. Maarja
Tammai, Aste põhikooli tantsuringi juhendaja raputas noored maast lahti ergutuskava ja
club freestylega. Noorematega mängisid
Merily Uibo ja Reet Sillavee, kes muidu on
Salme tantsutrupi MeRe juhendajad. Tantsulusti jätkus mitmesse saali. Tantsuekspressil
osalejad said õhtusel diskol üksteisele näidata, millega tantsutrupid oma valdades esinevad. Eriti meeldis diskotajate emotsioone arvestades Lagedi noormeeste break-tants, mida Saaremaal naljalt ei näe.
Pühapäeva hommikune ärkamine
Tehumardi Puhkekülas oli silmnähtavalt aeglasem kui eelmisel hommikul, kuid treeningtunnid peletasid väsimuse ja esinemise ajaks
Salme valla „Isade-poegade” jalgpallimatšil
näidati kõigile, milleks ollakse võimelised.
Ekspressi jooksul selgeks õpitud Maarja
Tammai ergutuskava ning Liisi Vesselovi õpetatud line-tantsud peatasid isegi hetkeks vih-

masaju, mis kippus jalgpallureid kimbutama.
Juubeliturniiri võitsid seekord isad ja nende
kiituseks esinesid kohalikud MeRe tüdrukud.
Salme vallavanem Kalmer Poopuu ei olnud
„laagerdajate” ja nende juhendajate kiitmisega kitsi. Tänutäheks jäi raamatuke kohalikust
kultuurielust.
Maailma parim Tantsuekspress! Ja veel milline tore bussijuht, kes meid lahkelt ühest kohast teise transportis! Need on laste tunded tantsuekspressi lõpetamisel. Järgmisel aastal jälle?
Eitavat vastust ei kuulnud küll kelleltki.
Tänusõnad Rae, Salme ja Kaarma vallale
ning Hasartmängumaksu Nõukogule ja lastevanematele, kes toetasid kogu üritust. Kahju,
et noorte positiivseid tundeid ja lastevanemate tänusõnu on paberile raske kirja panna, seda peab ise kogema - saama osaks tantsulustist, väsimusest ja tegemise rõõmust.
Järgmisel aastal sõidab ekspress jälle, millisel marsruudil ja kes on reisijad? Eks seda
näitab aeg. Kui tekkis huvi – tule sõitma!
Merle Võhma
Tantsuekspressi projekti juht
Salme põhikooli huvijuht ja valla noortejuht

Lasteaiateema tõi kuulama üle 50 huvilise
29. augusti õhtul Rae Kultuurikeskuse saalis
toimunud infotunnil, kus teemaks valla lasteaiad, osales ligi 60 inimest. Teemale kohaselt
olid kohal ka „peategelased” ise – väiksemad
lapsed magasid veel vankris või turvahällis
ning suuremad jooksid omal jalal.
Ürituse algul tutvustas vallavanem Raivo
Uukkivi hetkeolukorda – millised on valla ülesanded lasteaedade osas ning kuidas neid täidetakse. Ta andis ülevaate ka ehitus- ja kasutuslubade väljastamisest ning sündide statistikast.
Peateemaks oli see, millised on vallavalitsuse
konkreetsed plaanid, kus ja kuidas Rae vallas
lasteaiakohtade puuduse teemat lahendada.
Jutuks tuli nii Peetri lasteaed-algkooli valmimine, Taaramäe lasteaia laiendamine kui ka
uute lasteaedade planeerimine Jürisse ja Assaku koolimajja. Lisaks andis vallavanem täpse ülevaate momendil olevatest järjekordadest:

