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Ohutust grillimisest

Uus kaubanduskeskus avas uksed
Harju Tarbijate ühistu avas Jüris pidulikult suure kaubanduskeskuse.
Avamiskõnes meenutas Harju Tarbijate ühistu juhatuse esimees Heino Reesel, et vana Harju Tarbijate kooperatiivi Jüri kauplus-söökla
oli ehitatud aastal 1975, mis ehitati ümber Jüri EDU kaupluseks ja pubiks aastal 2000.
Kiire elanikearvu kasvuga piirkonnas nagu Jüri seda on, jäi Edu kauplus liialt kitsaks
ja kaubanduslik teenindus aeglaseks, millest
tingituna oli ainulahenduseks uue, avarama
kaubanduskeskuse sünd.
Itaaliast pärit sisustusega kaubanduskeskuses jagub rendipinda nii iluteenuste pakkujale,
arvutimüügi salongile kui ka pubile, mis mahutab kuni 80 inimest. Lisaks on keskuses suurepärase valikuga lillelett ning SEB Ühispanga
kontor. Keskuses töötab ka taaraautomaat.
1600 m² suurusel müügipinnal on mitmekesisem kaupade sortiment, müügil on pea
10 000 kaubanimetust.
Vallavanem Raivo Uukkivi leidis, et selline kauplus kaunistaks igat linna ja Jüri, oma
elanike arvu poolest ongi suurem kui nii mõnigi Eesti linn. Vallavanem avaldas lootust, et
kaubanduskeskus saab olema tihedalt külastatud ning et kaupade hinnad oleksid ostjasõbralikud.
Heino Reesel rõhutas oma kõnes, et Harju Tarbijate ühistu peaülesandeks on Harjumaa elanikkonna kaubandusliku teenindami-

Harju Tarbijate ühistu juhatuse esimees Heino Reesel ja Rae Vallavanem Raivo Uukkivi linti lõikamas.

se igakülgne paremustamine ning üheks selle
tegevuse valdkonnaks on vaieldamatult olemasolevate kaubandusvõrkude regulaarne renoveerimine ning ka uute kaubanduspindade
väljaehitamine.

Reesel avaldas oma kõnes Harju Tarbijate ühistu juhatuse nimel tänu Rae vallale, ehituse projekteerijaile firmast Hermann Grupp
ning ehitustööde teostajaile ettevõttest Mõigu
Ehitus.

Rae vald võõrustas sõprusvald Masku võrkpallureid
21.aprillil k.a. korraldas Jüri SK 15-nda karikaturniiri võrkpallis sõprusvalla Masku
võrkpalliveteranide ja Rae valla võrkpalliveteranide vahel.Seekordsed võrkpallilahingud
peeti maha uuendatud spordihoones .Turniirist võttis osa veel Jüri SK noorte võistkond.
Turniiri avasõnad vallavanemalt Raivo Uukivilt
ja Jüri SK.esimehelt Kalev Pukk`lt ning 16.45
võiski võistlus alata Jüri SK noorte ja Masku
veteranide vahelise võrkpallilahinguga.
Nüüd tulemused:
1.Jüri SK noored – Masku 3 : 1

2.Jüri SK noored – Jüri SK vet. 3 : 0
3.Jüri SK veter.
– Masku 2 : 3
Turniiri lõpetamisel sooviti hea traditsiooni jätkumist ja muidugi veteranidele uut
treeninguindu,et järgmisel aastal karikas Rae
valda tagasi tuua.
Peale võistlust toimus ühine koosviibimine Kivi talus, kus arutati edaspidiseid spordikontakte.Toreda traditsiooni jätkamist soovisid mõlema valla sportlased,ning lepiti kokku,et
16-s karikaturniir toimub 2008.a. maikuus
Maskus. Sportlik päev lõpetati jalakeerutamisega Rae Valla Kultuurikeskuses

Pühapäeval tutvustati külalistele Rae valda ja siis mindi vaatama Tallinna vaatamisväärsusi ning 13.00 oligi kätte jõudnud aeg
öelda jällenägemiseni Maskus.
Korraldaja Jüri SK tänab Rae vallavalitsust ,kes toetas võistlust valda tutvustavate
meenetega ja finantseeris kõik külaliste vastuvõtu ja võistlusega seotud kulud.Samuti suured tänud Kivi talu perele külaliste suurepärase majutamise ja toitlustamise eest .
Kalev Pukk
Jüri SK juhatuse esimees
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1. maist jõustuva elektrituruseaduse
mõju AS ELVESO elektriklientidele
Veebruaris Riigikogus vastu võetud uue
elektrituruseaduse muutmise seaduse kohaselt muutuvad 1. maist kõigi Eestis tegutsevate võrguettevõtjate tariifid ja elektritarbijate arvetele lisandub täiendav rida.

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3*63A
Elektrienergia
Pakett
ühik
km-ta km-ga

Võrguteenus
km-ta

km-ga

P1

Seaduse kohaselt eraldatakse alates juunikuust
kliendini jõudval elektriarvel senistest võrguteenuse tariifidest taastuvenergia toetusele kuluv osa ja lisatakse eraldi rida vähemalt samas
suurusjärgus taastuvenergia toetuseks kuluva
summa kajastamiseks.
Energiaturu Inspektsiooni poolt on aprillis kinnitatud AS-le ELVESO uued tariifid,
millest taastuvenergia toetus on välja võetud
(otsus nr 77-014/07E, 17.aprill 2007).
Lisaks sellele tuleb aprillikuu jooksul Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil
kooskõlastada uus võrgueeskiri, millest tulenevalt selgub iga elektritarbija poolt taastuvenergia toetuseks makstav summa.
Tulenevalt uuest elektrituruseadusest
makstakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia eest tootjatele 115 senti/
kWh senise 81 sendilt kWh asemel ja hakatakse maksma 81 senti/kWh eest kui tootja
toodab elektrienergiat tõhusa koostootmise režiimil. Narva elektrijaamades toodetud elektri kilovatt-tund maksab samal ajal ligikaudu
41 senti/kWh. Kõrgema hinnaga taastuvenergia tootmiseks kogutakse toetust kõigilt Eesti elektritarbijatelt.
Seni oli taastuvenergia rajamiseks minev
toetus üks osa võrguteenuse tasust ja elektritarbijal polnud võimalik oma arvel selle tasu
suurusjärku eraldi näha.
Alates juunist klientideni jõudvatel uutel
elektriarvetel näeb lõpptarbija eraldi real, kui
palju tuleb tal maksta taastuvenergiaga ja koostootmise režiimides toodetud elektrienergia rahastamiseks. See teeb arve kliendi jaoks selgemaks ja erinevatest komponentidest koosneva
lõpp-hinna mõistetavamaks. Eraldi esitatav taastuvenergia toetus saab olema vähemalt samas

P2
P2
P3
P3
P3
P4
P4
P4

Põhitariif
Ajatariifiga päev
Ajatariifiga öö
Ampritasuga
ajatariif päev
Ampritasuga
ajatariif öö
Ampritasu
Küttepakett
päev
Küttepakett öö
Ampritasu

s/kWh

EL1

42,32

49,94

VT1

61,55

72,63

s/kWh

EL2

50,81

59,96

VT2

72,88

86,00

s/kWh

EL2

29,41

34,7

VT2

42,35

49,97

s/kWh

EL3

51,84

61,17

VT3

47,14

55,63

s/kWh

EL3

30,46

35,94

VT3

26,96

31,81

VT3

4,54

5,36

kr/A kuus EL3
s/kWh

EL4

s/kWh
EL4
kr/A kuus EL4

23,92

28,23

VT4

47,14

55,63

8,12
8,43

9,58
9,95

VT4
VT4

26,96
4,54

31,81
5,36

38,13
9,97

VT5
VT5

Võrguteenus
43,48
51,31
3,52
4,15

43,97

VT6

51,49

60,76

29,77
9,97

VT6
VT6

30,33
3,52

35,79
4,15

7,91

9,33

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3*63A
Pakett
Elektrienergia
P5
Põhitariif
s/kWh
EL5 32,31
P5
Ampritasu
kr/A kuus EL5 8,45
Ajatariifiga
P6
s/kWh
EL6 37,26
päev
P6
Ajatariifiga öö s/kWh
EL6 25,23
P6
Ampritasu
kr/A kuus EL6 8,45
Reaktiivenergia

s/kvarh

suurusjärgus või natuke suurem kui võrguteenuse osas toimunud vähenemine.
Kuna taastuvatest energiaallikatest ja koostootmise reziimides toodetud elektrienergia osakaal hakkab tulevikus kasvama siis toetuse summa elektriarvel samuti tulevikus kasvab. Taastuvenergia toetuse määrad vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse iga kalendriaasta lõpus.
Arvestades eelnevat muutub AS ELVESO
1. juunist kehtima hakkav hinnakiri. Hinnakirjas muutuvad kõik võrguteenuse hinnad ca’

