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Maanteeamet tutvustas Vaida-Aruvalla
teelõigu ümberehituse projekti
11.mail toimus Jüri Gümnaasiumi aulas Maanteeameti kevadine pressikonverents „2007. aasta suuremad teetööd”. Konverentsi põhiteemaks
oli Vaida-Aruvalla teelõigu ümberehituse projekti tutvustus ja ehitustööde algus.
Maanteeamet ja ühispakkumise esitanud töövõtjad:
Aspi AS, Talter AS, Teede REV-2 AS ja Tref AS
sõlmisid 7.mail 2007 ehituse töövõtulepingu Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Vaida-Aruvalla teelõigu ümberehitamiseks. Lepingu hind on
530,6 miljonit krooni, sh käibemaks. Projekti toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 82% ulatuses projekti maksumusest. Projekti autoriks on
Toner-Projekt OÜ. Järelvalvet teostavad Ramboll
Eesti AS ja Ramboll Finland OY.
Ehitustööd toimuvad 14.05.2007-31.08.2008.
Projekti peamiseks eesmärgiks on liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine antud teelõigul. Selleks ehitatakse ümber vasak sõidusuund
ning ehitatakse Vaida ja Aruvalla eritasapinnalised liiklussõlmed. Kohaliku liikluse peateelt eraldamiseks remonditakse/ehitatakse 12,7 kilomeetri ulatuses kõrvalteid, mis hakkavad toimima kogujateedena. Jalakäijate ja jalgratturite tarbeks
ehitatakse 4,8 kilomeetri ulatuse kergliiklusteid
ja 124 meetri pikkune puidust jalakäijate sild üle
Tallinn-Tartu maantee. Liiklusmüra leevendamiseks rajatakse 2,4 kilomeetri ulatuses müravall
koos seinaga.
Konverentsi avanud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et Tallinna–Tartu maantee lõik pealinnast Koseni ehitatakse täies
ulatuses neljarajaliseks hiljemalt 2011. aastaks. Samuti on valitsusel kavas alustada neljarajalise trassi ehitust edasi kuni Mäoni ning rajada Saaremaa
püsiühendus aastaks 2015.
„Valitsusel on kavas jätkata Tallinna–Tartu
maantee ehitamist neljarajaliseks ja ehitada hiljemalt 2011. aastaks välja neljarajaline tee Tallinnast
Koseni,” ütles minister Parts Jüri Gümnaasiumi aulas Maanteeameti pressikonverentsi avakõnes. „Samuti plaanime me Tartu ringtee ja Mäo uue liiklussõlme väljaehitamist ning Kose–Mäo lõigu neljarajaliseks ehitamise alustamist.”

Jalakäijate sild
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Rae vallavanem Raivo Uukkivi tunnustab arendajaid.

Margus Haud, AS Kodu Grupp juhatuse liige.

Jüri tehnopark on avatud!
17. mail avati pidulikult 34, 4 hektari suurune Tartu mnt ja Tallinna ringtee ristumiskohas paiknev Jüri Tehnopark.
Jüri Tehnopargi arendaja, Eesti kapitalil
põhinev AS Kodu Grupp on 1998. aastal asutatud kinnisvaraarendusega tegelev ettevõte.
Üle poole miljardi krooni investeeringuid
nõudnud Jüri Tehnopargi infrastruktuuride rajamist alustati 2003. aastal. Tootmis-, lao-,

kontori- ja logistikahoonete tarbeks on 5,1 km
asfaltteid ning 4 km kõnni- ja jalgrattateid.
Samuti on välja ehitatud kõik vajalikud kommunikatsioonitrassid. Tehnoparki rajatud 62
krunti on suurusjärgus 1400-16000 m². Kokku on tehnopargi territooriumile rajatud 47000
m² erineva suunitlusega tööstus-, kontori-, elamu- ja müügipindu ning tuntumatest kaubamärkidest on esindatud Kinema, Kaeser,

Husqvarna, Pharmadule, Baltoil jt.
AS Kodu Grupp juhatuse liikme Margus
Haud´i sõnul on Jüri Tehnopark tänaseks täielikult funktsioneeriv ning kõik seni rajatud
krundid on omaniku leidnud. ”Tänaseks oleme ise tehnoparki valmis ehitanud viis hoonet, mida rendime välja ning lisaks on plaanis ka tegevuste laiendamisse tuua uusi investeeringuid”, kommenteeris Haud.

Baltmaxi traadita internet levib nüüd Rae vallas
Nüüdsest on Rae valla elanikel võimalus liituda traadita internetiühendusega. Firma
Baltic Broadband pakub kaubamärgi
Baltmax all Rae vallas kiiret ja kvaliteetset
netiühendust, mida saavad kasutada nii
laua- kui sülearvuti omanikud.
Hetkel pakutakse interneti ühendust Jürist Tallinna poole jäävas alas, kuid lähima paari kuu
jooksul peaks levi jõudma mujalegi.
Baltic Broadbandi turundusjuhi Lasse Soola sõnul peitub Baltmaxi teenuse atraktiivsus
eelkõige kliendisõbralikkuses ja kiiruses. “Liitumislepingu saab sõlmida kohe ning teenuse
aktiveerimine võtab vaid mõne hetke. Sealjuures puuduvad nii liitumis- kui ka paigal-

dustasud”, selgitab Sool.
Baltmaxi traadita internetiühendusega liitumine on lihtne ja mugav – piisab vaid sooviavaldusest telefonil 1213 ning firma spetsialist tuleb kliendi juurde kohale, kontrollib signaali tugevust ja aktiveerib teenuse. “Pakume
ainukesena Eestis võimalust teenust 14 päeva
jooksul täiesti tasuta testida, et igaüks saaks
veenduda, et teenus tema vajadustele vastab,”
rõhutab Sool.
Baltmaxi traadita internetiühendus toimib
litsentseeritud WiMAX-i sagedusalal, mis võimaldab vältida soovimatuid ning kontrollimatuid häireid kõrvalistest allikatest. Hetkel pakutakse kiirust kuni 512 Kbit/s, kuid juba lähiajal plaanitakse tõsta maksimaalset kiirust

poole võrra.
Baltmaxi teenuse teevad eriliseks mugavad
ning soodsad kliendiseadmed, mis võimaldavad soovi korral liikuvust kogu võrgu piires
vastavalt valitud teenustepaketile. Klient saab
endale modemkaardi, mis sisestatakse sülearvuti vastavasse pessa ning loodud internetiühendust on võimalik kasutada kogu Tallinnas. Saadaval on ka lauamodem tavalise koduarvuti tarbeks. Mõlemat tüüpi modemeid on võimalik lisaks väljaostmisele ka rentida. Baltmaxi pakutavad seadmed ei vaja väliseid lisatarvikuid ega
täiendavaid installeerimistöid.
Täiendavat infot Baltmaxi teenuste kohta
on võimalik leida ka veebiaadressilt www.
baltmax.ee.
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Vaida Lasteaed Pillerpall
(Vana- Tartu mnt 34 Vaida alevik)

pakub tööd

LASTEAIAÕPETAJALE
JA LASTEAIAÕPETAJA
ABILE
Täpsem info telefonidel
603 5217
520 0556

18. mail peeti Rae
Kultuurikeskuses Rae
valla teatripäeva
Põhja-Eesti Päästekeskuse Lääne-Harju päästeosakonna juhataja Priit Janno, Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor Raik Saart, Rae vallavanem Raivo Uukkivi ja Rae TPS juhataja Peeter Böckler
lepingute allkirjastamisel.

Riik toetab rahaliselt Rae
Tuletõrje- ja Päästeseltsi
7. mai hommikul kogunesid Rae vallavanema kabinetti Põhja-Eesti Päästekeskuse,
Rae valla ja MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi esindajad. Arutati tuleohutusalast
olukorda ning tuleviku väljavaateid. Kirjutati alla ka kaks kahepoolset lepingut:
1.Koostööleping päästetööde tegemiseks
Selle lepinguga täpsustati omavahelised
suhted ja tegevus Põhja-Eesti Päästekeskuse
ja MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi vahel.
Lepingu eesmärgiks on Rae vallas päästealase turvalisuse ja kaitse tõstmine, kaasates MTÜ
Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi Rae ja Vaida abikomandosid päästetööde tegemistele. Oma-

Lagedi Põhikool
vajab uuel õppeaaastal:

Klassiõpetajat
Muusikaõpetajat
Loodusainete õpetajat
Psühholoogi
Logopeedi
Avaldus ja haridust tõendavad
dokumendid saata maili aadressil: Ester.Kaidro@lagedi.edu.ee
või kooli aadrsssil:
Kooli 18, Lagedi alevik. 75303
Harjumaa
Täiendav info tel 676 6237 või
506 5420

vahelise koostöö üks punktidest sätestab nõustamist varustuse ja tehnika soetamisel ning
võimalusel varustuse ja tehnika soetamise toetamist. Tulenevalt eelnimetatud punktist sõlmiti ka veel teine leping:
2. Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping
Selle lepingu alusel Päästekeskus eraldab
MTÜ Rae TPS tegevuseks sihtotstarbeliselt 42
200 krooni Päästekeskusele riigieelarvest sihtotstarbelise eraldisena eraldatud riigieelarvelistest vahenditest vastavalt Päästekeskuse poolt
esitatud 2007.a riigieelarvetaotlusele.
Sellest eraldisest täiendame oma
päästealast varustust.

Huvitava avaetenduse andis Vaida näitetrupp
„Kilplased“. 1.- 4. klassi õpilased Jüri Gümnaasiumi näiteringist, lavastaja Katri Pekri
käe all esitasid etenduse „Väike luulepõimik“,
mis sai parima luule esituse tiitli.
Lavastaja Kristiina Suvi käe all esitasid Vaida
Põhikooli näiteringi „Kilplased“ lapsed lustaka
etenduse „Tantsiv kokk“ ning väga hea lavastuse ja esitusega lavatüki „Eesti rahva lood“
Parima teatrielamuse tiitli pälvis Lagedi
Põhikooli 7. klassi etendatud ja Liisi Vesselovi
lavastatud „Armastus kolme apelsini vastu“.
Omanäolise tüki „Minasinid“ esitas Jüri kooliteater „Vaba Valik“, lavastajaks Katri Pekri.

Parimatele õpilastele
korraldati vastuvõtt

Hea Peetri küla elanik!
Peetri
küla
elanike
üldkoosolek
kutsutakse kokku pühapäeval, 17. juunil
2007 algusega kell 18.00, aadressil:
Peetri tee 19, Peetri küla.

Päevakord:
1. . Küla eestseisuse 2006 aasta tegevusaruannet.
2. Külavanema ja küla eestseisuse
valimine.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõigi osavõtt vajalik!
Peetri küla külavanem ja küla eestseisus.