lasteaiakoha ootel on 355 last, kellest 126 vajaksid seda kohe täna.
Infotunnil osalejate küsimused puudutasid riigi- ja vallamaade teemat, arendajatele
pandud lasteaiaehitamise kohustusi; uuriti,
miks ei võiks laiendada Jüris Tõrukese lasteaeda. Tulevase Õie tänava lasteaia kohta küsiti, miks ei saa sinna lähedale ühistranspordiga ning kas vald on nõus müüma maad eralasteaedade tegemiseks.
Teise rääkijana sai sõna Vivika Jürna, kes
avab septembrikuus Peetri külas laste päevahoiu. 1-5aastastele lastele mõeldud hoius saab
korraga käia kuni 5 last. „See on väike arv,
kuid siiski midagi,” ütles Peetrikese Päevahoiu juhataja. „Juba lähitulevikus on plaanis
ehitada eraldi maja, mis ongi siis mõeldud ainult päevahoiule. Praegu alustame tegevust
eramaja esimesel korrusel.”

Teisipäeval, 15. augustil toimus Jüri
Noortekeskuse ruumides kohtumine DJ
Erkki Sarapuuga (POWER HIT
RADIO). Erkki rääkis sellest, mis ta
teeb ja näitas oma oskuseid ning jagas
näpunäiteid kõigile soovijatele.
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Lagedi Raamatukogu lugu läbi erinevate aastate
Eesti rahvaraamatukogude ajalugu algab
19. sajandiga, esimene rahva asutatud raamatukogu on 1860. aastal asutatud Tarvastu raamatukogu. Praegu tegutseb Eestis 564
rahvaraamatukogu, neist Harjumaal 57.
Lagedil asutati raamatukogu esmakordselt
Eestimaa Rahvahariduse Seltsi Lagedi haruseltsi poolt 1907. aastal. Selts tegutses koolijuhataja Jaan Kallase eestvedamisel koolimaja ruumides. Võrdluseks võib öelda, et paar aastat varasemad andmed annavad teada, et Harjumaal
oli tol ajal vaid seitse raamatukogu – seega ei
olnud raamatukogu tolle aja külas siiski tavanähtus, vaid andis tunnistust sellest, et Lagedil
elasid ärksad ja tegusad inimesed.
Lagedi raamatukogu staažikaim töötaja
Aino Talvik on üles kirjutanud Leena Maar`i
meenutusi seltsi raamatukogu kohta. Leena
Maar on rääkinud, et inimesed kogusid ja kinkisid seltsile raamatuid 200 ringis. Mäesepp
oli üks suuremaid kinkijaid. Raamatuid hoiti
lukustatud kapis ja laenutati seltsi liikmetele.
Lugejaid oli palju. Peale ilukirjanduse oli ka
tervishoiualaseid raamatuid. Selts tellis ajakirju „Aiatööleht” ja „Käsitööleht”, mis ilmus
kaks korda kuus.
Raamatukogu töötas edukalt esimese ilmasõjani, siis laenutamine paariks aastaks lõpetati ning hiljem anti raamatud üle Jüri Muusika Seltsile, kus nad kahjuks 1918 või 1919
hävisid tules koos Muusikaseltsi hoone ja muu
varandusega.

1920ndad: riik huvitub raamatukogudest
Eesti riik asus raamatukogudega aktiivsemalt tegelema 1920ndatel aastatel. Vastu võeti Avalikkude raamatukogude seadus ning määrati raamatukogude võrk omavalitsustes.
Rae valla raamatukogude võrk koosnes
viiest raamatukogust:
Rae, Lagedi, Aruküla ja Vaida rahvaraamatukogud ning Vaida-Kautjala seltsi
„Ilmarine” raamatukogu. Neist esimesed neli
olid valla ülal pidada, „Ilmarise” raamatukogu oli seltsi ülalpidamisel.
1927. aastal valiti volikogu koosolekul raamatukogudele juhatajad ning kinnitati raamatukogude kasutamise kord. Lagedi raamatukogu juhatajaks sai koolijuhataja Jakob Kivikas.
Raamatukogu kasutamise kord oli järgmine:
•
Raamatuid lubada välja anda kaheks
nädalaks kolmemargalise maksu eest igalt raamatult. Tähtaja möödumisel maksta trahvi 3
marka igalt köitelt.
•
Raamatute väljaandmisel võtta tagatisraha 200 marka köitelt
•
Raamatute kaotamise korral nõuda
sisse raamatu hind kahekordselt.
Samal koosolekul moodustati ka raamatukogu nõukogu, kuhu kuulusid Jüri Mihkelson,
Johannes Olmberg ja Karl Vassmann. Esialgu
oli raamatukogus 130 raamatut, lugejaid oli