2,3 % odavamaks. Järgnevalt on toodud uus
hinnakiri, mis on nähtav ka AS ELVESO veebilehel www.elveso.ee
AS ELVESO elektrienergia ja võrguteenuse hinnad alates 1.juuni 2007.a.
Elektrienergia hinnad on kooskõlastatud
Energiaturu Inspektsiooni otsusega nr.229011/05E
Võrguteenuse hinnad on kooskõlastatud
Energiaturu Inspektsiooni otsusega nr 44-003/
07E ja korrigeeritud otsusega nr 77-014/07E

AGURI TEENUSED OÜ on 5-aastane!
Reti tee 4, Peetri küla, Rae vald, Harjumaa 75301 tel. 600 6850

http://www.aguri.ee
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Ohutu grillimise põhitõed
Seoses peatselt algava suveperioodiga tuletab päästekeskus elanikele meelde mõned
ohutut grillimist puudutavad põhitõed.
Eelmisel kevadel tuli päästjatel Tallinnas ja Harjumaal sõita ebaõigest grillimisest tekkinud
probleeme lahendama 45 korral. Viiel korral
põhjustas grillimise ohutusnõuete eiramine hoonetulekahju. Selle aasta esimestel soojadel kevadilmadel on samuti mitmel korral grillijatele tuleohutusnõudeid selgitamas käidud. Tõsisemaid tagajärgi hooletu lahtise tulega ümberkäimine õnneks veel toonud ei ole.
Päästeseaduse § 25 järgi vastutab ehitise
või territooriumi omanik seal ka tuleohutuse
eest. Soovitav on kasutada grillahju kohas, kus
sädemete ja tule levik on piiratud. Tahkekütusel töötav grillahi peaks paiknema sellises kohas, kus läheduses pole kergesti süttivaid materjale. Vältima peab sädemete sattumist hoone katuseräästasse. Samuti tuleb valida mittepõlev aluspind.
Lahtise tule kasutamine hoones või selle
rõdul on igal juhul tuleohtlik tegevus. Möödunud aasta aprillis puhkes tulekahju Viimsi
vallas Pringi külas asuvas elumajas kus põles
kolme kordse maja pööning ning oletatavalt
põhjustas tulekahju rõdul olnud grillahi.
Grillimisel tuleb järgida samu ohutusnõudeid, mis lõkke tegemisel. Arvestama peab ilmastikuolusid, tuule tugevust ja suunda. Ei tohi unustada, et metsad on eriti tuleohtlikud

Uudis! Taaskasutuskeskus tuleb mööblile
tasuta järgi
Tallinna Taaskasutuskeskus pakub eraisikutele tasuta transporti suuremahuliste asjade äratoomiseks. Võtame vastu kõiksugust mööblit, mis on
piisavalt terve ja puhas,
et see võiks leida uue
omaniku.
Tasuta transporditeenus
kehtib Tallinna ja Tallinna
lähiümbruse (kuni 20 km
Tallinnast) elanikele.
Transpordi tellimiseks võta
ühendust Taaskasutuskeskusega telefonil 555 30242
või saada e-mail
info@taaskasutus.ee

ning lisaks peab jälgima omavalitsuste korraldusi metsas viibimise kohta.
Siseministri 18.06.1998.a. määruse nr 15
‘’Tuletööde tuleohutusnõuded’’ punkti 90 kohaselt peab tahkekütusel töötav teisaldatav šašlõki- ja grillahi või muu samalaadne seadis
asuma mistahes ehitisest või põlevmaterjali
hoiukohast vähemalt 5 m kaugusel (miinimumnõue aga sõltub tuulest ja lähedal paiknevast
põlevmaterjali kuivusest).
Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal

olema pideva järelevalve all ning grillahju kasutamise ajal peavad olema käepärast esmased tulekustutusvahendid. Pärast grillahju kasutamist tuleb kütusel täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.
Kustutusvahenditeks sobivad sellised esmased kustutusvahendid nagu liiv, vesi ning
vähemalt kuue kilogrammine pulberkustuti.

Tantsuklubi Royal
kutsub poisse ja
tüdrukuid vanuses
7-9.a. suvisesse
treeninglaagrisse.

Lasteaed Taaramäe
(Jüri, Ehituse 26)

Tantsuspordilaager toimub
Haanjamaal, Rõuges
12.-19.augustini.

Päästekeskus soovib ohutut grillihooaega

pakub tööd

LASTEAIAÕPETAJA
ABILE ja MEDITSIINITÖÖTAJALE.
Täpsem info telefonidel 60
48 932, 60 34 194 ja
56 91 81 48.

Lasteaed Tõruke

Tule sportima ja
leia uusi sõpru.

(Jüri, Tammiku tee 20)

Haanjamaal on imeilus
loodus.

võtab tööle

Meil on toredad kasvatajad
ja treenerid.

LASTEAIAÕPETAJA ja
TERVISHOIUTÖÖTAJA.

Täpsem info ja registreerimine tel: 55 666 038 või epost: eve.aunver@mail.ee
Tantsuõpetaja Eve Aunver

Täpsem info telefonil
60 48 338
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Kuidas tantsu nimetada?
Läbi aastate on kasutatud mitmeid nimetusi, et kirjeldada seda tüüpi tantse, mida tantsitakse ballidel, seltskonnaõhtutel ja ka võistlustel. Võistlustega on asi lihtne – eesti keeles
on olemas sõna “võistlustants” ja kes sellega
tegelevad, need oma harrastust just nii kutsuvadki. Samas nii mõnegi võhiku jaoks tundub
see sõna kuidagi kandiline ja tihti küsitakse,
mis tantsud need siis ikkagi on. Tavainimese
jaoks on väga hingelähedane sõna “peotants”,
kuid seda ei armasta kasutada tantsuõpetajad
ise – olevat stagnaaegne igand, mis pärineb
venekeelsest väljendist “balnõje tanzõ”, samas
on see venekeelne väljend otseselt tuletatud
inglisekeelsest “ballroom dancing´ust”. Kasutusel on ka väljend seltskonnatants, mis sobib
tantsuõpetajate keelepruuki ja seega muutub
ühe enam kasutatavaks ning on ka mõistetav.
Samas ei taha ükski võistleja öelda, et ta tegeleb selskonnatantsuga, nendele jääb ikka rõõm
seletada, mis tants on võistlustants.
Keeruliseks teeb asja ka see, et seltskonnatants jaguneb veel omakorda ladina-ameerika tantsudeks ja standardtantsudeks, mis on
oma iseloomult vägagi erinevad tantsustiilid.
Ballroom dancing ehk otseses tõlkes ballisaali tants assotseerub rohkem standardtantsudega, milleks on aeglane valss, tango, viini valss,
aeglane fokstrott ja quickstep. Hingelt ladinaameerika tantsu armastav inimene end aga küll
ballitantsu harrastajaks ei nimeta, tema kasutabki sõnapaari “ladina-ameerika”, mille alla
kuuluvad sellised tantsud nagu samba, chacha-cha, rumba, paso doble ja jive.

Meie Rae vallas.
Harjumaal on ametlikult ainult kaks tantsuspordi klubi – Keilas TK Viva ja Rae vallas TK
Royal. Tantsuga on meil tegeletud juba aastaid.
TK Royal harjutab kolmel päeval nädalas Rae
Kultuurikeskuse imeilusas saalis. Mitmed tantsuprofid on öelnud, et meil on vabariigi parim
saal ning õlitatud tammeparketti ei kohta ka Baltikumi teistes saalides. Meiega treenivad lapsed
vanuses 7 – 16.a. ning täiskasvanud. Lapsed tegelevad võistlustantsuga ning täiskasvanud seltskonnatantsuga. Koostöös Kultuuri- ja haridusametiga ning koolidega tantsime lastega tunniplaani raames. Jüri Gümnaasiumil on seljataga
9-12.kl Jõuluball ning tulemas maikuus pidulik
Kevadball 1-3 kl. ja 4-6 kl.
Ilusate saalide valmimisel oleme sisse saanud tubli hoo ka võistlustantsu maailmas. Sügisel alustanud lapsed on üliedukalt läbinud 2tantsu ja 4-tantsu võistlused ning on jõudnud
6-tantsu s.t. et nad omavad nüüd päris võistlustantsija litsentsi ja kuuluvad nende hulka.
Treeningud on mitme osalised. Üldfüüsiline, võimlemine, tantsutehnika, rütm jpm.
Poisid ja tüdrukud on õppinud omavahel suhtlema ja teineteisega arvestama. Partneri telefoninumbrit ja sünnipäeva teatakse peast. Ka
aja planeerimisega kooli ja treeningute vahel
saavad meie lapsed väga hästi hakkama. Tüd-