2. juunil tunnustati Rae valla koolide parimaid õpilasi Rae Kultuurikeskuses. Lavalise poole eest seisis hea Vaida Põhikooli õpilaskond. Tunnussõnad andis igale
parimale õpilasele isiklikult käepigistusega üle Rae vallavanem Raivo Uukkivi.
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Rae valla külade ja alevike jaanituled
Küla alevik

Kuupäev

Koht

Algus

1. Assaku

23.06.07

Veski plats

18.00

2. Lagedi

23.06.07

Ürituste plats

20.00

3. Kurna

22.06.07

Kurna park

20.00

4. Urvaste

23.06.07

Külaplats

19.00

5. Jüri

22.06.07

Tammikus

19.00

6. Pildiküla

23.06.07

Külaväljakul

20.00

7. Vaida

23.06.07

Aleviku platsil

20.00

8. Vaidasoo

22.06.07

21.00

9. Aaviku

23.06.07

Tõnuhansu
karjamaal
Lõkkeplatsil

10. Rae

23.06.07

21.00

11. Patika

23.06.07

19.00

12. Veskitaguse

23.06.07

Külaplats
Rahnu teel
Vainu talu
koplis
Külaplats

13. Aruvalla

23.06.07

Külaplats

19.00

14. Suursoo

22.06.07

Külaplats

18.00

15. Salu

22.06.07

Külaplats

20.00

16. Peetri

23.06.07

Vana Veski
juures

18.00

19.00

20.00

Aruküla keskuses Sügise tn, 4 müüa 3-toaline,
päikeseküllane ja enamuses renoveeritud korter.
Väga hea planeering – aknad avanevad mõlemale
poole maja, 2 suurt rõdu. Remondi käigus paigaldati uued
pakkettaknad ja elektriküte. Korteris vahetatud veetorustik
ja elektrijuhtmestik. Köögipõrandal linoleum ja tubades
laminaatparkett. Seinad on tasandatud – toaseintel tapeet,
esiku ja köögi seinad värvitud. WC ja vannituba eraldi.
Korteril turvauks, maja all isikliku võtmega avatav rauduks.
Hinna sees köögimööbel. Korteri juurde kuulub kelder ja
2 suurt rõdu – ühel pool päevapäike, teisel õhtupäike.
Maja taga on staadion, mille kõrval asub koolimaja ja
lasteaed. Läheduses ka poed, perearst, ühistransport marsruuttakso, buss ja rong. Parkimine on maja ees ja
taga. Pilte korterist võimalik ka saata.
Helista ja tule vaatama!
Kontakt:
Veiko Ivask
Gsm: 5066535
veiko@krausberg.ee
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Kuidas Vaidas sooja
hind alla saadi ?
Kaks suve tagasi oli Vaida katlamajas ainus
kasutatav kütus põlevkiviõli. Kui toona Eestis põlevkiviõli hind kahekordistus, oli see
vaidalastele eriti valus löök. Olukorras, kus
Vaida amortiseerunud soojustrasside kaod ulatusid ligi 35 protsendini, võrdunuks põlevkiviõliga edasi kütmine suure osa elanike laostamisega.
“Kui arvutasime tollal soojuse hinda
2005.-2006. aasta kütteperioodiks, tuli kalkuleeritud omahinnaks 851 kr/MWh! Kusjuures see hind ei sisaldanud vahendeid arendustegevuseks.,” meenutab AS ELVESO juhatuse esimees Toomas Heinaru.
Et vältida sooja hinna lakke hüppamist, asus
AS ELVESO otsima alternatiivseid lahendusi.
Sobilikumaks osutus üleminek puiduhakkele
(saepuru, hake, puukoor, laast jt. puidujäätmed).
Kuna Vaida asulas asub Eesti üks suuremaid puidutöötlejaid Balcas Eesti AS, on katlamaja tarbeks võimalik osta madalate transpordikuludega suur osa vajalikust puitkütusest.
“Lisaks sooja soodsamale hinnale on puiduhakke kasutamine ka tunduvalt keskkonnasõbralikum,” märgib Heinaru.
Esmalt hankisime Imavere saeveskist vähekasutatud puidukütusel töötava 2,5 MW
katla ühes kütuselao seadmetega. Konkursi
korras valisime eelkolde ehitajaks ja seadmete paigaldajaks AS-i Hekotek. Ehitus algas novembris 2005 ning aprillis 2006 anti töötava katel koos kütuselaoga meile üle. Ehituse
kogumaksumuseks kujunes ligi 4,5 miljonit
krooni, mis kaeti pangalaenuga.
Tulemusena saime kütuse maksumuse
soojuse omahinnas vähendada üle kahe korra. Kuna uus soojuse hind sisaldab nii tehtud
investeeringute tagasimakset kui tulevaste investeeringud, kujunes Vaida elanikele müüdava soojuse hind esmalt siiski suhteliselt kõrgeks: 778 kr/MWh.
Kuna Vaida alevikus toimub hoogne kinnisvaraarendus, õnnestub uute klientide lisandudes hoida tulevikus soojuse omahinna kasvu ohjes ning hinda tarbija jaoks soodsana.
Kui möödunud kütteperioodil oli sooja hind
Vaidas 778 kr/MWh, siis Kiili vallas tuli elanikele samal ajal maksta sooja eest 871 kr/
MWh. Alaveres, mitte kaugel Vaidast, on soojuse hind tõusnud juba 1026 kr/MWh…
Täienduseks niipalju, et kui senini lisandus eratarbijatele käibemaks ainult 5 protsenti, siis riikliku maksupoliitika tõttu peavad alates tänavu 1. juulist maksma ka kodutarbijad
18-protsendilist käibemaksu.
Kuigi kõikide kütuseliikide, sealhulgas ka
puidu hinnad pidevalt tõusevad, võimaldas
Vaidas üleminek puiduhakkele tuua sooja hinna alla nii lühiajalises, kuid eriti tajutavalt pikemas perspektiivis.
Ain Saagim
AS ELVESO
Kaugkütteteenistuse juht
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Küttepuu OÜ
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Koolide lõpuaktused:
Jüri Gümnaasium
9 klass 19. juuni kell 17.00
9 klass Assakul 20. juuni kell 17.00
12 klass 21. juuni kell 17.00

Lagedi Põhikool
16. juuni kell 16.00
Vaida Põhikool
15. juuni kell 18.00

Kohale toomine Rae vallas tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.
Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Jüri Gümnaasium otsib
alates
1.septembrist 2007

koristajaid
aadressil Laste tn 3,
Jüri alevik.
Täpsem info telefonidel
6224200, 5209592.

SÕIDUAUTO HAAGISERENT
Nüüdsest on sul võimalik rentida
erinevaid sõiduauto järelhaagiseid
otse Jürist Aruküla tee 2
1.kaheteljega
2.kaheteljega
3.üheteljega
- tendiga
- ilma tendita
- mõõdud P2,50x1,25
- mõõdud P4,20xL2,00xK1,85
- mõõdud P4,00xL1,78
- kandevõime 550 kg
- kandevõime 3500 kg
- kandevõime 1500 kg
- pealesõiduteed
- pidurid
- vints
- vints
- pidurid
Hinnad kokkuleppel
Täpsem info tel. 50 21 800

rahvalikud tantsud, mängud, võistlused,
batuut, hobusõit, õhupallid,
kehakinnituseks armeenia šašlõkk, pajaroog ja
muud head paremat
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VALLAMAJA

KORRALDUS
Jüri

15.mai 2007 nr 752

Rae valla laste suviste lastelaagrite finantseerimine jaotuskava
Lähtudes Rae valla 2007. aasta eelarvet, Rae Vallavolikogu 01. jaanuari 2006 määrusest nr 7
“Rae valla eelarvest noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks toetuse eraldamise kord” ning
arvestades kultuuri- ja haridusameti ettepanekuid, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Jaotada eelarve tegevusala 81092 „Lastelaagrid“ raha alljärgnevalt:
1.1 Rae valla laste suvise „Rae töömalev 2007“ vanuses13–17 ning Rae töö- ja puhkelaagri
10-12 aastastele noortele läbiviimiseks 141 000 krooni.
1.1.1 Rae töömalevas peab olema tagatud osalemisvõimalus vähemalt 60
noorele.
1.1.2 Töö- ja puhkelaagris peab olema tagatud osalemisvõimalus vähemalt 20 lapsele.
1.1.3 Töö- ja puhkelaagri ning töömaleva Vaida ja Lagedi rühmade töötamine toimub koostöös Vallaasutusega Vaheko.
1.1.4 Töömaleva 15 liikmeline välisrühm töötab koostöös MTÜ-ga RSK Rae.
1.1.5 Töömaleva 15 liikmeline Jüri rühm töötab koostöös Calluna AS-ga.
1.1.6 Töö- ja puhkelaagri ning töömaleva korraldajaks on kultuuri- ja haridusamet.
1.1.7 Töö- ja puhkelaagri ning töömaleva vabaaja ürituste korraldajaks Rae valla territooriumil on MTÜ Mõnus Tegu.
1.1.8 Pärast töö- ja puhkelaagri ning töömaleva lõppu esitab laagri korraldaja ühe kuu jooksul vallavalitsusele eelarve täitmise aruande.
1.2 Rae valla laste (vanuses 7-18 aastat) osalemise toetamiseks suvistes lastelaagrites kokku
summas 65 000 krooni.
1.2.1 Toetatakse lapsi, kelle registreeritud elukoht seisuga 01.mai 2007 on Rae vald.
1.2.2 Toetatakse osalemist laagrites, mis vastavad noorsootöö seaduse § 9 või 15 tingimustele.
1.2.3 Toetust eraldatakse lapse kohta lähtudes võrdse kohtlemise printsiibist.
1.2.4 Toetust eraldatakse lapse kohta 80 krooni /laps /päev ja mitte rohkem kui 10 päeva
1.2.5 Toetuse taotluse aluseks on lapsevanema taotlus ja maksmist tõendav
laagri kuludokument, mis on esitatud Rae Vallavalitsusele viimase tähtajaga 31. juuli 2007
1.2.6 Toetus makstakse taotleja arveldusarvele
2. Avalikustada käesolev korraldus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja Rae Sõnumites.
3. 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

Martin Minn
Jurist
Vallasekretäri ülesannetes

11. juulil tähistatakse
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Üldise heakorrataseme
tõstmiseks ning ilu
väärtustamiseks
vallas kuulutas Rae
Vallavalitsus 24. aprillil
välja traditsioonilise
heakorrakonkurssi

„Kaunis Kodu“.
Kandidaate konkursile võib
esitada iga vallakodanik,
teatades pakutavast
kandidaadist kirjalikult, e-posti
teel ege.kibuspuu@rae.ee
või suuliselt (605 6781) Rae
vallavalitsusele.
Kandidaatide konkursile
esitamise viimane tähtaeg
on 22. juuni 2007. a.
Vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon
teostab konkursil osalevate
üksikobjektide ülevaatuse
2007. a juunikuu viimasel
nädalal ning esitab võitjate
nimekirja kinnitamiseks Rae
Vallavalitsusele.
Hindamine toimub järgmiste
kategooriate osas:
• pereelamud
(tiheasustuses);
• maakodud
(pereelamu
hajaasustuses);
• mitmekorterilised
elamud;
• ettevõtted, asutused.

aastapäeva.