Just selles majas töötas Lagedi Raamatukogu 1950-60ndatel aastatel.

nimestiku järgi kuus. Raamatud paiknesid kooli õppetoas õppeabinõude kapis. Raamatukogu oli avatud igal pühapäeval, kuid ei puudunud võimalus raamatuid ka muul ajal saada.
Kümne aasta pärast, ehk siis 1937.aastal,
oli raamatukogus juba 568 raamatut ning 70 lugejat. Ruum oli raamatukogule kitsaks jäänud.
Avatud oli raamatukogu endiselt ühel päeval
nädalas, 2 tundi. Sellest aastast pärinevad ka
esimesed andmed laenutuste kohta – aasta jooksul oli 572 laenutust. Loetavamad raamatud sel
aastal olid tänapäevalgi tuntud: Lutsu „Mälestused”, Hamsuni „Maa õnnistus”, Metsanurga
„Ümera jõel” ja Mälgu „Surnud majad”.

kem kui enne sõda. Stabiliseerunud olukorras
suureneb lugejate arv 284-ni. Raamatukogu
läheb üle viiepäevasele töönädalale varasema
kuuepäevase asemel. 1987. aasta loetavamad
raamatud olid Arno Kasemaa „Rannamännid”
ning Endla Tegova „Põlvili”.
Kui nõukogude perioodil oli teeninduspiirkonna elanikest raamatukogu lugejaid 35%,
siis praegu on neid 29%. Lugejate osakaal on
küll vähenenud, kuid näitab viimastel aastatel
kasvutendentsi. Umbes kolmandik lugejatest
on lapsed (põhikooli õpilased).

Uus kord tõi kindla eelarve ja palgaraha

Eesti taasiseseisvumisel hakkas raamatukogu eest hoolt kandma taas kohalik omavalitsus. Raamatute ostmiseks saab raamatukogu raha nii riigilt kui vallalt. Käesoleval aastal on need summad 31 tuhat krooni riigilt ning
45 tuhat krooni vallalt raamatute jaoks. Riigi
poolt antav raha sõltub piirkonna elanike arvust rahvastikuregistri andmete järgi ning on
sel aastal 26 krooni elaniku kohta.
Seega riik rahvaraamatukogude eest rahaliselt eriti hoolt ei kanna, kuid seadusandlusega kohustab omavalitsusi raamatukogusid ülal
pidama.
Viimase aastakümne oluliseks muutuseks
raamatukogus on olnud arvutiseerimine. Inimene võib kodust lahkumata interneti vahendusel tutvuda raamatukogu kogudega, reserveerida teavikuid ning pikendada tagastamistähtaega. Kes veel ei tea - seda kõike saab teha aadressil www.lugeja.ee .
Lagedi raamatukogul on alates raamatukogu asutamisest 1927.aastal olnud vähemalt 23 juhatajat (kelle andmed õnnestus
kindlaks teha).
Erinevaid asukohti on raamatukogul olnud viis – esialgu koolimajas, edasi Nuhja, Sepa ja Urbase taludes; viimases kahes erinevas
kohas. Raamatukogu ruumid on läbi aegade