rukud õpivad endale ja teistele soenguid tegema ning poisid juba märkavadki ilusaid ja veel
ilusamaid tüdrukuid. Koos pingutame raskustest üle ning siis rõõmustame. Külalistreenerid Tallinnas, Tartust ja Soomest jälgivad väga tähelepanelikult meie arengut ja rõõmustavad koos meiega. Ees ootavad veel mitmed
võistlused Eestis ja välismaal ning suvine treeninglaager maagilises Lõuna-Eestis, Rõuges.
Tants on üks fantastiline väljamõeldis. Ta
on spordiala, mis õpetab tüdrukutele naiselikkust ja poistele härrasmehelikkust, ühtegi teist
sellist ala ei olegi olemas, mis oleks samaaegselt nii ilus, nii soliidne ja samas nii sportlik.
Täiskasvanutel pakub tants meeldivat suhtlemisvõimalust ja ka liikumist. See on elegantne ala, mis võidab ühe rohkem südameid.
TK Royal treenerid ja abilised – Eve
Aunver, Terje Papp, Heili Parras, Oliver Papp,
Anton Niidas.
Treeningute ja suvise treeninglaagri kohta infot saab küsida: eve.aunver@mail.ee
või tel. 55 666 038
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KIILI VÄNT 2007
20. MAIL toimub kuuendat
korda jalgrattamatk
KIILI VÄNT.
Viie aasta jooksul on meie väike
vald risti-põiki jalgratastel läbi
sõidetud, tutvutud vaatamist
väärivaga, nauditud loodust. Käesoleva aasta matka motoks on
PIIRIST PIIRINI.

Kiili - Mõisaküla (piir Rae vallaga)
– Siimu talu – Nabala – Kassaru
(piir Saku vallaga) – tagasi Nabala
poole, üle Metsavahe silla –
Sausti tee – Kiili

11.30 Registreerimise algus
12.00 Matka avamine ja start
vallamaja esisel platsil
15.00 Matka lõpetamine vallamaja ees.
Supp. Loosimine. Üllatused.

Ootame osalema ja end proovile
panema!
Jälgige reklaami ja infot matka
kodulehel www.zone.ee/kiilivant
ning Kiili valla kodulehel
www.kiilivald.ee

Raja pikkus 35 kilomeetrit:

Korraldustoimkond

Lugupeetud Rae
valla elanik!

reerivad kõik tänavavalgustuse rikketeated, mis
edastatakse AS Elektriteenustele.
Samal telefonil saab informatsiooni ka
Rae valla tänavavalgustuse rikete likvideerimise kohta.
Helistades numbrile 7151525 on klient automaatselt kõnejärjekorras ja suunatakse esimesele vabale klienditeenindajale. Ühenduse saamise kiirus oleneb sellest, kui palju kõnesid korraga tuleb vastu võtta.

Koostöös Eesti Energia klienditeenindusega avati, klientide paremaks teenindamiseks ja elanike
tänavavalgustuse rikketeadete operatiivseks vastuvõtmiseks, alates 23.04 Rae valla tänavavalgustuse rikketelefon nr 7151525. Telefon töötab
24 h ööpäevas ning klienditeenindajad regist-

Jüri Klunker
15. RAE VALLA LAULU- JA
TANTSUPIDU
Kell 16.00
rongkäik Politseiorkestri saatel
Jüri Kirikumõisa pargist
Lehmja tammikusse
Tammikus kontsert Rae valla lauljatelt ja
tantsijatelt ning külalisesinejatelt.
TULGE KOGU PEREGA!
Töötab puhvet

5

Otsime üles ja märgime ära kokkupuutepunktid oma naabervaldadega.
Kavandatav matka kava ja marsruut:

Alates 01.01.2007.a hooldab Eesti Energia
tütarettevõte AS Elektriteenused Rae valla
tänavavalgustust.

26. MAIL JÜRIS
LEHMJA TAMMIKUS

RAE SÕNUMID

Meeldivale koostööle lootes
AS Elektriteenused
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Rae Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Rae vallas Kurna külas asuva Põllumehe kinnistu (katastritunnus 65301:001:2361) pindalaga
42,60 ha, sihtotstarve ärimaa.
Kinnistu võõrandamisel on enampakkumise alghinnaks 400 (nelisada) krooni/m².
Kirjalike pakkumiste lõpptähtaeg on
25.mai 2007 kell 10.00

Rae Vallavalitsuse 24.aprilli 2007 korraldusega nr 640 ”Põllumehe kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel”, millega kinnitati Põllumehe kinnistu võõrandamise tingimused, saab tutvuda veebiaadressil www.rae.ee
Rae Vallavalitsus

31. märtsil toimusid Rae valla
lahtised meistrivõistlused ujumises
Jüri spordihoones toimusid märtsi viimasel päeval Rae valla esimesed meistrivõistlused ujumises. Osa võisid võtta ka mitte
Rae valla elanikud ning osalejaid oli tulnud Jürilt, Peetrikülast, Lagedilt, Järvekülast, Vaidast, Rae külast, Vaskjalast ning
kõige eakam osaleja, Viktor Tukman oli
kohale sõitnud lausa Tallinnast. Kõige noorem osavõtja, Igor Zahhartšuk Vaidast, tegi „puhta töö“ oma vanuseklassis ja võitis
3 kuldmedalit.. Päeva parima tulemuse ujus
välja noormeeste vanuseklassis Oleg
Solovjov.
Korraldajad loodavad, et ajapikku kasvab nii osalejate kui pealtvaatajate arv. Ujula on meil alles esimest aastat ja ujumas käimisega peab kõigepealt harjuma. Kindlasti
ei tuleks karta end võistlustele registreerida.
Tähtis on osavõtt mitte võitmine. Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja soovivad neile pikki treeningtunde.
Tulemused:
I vanusegrupp
Parimad tüdrukutest: Kellin Pihlakas (50m vabalt 42.22; 50m rinnuli 39.11) ja Kriste Kaaret
(50m selili 53.57).
Parim poistest oli Igor Zahhartšuk (50m vabalt
47.95; 50m rinnuli 1.02.20 ; 50m selili 56.16).

II vanusegrupp
Parimad tüdrukutest: Kertu-Liis Roosmann
(100m vabalt 1.51.74) ja Aveli Vellerind (100m
rinnuli 2.08.03; 100m selili 2.14.03).
Parimad poistest: Oleg Solovjov (100m vabalt 57.07; 100m selili 1.09.68)
jaTõnis Vesiaid (100m rinnuli 1.42.13).
III vanusegrupp
Parim naistest oli Kerli Kuusk (100m vabalt 1.35.02;
100m rinnuli 1.41.88; 100m selili 1.40.81).
Parim meestest oli Märt Uuemaa (100m vabalt 1.02.13; 100m rinnuli 1.19.32; 100m selili 1.15.44).
IV vanusegrupp
Parim naistest oli Hille Viik (100m rinnuli
2.14.72; 100m selili 2.31.89).
Parimad meestest: Raivo Uukkivi (100m vabalt 1.10.80; 100m selili 1.33.77) ja Tarvo
Kaaret (50m rinnuli 42.22).
V vanusegrupp
Parimad naistest: Anu-Helju Täär (50m vabalt
1.15.50), Urve Kuusk (50m rinnuli 55.66) ja
Malle Vaht (50m selili1.08.84).
Parim meestest oli Antti-Pekka Mustonen
(50m vabalt 37.50; 50m rinnuli 43.24; 50m
selili 53.78).