Eelneval viiel aastal
valla sarnasel konkursil
esikoha saanud objekte
kandidaatideks seada ei saa.

11. juuli kell 20.00
Rae Kultuurikeskuses esineb ansambel
NOORKUU

Kolme esimest kohta
igas kategoorias
autasustatakse tänukirja ja
mälestusesemega.

kontsert kõigile tasuta!

Ootame rohket osavõttu!!!

Rae valla 16. taasasutamise
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31. mail toimus Rae Kultuurikeskuses Rae
Huvialakooli lõpetajate pidulik aktus-kontsert
Rae Huvialakooli lõpetajad: Jaanika Teearu, Eva-Kaisa Lokk, Eneli Ehrbach, Joanna Tkatš,
Maarja Mangmann, Zinaida Komarova, Annemary Neimar, Andra Laurand.

Lõvi Leo käis lasteaias
“Tõruke” lapsi õpetamas
Lõvi Leo ja tema politseitädist abiline rääkisid
lastele esmasest liiklusohutusest. Lastele räägiti kui vajalik on olla ettevaatlik ja tähelepanelik liikluses. Lapsed õppisid näitlike õppevahendite abil fooriga ja foorita ristmikke ületama ning selle tegevuse ohte märkama. Naljaka
”munatriki” abil said lapsed teada kui oluline
on jalgrattasõiduks õige kiivri valik. Lõvi Leo
kinkis kõikidele lastele kiivri kandmist kohustava kleepsu ja suure pai. Hiljem lubasid politseitädid vilkuritega politseiautoga lähemalt tutvuda ning megafoni kaudu liiklusohutustarkuseid lasteaiakaaslastega jagada.

JÜRI GÜMNAASIUMI
KOOLIMUUSEUMI
ÜLESKUTSE
Lugupeetud Jüri Gümnaasiumi
vilistlased, endised ja
praegused õpetajad!

Raul (5. a) teab, et ilma emme-issi käest kinni
hoidmata üle tee minna ei tohi.

Kui Teil on huvipakkuvaid
materjale, esemeid
(nt. auhindu, vimpleid,
oktoobrilaste-, pioneeri-,
komsomoli- ja õpilasmaleva
sümboolikat), õpikuid (1980ndatest ja varem), fotosid,
dokumente, mis on seotud Jüri
Gümnaasiumi ja üldse kooli
ajalooga, siis
Jüri Gümnaasiumi koolimuuseum
on neist materjalidest
väga huvitatud. Fotodest,
diapositiividest ja paberkandjatel
olevatest materjalidest saame
teha omale koopiad.
Fotodele palun lisada nimed ja
sündmus.
Kontakt: Liina Eensaar
Jüri Gümnaasiumi
muuseumitöötaja
liina@jyri.edu.ee

Marie-Lizette (5. a) lubab Lõvi Leo kingitud kleepsu kleepida oma jalgrattale.

6224214
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Üks õppeaasta on taas jõudnud lõpule. Küsitlesime
sellega seoses Rae valla koolide direktoreid
Millised on muljed äsja möödunud õppeaastast ja mida ootate tulevikult?
LagediPõhikooli direktor
Ester Kaidro:

tööd südamega ja pühendavad lastele rohkesti aega. Linnast siia tööle asudes paistis see
kohe silma.
Millest sõltub kooli edu?
Edu sõltub eelkõige õpetajate, õpilaste ja
lastevanemate tihedast ning sõbralikust koostööst.
Kas direktor on Lagedi koolis autoriteet?
Seda tasub küsida minu kooli töötajailt ja
õpilastelt.
Püüan kooliperet juhtida nõnda, et korraldusi andes põhjendan, miks on vaja midagi teha. Äsja möödunud õppeaastal tundsin ise küll,
et minust saadi aru.

Mina asusin Lagedi kooli juhtima alles
kolmveerand aastat tagasi – 1. septembril 2006.
Esimene poolaasta oli sisseelamise aeg: õppisin tundma Lagedi kooliperet, senist töökorraldust, traditsioone. Esmatähtis oli selgitada
nii kooli head kui ka halvad küljed, et tuleval
õppeaastal negatiivne kõrvaldada ning positiivset toetada.
Meie kooli algklassiõpetajate kaader on
väga tugev, usinalt töötavad ka 5. – 9. klassi
õpetajad. Häid tulemusi on saavutatud kunsti
ja tütarlaste tööõpetuse alal: edukalt esineti
Harju maakonna õpilastööde näitusel ja osa
töid suunati sealt peatselt toimuvale vabariiklikule näitusele.
Et koolielu hoogsamalt edeneks, oleks vaja leida õpetajaid, kes suudaks õpetada mitut
ainet ja kellel oleks võimalik töötada täiskoormusega, nii et nad kogu oma energia pühendaksid meie koolile. See on aga üsna raske.
Uueks õppeaastaks püüan vabadele kohtadele leida uued toredad õpetajad. Loodan
ka, et siia aastateks püsima jäänud õpetajad
veel ei väsi ja hoiavad jätkuva püsivusega kooli traditsioone.
Varsti peaks algama spordihoone ehitus.
Praegu meil spordisaali üldse pole. Kehalise
kasvatuse tunde viiakse läbi ruumides, mis selleks ei sobi.
Loodan, et lähemas tulevikus saab teoks
ka koolimaja kapitaalremont. Praegu on olukord üsna kurb: ruumi ei jätku ja maja jätab
räämas mulje.
Millisena näete Lagedi Põhikooli pikemas perspektiivis?
Kauges tulevikus näen Lagedi kooli kaasaegsete võimalustega tugeva põhikoolina, kus
ei ole transpordi- või korteriprobleemidest tingitud kaadripuudust.
Mille üle oma koolis olete eriti uhke?
Uhke olen õpetajate üle, kes on aastaid püsivalt Lagedi koolis töötanud, kes teevad oma

Kuidas hindate Vaida Põhikooli hariduse taset?

Vaida Põhikooli direktor
Indrek Uuemaa:
Vaida Põhikool on konkurentsivõimaline
ning annab hariduse, mille najal saab edasi
liikuda nii Jüri Gümnaasiumisse kui ka Tallinna gümnaasiumitesse.
Kas läinud õppeaasta on olnud Vaida
Põhikoolile edukas ning mida loodate sügisel algavast õppeaastast?
Iga õppeaasta on erinev ning mööduvgi on
oma jälje jätnud. Hea on tõdeda, et kõik plaanitud asjad on suudetud ellu viia. E-kool on
edukalt rakendunud, traditsioonid on järjepidevalt edasi kestnud. Järgneval aastal loodan,
et lapsed valiksid oma kodukooliks ikka Vaida
Põhikooli. Kui lapsevanemad usaldavad meie
kooli on see parim indikaator.
Mille üle olete direktorina oma koolis
eriti uhke?
Olen uhke oma 126 õpilase üle, kooli õpetajate ja personali üle.
Milline on Teie arvates hariduse tase Jüri Gümnaasiumis?

Jüri Gümnaasiumi direktor
Maria Tiro:
Tase on hea, arvestades, et meie kool ei ole
eliitkool. Sel aastal ei lähe mitte ükski põhikooli
lõpetanutest Tallinna koolidesse ja kõik on konkurssi läbides järgmisest õppeaastast meie gümnasistid.
Milline on olnud mööduv õppeaasta Jüri Gümnaasiumile?
Mööduv õppeaasta on olnud sisse elamise aasta, uue hoonega harjumise aasta. Uus
koolihoone on võimaldanud võtta juurde lisa
õpilasi, lausa keset õppeaastat oleme moodustanud uue klassikollektiivi. Piirkonna kiire
areng tekitab koolis dünaamilise tegevuse.
Suured arengud toovad kaasa lisakohustusi
suure hulga uute õpilaste kooli igapäevaellu
sulandamisel kogu kooli õpetajaskonnale.
Uue hoonega on kaasnenud kooli dokumentatsiooni vahetus, sümboolika uuesti kujundamine, uus almanahh, uued märgid jne.
Uus maja ja uued võimalused on andnud aluse ka paljudele uutele traditsioonidele nagu ballide korraldamine, laienenud on sporditegevus.
Mida ootate järgmiselt õppeaastalt?
Ootan, et nii õpilased kui õpetajad järjest
enam saaks tulla hommikul meie majja naeratusega ja siit õhtul naeratusega ka lahkuda.
Soovin, et meie kool sisekliima oleks emotsionaalselt kõigile sobiv.
Järgmiseks õppeaastaks on planeeritud suur
arendustegevus, ootame oma kollektiivi tööle uut
arendusjuhti, kes hakkaks arendama mitte lihtsalt
koolihariduslikku vaid ka huvitegevust. Kindlasti on laienemas ka sporditegevus, sügisest on oodata uute huviringide ja sporditrennide alustamist.
Mille üle olete direktorina olete oma
koolis uhke?
Olen uhke tugeva ja hästi koostööd tegeva
meeskonna üle, meil on kõrge kvalifikatsiooniga
pedagoogid, kes teevad oma tööd hästi ning kellede vaheline koostöö on väga hea. Kõike, mis me
meeskonnana teeme, teeme hea meelega.
Uhke olen ka selle üle, et meie koolil ja Rae
vallal on väga hea koostöö. Oma teiste koolide
kolleegide ees tunnen end uhkelt, et meie vald
ehitas meile sellise uhke koolimaja.
Kui tööpäeva lõpus taipad, et midagi on
edasi liikunud, see on suur väärtus.
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Jüri raamatukogu
maskott JÜRI

Ball kui tantsueksam
Juba teist aastat laiendame Jüri koolis ballide traditsiooni. Ajendi selleks on andnud
tantsuõpetuse kursused Eve Aunveri juhendamisel ning osaliselt riigi, osaliselt Rae Vallavalitsuse finantseerimisel.
Ja mis oleks veel parem viis oma tantsuoskust
näidata kui teha seda tõelisel ballil, koos kõige selle juurde kuuluva - kleitide, lipsude,
soengute, ilusa tantsumuusika, tantsukaartide
ning kogu muu sellise toredusega. Siinkohal
kohe ka suur tänu kõikidele lastevanematele,
kes selleks koos lastega ettevalmistusi tegid.
Eelmisel aastal alguse saanud 1.-3. klasside ballile plaanisime peoõhtut nüüd ka 4.6.klassidele, mis 16.mail toimuma ka sai. Järgmisel päeval,17.mail, astusid tantsupõrandale
1.-3.klassid.
Nooremad juba teadsid, mis neid ees ootab
ning kuidas need asjad siis ballil käivad. Eelnevalt oli ka tantsutundides räägitud balli käitumistavadest, etiketist ja muust. Kõik selle
nimel, et paremini teada, kuidas peoõhtul õigesti olla ning mida pole sobilik teha. 5.6.klasside õpilastel oli rohkem kõhklemist ja
kahtlemist, kas ikka osaleda ja seda võibolla
just teadmatusest, kuna polnud endal eelnevat