Nõukogude kord tõi peale sõda raamatukogundusse riikliku eelarve ja raamatukoguhoidjale palga. Ehkki summad ei olnud suured, loodi raamatukogu tegutsemiseks kindel
alus.
Lagedi raamatukogu kolis Keskkülla
Nuhjale, Mart Ernesaksale kuulunud talumajja. Mälestuste põhjal asus hoone „sellise pori
taga, et igasuguse jalanõuga ligi ei pääsenud”.
1965. aastaks olid raamatukogu ruumid trööstitus seisus: nad vajasid remonti, katus sadas
läbi, akendel olid ruudud katki, soemüür oli
lagunenud ja suits tungis ruumi. Puudus ka
raamatukogule kohane mööbel – olid endise
talu puhveti- ja riidekapid, milles raamatud
kolmel real. Üks riiul oli hööveldamata laudadest 4-5 meetrit pikk, nii et raamatud riiuli looka vajutasid. Akendel puudusid kardinad, ruum
oli väga külm ja pime.
Sellistes oludes töötamine ei rõõmustanud kedagi ning 15 aasta jooksul oli raamatukogus tööl kaheksa inimest - kuni 1965.a
asub tööle Aino Talvik, kelle eestvedamisel
saab raamatukogu uued, senised apteegipunkti ruumid.
Raamatuid oli raamatukogus 1967. aastal
juba üle 8000 eksemplari ehk 14 korda roh-

Taasiseseisvunud Eesti: raamatukogu
eest hoolitseb vald
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olnud enamjaolt sobimatud ja kitsad. Seda
enam rõõmustab valminud keskusehoone, mille II korrusele on planeeritud raamatukogu.
Uues majas saab raamatukogul ruumi olema
praeguse 60 m2 asemel 230 m2.
Lõpetuseks pisut meedias ilmunud kriitikast ajendatud statistikat. Kes asjaga kursis
pole, siis kriitika puudutas seda, et raamatukogud tellivad vähe Eesti autoreid. Valisin
võrdlemiseks eesti viimase aja loetavama autori Erik Tohvri ja väismaistest autoritest meedias kritiseeritud Nora Robertsi. Tohvril on ilmunud kokku 16 raamatut, millest 14 on Lagedi raamatukogus olemas, lisaks 1 raamat,
mis on tellitud kuid veel saabumata. Nora
Robertsi 50-st eesti keeles ilmunud raamatust
on meil olemas 17. Erik Tohvri raamatuid lae-

AJALUGU
Lagedi Raamatukogu
* vanimad raamatukogus arvelolevad raamatud ilmumisaasta järgi on:
*1936.a ilmunud August Mälgu
„Rannajutud” ja
*1938.a välja antud Hindrey
„Lembitu”, mõlemad annetatud.
* vanim oma fondi säilinud raamat on 1948.a ilmunud
Korolenko „Pime moosekant”.
nutati 2005.a kokku 52 korral ning Nora
Robertsi raamatuid 94 korral.
Sellised olid linnulennult Lagedi raamatukogu 100 aastat. Kui kellelgi tekkis asja vas-
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* 2005. aasta statistika põhjal
on raamatukogu teeninduspiirkonnas 1300 elanikku, neist
raamatukogu kasutajaid 378.
Teavikuid on raamatukogul ca
16 000.
Kokkuvõte Ilme Ingeli ettekandest Lagedi 765. aastapäeva
ajalookonverentsilt. Ilme Ingel
töötab Lagedi Raamatukogus
alates 1996. aastast.
tu sügavam huvi, siis raamatukogus on võimalik tutvuda 2006.a Tallinna Ülikoolis kaitstud seminaritööga „Lagedi Raamatukogu ajalugu 1927–2005”.