Alates 16. aprillist 2007.a olen mina uus Rae
Sõnumite toimetaja.
Selle ametikoha vastuvõtmine tähendas
mulle suurt väljakutset, sest hästi funktsioneeriva ajalehe toimetamine on osalt kerge , kuid
teisalt vastutusrikas ja suurt pühendumist nõudev ülesanne.
Hariduselt olen peagi saamas juristiks, nimelt õpin viimasel kursusel õigusteadust.
Elu on pakkunud mulle võimalusi töötada nii avalikus kui ka erasektoris, kuid
meeldivani jõudmiseni on kulunud aega ja
katsetusi.
Meediasfäär on mind alati lummanud ja
selle „õige“ äratundmiseni olen jõudnud alles
viimastel aastatel.
Annan endast parima, et Rae Sõnumid
jääks paljuloetavaks ning huvitavaks ajaleheks.
Meeldiva koostööni!
Styna Eerma
Toimetaja

Jüri Spordihoone
pakub tööd

koristajale,
hooldustehnikule,
areenimeistrile.
Töötasu kokkuleppel.
Info telefonil 52 13 893

Ohvriabitöötaja võtab
kliente vastu E, K, R- kell 912 ja 13-16, tel. 600 6204.
Ida-Harju ohvriabikeskus asub
Maardus, Noorte tn. 9 ning
Jüri konstaablipunktis (Aruküla tee 9, Jüri) iga kuu teisel
teisipäeval kell 15:00 – 17:00
Oma murest võib kirjutada
meiliaadressile oksana.
sviridenko@ensib.ee
Oksana Sviridenko, sotsiaalkindlustusameti ohvriabiosakonna peaspetsialist
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24. aprill 2007 nr 25

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade ja ülereostustasu
kehtestamine Jüri, Lagedi ja Vaida alevikus ning nende alevike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatud ja piirnevates külades
Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 14, Rae Vallavolikogu 21.
märtsi 2006 määrusega nr 15 kinnitatud Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrast, Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007
määrusega nr 50 kinnitatud Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine, Rae Vallavolikogu 11. aprilli 2006 määrusega nr 19 kinnitatud Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee
reostusnäitajate piirväärtuste ja saastegruppidesse jaotuse ning võttes aluseks AS
ELVESO 15. veebruari 2007 taotluse nr 55, Rae Vallavalitsus
määrab:
1. Kehtestada alates 01. augustist 2007 vee-ettevõtja AS ELVESO Jüri, Lagedi
ja Vaida aleviku ning nendega piirnevate külade teeninduspiirkonnas järgmised
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad:
1.1 Tavaklient: (korter, eramu, korteriühistu, vallavalitsus, valla kultuuri-, haridus- ja tervishoiuasutus), ühik: krooni/m³
ilma käibemaksuta koos käibemaksuga
Veevarustus
9,55
11,27
Heitvee ärajuhtimine 11,72
13,83
Kokku:
21,27
25,10
1.2
Äriklient: (juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja), ühik: kr./
m³
Veevarustus
21,00
24,78
Heitvee ärajuhtimine
ülereostuse tasu kokku k/ta kokku k/ga
Saastegrupp:SG-1
26,60
0
26,60
31,29
MÄÄRUS
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SG-2
27,00
0
27,00
31,86
SG-3
27,30
0
27,30
32,21
SG-4
27,30
8,19
35,49
41,88
SG-5
27,30
13,65
40,95
48,32
SG-6
27,30
40,95
68,25
80,54
SG-7
27,30
54,60
81,90
96,64
SG-8
27,30
81,90
109,20
128,86
Äriklientide reo- ja sademevee suhtes kehtib üldjuhul saastegrupp SG-3, kui
klient või vee-ettevõtja ei tõesta kuuluvust mõnda teise saastegruppi.
Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt kuni viiekordset SG-8 suhtes kehtestatud ülenormatiivse reostuse tasu vastavalt Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra § 4 lõikes 8 toodud regulatsiooni
alusel.
2. Kehtestada hinnavalem veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise teenuse hindadele aastateks 2009 – 2013.
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
H i n n a x1=2008.a. x2=x1+y2 x3=x2+y3
muutus hind+y1

01.01.2012
x4=x3+y4

01.01.2013
x5=x4+y5

Kus: x1; x2; x3; x4; x5 - vastavate aastate hind
y1; y2; y3; y4; y5 – tarbijahinnaindeksi muutus.
Tarbijahinnaindeksi muutuseks võetakse Statistikaameti poolt ametlikult avaldatud tarbijahinnaindeksi muutus. Muutuse arvestusperioodina kasutatakse 12
kuud kvartali lõpuni, mis lõpeb 6 kuud enne uue hinna kehtestamist.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Harju Ekspress 2 korda nädalase vahega, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär

määrab:
10. aprill 2007 nr 51

Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruse nr 18 „Rae valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine

1. Muuta Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruse nr 18 § 5 lõige 2 järgmises sõnastuses: „Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused ja saastegruppidesse jaotus on kinnitatud Rae Vallavolikogu
11. aprilli 2006 määrusega nr 19“.
2. Käesolev määrus jõustub 14. aprillil 2007.

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1 ja „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 10 lõikest 1, Rae Vallavolikogu

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
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määrab:

08. mai 2007 nr 53

Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määruse nr 41 “Rae valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine” muutmine
Lähtudes “Jäätmeseaduse” § 66 lõikest 2, § 71 lõigetest 1 ja 2, “Pakendiseaduse” § 15 lõikest 1, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punktist 365, Rae Vallavolikogu

§ 1. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004 määrusega nr
41 kinnitatud “Rae valla jäätmehoolduseeskiri” punkt 60 ja kinnitada Rae valla jäätmehoolduseeskiri uues redaktsioonis (Eeskirjaga saab tutvuda Rae valla
veebilehel toim.).
§ 3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 3. Käesolev määrus jõustub 12. mail 2007.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS
Jüri

08. mai 2007 nr 54

Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruse nr 16 „Rae valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ muutmine
Lähtudes “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 6 lõikest 1 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu

määrab:
§ 1 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 16
kehtestatud „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ §
10 lõige 4.
§ 2 Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 3 Käesolev määrus jõustub 12. mail 2007.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Lagedi alevik Kuuse 2, 2A ja 4A kinnistud
ning lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. aprilli 2007
korraldusega nr 519
• Rae küla Vana-Viskari kinnistu ja
lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 259
• Rae küla Uus-Viskari ja Sepa-Rae 1 kinnistud ning lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 258

VALLAMAJA
• Patika küla Keldrimäe, Põllu ja Hiio 2 kinnistud ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 260
• Vaidasoo ja Patika küla Peenra, Peenrapõllu ja Leppsalu kinnistud
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 257
ja järgmise detailplaneeringu algatamise
otsuse kehtetuks tunnistamisest:
• Patika ja Vaidasoo külas asuva Leppsalu
kinnistu
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 256

Huvitavad lahendused
Teie unistuste kodu
projekteerimiseks!

Arhitektuurne projekteerimine
Aarius Projekt
GSM +372 52 11 099
tonu@aarius.ee
www.aarius.ee

RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
• Lagedi alevik Kuuse 2, 2A ja 4A kinnistud
ning lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03. aprilli 2007 korraldusega nr 519
• Rae küla Vana-Viskari kinnistu ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 259
• Rae küla Uus-Viskari ja Sepa-Rae 1 kinnistud ning lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 258
• Patika küla Keldrimäe, Põllu ja Hiio 2 kinnistud ja lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 260
• Vaidasoo ja Patika küla Peenra, Peenrapõllu ja Leppsalu kinnistud
Algatatud Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 257
• Järveküla küla Sylvia 5 ja 13 kinnistud
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 267
• Vaida alevik Saare põik 5 ja 5A kinnistute ja
nende lähiala
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 268
• Järveküla küla Uuesuitsu kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 269
• Järveküla küla Pajuniidu kinnistu
Algatatud Rae Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 270

järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:
• Järveküla küla Siimu 1 kinnistu Kehtestatud Rae
Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 264 Siimu
1 kinnistu 10 826 m2 suurusele maa-alale on kavandatud 1 äri (30%)- ja tootmismaa (70%) sihtotstarbega krunt autoremonditöökoja ehitamiseks, 1 tootmismaa (100%) sihtotstarbega krunt metallitöökoja-lao ehitamiseks ja 1
transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsutee laiendamiseks.
• Vaskjala küla Vesiroosi 10B kinnistu
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 265
Vesiroosi 10B kinnistu 4951 m2 suurusele maa-alale on kavandatud 2 üksikelamu (pereelamu) krunti.
• Vaskjala küla Uus-Mustimäe kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 08. mai 2007 otsusega nr 266 Uus-Mustimäe kinnistu 7,58 ha
suurusele maa-alale on kavandatud 6 elamumaa
ja maatulundusmaa sihtotstarbega krunti üksikelamute ehitamiseks, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt puurkaevule, 1 transpordimaa sihtotstarbega krunt juurdepääsuteede rajamiseks, 2 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti üldkasutatavaks
puhke- ja virgestusmaaks. Lisaks on ette nähtud
6 elamumaa sihtotstarbega ehitusõiguseta krunti naaberala elamumaa kruntide laiendamiseks.
ja järgmise detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamisest:
• Patika ja Vaidasoo külas asuva Leppsalu kinnistu
Tunnistatud kehtetuks Rae Vallavolikogu 10. aprilli 2007 otsusega nr 256
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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 (telefonil) 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.
Eelneval viiel aastal
valla sarnasel konkursil
esikoha saanud objekte
kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest kohta
igas kategoorias
autasustatakse tänukirja ja
mälestusesemega.
Ootame rohket osavõttu!!!
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10. aprill 2007 nr 50

Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruse nr 15 „Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord“
muutmine
Lähtudes „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 14 lõikest 2 ja
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, AS ELVESO
15. veebruari 2007 taotlusest nr 55, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Täiendada Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruse nr 15 paragrahvi 3 lõikega 4 järgmises sõnastuses: „Enne liitumislepingu või teenuse osutamise lepingu sõlmimist ajutise või ehitusaegse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind määratakse kokkuleppeliselt
vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitava lepinguga“.
2. Muuta § 4 lõiget 7 järgmises sõnastuses: (7) Reovee ärajuhtimise
teenuse hind ülereostuse puhul kujuneb kehtestatud reovee ärajuhtimise teenuse hinna korrutamisel ülenormatiivse reostuse puhastamise
koefitsiendiga. Koefitsiendid saastegruppide lõikes on toodud järgnevas tabelis:
Saastegrupp
SG-1
SG-2
SG-3
SG-4
SG-5
SG-6
SG-7
SG-8

Koefitsient, mida rakendatakse ülenormatiivse reostuse puhastamiseks tehtavate kulude katmiseks
1,0
1,0
1,0
1,3
1,5
2,5
3,0
4,0

3. Muuta § 4 lõiget 3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“(3) Tavaklientide reo- ja sademevee suhtes kehtib üldjuhul saastegrupp SG-2, kui vee-ettevõtja või klient ei tõenda reovee reoainesisalduse kontrolli tulemusena kliendi reo- ja sademevee kuuluvust mõnda teise saastegruppi vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 7 ja 8.”
4. Muuta § 4 lõike 8 sõnastust ning kehtestada uueks sõnastuseks: „(8)
Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt kuni viiekordset SG-8 suhtes kehtestatud ülenormatiivse reostuse tasu järgneva regulatsiooni alusel:
1) klient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mis ületavad vähemalt
ühte saastegrupile SG-8 kehtestatud piirväärtust järgmiselt:

MÄÄRUS
Jüri

10. aprill 2007 nr 52

Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määruse nr 9 “Rae valla avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisa 2 muutmine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punktidest 361 ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae
Vallavolikogu
määrab:
§ 1. Teha Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määruse nr 9 “Rae valla
avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” lisas 2 “Rae valla heakorraeeskiri” alljärgnevad muudatused:
(1) muuta lisas 2 punkti 20.5 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“20.5. tuleohtlikul ajal metsa ja muu taimestikuga kaetud alal on keelatud:

RAE SÕNUMID
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1.1. koefitsient 1,5 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 1,5 korda;
1.2. koefitsient 2,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 1,6-2,0 korda;
1.3. koefitsient 3,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 2,1-3,0 korda;
1.4. koefitsient 4,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 3,1-4,0 korda;
1.5. koefitsient 5,0 rakendub kui SG-8 kehtestatud piirväärtus on ületatud üksiknäitaja osas kuni 4,1-5,0 korda;
1.6. Kui SG-8 piirväärtusi ületatakse mitme komponendi osas, siis kohaldatakse koefitsienti, mis vastab piirväärtust enam ületavale näitajale;
1.7. Juhul kui SG-8 piirväärtust ületatakse kliendi poolt kalendriaasta
jooksul esmakordselt võib vee-ettevõtja loobuda ettenähtud sanktsiooni rakendamisest või kohaldada sanktsiooni osaliselt vaid juhul, kui
klient tõendab ära erandolukorra ja esitab edaspidise analoogse olukorra vältimiseks ettevõetud abinõude plaani. Igal järgneval ületamisel ei ole vee-ettevõtjal õigust sanktsiooni rakendamata jätta ega rakendada seda vaid osaliselt.
2) klient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mille suhtes ei ole kasutamise eeskirjas või keskkonnaministri määruses piirväärtust kehtestatud või omamata vee-ettevõtja poolt väljastatud vastuvõtutingimusi
käesolevas punktis käsitletud reoainete vastuvõtmiseks või vastuolus
nimetatud vastuvõtutingimustega rakendatakse heitvee vastuvõtul teenuse hinnana viie kordset saastegrupile SG-8 vastavat hinda.
3) Vee-ettevõtjal on õigus lõpetada kliendile vee andmine või lõpetada reovee vastuvõtmine juhul kui:
1.1. reoainete kontsentratsioon ühiskanalisatsiooni juhitavas heitvees
ületab saastegrupile SG-8 omistatud piirväärtusi ükskõik millise komponendi osas rohkem kui 5 korda ja kirjeldatud kontsentratsiooniga
heitvesi ohustab otseselt ühiskanalisatsiooni süsteemi, seadmeid, keskkonda või ühiskanalisatsiooni teisi kasutajaid;
1.2. reovesi sisaldab käesoleva lõike punktis 2) kirjeldatud reoaineid,
mis ohustavad otseselt ühiskanalisatsiooni süsteemi, seadmeid, keskkonda või ühiskanalisatsiooni teisi kasutajaid.
5. Lisada § 6 lõike 1 puntides 1, 2 ja 3 sätestatud lausete lõppu sõna
“või”.
6. Rae Vallavalitsusel tagada Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra tervikteksti avaldamine uues
redaktsioonis.
7. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
8. Käesolev määrus jõustub 14. aprillil 2007.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

kulu põletamine,
rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine,
suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või
selle jäänused;
lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
raiejäätmete põletamine;
muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.”
§ 2. Rae Vallavalitsusel tagada Rae valla heakorra eeskirja tervikteksti avaldamine uues redaktsioonis.
§ 3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 4. Käesolev määrus jõustub 14. aprillil 2007.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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REKLAAM

Tänavakivide
paigaldus,
Äärekivide
paigaldus,
Haljastus.
Tuurmaa OÜ
58118322
www.tuurmaa.ee

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

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

• 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

Eesti juhtiv logistikalahendusi pakkuv ettevõte AS Smarten
Logistics avas äsja uue logistikakeskuse Rae vallas, kuhu ootame
tööle tublisid ja teotahtelisi

Laotöötajaid
kaupa vastu võtma, komplekteerima ja väljastama.
Kui oled tubli, kohusetundlik füüsilist ja vahetustega tööd mitte pelgav
inimene, siis tule vestlema ning tutvuma meie tegemiste ja
toimetustega.
Pakume äsjavalminud kaasaegset töökeskkonda, positiivseid ja
tegusaid igas vanuses töökaaslasi ning palju tööd. Kindlustame Sind
tööriietega ja kompenseerime osaliselt sooja söögi meie pea valmivas
söögitoas.
Tudengitele pakume ka võimalust töötada osalise tööajaga.
Ootame Sind Rae vallas, Rae külas, AS-is Smarten Logistics
tööpäeviti kl 9.00 - 17.00. Lepi aeg kokku või küsi lisainfot:
Anne 6135 800, 5266949.

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






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.
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KULTUUR

15. aprillil toimus Rae Kultuurikeskuses Harjumaa Täiskasvanute Teatrifestival 2007.
Osalesid näitetrupid Kernust, Jõelähtmest,
Raasikult, Maardust ning Viimsist.
Näitetrupp «Jõelähtme» etendas Maie
Ramjalg´i lavastajakäe all Urmas Lennuki
Kadunud kindapoodi. Žürii, kuhu kuulusid
Vendo Peebo , Katrin Raud ja Joonas Parve
pidasid Jõelähtme näitegrupi etendust parimaks repertuaarivalikuks.
Raasiku Lustiringi etendus Marionettnukud (Tiia Selli), mille lavastas Helle Vaga, hindas žürii parimaks draama helikujunduse osas.
Muusikali SNOOPY !!! (Charles M.
Shultz, muusika Larry Grossman) esitanud
Komose näitetrupp Viimsist viis koju
parima etenduse, parima muusikalise lahenduse ja parima tehnilise lahenduse tiitli.
Muusikali lavastas Rünno Karna ja muusikajuhiks oli Kalle Erm.
Kernu Rahvamaja etendatud Wilhelm
Mejo kahevaatuseline nali Kolmandal korral, mille lavastas Kaja Kaasik, hindas žürii parimaks komöödiaks. Lisaks sai etendus
parima draama lavakujunduse tiitli.
Parimaks lavastuseks hindas žürii teater-stuudio «Veer & Spaga» Maardust eten-

Teater-stuudio ”Veer & Spaga” liikmed võidutorti lõikamas.

dus Lind Gamajuni laulud (Olga Part, muusika Irina Petšegina). Etendus sai ka parima
kostüümi ja ansambli tiitli osaliseks.
Komose näitetrupi liige - Lenna Kuurmaa (Peppermint Patty) pälvis parima naisosatäitja tiitli.
Parimaks meesosatäitjaks tunnistati Ka-

lev Keso (Sass) Raasiku Lustiringist.
Kõrvalosatäitjatest parimateks hinnati
Merle Beljäev (toatüdruk Tiine) Kernu Rahvamaja näiteringist ning Kaupo Parve (konstaabel) näitetrupist „Jõelähtme“. Parimaks
üllatajaks oli Kaisa Rembel (Woodstock)
Komose näitetrupist.