17. aprillil toimus Jüri
raamatukogus kohtumine luuletaja Doris
Karevaga.
Kuulajad uurisid, kuidas sai Doris Kareva luuletee alguse, tema tegemistest väärikate autorite eesti
keelde vahendamisel ja austusväärsest tööst UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretärina. Ja loomulikult said kohalviibinud osa Doris Kareva luulest ning soovi korral
luuletajalt autogrammi.

kogemust (vähemalt kooliseinte vahel mitte).
Lõpuks aga oli kohal siiski suurem osa õpilastest ning saadi loodetavasti hea elamus ning
julgust ja ka huvi järgmiseks kordadeks.
Et tantsimisest jalga puhata, oli ballide kavas ka mõned vahepalad. 4.-6.klasside ballil
oli kohal mustkunstnik Erich Udras, seda balliüllatusena. Lõpuosa oli pühendatud II kooliastme lõpetamisele (millega kaasneb 6. klasside õppima asumine algklasside majast õppekorpusse) ning siin oli esinemislava 6.klasside päralt. Nooremate balli vahekava oli pühendatud aga just möödunud emadepäevale.
Mõlemal ballil esinesid veel ka võistlustantsuklubi Royal tantsijad ning kumbki õhtu lõppes laste ning külaliste ühise perekonnavalsiga. Pärast balli oli võimalus end fotograafil
pildistada lasta.
Lõpetuseks, idee on praegu selline, et
edaspidi toimuks kõikidel klassidel õppeaasta jooksul ball, mis oleks finaaliks tantsukursusele. Kõige vanemad, 9.-12.klassid on teinud seda juba mitu aastat jõuluballil. Nüüd
on siis järg ka nooremate kätte jõudnud.
Kaidi Laidvee
Jüri Gümnaasiumi huvijuht

Raamatukogu soovib
lastekorruse ja uue
kodulehe
(http://www.jyri.lib.ee)
lastenurga ilmestamiseks-kaunistamiseks
maskotti.
Jüri peaks olema üks
igati vahva koolipoiss!

Ta võiks olla joonistatud
nii, et selle järgi saaks
valmistada samasuguse
riidenuku.

Kuulutame välja
konkursi
„JÜRI”
Konkursi tingimused:
• värviline pilt A-4 formaadis lehel
• Jüri peaks olema algklassi õpilane
• pildi tagumisel poolel
autori andmed: nimi,
vanus, kool, klass, telefoninumber
• osavõtja vanus pole
piiratud, osaleda võivad
ka täiskasvanud
• pilt tuua raamatukogu
1. või 2. korruse letti
• viimane pildi esitamise
päev on 20. august

Konkursi võitja kuulutatakse välja raamatukogu kodulehel, parimale
pakkumisele auhind.
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Eesti meistrivõistlused judos

5. mail 2007 toimusid Jüris Eesti meistrivõistlused judos C (1995-1997 sündinud poisid ja
tüdrukud) vanuseklassile. Võistlused korraldas judoklubi Aitado koostöös Eesti Judoliiduga. C vanuseklass on osavõtjate arvu poolest suurim. Kokku osales võistlustel ligi 200
last üle Eesti, võisteldi 17. erinevas kaalukategoorias (10 poiste ja 7 tüdrukute).

Võistluste avatseremooniale oli noori judokaid tervitama tulnud Rae vallavanem Raivo
Uukkivi, Eesti Judoliidu president Kaur Lohk
ja korraldajate poolelt judoklubi Aitado juhatuse esimees Jaan Lutsar. Tervituste vahel esinesid hoogsate tantsudega Rae Huvialakooli
tantsutüdrukud.
Judoklubi Aitado Jüri filiaali judokatest
osalesid võistlustel Ivar Veskus, Morten
Lember, Aleksander Kvasnin, Klaus Erik
Tihhonov, Eik Ekke Heinaru ja Gert Lai. Vapralt võitlesid loomulikult kõik judokad, kuid
parima tulemuse saavutas Gert Lai, kes kehakaalus –38 kg kaaluvate poiste seas, 20-e Eesti parima poisi konkurentsis, saavutas kõrgelt
hinnatava III koha, kaotades poolfinaalis vaid
hilisemale võitjale. Seega jätkus meeldiv traditsioon: meie treeningrühma judokad on igal
aastal võitnud Eesti meistrivõistlustelt vähemalt ühe medali. Varem on sellega hakkama
saanud Marcus Niin –46 kg III koht (2005),

Stella Stina Heinaru –57 kg III koht (2005),
Karl- Sander Saarik –46 kg II koht (2006),
Evert Paananen –60 kg (2006). Lisaks medalikohtadele on esikümne kohti veel saavutanud mitmed meie treeningrühmade judokad.
Anname parima, et see traditsioon jätkuks ka
edaspidi.
Judoklubi Aitado tänab kõiki, kes abista-

sid ürituse korraldamisel.
Suurimad tänud meie sponsoritele: Rae
Vallavalitsusele, OÜ Hansaviimistlusele, AS
Pakarile, kes andsid suure panuse ürituse õnnestumisele.

Tehkem
head!
20. mail osalesid Jüri gaidid Riigimetsa
Majandamise Keskuse (RMK) korraldatud puude istutamisel. 2007. aastal tähistab Euroopa Liit oma 50. aastapäeva ja
selle raames toimus üle Eesti erinevates
piirkondades metsa istutamine. Meie ulatasime oma abikäe Raplamaal Vahastu
metskonnas, kus jagus tööd veel küllaga.
Eriliseks tegi selle paiga teadmine, et varem olid samas kohas tööd teinud ka saatkondade ja Eesti Vabariigi valitsuse liikmed. RMK esindaja Kadri Rüttman oli
meie poolsest huvist neid aidata üpriski
üllatunud ning uuris gaidide tegemiste
kohta lähemalt. Tänutäheks pakuti meile
lõunasööki.
Jüri lipkonna liikmetel oli väga lõbus ja
töine pühapäev, paari tunni jooksul sai riigi
metsa lisatud 200 uut kuuseistikut. Rõõm oli
anda oma panus ning jätta jälg tulevastele
põlvkondadel. Nii soovitame kõigil teilgi järgida Eesti Gaidide Liidu selle aastast motot:
ÜKS HEATEGU PÄEVAS!
Kathriin Karus
Jüri lipkonna juht

Jüri lipkonna liige Kristiina äsjaistutatud noore kuusega.

Judo õpetaja,
Krister Parbo
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Lagedi maleturniir 2007
Traditsiooniliselt kenal kevadisel päikesepaistelisel laupäeval, 28. aprillil 2007, toimus Lagedi Põhikoolis “Lagedi maleturniir
2007”. Malevõistluse eesmärk oli kuni 18
aastaste Rae valla koolide õpilastele võistlusvõimaluste pakkumine. Maleturniiri peakorraldaja oli Lagedi Põhikool koos abivalmis lapsevanemate ja maleringi lastega.
Turniir toimus kolmandat aastat järjest. Nii nagu eelmistel aastatel, oli Rae valla koolidest
esindatud Lagedi Põhikool ja Jüri Gümnaasium, esimene 14 ja teine 4 noormaletajaga.
Turniirist osavõtjaid olid veel Loolt, Kiilist ja
Tallinna Nõmme Noortemajast (TNNM). Kokku osales turniiril 29 last. Eelmisel aastal oli
osavõtjaid 37, aga siis oli kutsutud ka mängima rohkem külalisi. Mängiti shveitsi 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. Oma esimese võistluskogemuse said ka
osa vapraid Lagedi PK maleringi esimese klassi õpilasi.
Lagedi maleturniiril 2007 saavutas esimese koha Anti Kaar (5 punkti) Jüri Gümnaasiumist, teise koha Kristen Sekk (4 punkti) Lagedi PK ja kolmanda koha Taavi Kalvik (4 punkti) Nõmme NM. Võitjatele järgnesid Ilgar
Kulijev (4 punkti, LPK), Burt-Harrison Purre (3,5 punkti, TNNM), Kristjan Ainumäe (3p.,
LPK), Marti Arak (3p., Loo G), Madis Pertel

(3p, LPK)ja Roman Kasak (3p., LPK).
Turniiri eriauhindade võitjad: Lagedi Põhikooli parim mängija – Kristen Sekk, parim neiu – Eelika Esvald (TNNM), parim 8aastane mängija – Kait Lutt (Lagedi PK),
parim 10-aastane neiu – Kristiina Paju
(TNNM), parim 10-aastane mängija – Roman Kasak (Lagedi PK), parim 12-aastane
mängija – Anti Kaar (Jüri G), parim 14-aastane mängija – Burt-Harrisson Purre
(TNNM). Õnnitleme!
Sel õppeaastal oli minu eesmärk anda Lagedi PK nn maleringi veteranidele ka sportliku male kogemust. See eesmärk sai saavutatud tänu maleringi tublidele õpilastele, väsimatutele malelaste vanematele ja Lagedi PK
toetusele sajaprotsendiliselt. Mida see tähendab? Me osalesime ligi kümnel Eesti Maleliidu kalenderplaani kuuluval noorte nädalalõputurniiril, Haapsalu lahtistel noorte meistrivõistlustel ja traditsiooniliselt kahe võistkonnaga Kalevi ja Jõu noorte võistkondlikel karikavõistlustel ning kahel kahekuulistel nn järguturniiridel Tallinnas Paul Kerese nim Malemajas.
Järguturniirid on peaaegu ainus võimalus,
kus mängijad saavad mängida oma tugevuste
maletajatega. Kõik Maleliidu nädalalõputurniirid mängitakse vanusegruppides. Vanematel kui 10-aastastel tuleb kohtuda ainult nn
proffidega. Kõik harrastusmaletajad on loobunud võistlustel osalemast, sest osavõtjad on
ainult väga tugevad mängijad kõrge malereitinguga. Loomulikult on nad spordialaks va-