Lagedi Muuseum
mälestas ESTO isa

Talvesõja veteran kiitis Lagedi muuseumi
Lagedi Vabadusvõitluse Muuseumis käis
külas Vilho Olavi Kohvakka, kes veedab
praegu Soomes vanaduspõlve, kuid kes
oli varem tuntud Cannoni-nimelise
ŝõumehena.
Muuseumi tõi kuulsa soomlase aga ennekõike huvi sõjaasjanduse vastu, sest ta on
Talvesõja veteran. Muuseumi väljapanek
avaldas talle tugevat muljet. „Tankid ja muu
sõjatehnika teeb südame soojaks,“ ütles här-

ra Kohvakka. „Kuigi sain sõjas raskelt haavata, olid need ikkagi mu noorusaastad ja
siin muuseumis tuli noorus taas meelde.“
Veteran rõhutas, et isamaalist kasvatust
ja ja kaitsetahet peaks ka tänapäeva noortesse rohkem sisendama. „Lagedi muuseum
on selleks üks väga hea paik, mis on täis elavat ajalugu,“ kiitis külaline, kelle liikumist
pole takistanud ka ratastool.
Kuuno Kasak

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

Vaskjala külas Rae koolimajas
Teisipäeval, 19. septembril algusega 19.30
arutleb geoloog
KALLE SUUROJA teemal

„Kas Vaidal on oma kraater?“
Osalejatel palun registreeruda
telefonil 56 22 96 86, e-postiga
eli@rae.ee või Rae valla sekretäri
telefoninumbril 60 56 750.
Sissepääs prii.

Lagedil, Vabadusvõitluse muuseumis mälestati pühapäeval, 20. augustil ESTO isa Robert
Kreemi, kes suri tänavu 16. augustil Torontos
oma 83-l eluaastal. Mälestusürituse eestvedaja oli muuseumi omanik ja direktor Johannes
Tõrs, kes oli kohale kutsunud ka Robert Kreemi onu Anto Tõrsi.
Robert Kreemi olid tulnud mälestama hulk
kohalikke ja kaugemaid elanikke, kohal olid
ka Riigikogu liikmed Igor Gräzin ja Jaanus
Rahumägi.
Kokkutulnud süütasid ESTO päevade väljamõtleja ja organisaatori auks küünlad ja
muuseumiplatsil igavese tule. Küünlad asetati ümber Kreemi enda istutatud, kuid nüüdseks juba suureks sirgunud tamme. Saaremaa
segakoor laulis isamaalisi laule.
Pidulikul lõunasöögil võtsid Kreemi mälestuseks sõna Anto Tõrs, Igor Gräzin, Johannes Tõrs ja Jaanus Rahumägi. Peamiselt meenutati tema isamaalisust. Kuigi Robert Kreem
elas Kanadas, tegutses ta väga jõuliselt Eesti
arengu ja eestluse kestmise heaks.
Robert Kreem sündis Saaremaal, Länga
külas. Segased sõja-aastad viisid ta sõdurina Tšehhimaale ja sealt edasi Saksa põgenikelaagrisse. Valinud elukohaks Kanada,
omandas ta seal juristi kõrghariduse ja töötas Ontario sotsiaalministeeriumis. Robert
Kreemi elutööks kujunes ESTO päevade väljamõtlemine ja nende korraldamine alates
1957. aastast.
Kui Eesti vabaks sai, käis ta siin tihti
külas ja aitas üles ehitada Eesti sotsiaalhoolekannet. Ta avaldas ka mitmeid raamatuid, sealhulgas „ESTO tee Torontost
Tallinna“.
Tema elutee lõppes napilt enne Eesti taasiseseisvumise 15. aastapäeva.