Jüri raamatukogu võõrustas kolleege
20. aprillil külastasid Jüri raamatukogu
Eesti Hoiuraamatukogu direktor Vaiko
Sepper ja hoiuraamatukogu filiaali Eesti
Pimedate Raamatukogu kollektiiv.
Alljärgnevaga soovib Eesti Pimedate Raamatukogu direktor Priit Kasepalu teavitada Rae
valla elanikke vaegnägijate võimalustest raamatukogu teenuste kasutamisel.

Kirjandusega saab kursis olla ka siis,
kui lugeda ei näe
Eesti Pimedate Raamatukogu on raamatukogu, mis valmistab ja laenutab nägemispuudega inimestele helikassettidele ja CDplaatidele loetud tekstiga raamatuid ning helikassettidel ajalehti-ajakirju, samuti punktkirjas trükiseid.
Kuna lugejaid on koolieelikutest saja-aastaseni, arvestatakse, et raamatuvalik sobiks
erineva kirjandusmaitsega inimestele. On romaane, jutukogusid, reisikirju ja populaarteaduslikku kirjandust. Infot kogus olevatest raamatutest saab elektronkataloogist Urram, laenutustelefonilt 6 748 212 ja kodulehelt www.
epr.ee. Raamatuid on võimalik laenata kas vahetult Tallinnas Tondi 8a asuvast raamatukogust, tellida posti teel või Jüri raamatukogu
kaudu.
Heliajalehed-ajakirjad “Terviseleht”, “Vi-

devik”, “Eesti Naine” ja “Elukiri” saadab Pimedate Raamatukogu aga huvilistele postiga
koju. Pärast kuulamist saadavad kuulajad kassetid raamatukogule tagasi. Nii raamatute kui
ka heliajalehtede-ajakirjade postiga saatmine
on tasuta.
Palume Rae valla raamatuhuvilistel, kes
nägemise puudumise või olulise languse tõttu tavakirjas teksti lugeda ei näe, kuid heliraamatuid ja -ajalehti kuulata sooviksid, pöördu-

da Eesti Pimedate Raamatukokku või Jüri raamatukokku.
Kui Teil on sugulasi, sõpru või tuttavaid,
kes vallalehte lugeda ei näe, võiksite neile siin
loetust rääkida. Võib-olla nad veel ei tea, et
nägemispuudest hoolimata on neilgi võimalik
kirjanduse ja ajakirjandusega kursis olla.
Priit Kasepalu,
Eesti Pimedate Raamatukogu direktor
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Õpioskuste olümpiaad
13. aprillil toimus Jüri Gümnaasiumis esmakordselt Rae valla koolide: Lagedi, Vaida ja
Jüri Gümnaasiumi kolmandate ja neljandate klasside õpioskuste olümpiaad. Õpioskuste olümpiaadi eesmärgiks oli valmistada ette
oma valla õpilasi maakondlikuks õpioskuste
olümpiaadiks ja tunnustada tublimaid.
Olümpiaadi avasid Jüri Gümnaasiumi direktor
Maria Tiro ja õppealajuhataja Anne Kloren, kes
oli ka antud ürituse üks organisaatoritest.
Võistkonnad moodustati loosi alusel enne
olümpiaadi algust. Võistkondi oli kokku 12,
igas võistkonnas 5 liiget, nii kolmandatest kui
neljandatest klassidest. Kõik 13 küsimust oli
ülesehitatud erinevate teatmeteoste kasutamisele, erinevatel teemadel, näiteks: funktsionaalne lugemine, Rae valla ajaloo tundmine, maa-

ilma linnade ja rahvaarvu välja kirjutamine, harjutused õigekirjale, orienteerumine plaani järgi kaubanduskeskuses jne. Ülesannete lahendamisel oli võimalus kasutada ka arvutit. Töö
lahendamise aeg oli 1 tund ja 45 minutit.
Tulemuste selgitamise ajal, oli õpilastel
võimalus kasutada Jüri Spordikompleksi ujulat ja raamatukogu.
Rae valla õpioskuste olümpiaadi tuli lõpetama Rae vallavanem hr. Raivo Uukkivi.
Auhinnati 6 parimat võistkonda, tänati valla õpetajaid, kes osalesid žüriis ja kõikidele
jätkus ka maiustamist.
Antud õpioskuste olümpiaadi korraldajad
said väga positiivse tagasiside nii õpetajatelt
kui ka õpilastelt.
Anli Vahesalu
Varje Malsroos

Kultuurikeskuses
tervitati tänavusi
abituriente
25. aprillil toimus Rae Kultuurikeskuses
vallavalitsuse pidulik vastuvõtt tänavustele abiturientidele. Lõpuklasside õpilasi
tervitas vallavanem Raivo Uukkivi, kes
manitses lõpuklasside õpilasi mitte kiirustama ning soovis otsustusvõimet ja
kainet meelt õige otuse tegemiseks edasise haridustee valikul. Vallavalitsuse otsusega saab iga gümnaasiumi lõpetaja
preemiaks 2000 krooni.

Aiasepp OÜ

Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
kutsub
kutsub

*Haljastuse projektid ja teostus
*Tänavakivide paigaldamine
*Aia piirete rajamine
*Aedniku hooldusplaani koostamine ja tööd

ahemikust 1991- 2007 )
ötajaid (ajavtöötajaid
kõiki tökõiki
sevanemaid
p
a
l
g
n
i
n
(ajavahemikust
1991- 2007 )
uunil 2007.a. kell 9.00
2
ning. jlapsevanemaid

2. juunil 2007.a. kell 9.00

Info ja kontakt
tel. 536 14440

Oma osalemisest teatage: tel 6 0 8 5 2 4 3 v õ i
kool@jyri.edu.ee hiljemalt 25.maiks.

www.jyri.edu.ee

Oma osalemisest teatage: tel 608 5243 või
kool@jyri.edu.ee hiljemalt
25.maiks.
www.jyri.edu.ee
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Ülevaade Falcki patrullekipaažide tegevusest
Erakorralised sündmused

lis olnud meesterahvas anti kohale kutsutud
politseile üle.

 6. aprillil teatati ekipaažile tulekahjust Jüris, Aaviku teel. Põles kahekordse eramu esimene korrus. Kohale saabunud tuletõrje ja kiirabi
võtsid asja oma kontrolli alla. Põleng kustutati,
kui eramu oli muutunud elamiskõlbmatuks.

 20. märtsil märkas ekipaaž , et Vana-Tartu mnt. 37 maja ette pargitud auto Niva kütusepaagist tõmmatakse voolikuga bensiini kanistrisse. Ekipaaž poolt peeti kütust varastanud
isikud kinni ja andis üle politseile. Kannatanu
tegi politseile ka avalduse varguse kohta.

 10. aprillil helistas ekipaažile sotsiaaltöötaja ja teatas, et tema autost põgenes 10-aastane poiss, kelle ta pidi viima Tallinnasse psühhiaatriahaiglasse. Poiss põgenes vahetult pärast autosse istumist Patika kandis. Ekipaaž
teavitas sellest koheselt ka naaberpiirkonna
ekipaaži ja lisaks ka politseid. Vaatamata otsingutele poissi leida ei õnnestunud.
 14. aprillil helistas ekipaažile Lagedi elanik ja teatas, et on toimunud sissemurdmine.
Ekipaaži saabudes selgus, et sisse oli murtud
keldrisse, lõhutud oli kaks ukselukku ja varastatud jalgratas. Keldril puudus signalisatsioon.
Ekipaaž soovitas kannatanul kirjutada politseile varguse kohta avaldus.