linud male ja tegelevad sellega nädalas vähemalt kolm korda a kolm tundi, lisaks individuaalne töö.
Aasta tagasi sai Kristen Sekk kuni 10aastaste MV mängides oma esimese suurema
eduka võistluskogemuse ja ta on otsustanud
vabal ajal tegelda tõsisemalt malega. Tulemused on päris head ja järjest paranevad. Ka
Lagedi PK parima mängija tiitel ja teine koht
Lagedi turniiril on selle arengu tõestuseks.
Samal ajal tahaks kiita ka maleringi õpilasi
Martin ja Roman Kasakut, Kristen Ainumäed
ja Ilgar Kulijevit, kes on hoolega selle õppeaasta võistluskarusselli kaasa teinud ja häid
tulemusi saavutanud. Rõõmustavad värskeimad uudised! MK Vabaettur nädalalõputurniiridel, mis toimusid Malemajas 20.mail
2007, saavutas Roman Kasak 4. koha (5
punkti 7-st, 36 osavõtjat) 10-aastaste ja
Kristen Sekk 13. koha (4 punkti 7-st, 36 osavõtjat) 12-aastaste turniiril.
Lõpuks tahaks veel tänada Lagedi Põhikooli, lapsevanemaid ja tublisid malelapsi selle maleõppeaasta lõpetamisel. Ühiste jõupingutustega sai teoks tulemusrikas õppeaasta ja
sai järjekordselt korraldatud suurepärane Lagedi maleturniir 2007. Vist unustasin mainimata, aga võib-olla tegin seda meelega, ka turniiril kosutuseks pakutud pirukad ja maletort
viisid keele alla.
Kohtumiseni Lagedi maleturniiril 2008!
Maleõpetaja Viive Tutt
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Rae valla rulluisuralli 2007
31.mai toimus Kirikumõisa pargis Rae valla esimene rulluisuralli. Võisteldi erinevatel aladel: võidusõit rulluiskudel, osavaim
trikirattur, osavaim rulluisusõitja ja osavaim rulasõitja. Pealtvaatajaid oli parki kogunenud u 50. Erinevatel aladel võistles
kokku 24 noort ekstreemsportlast.

Võistlused algasid rulluisutamise võidusõidu eelringiga. Stardijoon oli toodud korvpalli väljaku ja skatepark´i vahele. Korraga said rajale minna 2 võistlejat. Selleks, et
põnevus säiliks kuni sõidu lõpuni oli pargi
ring jagatud kaheks erineva suurusega ringiks. Mõlemad võistlejad pidid läbima raja
nn 8 kujuliselt seejuures üks võistleja läks
stardist pikemale ringile ja teine lühemale
ringile. Esimeselt ringilt tulles tuli siis vastavalt valida teine ring selle järgi mida esimesel ringil ei sõitnud. Nii mõnigi võidusõit sai lahenduse alles lõpusirgel.
7-11a poisid
Parimate aegade põhjal pääsesid superfinaali poolfinaal sõitude võitjad Ermo Ehas ja
Morten Lember. Enne finaalsõitu selgitati välja ka kolmanda ja neljanda koha omanikud.
Kolmanda koha saavutas poolfinaalis viimases kurvis rajalt välja sõitnud Henri Roos
napi paremusega Eduard Belovi ees.
Finaalis hea stardi teinud Ermo Ehas pidi
siiski alla vanduma tugeva lõpuspurdi teinud
Morten Lemberile.
Seega paremusjärjestus oli:
1. Morten Lember
2.09
2. Ermo Ehas
2.18
3. Henri Roos
2.21
4. Eduard Belov
2.34
12-16a, noormehed
Eelsõitude kaks paremat aega saavutasid
Madis Mangmann ja Illimar Ruudna ning pääsesid seega finaali. Kolmanda ja neljanda koha eest hakkasid võitlema Gert Piire ning Madis Vainult. Esimese ringi järel selgelt juhtinud Gert Piire väsis lõpus ja pidi alla vanduma Madis Vainultile.
Finaalsõit oli veelgi tasavägisem ja võistlejate vahe jäi finišis vaid 7 sekundit. Võidu
napsas Illimar Ruudna
Paremusjärjestus:
1. Illimar Ruudna
1.53
2. Madis Mangmann
2.00
3. Madis Vainult
2.01
4. Gert Piire
2.11
Rulluisuralli teine osa oli osavusvõistlused. Oma oskused said proovile panna need
kes usinasti harjutanud rula-, rulluisu- ja trikirattaga erinevaid trikke skatepark´is.
Osalejate silmis oli näha sära kuna see oli
esimene sellelaadne võistlus mis neile korraldati. Ekstreemsport, mis on seni jäänud teiste
spordialade varju, on nüüd noorte väga popu-

Sander Tramm trikitamas.

laarne. Loodetavasti said noored indu ja julgust juurde, et omale südamelähedase spordialaga edasi tegeleda.
Trikiratta osavusvõistlus:
Kõigepealt toimus eelring kus iga võistleja sai minuti jooksul näidata trikke mis omandatud. 5- liikmeline žürii hindas võistlejaid 10
palli süsteemis. Kokku oli võimalik saada 50
punkti. Finaali pääsesid kaks parema punktisummaga võistlejat. Eelringi parimana kogus
Mario Kajasalu 41 punkti. Finaali pääses ka
35 punkti kogunud Georg Luik.
Finaalis said võistlejad aega oma kava esitada 1,5 minuti jooksul ja žürii hindas 5 palli
süsteemis. Maksimum punktide arv oli 25p.
Eelringi tulemust finaalis ei arvestatud.
Esimesena astus üles Georg Luik. Sooritus oli väga hea kuid mõned eksimused tulid
sisse ja punkte kogunes 18p. Eelringi võitnud
Mario Kajasalu tegi finaalis laitmatu sõidu
ning teenis žüriilt üksmeelselt maksimum
punktid.
Paremusjärjestus:
1. Mario Kajasalu
2. Georg Luik
3. Kaido Jõema
Rulluisu osavusvõistlus:
Sarnaselt trikiratta osavusvõistlusele oli ka
osavaima rulluisutaja võistlustel eelring ja hiljem finaal kahele parimale. Eelringi parim tulemus oli 45punkti ja sellega sai hakkama Illi-

mar Ruudna. Finaalis tegi parema sõidu eelringis teiseks tulnud Rainer Ränne ja kogus 23p.
Paremusjärjestus:
1. Rainer Ränne
2. Illimar Ruudna
3. Kaspar Saare
Rula osavusvõistlus:
Kõige raskemana tunduval rula osavusvõistlusel osales 6 mehehaktist. Finaali pääsesid Nils-Eerik Vesberg 43punkti ja Joseph
Saliste 41p. Suurepärane esitus finaalis tõi võidu Joseph Salistele kes teenis maksimum punktid 25. Vaid ühe punkti vähem 24 teenis NilsEerik Vesberg.
Paremusjärjestus:
1. Joseph Saliste
2. Nils-Eerik Vesberg
3. Riccardo Kiho
Kõikide võistluste paremaid autasustati
väärikalt. Parimad said tänutäheks karika, medali ja diplomi. Auhindadena jagati välja veel
rula, nokamütsid, pearätikud, kaitsmed, seljakott ja rulluiskude kott. Kõik osalejad said
spordijooki ja osalejate vahel loositi välja 3
piletit Jüri spordihoone ujulasse ning üks 10korra kaart ujulasse.
Nii korraldajad kui võistlejad olid võistlusega väga rahul ja esimene rulluisuralli ei
jää kindlasti viimaseks.
Henri Ausmaa,
Rae valla Spordikeskus

juuni/ juuli 2007

ÜRITUSED

RAE SÕNUMID

13

Jalgpallipäev Vaida Põhikoolis
JK Nõmme Kalju ja Vaida Põhikool teevad juba mõnda aega ühistööd noorte jalgpallurite
kasvatamisel. Nõmme Kalju noortetreener
Toomas Kallaste treenib juba teist aastat Vaida
Põhikooli noori vutipoisse, kool on aga loonud head treeningtingimused ja koostöö sujub
ladusalt. Selle ühistöö esimesi tulemusi nägime juba mullu detsembris Laagris, RSK Kuuse spordihallis peetud noorte saalijalgpalliturniiril, kus Nõmme Jalgpalliklubi Kalju karikale peetud turniiri võitis just Vaida Põhikooli poistemeeskond, keda treenib endine Eesti
koondise mängija Toomas Kallaste.
Mõned päevad tagasi peeti aga Vaida Põhikooli staadionil JK Nõmme Kalju eestvedamisel jalgpallipäev, kus kooliplatsile oli kogunenud hulgaliselt poisse-tüdrukuid, kes kõik
õhinal ürituses emotsionaalselt kaasa lõid.
Kooli poolt ulatas taas om abistava käe direktor Indrek Uuemaa, kes koolirahvale oma spordiinnustusega suureks eeskujuks on. Klubi
poolt korraldas platsil toimuvat noortetöö
koordinaator Andres Prits, lastele teada-tun-

tud mees Toomas Kallaste ja Kalju mängumees Tauno Laasme, kes hooldas ka muusikapoolt.
Kõigepealt korraldati vutihuvilistele ühistreening, kus poisid-tüdrukud pidid pallidega
igasuguseid kombinatsioone ning trikke tegema ja lõpuks palli veel väravasse suunama.
Lõbu oli laialt. Siis moodustati lastest 4
võistkona, kes kahes paaris tulise vutilahingu
maha pidasid ja kus tüdrukud poistest üldsegi
mitte kehvemad polnd, pigem oma hasardiga
poistele eeskuju näitasid. Ja tähtis polnudki,
kes mängu võitis, vaid see, et kõik said tubli
annuse rahmeldada ja värsket õhku kopsudesse. Kõik tipnes aga penaltivõistlusega, kus lapsed pidid tabama vineerist jalgpalluri figuuri,
mis seisis oma 14 meetrit eemal. Harjutus nõudis loomulikult head täpsust, aga ka löögijõudu, mida nii mõnelgi veel nappis. Kuid oli ka
täpseid, kes said auhinnaks
shokolaaditahvli.
Päris lõpuks aga kogunesid lapsed pikka
ritta ja kõik said meeleoluka treeningu lõpuks

pudeli spordijooki, shokolaadi ja suure punase õuna! Need oli lastele välja pannud Nõmme Kalju toetajafirma AS Järve Selver. Lapsed said uudistada ka spordivarustust, mille
oli kohale toimetanud Salinger Eesti OÜ, kes
on tootjafirma Lotto ametlik esinadaja Eestis.
Sama firma varustut kannavad ka kõik Nõmme Kalju esindused, mis on ka klubi üks visiitkaarte.
Kui emotsioonid olid juba lahtunud, siis
kogunesid korraldajad kooli direktor Indrek
Uuemaa kabinetti, et ühiselt aruatada, kuidas
koostööd tulevikus veelgi paremini korraldada. Direktor Indrek Uuemaa tutvustas klubi
esindajatele Vaida Põhikooli tulevikuplaane,
kohe-kohe algavat staadioni renoveerimist ja
laste üldist huvi spordi vastu. Ühiselt leiti, et
koostööd on võimalik veelgi tõhustada. Ja ilmselt andis sellele tugeva tõuke ka äsja lõppenud sportlik jalgpallipäev.
Nõmme Kalju pressiinfo,
Anton Siht

Viieteistkümnendat korda toimus 26. mail Jüris, Lehmja
tammikus Rae valla laulu- ja
tantsupidu “Jüri Klunker”.