Kuuno Kasak
Lagedi elanik
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Rammumehed olid kolmandat korda Lagedil
16. juulil toimus Lagedi ratsaspordi- ja kiigeplatsil kolmandat korda spordivõistlus Rae
Rammumees. Võistlejaid oli kohale tulnud
erinevatest Eestimaa paikadest -Tallinnast,
Võrumaalt, Virumaalt… Võistlus on lülitatud rammumeeste vabariiklikku võistluskalendrisse. Tänavu oli esimest korda osaleja ka
Soomest, ei osalenud aga varasemate aastate
võitjad Peeter Aan ja Andrus Murumets.
Alustuseks mängis Kuuno Kasak akordionimarssi ja võistluste peakohtunik Aadi Potter
tõi võistlejad pealtvaatajate ette. Kodukandiliikumise klubi „Lagedi Kanged Kargajad”
tervituse ütles klubi juhatuse liige ja võistluste peakorraldaja Raivo Kruuk. Rae Vallavalitsuse poolt tervitas vallavanem Raivo Uukkivi, kes muuhulgas meenutas, et rammumehe
võistlused toimuvad Rae vallas juba 13. korda – kümnel esimesel korral Jüris ja nüüd kolmandat korda Lagedil.
Võistluskavas oli seitse ala. Alustuseks tuli võistlejatel heita 32kilogrammist sangpommi üle pea. Pikimaks heiteks mõõdeti 4.80 ja
selle tegi Gert Goršanov Antslast.
Järgnevalt tuli võistlejatel kantida suurt
traktorikummi kolm korda, kõndida kahe 120kilogrammise betoonist kohvriga sihtpunktini ja tagasi ning lõpuks kantida oma kohale
tagasi traktorikummid. Kiireimal, Gert
Goršanovil, kulus selleks 41,75 sekundit.
Kolmanda alana tuli võistlejail väljasirutatud kätega hoida aja peale 12kilogrammiseid
hantleid. Parima tulemuse, 46,12 sekundit sai
Mario Sild Jõhvist. Seejärel siirdusid võistlejad 250kilogrammise jõutõmbekangi juurde,
mida tuli tõsta maast põlvede kõrgusele. Võistlus käis kordade arvu peale kontrollaja piires.
Parim oli taas Gert Goršanov 12 tõmbega. 11
tõmmet tegid kolm võistlejat.

Järgmisel kahel alal oli pealtvaatajatel võimalus jälgida võistlejate ilmekaid nägusid ja
häälekaid emotsioone. Tegemist oli saani sikutamisega kruusateel, lastiks kolm kaunist
piigat ja üks noormees ning vinna tõmmatud
kiige hoidmisega aja peale. Mõlemal alal sai
parima tulemuse kirja Gert Goršanov. Viimaseks alaks oli erineva raskusega betoonist kuubikute tõstmine veoautokasti. Suurim, 180kilogrammine raskus jäi seekord maapinnale.
Parima tulemuse – kolme ehk 120, 140 ning
160 kilogrammi kaaluvat betoonkuubiku upitasid autokasti Mario Sild ja Gert Goršanov.
Pealtvaatajatelgi oli võimalik oma jõudu
ja osavust proovile panna. Korvpalli vabavisetes sai esikoha Urmas Koltsak, teiseks tuli
Aarne Koltsak ja kolmandaks Toomas Törlep.
Allameetrimeestele oli jooksuvõistlus, millest
võtsid osa ka kaks tüdrukut. Parimad said väikesed auhinnad. Pealtvaatajate võistlused valmistas ette ja viis läbi Ain Unt. Samuti oli
pealtvaatajatel võimalus proovida ratsutamist
Lagedi Ratsaspordikooli õpilaste juhendamisel. Kokkuvõtete tegemiseks ja diplomite väljakirjutamiseks kulunud aja sisustas kohalolijatele muusikaga Kuuno Kasak.
Põhivõistluste parima tulemuse saavutas
40 punktiga Gert Goršanov Antslast, kes võitis seitsmest alast kuus ja jäi ühel alal kolmandaks. Teiseks tuli Mario Sild Jõhvist 27 punktiga ja kolmandaks Igor Gališevski Tallinnast
25 punktiga. Autasustamise tseremoonia viisid läbi vallavanem Raivo Uukkivi, võistluste peakorraldaja Raivo Kruuk ja peakohtunik
Aadi Potter, lillekimbud andis üle võistluste
sekretär Maret Eiland.
Gert Goršanovile rändauhinda üle andes
toonitas vallavanem, et selle auhinna on nii
mõnigi mees endale võitnud kahel korral ja

32kilogrammise sangpommi heitmine oli rammumeeste võistluse esimene ala, kus võitja
heitis seda 4,8 meetri kaugusele.