Politseile üle antud õigusrikkujad
 6. aprillil helistati ekipaažile ja paluti abi
Ehituse 20, kus kortermaja keldris pidi käima
jooming. Patrulli kohale saabudes, koheselt keldrisse siseneda ei õnnestunud kuna uks oli lukus
ja avati alles mõne minutilise koputamise peale.
Keldris viibinud kolm noormeest olid silmnähtavalt purjus ja keeldusid lahkumast nii majaelanike kui ka ekipaaži korraldustel. Noormeestele
kutsutud politsei, kellele nad sai üle antud.
 7. aprillil tuli Tammiku poe juures ekipaaž juurde taksojuht, kes palus ekipaaži abi
kliendiga probleemi lahendamisel. Ilmnes, et
alkoholi joobes klient keeldus arvet tasumast
ja lisaks veel oksendas taksosse. Kinnipidamisel osutas purjus meeskodanik ekipaazile
füüsilist vastupanu ja oldi sunnitud kasutama
erivahendeid. Kinnipeetud meeskodanik anti
üle kohale kutsutud politseile.
 10. aprillil helistas Jüri elanik ja teatas, et
maja hoovi sõitis sõiduauto Audi, mille juht
on ilmsete joobetunnustega. Patrull saabus kohale ja pidas sõiduki maja juures kinni. Kontrollimisel ilmnes, et sõiduki juht oli tõepoolest joobetunnustega ja ei omanud mingeid dokumente enda ega ka auto kohta. Kinnipeetu
anti tunnistaja ütluste põhjal politseile üle (ekipaaž sõitmise fakti ei näinud).
 14. aprillil märkas ekipaaž patrullimise
käigus, et Uuetoa talu teel toimub liikluseeskirjade rikkumine. Kollane traktor Volvo sõitis erateel, mis on tähistatud liiklusmärkidega
“eratee” ja “traktori sõidu keeld”. Traktori roo-

 20. aprillil helistati ekipaažile ja teatati,
et Vaida raamatukogus magab purjus mees.
Kohale sõites leidis ekipaaž raamatukogu esimeselt korruselt ratastoolis magava joobes
meesterahva. Isik keeldus hoonest lahkumast,
mille tulemusena anti ta üle politseile.

Avalik kord
 3. aprillil teatati ekipaažile, et Vaida kaupluse juures lamab maas inimene. Kohale jõudes leidis ekipaaž Vana-Tartu mnt.23 kauplusest põrandal magava joobes kodaniku. Ekipaaž toimetas isiku tema elukohta.
 5. aprillil avastas ekipaaž, et vana tankla
territooriumile veetakse veokitega ehitusprahti, maha oli juba kallutatud mitu koormat betoonist jäänuseid ja muda. Selgus, et prahti
veetakse kõrvalolevalt ehitusplatsilt. Ekipaaž
informeeris olukorrast konstaablit, kes lubas
asja seaduslikust uurida.
 5. aprillil helistas Tiigi 3 elanik ja kurtis,
et ühes korteris toimub lärmakas pidu. Ekipaaž sõitis kohale. Lühikese vestluse järel
mõistis korteris elav isik eksimust ja pidu jätkus vaiksemalt.
 6. aprillil tarbis Betooni 4 asuva postkontori juures üks noormees õlut. Noormehele sai tehtud asjakohane märkus ja koju ära saadetud.
 7. aprillil sai ekipaaž juhtimiskeskusest
korralduse sõita Jürisse, Rebase 12 maja juurde, kus maja ukse taga pidi keegi laamendama. Peretütar kurtis, et üks noormees olla tahtnud tema poole peole tulla. Kuna aga teda sinna ei soovitud, siis olla ta hakanud ukse taga
laamendama ja peksma. Noormees sai just vahetult enne patrulli saabumist minema ja tabada teda ei õnnestunud. Kuna antud hetkel
oli olukord maja juures rahulik, siis sai patrull
loa lahkumiseks, ent tegi siiski öö jooksul antud maja juures mõned patrullringid.
8. aprillil helistas naisterahvas ja palus turvatöötajate abi purjus mehe rahustamiseks. Ekipaaž sõitis kohale ja tegeles probleemiga. Naisterahvas ei soovinud kohale kutsuda politseid
ega kirjutada avaldust.
 13. aprillil pidas ekipaaž Skate pargis
kinni noormehe, kes sõitis keelumärgi “mootorratta sõidu keeld” alas. Info edastati polit-

seile, kus kontrolliti isikuandmeid, kõik andmed olid korras ning politsei palus teha noormehele suuline hoiatus.
 14. aprillil pidas ekipaaž Hoidla teel kinni poisi, kes kihutas ATV-ga, juhtimisõigus
puudus. Poisile kutsuti isa järgi. Olukorrast informeeriti politseid, kuid neil ei olnud kedagi
kohapeale saata ning piirduti andmete fikseerimisega ja suulise hoiatusega.
 14. aprillil edastati ekipaažile info, et
Vaidas sõidavad noored ATV-dega ja rikuvad
liikluseeskirju, sõidavad kõnniteedel ja muruplatsidel. Kohale jõudes ei märganud ekipaaž
Vaidas mitte ühtegi ATV-d.
 14. aprillil teatati politseist, et Aleviku tee
3 Hosteli juures kogunevad joobes noored, kes
lisaks lärmavad. Ekipaaž saabudes olid noored juba lahkunud.
 14. aprillil helistati ekipaažile ja paluti
sõita Jüris asuva “Alexela” tankla juurde, kus
pidavat olema purjus meeskodanik, kes lärmab ja segab teisi tankla kliente. Patrull jõudis kohale, kuid ei leidnud sealt kedagi sellist
eest, kes rikuks avalikku korda.
 14. aprillil helistas Jüri valla elanik ja teatas, et Aruküla teel, Jüri bussipeatuses laamendab punases dressis meeskodanik. Väljakutsele reageerinud ekipaaž ei leidnud laamendajat ja märgatavaid laamendamise jälgi.
 16. aprillil teatati, et Jüris, Vana-Aaviku
12 maja õues mängib vali muusika, mis segab
öörahu. Patrulli kohale jõudes oli kõik vaikne
ja rahulik.
 16. aprillil põles Künka 3 maja lähedal
mahajäetud lõke (ilmselt keegi põletas kulu).
Kuna lõke oli mahajäetud ja sellest tulenev
suits kattis pea kogu Jüri, siis kutsuti kohale
Päästeamet, kes lõkke ära kustutas.
 17. aprillil helistas naisterahvas ja teavitas, et Kasemäe tee 9 maja juures on sõiduauto Toyota, mille signalitsioon töötab. Ekipaaž
teavitas sündmusest politseid. Politsei võttis
ühendust autoomanikuga, kes tuli ja lülitas signalisatsiooni välja.
 21. aprillil helistati numbrilt ja teatati lärmist Tartu mnt 39 majas. Ekipaaž sõitis kohale aga kõik oli vaikne.
 21. aprilli teatati, et Vana-Tartu mnt 37 ühes
korteris toimub lärmakas pidu. Muusika on vali ja segab teisi juba hommikust alates. Kohale
sõitnud ekipaažid palusid korteris viibival noormehel muusika vaikseks keerata, mida viimane
ka tegi. Sündmusest informeeriti ka politseid.
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 22. aprillil teavitati juhtimiskeskust Aruküla tee 49 ühes korteris kostuvast lärmist.
Ekipaaž sõitis kohale ja selgitas välja, et korteris oli üks purjus naisterahvas, kes soovis
minema saata purjus tuttavat meesterahvast.
Mees juhatati majast välja.
 22. aprillil helistas kodanik ja teatas, et Lagedi raudteejaamas perroonil jalutab purjus
mees, kellel on käed verised. Ekipaaži kohale
jõudmise ajaks oli mees perroonilt lahkunud.
Helistanud kodanik teatas, et mees läks Betooni 12 asuva Tiina kaupluse juurde. Ekipaaž sõitis kohale ja leidis kirjeldatud noormehe. Mees
oli just poest väljunud ja ähvardas poe ees seisnud noorukeid. Ekipaaži liikmetega käitus mees
agressiivselt ja üritas põgeneda. Kodanik peeti kinni ja rahustamiseks pandi peale käerauad.
Kohale kutsuti politsei ja mees anti neile üle.
Politsei saabudes selgus veel, et mees oli poes
laamendanud ja kaupa põrandale loopinud. Politsei fikseeris toimunu.
 22. aprillil põletati Vaidas, Vana-Tartu
mnt.36 juures kulu. Ekipaaž tegi lõket teinud
kodanikele märkuse ja kustutas lõkke ära.

Muud sündmused
 6. aprillil, sõites mööda Betooni 10 majast, märkasid ekipaaži töötajad, et maja kõrval olev prügikast põleb. Prügikast kustutati
autotulekustutiga.