Rongkäik Lehm

ja tammikusse.
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Ühendkoorid, dir
igeerib Rae Kultu
kuse segakoori
dirigent Kristi To urikesomra
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Seoses töömahu suurenemisega otsime enda
meeskonda nais-ja meestöötajaid järgmistele
ametikohtadele:

Lihvija

Töö kirjeldus
Lailihvlindil detailide vastuvõtmine; väärispuiduga spoonitud detailide kantide lihvimine servalihvpingil ja käsilihvmasinaga; viimistletavate detailide vahelihvimine.
Töödeldavad materjalid on väärispuidust spoonid
ja täispuit materjalid, MDF ja vineer. Lihvimise
osakonna seadmed on: lailihvlint, servalihvpink.

Kandiliini operaator

Töö kirjeldus
Kandiliini parameetrite seadistamine, ühepoolsel
kandiliinil spoonitud mööblidetailide serva pealistamine; pingi igapäevase hoolduse teostamine.

Liimipressi operaator

Töö kirjeldus
Töö sisu: kuumpressiga mööblidetailide pressimine. Materjali pressimiseks kasutakase PVA-baasil
liime. Liim kantakse peale liimvaltside abil. Protsessi juhitakse projektidokumentatsiooni alusel.
AS Sarkop on loodud 1992.aastal ja on mööblitootmisettevõte, mis on spetsialiseerunud mööbli ning terviklike sisekujundusprojektide valmistamisele ja paigaldamisele.
Sisustust toodetakse põhiliselt ühiskondlikele asutustele
nagu hotellid, pangad, kauplused, bürood, restoranid, muu-

OÜ Võlaabi
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Nõudmised kandidaaditele:
Soov tegeleda puidu-ja mööblitööga.
Kasuks tuleb erinevate puidutöötlemisseadmete
tundmine või erialane töökogemus.
Kohusetundlikkus ja asjalik suhtumine enda töökohustuste täitmisesse.
Eesti keele oskus heal tasemel.
Ettevõte pakub
Kaasaegset töökeskkonda , kus kasutusel uus masinapark
Huvitavat tööd stabiilselt edukas ettevõttes;
Pikaajalist töösuhet
katseajal palka 50.-55.- krooni tunnis;
Tööandja poolt transport Tallinn-Jüri-Tallinn
Lõunasöögi kohaletoimetamist;
Traditsioonilisi firma ühisüritusi.

BalDis Estonia OÜ
on loodud logistikateenuste pakkumiseks Rimi kauplustele Eestis. BalDis Estonia kuulub Euroopa
juhtivasse logistikateenuseid pakkuvasse Alpha Gruppi, kuhu kuuluvad 36 tütarfirmat üle Euroopa.
BalDis Estonia alustas tegevust Rimi logistikakeskuses juulis 2006.
Otsime oma meeskonda

LAOKORISTAJAT,

kelle tööülesandeks on lao- ja abiruumide
koristamine, sh
• masinaga põrandate pesemine.
Otsime oma meeskonda ka
KOMPLEKTEERIJAID,
kelle tööülesandeks on kaupade komplekteerimine ning komplekteeritud kaubaaluste ettevalmistamine transpordiks.
Hea laokoristaja ja komplekteerija on:
• kohusetundlik ja täpne ning karskete
eluviisidega,
• valmis tegema füüsilist tööd ning kasutama oma töös elektriliikurmasinaid.
Lisainfo:
• Töökoht asub Jüris, Harjumaal.
• Töö on vahetustega.

Firma asukoht:
Taevavärava tee 3 Lehmja Rae vald 75301
Harjumaa
Kontaktisik: personalijuht Lea Saagpakk
6224743
lea.saagpakk@sarkop.com

Ettevõte pakub:
• Püsivat töösuhet.
• Väljaõpet kohapeal.
• Korralikke töövahendeid ja –riideid.
• Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi.
• Toredaid kolleege.

seumid ja teenindussaalid. Toodang turustatakse peamiselt Skandinaaviamaadesse.
Firma annab tööd 60 töötajale.
Alates 01.03.07 on meie asukohaks Taevavärava tee
3Lehmja Rae vald Harjumaa

CV saata e-postile: jobs@baldis.ee või
BalDis Estonia OÜ aadressile Põrguvälja
tee 3, Rae vald, Harjumaa 75301 või faksile 6056 327.
Lisainfo telefonilt 6056 300.

Mustamäe tee 5-306

Õigusabi
10616 Tallinn
Kohtus esindamine
tel 688 8640
Inkassoteenus
E-mail info@volaabi.ee
Võlgnike nõustamine ja esindamine

SOOVITE MÜÜA
OMA MAJA
VÕI KRUNTI
Pikaajalised Rae valla
piirkonnaga seotud kogemused
aitavad mul leida just Teile kõige
paremini sobiva lahenduse.

www.volaabi.ee

ELME Trans OÜ Renditalitus
Tõstukid (Denka, Sky-Man, Haulotte),
Haagised (Respo), Ehitusseadmete rent.
Ekskavaator JCB 4CX. Roksonitööd (610 2262)
Mõistlikud hinnad.
Võimalus tellitud varustuse objektile saabumine.
Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
Fax: 610 - 22 22
E-mail: renditalitus@bsr.ee
www.elmetrans.ee

Jörg Tutti

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

www.uusmaa.ee
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EHITUSFIRMA
TEOSTAB
EHITUSTÖID
Majad vundamendist võtmeteni!
Tel. 5333 3039
E-mail: kaldres@hot.ee

Jüri kaubanduskeskuses avatud
Ilusalong

MuskusLill
E - P 10.00-20.00
tel. 607 4293

MTÜ TUULEKELL ESITAB
1. augustil kell 19.00 Raasiku vallas, Kiviloo mõisa pargis ja piiskopilinnuse varemetel
2. augustil kell 19.00 Raasiku vallas, Kiviloo mõisa pargis ja piiskopilinnuse varemetel
8. augustil kell 19.00 Raasiku vallas, Kiviloo mõisa pargis ja piiskopilinnuse varemetel
9. augustil kell 19.00 Raasiku vallas, Kiviloo mõisa pargis ja piiskopilinnuse varemetel
15. augustil kell 19.00 Raasiku vallas, Kiviloo mõisa pargis ja piiskopilinnuse varemetel
16. augustil kell 19.00 Raasiku vallas, Kiviloo mõisa pargis ja piiskopilinnuse varemetel

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

ENN VETEMAA NÄIDEND „ROOSIAED“
LAVASTAJA: EVA KLEMETS
KUNSTNIK: JAANUS LAAGRIKÜLL
NÄITLEJAD: ENE JÄRVIS, MARGUS TABOR, KÜLLI
REINUMÄGI, MALLE PÄRN, KATRIN PÄRN, TANEL
JOONAS, ERIK TAMMSOO, VAINO NAPP
PILET 200.-, lapsed kuni 5 eluaastani tasuta.
Grupisoodustus: iga 20. pilet tasuta.
Pääs mõisaparki ja piletid müügil ka 1h enne algust
kohapeal.
Piletite eelmüük PILETILEVI müügipunktides Prismas,
Statoilis, Selverites, vt WWW.PILETILEVI.EE. Lisaks ka
KEHRAS: Kilakola Käsitöökojas; LAGEDIL: Jõe poes;
KOSEL: Päevakeskuses tööpäeviti kl 10.00 – 16.00;
RAASIKUL: Raasiku Rahvamajas
Üritus saab teoks tänu: Eesti Kultuurkapital, Kiviloo
Manor Holding OÜ, Kiviloo Külakeskus, Raasiku Vallavalitsus, Raasiku Rahvamaja, AS Mistra – Autex, AS
Raasiku Elekter, ES Sadolin, Pinta OÜ, Kehra Aiand, Laheroos, Alavere Saeveski, Vetla Metskond, Nõmme
Lastekaitseliit, Horizon Kehra Paberivabrik.
Lisainfo telefonil: 56 646 542

• 104 m2
• 96,6 + 91 = 187,6 m2 (kahel korrusel)
• 105,5 m2
• 180 m2
Iga büroopind on eraldi sissepääsuga kahekorruselises hoones. Kõikides on kööginurk, WC ja panipaik, ülejäänud pinna
saab lahendada vastavalt rentniku vajadustele. Sisse-väljapuhkeventilatsioon, kliimaseade. Hoones on saun puhkenurgaga.
Kontakt.: Eero Hammer 6 130 589,
50 512 92, shf@fcc.ee
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Ülevaade Falcki patrullekipaažide tegevusest
Erakorralised sündmused
 21. mail teavitati, et kuskil Tammiku hooldekodu ja Tammiku tee vahel on “liputaja”.
Ekipaaž jõudis kohale kell 15:11 ja ei lednud
kedagi. Kell 15:30 helistati uuesti, et on nähtud “liputajat” Tammiku tee ja vallamaja vahelisel lagendikul. Ekipaaž jõudis kohale kell
15:34 ja pidas “liputaja” kinni. Isik anti üle
kohale kutsutud politseile.
 25. mail helistati politseist ekipaažile ja
paluti sõita aadressil Allika 6, kus pidi põlema eramu. Patrull jõudis kohale kell 00.36 ja
selleks ajaks olid leegid juba päris suured. Kohene info edasi antud juhtimiskeskusele, politseile ja Päästeametile. Patrull abistas Päästeametit ja politseid kuni olukord oli lõplikult
kontrolli alla saadud. Inimesed põlengus kannatada ei, kuid eramu hävines täielikult.

Politseile üle antud õigusrikkujad
 05. mail helistas juhtimiskeskusesse Vaida
kaupuse töötaja ning palus abi kuna poes on
kaks isikut, kes varastavad kaupa. Kell 21.22
kohale jõudes pidas ekipaaži liige Vaida kaupluses kinni kaks joobes meest, kes soovisid
kauplusest lahkuda maksmata kaubaga. Kinnipeetud anti üle kohale kutsutud politseile.
 11. mail nägi ekipaaž, kuidas roheline
BMW sõitis Golfi teelt välja vastu puud. Roolis olnud isik oli alkoholi joobes. Kodanik peeti kinni ja anti üle politseile.
 13. mail patrulli teostamisel Tammiku tee
27 juures hüüdis 5 korruse rõdult üks naisterahvas ekipaaži appi. Korteris selgus, et joobes mees lõhkus ja märatses. Mehel pandi ekipaaži poolt käed raudu ning kutsuti kohale politsei. Kahjuks korteris elav mehe ema ja võõrasisa kahju tekitamise kohta politseile avaldust kirjutada ei soovinud.
 16. mail Aruküla teel Rae bussipeatuse
juures pidas ekipaaz kinni kaks 14-aastast
noormeest, kes sõitsid rolleriga ilma kiivriteta. Kohale kutsuti politsei ja noormehed sai
neile üle antud.
 18. mail märkas ekipaaž, et Ehituse 21
hoovis on pargitud ATV muru peal. Ligemale
minnes oli ATV kõrval omanik, kes oli
alkohooli joobes. Kodanik peeti kinni ja anti
üle politseile.
 20. mail märkas ekipaaž, sõites mööda
Kruusi teed, sõiduautot BMW, mis oli teinud
avarii. Patrullil õnnestus kohapeal kinni pidada kaks meeskodanikku, kes olid selle sõidukiga avarii teinud. Roolis olnud mees ja ka
kaassõitja keeldusid oma andmeid andmast.