Traktorikummide veeretamine aja peale pani ka
rammumehed higistama. Lisaks nende sikutamisele tuli kohe tassida ka betoonkohvreid.

soovis, et nii teeks ka seekordne võitja. Lõpetuseks tänas Aadi Potter võistlejaid hea esinemise, Rae Vallavalitsust ürituse toetamise,
pealtvaatajaid kaasaelamise eest, samuti kõiki teisi, kes korraldusele kaasa aitasid.
Loodan, et pealtvaatajad veetsid meeleoluka õhtupooliku ja koolipoisid said trenniinnustust.
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi

Jüri Tehnopargis toimusid kiiruisutamisevõistlused
Selle aasta rulluisutamise võistlus ABEC
Cup 2006 toimus Jüri Tehnopargis 13. augustil. Korraldajaks oli Jaanus Ritson. Alguses pidi toimuma üritus Otepääl, kuid
ootamatute teeolude muutumise tõttu valiti uueks kohaks Jüri.
Võistlejatele tee meeldis, see oli rulluisutamiseks väga hea. Omavahel asusid võistlustulle uisuklubide sõitjad. Ei võistelnud mitte ainult eestlased, oma jõudu olid näitamas ka välismaalased, kelle seas paistsid eriti silma Läti
noored kiiruisutajad. Üritus toimus vaatamata
suurele vihmasajule ja märgadele teedele.
Esimene ala oli lasterull pikkusega 1 kilomeeter. Seal olid võitjad Kristaps Zvejnieks
ja Anna Bondare. Järgmisena asusid rajale hobirulluisutajad, kellel tuli läbida 6,6km. Parimad olid poistest Sander Vaikre ja tüdrukutest
Mariin Sarap.
Peale hobirulli hakkasid juba tõsisemad

Kõige rohkem osalejaid oli 19,8 kilomeetri pikkusel rajal. Võistlejate tähelepanu nõudsid nii kaasvõistlejate jälgimine kui vihmamärg rada.

kiiruisutajad 19,8km maratoni sõitma. Poistest
olid parim Kaspar Karik ja neidudest Katrin
Kotello. Need, kellele ka see distants lühikeseks jäi, valmistusid 42,9km maratoniks, mis
oli sellise ilmaga paras pähkel pureda. Võitjateks osutusid Kert Keskpaik ja Eneli Kõrva.

Nagu ikka kiiruisutamise ja libedate teedega on, kaasnevad sellega kukkumised, kuid
kukkujaid tohterdasid kohale tellitud Tallinna
Kiirabi meditsiinitöötajad.
Sigrid Enok
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ÜLO SÕBER
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LEMBIT SÕSTER
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Palju õnne!
Augustikuus registreeritud
sünnid
1.
2.
3.
4.

Sten-Erich Kodu
Adeele Aasa
Oliver Tamm
Triine Maria Terve

Juulikuus registreeritud
surm:
5.
6.
7.
8.

Markus Klais
Sander Raasik
Oliver Loomets
Emma Krinal

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

1. Ants Kukk

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 4100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Jüris, Veetorni 9
( Tammiku pesula kõrval )

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

KUULUTUSED
Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

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

Korraldan

Tellimine telefonil
51 27 340

september 2006

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

OÜ Balti Bussiremont

KARAOKET

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID

sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.

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

luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.

ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.

Palk mehe vääriline.

Tel 56 48 72 20

Tel 52 211 51

Ostan maad.

Teostame

Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.

maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.

Vajadusel olen nõus
juurde maksma.
Tel 52 32024, 6016560

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

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

Pakume tööd

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

Põhja-Eesti
Küttepuu OÜ

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

www.tulepuu.ee