Vigastada sai sõidukijuht, kellele ekipaaž kutsus kiirabi ja ka politsei. Juhil oli tunda alkoholi lõhnu, lisaks puudusid tal nii juhiload kui
ka auto dokumendid. Nii kiirabi kui ka politsei saabusid kell 18.00 ja tegelesid asjaga ise
edasi.
 24. mail märkas ekipaaž Jüris sõitmas
kaht noormeest motorolleriga, kel puudusid
kiivrid. Ekipaaž pidas sõitjad kinni ja andis
politseile üle.
 25. mail helistati ekipaažile ja teatati,et
Vana-Tartu mnt.16 maja juures juuakse ja lärmatakse. Patrull saabus kohale kell 20.35 ja
ekipaazi nähes seltskond üritas põgeneda. Patrullil õnnestus seltskond kinni pidada VanaTartu mnt.8 juures, kus üks seltskonna liige
haaras põuest noa ja vehkis sellega ekipaaži
liikme nina ees. Noaga vehkija õnnestus kinni pidada ja anti üle politseile.
 25. mail tabas ekipaaž Saare tee alguses
ilma juhiloa ja sõiduki dokumentideta juhi,
kes sõitis sõiduauto VAZ21011. Kuna ekipaažiliige oli ka abipolitseinik, siis pidas ta sõiduki kontrolliks kinni. Kinnipeetud sõidukijuht sai üleantud politseile.

Avalik kord
 01. mail sõitis avalikul teel noormees nn
pocketbike`iga (roller) ilma kiivrita. Edastatud politsei poolne hoiatus.
 01. mail Lagedi rongipeatuses jõid 7 juba purjus meest alkoholi. Meestel kästi alkoholi tarbimine avalikus kohas lõpetada ja selgitati kehtivaid norme. Pärast selgitustööd saadeti mehed laiali.
 05. mail kell 04:02 helistas naisterahvas,
kes teavitas, et nende maja lähedal lastakse autost muusikat kõvasti. Ekipaaž jõudis kohale
ning palus muusika vaiksemaks keerata, mida ka tehti. Seejärel auto lahkus.
 05. mail helistas kodanik, kes teavitas,
et “Betooni” bussipeatuses on kamp noori,
kes lärmavad. Ekipaaž suhtles noortega ja
nad lahkusid sealt. Dokumente ei olnud
kellegil kaasas
 05. mail Jüri tee 21a hoovis tegi meesterahvas lõket, kus põletas tõrvapappi, mis ajas
paksu musta suitsu. Meesterahval paluti lõke
ära kustutada ja seda ta tegi.
 05. mail Aruküla tee kahes majahoovis
tegid isikud tuld. Mõlemas hoovist tuli paksu
suitsu ja neil paluti tuli ära kustutada. Seda
nad ka tegid.

 06. mail Vaida kaupluse esisel platsil oli
kamp noori autoga. Noored sõid päevalilleseemneid, sülitasid seemnekoori ning loopisid suitsukonisid maha. Noored kutsuti ekipaaži poolt korrale ning seltskond koristas enda tekitatud prahi ära.
 06. mail sõitis noormees rolleriga ilma
kiivrita, noormehel tehtud hoiatus ja saadetud
koju kiivri järele
 07. mail istus maanteel joobes mees, kes
saadeti ekipaaži poolt minema.
 07. mail jalutas maanteel kerges joobes
mees ekipaaž saatis ta ohutumasse kohta jalutama.
 08. mail helistas ekipaažile juhtimiskeskus ja palus sõita Jürisse, kus elanikul pidi olema probleem naaberkorteriga. Naabri väitel
pidavat ühes korteris kogu aeg rikutama öörahureegleid. Patrulli sealoldud aja jooksul oli
aga majas vaikne ja mingit öörahu rikkumist
ei esinenud.
 13. mail oli noortel kogunemine ühiselamu juures, seltskond saadeti ekipaaži poolt
laiali.
 14. mail helistas Jüri elanik ja teavitas, et
“Lukoili” tankla juures, tee ääres on pikali
maas meesterahvas. Ekipaaž jõudis kohale,
äratas meesterahva üles ja saatis koju ära.
 18. mail helistas ekipaažile naisterahvas
ja teatas, et ühest korterist tuleb vali muusika
ja suur kisa. Patrull saabus kohale kell 15.05
ja sai kontakti korteris viibivate kodanikega.
Ekipaaži märkuse peale keerati muusika vaiksemaks ja kisa tasemaks.
 18. mail helistas ekipaažile naiskodanik
ja teatas, et raamatukogu juures magab purjus
meeskodanik. Patrull saabus kohale ja äratas
magava kodaniku ülesse. Kuna mees oli kohalik ja elas sealsamas lähedal, siis patrull saatis ta koju end kaineks magama
 19. mail helistas kodanik ja teatas, et tema maja trepikojas on kodanik, kes magab.
Mõne minuti möödudes helistas ta uuesti ja
ütles kodanik võttis jalad alla ja lahkus.
 20. mail helistas ekipaažile naisterahvas
ja palus ekipaaži abi Tiigi tänav ühes majas,
kus teisel korrusel ühes korteris pidi olema
suur lärm ja kisa. Patrull saabudes selgus, et
korteris käib suur pidu ja onvali muusika. Võeti ühendust korteris olevate inimestega ja selgitati neile avaliku korra eeskirju. Patrulli märkuse peale keerati muusika vaiksemaks ja ka
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kodanikud lubasid enam mitte probleeme tekitada.
 21. mail helistati ekipaažile ja teatati, et
Tammiku tee 23 maja ees laste mänguväljakul
tarvitatakse alkoholi ja käitutakse ebasündsalt.
Kohale jõudes leidis ekipaaž sealt 4 noormeest,
kes jõid õlut. Noormehed allusid ekipaaži korraldustele, said aru, et olid valinud vale koha,
koristasid oma taara ja toidujäätmed ära ning
lahkusid.
 22. mail märkas Vaida poe ees ekipaaž
tugevas joobes meest, kes istus autosse juhi
kohale ja üritas sellega sõitma hakata, kuid enne ekipaaži sekkumist sikutas üks naisterahvas joobes mehe autost välja, pani auto uksed
lukku ning saatid mehe teise autosse, millega
ta ära viidi. Teise auto juht oli kaine.
 23. mail helistas juhtimiskeskusesse kodanik Pildikülast ja teatas, et tänava lõpus kraavis lamab juba paar tundi mingi mees. Kell
16.10 leidis ekipaaž nimetatud kraavist magamas asotsiaali. Isik äratati üles ning saadeti
sealt minema. isikul dokumente ei olnud.
 26. mail helistas ekipaažile noormees ja
teatas, et Lagedil rippsillal räuskab vanem purjus meeskodanik. Ekipaaž jõudis kohale ja
leidis eest 4 kohalikku noormeest vanuses 1518 aastat ja vanema purjus meeskodaniku, kes
neid ähvardas ning tüli noris. Mees saadetud
koju kainenema.
 27. mail helistas ekipaažile naisterahvas
Lagedilt ja palus ekipaaži abi kuna poisike-

sed loobivad tema eramut kividega. Patrull
saabus kohale ja tabas kohapeal ühe alaealise
viskaja, teisel viskajal õnnestus põgeneda. Eramu omanik politseid ei soovinud ja pidi ise
vestlema loopija emaga.

Muud sündmused

Vana-Tartu mnt. 19 juures on
kanalisattsioonikaev vajunud tee tasapinnast
allapoole ning tekitanud ohtliku augu. Auk on
tähistatud hoiatava liiklusmärgiga kuid liiklus
on häiritud
 11. mail avastati Vana-Tartu mnt. 23 vastas parkimisplatsil seismas sõiduauto Ford
Sierra, millel uksed olid lukustamata, reg.nr.
oli pagasiruumis ja parempoolne rehv oli puruks. Info anti edasi politseile.
 11. mail helistas politsei ja teavitas, et
Väljaku 6 garaažide juures rallitab ringi Ford
Escort. Ekipaaž leidis auto, kuid kedagi ei olnud selle auto juures. Info edastati politseile.
 13. mail põlesid Kooli tee eramu karjamaal heinapallid ja põhk. Isikul paluti tuli ära
kustudada.
 13. mail põlesid Jaama tn eramu hoovis
lahtise leegiga oksad. Kohapeal viibinud isikul paluti tuli ära kustudada.
 18. mail helistas Vaida elanik ja teavitas,
et ta nägi Patikas valget värvi Ford Sierrat,
mille roolis võib olla alkoholijoobes kodanik.
Auto liikus Vaida poole. Ekipaaž leidis auto

Päästeteenistuse teated

KUI SA OLED LANGENUD

 05. mai Karla külas kustutati järelvalveta lõke
 06. mai Lagedil Kooli tn.-l toimus
avarii mopeediga
 10. mai Tartu mnt. 13 km-l toimus
avarii
 10. mai Põles kulu Pildikülas
 12. mai Suur-Sõjamäe tänaval põles kulu
 15. mai Vene külas põles kulu ja
praht
 16. mai Lagedil põles maja
 18. mai Jüris, Toominga 5 oli suits
majas
 19. mai Jüris, Aaviku tee 25 põleng
 20. mai Ringteel põles kulu
 21. mai Rae rabas põles turvas
 Vaidas, Hoidla 9 põles katus
 22. mai Jüris, Allika 6 põles maja
 26. mai Avarii Tartu mnt. 18. km-l

►
►
►
►
►

Peeter Böckler
Rae TPS

HOOLETUSE,
HALVA KOHTLEMISE,
FÜÜSILISE,
VAIMSE VÕI
SEKSUAALSE
VÄGIVALLA OHVRIKS,

ON SUL ABI SAAMISEKS VÕIMALUS
PÖÖRDUDA OHVRIABITÖÖTAJALE:

Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval
Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri).
NB! Alates 1. juunist kuni 1. septembrini
2007 on vajalik vastuvõtule ette registreerida. Juuli kuus vastuvõttu ei toimu.
Kontakt:
Oksana Sviridenko; Ida- Harju Ohvriabikeskuse töötaja
Telefon: 600 6204; E-mail: oksana.
sviridenko@ensib.ee
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üles, kuid kedagi autos ei olnud, uksed olid lukustamata ja muusika mängis. Info edastati
politseile.
 22. mail tuli ekipaaži juurde naisterahvas
ja teatas, et Aruküla tee 87 maja vastas seisab
sõiduteel hall Ford Scorpio ja takistab liiklust.
Ekipaaž leidis kirjeldatud auto, kuid kohapeal
kedagi ei olnud, auto seisis keset sõidusuunda suunaga Jüri poole, tähistamata ja takistas
liiklust. Olukorrast informeeriti politseid.
 22. mail seisis Vabadusvõitluse muuseumi parklas valge Mercedes-Benz, millega oli
otsa sõidetud seal olevale puule. Kohapeal kedagi ei olnud, auto uksed olid lukus. Asjast informeeriti politseid.
 24. mail märkas ekipaaž Aruküla teel seismas vilkuvate ohutuledega Audi’t. Autol oli
vasak tagumine ratas puudu, oli sõidu ajal alt
ära tulnud. Autoomanik oli ka kohapeal ning
ekipaaž aitas tal leida puksiirfirmat, et auto
teelt minema viia.
 25. mail seisis Vabadusvõitlejate pargi
parklas muukimisjälgedega sõiduauto. Sõidukist teavitati politseid, kes edastas info omanikule. Auto kasutaja tuli kohale.
Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaaž 53 32 63 16

Rae Kivitehas pakub tasuvat
alalist tööd Vaidas
kaasaegse tehnoloogiaga
betoonkivide tehasesse
alates 25. juuni 2007
1. Vahetuse ülem tehnoloog
2. Automaatliini operaator
3. Tõstukijuht kahveltõstukile ja frontaallaadurile
4. Pakkija poolautomaatseadmel – tõstukijuht
Töötasu alates 15 000.krooni kuus.

tel. 51 69 378
e-mail - tiit@raekivitehas.ee
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Narva mnt 38, Tallinn, tel. 6 485 474, fax 6 485 468
hedolink@hedolink.ee; retter nr EP/EL 10790049-0001

Ostame Harjumaal
kuni 2,5 miljoni krooni
eest kinnistu või osa
sellest, mida saab
jagada väiksemateks
tükkideks.
Teeme detailplaneeringud ja maamõõdutöid
Harju-ja Raplamaal.
OÜ Hedolink,Narva
mnt.38,Tallinn,10152,
tel.6485474,
mob.56471931,
e-post
hedolink@hedolink.ee

REKLAAM
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Harju TÜ pakub Jüri
kaupluses TÖÖD

MÜÜJATELE
Pakume kaasaegseid töötingimusi, konkurentsivõimelist töötasu ja
arenguvõimalusi.
Ootame kandideerima rõõmsameelseid, kohusetundlikke ja ausaid inimesi,
kellele meeldib suhelda ning kellele sobib töö klienditeenindajana.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Sooviavalduse koos CV-ga palume saata aadressil
Saku tn. 6 Tallinn 11314,
e-mail: aide.metsaviir@harjuty.ee, faks 669 9818.
Täpsem info kauplusest või ühistu personaliosakonnast, tel. 669 9801.

Peetrikese päevahoiukeskus pakub
tööd hoidja -kasvatajale
Pakume:

���������� �������� ������� ��������
���� ������ ��� ������������
�������� ��� ����� �����������
����� ���� ����

JAANI JALGRATTAPOOD.
Mõisa tee 10,Rae vald ,Jüri
Ehituskaup II korrus. kpl.

AVATUD T-R 9-18 L 9-15
P-E SULETUD.
JALGRATTAD,VARUOSAD.
TEL 52-83853
jaan.joosep@mail.ee
NB!!!
Lisandub kindlasti kohe, kohe
rataste hooldus ,remont,rent,t
ransportteenus..

• huvitavat ja mitmekülgset tööd toredate lastega
• motiveerivat ning konkurentsivõimelist töötasu
• väljakutset rakendada oma ideid, teadmisi ja oskusi

Tore oleks ,kui meie tulevane hoidja oleks:

• abivalmis ja sõbralik
• kohusetundlik ja täpne
• aktiivne ja positiivne
Kui oled huvitatud kirjeldatud tööst, siis helista ja uuri lähemalt: tel. 52 84 086 või kirjuta e-mailile: vivika@seit.ee

Oma kodu, kaunis koduaed need on väärtused mida
tasub hinnata !

ILUAEDADE JA HALJASALADE
RAJAMINE NING HOOLDUS
www.pihlasalu.ee
Kalev - 509 4493,
Toomas – 506 4486
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JUUNIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
HERTA AASLAID
META KASK
TAISSIA JACUKOVICZ
FJODOR AHTAMONOV
EDUARD KUUSE
SALME KUUS
ELVIINE RIKMAN
JELENA MAŠINISTOVA
MELANIE JUSS
VILMA ÖÖBIK
LUISA PLUKŠ
OLGA OREHHOVA
AINO PRÜGI
LAINE KUUSK
TOIVO-VOLDEMAR MALMILA
JULIA RÄTTE
EUGENIA RODNIKOVA
ELVI JÄRVE
VÄINO TUUL
RUSLAN MIGUNOV
ELVINA LAPTEVA
MARI LOOTSMANN
ÕIE TALI
ADO SEPA

RAE SÕNUMID

VARIA
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JUULIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
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KUULUTUSED
Geel - ja kangasküünte paigaldus ja hooldus. Broneeri aeg: 555 15 296
Müüa maid: Kiili vallas 2, 4 ha katastritunnusega 30401:003:0190 ja Rae vallas 0,6 ha
katastritunnus: 65303:002:0140. Tel: 5287361
või 55645866 Juta Eisen
OÜ Cleanmell võtab tööle koristaja , objekt
asub Lagedil , töö-aeg ca 3 h päevas E – R .
Rohkem infot objektihaldur Jelena Urbanovitš
tel 53334440 või OÜ Cleanmell Kadaka tee
131 Tallinn 12915 www.cleanmell.ee
TEOSTAME HALJASTUS TÖID JA PINNASE VAHENDUST. OÜ TROKA WWW.
TROKA:EE
Tel:51914467 ja 5219090
Teostan pottsepatöid, ahjud, kaminad, plii-

AIME KALJURAND
HARALD SUIDRE
HILDA KRAAVIK
IDA MUTIKOVA
ELGA JULIETTE TAMM
NATALIE LUNDA
HELMI ÕISLA
LELJA KRINAL
LINDA KULMET
ZINAIDA KLIMOVA
LINDA LEIDLA
ELLEN PUUMEISTER
VAIKE VEELAINE MÄTTAS
AINO LAID
VEELAINE TEEARU
HELMI TAMMEORU
VOLDEMAR KANGUR
MILVI PÄRT
HUGO LIBA
MARI VIISILEHT
NADEZDA TERJOHHINA
VALVE VELLEMÄE
TATIANA EGOROVA
VAIKE SÕRMUS
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did, konsultatsioon. Toomas 56633062
crabbar@gmail.com
Teostame RAAMATUPIDAMISTEENUST
väikefirmadele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Jooksev arvestus, aastaaruanded,
suhtlus maksuametiga. Asume Jüris, Tallinn a s , Ta r t u s . r e h k e n d u s a b i @ h o t . e e ,
56505745
Väike töökas kollektiiv teeb san-tehnilisi
töid Teie majas ja korteris. Teretulnud on ka
korteiühistud oma muredega. Kontakt : 50
38 313 ; 50 52 660 ; tel/ faks 60 30
403;rivontek@hot.ee Kaeve- ja planeerimistööd traktoriga . Olemas ka hüdrovasar Kontakt 50 52 660 ; 60 30 403
Lihatoodete tootmise liiderfirma UVIC võtab
ajutisele tööle suveperioodiks koolilapsi ja
tudengeid vanuses alates 17a., samuti alalise-

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja:
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda:
Kruuli Trükikoja AS
Toimetaja:
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

VEERA GOLUBEVA
IVAN PETRAŠOV
MARTA SAKS
MALLE LÕHMUS
URVE RAIDMA
MILVI NOOT
MARE ROOTS
VALDUR KAKK
ALEKSANDR KOURU
ANATOLI MARITŠEV
HEINO VÄINSAR
KALJU LANGEI
TÕNU LAGLE

70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Maikuus
registreeritud
sünnid
1.
2.
3.
4.
5.

Mimi Lauren Palutaja
Annabel Kunman
Hanna Riisenberg
Maare Kallaste
Freddy Mathias Schmidt

le tööle mehi ja naisi vanuses kuni 55 a. Tel
6977550
OÜ Woodberg otsib oma meeldivasse kollektiivi E-kategooria rahvusvaheliste vedude
autojuhte.
Tel. 52 56 263, Kristo, woodberg@info.ee
Liuguksed; garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel.: 50 290 75

Maikuus
registreeritud
surmad:

1. Edgar Kalmu

2. Valeri Levšin
3. Toivo Pehka
4. Vilma Salumäe

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraazh 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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Müüa kuuseistikud
hekiks potitaimed suuruses
30-90cm.
teeme ka haljastustöid,
müügil erinevad istikud

helistada tel. 56745969
e-mail londo001@hot.ee

OÜ Therm

Seinte õhuvahede
soojustamine
termovahuga.
35 a. garantiid
Müügil looduslik
soojustusmaterjal – kanepivill.
Info tel: 56 60 6010
www.therm.ee

KUULUTUSED
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OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS

SILM SIIA!!!

Veermiku remont ja
varuosad
SILLASTEND
Amortisaatorid, piduriklotsid
Rehvitööd ja rehvide müük
Õlivahetus ja müük
Jüris, Veetorni 9

OSTAN MAID JA KINNISTUID RAHA MAKSAN KOHE!

Avatud E - R 9.00 – 18.00
Telefon: 6048 775
www.kokpit.ee
info@kokpit.ee

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

PALUN HELISTA - ÜTLE
KATASTRITUNNUS JA HIND
MOB. TEL. 50 11 600
ARDI
Maa.kinnistud@mail.ee

Tänavakivide müük
ja paigaldus
Äärekivide müük ja
paigaldus
Liiv-ja killustikalused
Pinnase ja kaevetööd
TUURMAA OÜ
5 811 83 22
www.tuurmaa.ee

Korraldan

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

www.karaoke.fie.ee
Tel 56 48 72 20

Peetrikese päevahoiukeskusel
on rõõm teatada, et on alanud
eelregistreerimine järgmisesse rühma .
Lasterühm alustab tööd juba 01.08.2007
Asume: Suurekivi tee 62, Peetri küla, Rae vald
Eelregistreerimine telefonil 52 84086.
Lisainfo: www.peetrikese.ee

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

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