Politseiteated
 30. märtsil varastati Assaku alevikus Veski teel veoautolt ratas.
 Ajavahemikul 2.-3. aprillini varastati Järveküla külas Tartu maanteel seisnud ekskavaatoritest autoraadiod ning
tööriistu ja tarvikuid.
 2. aprillil varastati Tuleviku teel ettevõtte ruumidest kolm arvutit ning kaks
automakki. Kahju on 60 000 krooni.
 3. aprillil varastati Vaskjala külas
Pärna tänaval sõiduautost automakk ja
kõlarid. Kahju on 3 000 krooni.
 4. aprillil kella 19.55 ajal tekkis Soodevahe külas kahe seltskonna vahel tüli
ning kaklus, mille käigus sai viga 19-aastane Ain ning kahjustati tema sõiduauto.
Juhtunu asjaolud on selgitamisel.
 10. aprillil varastati Karla külas Kibuvitsa teel ehitusobjektilt lasernivelliir. Kahju on 20 000 krooni.
 11. aprillil varastati Järveküla külas Tartu maanteel kanalisatsioonikaevu luuk.
 13. aprillil varastati Jüri alevikus
ettevõtte riietusruumist mobiiltelefon.
Kahju on 6000 krooni.
 13. aprillil varastati Lagedi alevikus Kooli tänava korterist käekott mobiiltelefoni ja dokumentidega. Kahju on
7 620 krooni.

TURVALISUS
 6. aprillil helistati politseist ja edastati info
kohalikult elanikult, et Salu külas seisab kahtlane sõiduauto, mida on vaja kontrollida. Ekipaaž
märkas kohale jõudes numbriteta punast Opel
Kadetti, milles istus noormees. Auto dokumentidena esitas ta Ford Orioni tehnilise passi. Sellekohane info edastati politseile ja kohale saabunud politseipatrull tegeles noormehega edasi.
 8. aprillil avastas ekipaaž Vaida bussijaama juures lõhutud esiotsaga sõiduauto Mazda
Xenos, millel puudusid numbrimärgid. Autost
mõni meeter eemal oli näha maas olevat numbrimärki, mis võib kuuluda Mazdale. Sellekohane info sai edasi antud politseile, kes lubas asjaga ise edasi tegeleda
 9. aprillil helistati ekipaažile AS Falck Eesti Juhtimiskeskusest ja paluti sõita Jüri
Gümaasiumi juurde, kus pidid ringi jooksma lahtipääsenud hobused. Patrulli kohalejõudes olid
hobused võtnud suuna ratsaspordi tallide poole.
Patrull suundus koheselt tallide juurde ja aitas
lahtipääsenud hobused tallidesse ajada.
 16. aprillil märkas möödasõitev autojuht, et
Aruvalla kandis, tankla juures on maanteel allaaetud loom. Kohapeal selgus,et alla oli aetud kits. Ekipaaž teavitas Keskonnainspektsiooni ja jahiseltsi.
 19. aprillil helistati ja teatati, et “Taaramäe” lasteaia ümbruses kihutavad mootoratturid
kihutavad ja häirivad lapsi. Kohale jõudnud

Päästeteenistuse teated
aprilli kuu
 01. aprill Põles kulu Venekülas,
Jüris Väljaku kvartalis ja Pildikülas
 06. aprill Põles elumaja Jüris Aaviku tee 12
 07. aprill Põles kulu Venekülas
 08. aprill Põles kulu Venekülas
 09. aprill Põles kulu Põrguvälja teel
ja Veskitaguse külas
 10. aprill Likvideeriti õlireostus ringteel
 11. aprill Põles traktori kuur Põrguvälja teel
 12. aprill Põles kulu Venekülas
 13. aprill Põles kulu Lagedil
Betooni tänaval
 14. aprill Rae külas oli üks maja
täitunud suitsuga
 15. aprill Põles kulu Lagedil
Jaama tn 14
 16. aprill Kustutati järelvalveta lõke Jüris Aaviku tee ja Ristiku tn. vahel
 18. aprill Põles elumaja Luigel
 19. aprill Põles kulu Vaidas
 20. aprill Põles kulu Ülejõe külas
 24. aprill Põles kulu Suur-Sõjamäe
tänaval
 26. aprill Põles kulu Kurnal
 28. aprill Põles kulu Kurnal
Rae TPS
P.Böckler
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ekipaaž ei näinud ühtegi mootorratturit.
 22. aprillil helistati politseist ekipaažile
ja paluti sõita Vaida bussipeatusse, kus pidavat magama purjus meeskodanik. Kohapeal
selgus, et noormees oli kaine ja heitis lihtsalt
korraks pikali puhkama. Ekipaaž andis tagasiside politseile.
Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaaž 53 32 63 16

OÜ Therm

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

Päästekeskus alustab
kodudes tuleohutusalast
nõustamist
Põhja-Eesti Päästekeskus viib koostöös
päästeametiga läbi kampaania, mille käigus on inimestel võimalik kutsuda koju
päästekeskuse spetsialist, kes annab tuleohutusalast nõu.
Kodukülastused toimuvad inimeste sooviavalduse alusel ning lähtuvad nende individuaalsetest vajadustest. Päästekeskuse spetsialist fikseerib kohapeal olukorra ning koos eluaseme
valdajaga arutatakse võimalike lahendusi kodu
turvalisemaks muutmisel. Külastuste eesmärgiks ei ole inimeste karistamine, vaid tulekahjude ennetamine. Kodukülastusteks saab ennast
registreerida päästeala infotelefonil 1524.
Kampaania eesmärk on koduohutuse suurendamine ning inimeste tähelepanu juhtimine võimalikele tuleohutusalastele puudujääkidele. Päästeamet loodab personaalse nõustamise käigus õpetada inimesi turvaliselt mõtlema ja käituma.
Kõikidele registreerinutele oleme valmis
müüma hinnaga 80 krooni ühik, patareidega
suitsuanduri, millise paigaldame tasuta. Registreerimine on vajalik selleks, et saaksime
varuda piisavalt suitsuandureid. Registreerimine toimub kuni 01 juunini 2007.a. Infotelefonile helistamine on helistajale tasuta.
Rae TPS juhatuse esimees Peeter Böckler
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JÜRIPÄEV 2007
LASTEAEDADE SPORDIPÄEV

Jüripäeva tähistamine algas sellel aastal juba
5 päeva enne kalendrijärgset jüripäeva. Kolmapäeval 18.aprillil tulid Jüri Spordihoonega
tutvuma Rae valla lasteaedade (Taaramäe, Tõrukese ja Pillerpalli) lapsed.
Eesmärk oli anda lastele võimalus sportida ja tutvustada koolieelikutele spordihoone võimalusi ja kodukorda. Omavahel võtsid teatevõistlustel mõõtu viie rühma (2 Taaramäelt ja Tõrukesest ning 1 rühm
Pillerpallist) lapsed. Kokku oli mudilasi tulnud sportima umbes 100. Rõõm oli näha nii
palju lapsi silmade särades sportimas. Kuna võistlused olid väga tasavägised otsustasid kohtunikud välja anda kõikidele lastele
kuldsed šokolaadimedalid, diplomid igale
rühmale ja iga lasteaed sai osavõtu eest kingituseks jalgpalli.
Kui teatevõistlused said läbi, käidi ekskursioonil veel spordihoone teistes spordisaalides. Neist enim meeldis pesamunadele
budosaal, kus kohe hoogne kukerpallitamine
lahti läks. Lausa kahju oli lapsi sundida
budosaalist väljuma, et järgmisele rühmale
ruumi teha.
Spordipäevaga jäid lapsed väga rahule ja
lubasid vanemadki käekõrval sportima tuua.
Lisaks spordipäevale seati spordihoone
fuajeesse üles ka lasteaedade joonistusnäitus,
mis andis väga palju rõõmsaid toone ja tekitas spordihoones koduse miljöö. Lastele anti
koduteele kaasa ka ülesanne, et nad spordipäevast pilte joonistaks.
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3. Jüri Gümnaasium II (Siim Viigand, Indrek Taal, Kai Kristel Ehala, Johanna Türi, Marek Kaldmäe ja Steven Parbo
7.-9. klassi õpilased
1. Jüri Gümnaasium (Ergo Pallo, Erki
Saks, Madis Vainult, Jürgen Pallo, Kätlin
Müür)
2. Lagedi Põhikool (Tanel Sirelbu, Kätlin
Maal, Madis Pertel, Kadri Maal, Kristjan
Aberut ja Kuldar Teinmann)

Täiskasvanud

REEDE 20.Aprill

Reede algas Jüri Gümnaasiumi teatejooksudega Lehmja tammikus. Kõik klassid pidid
välja panema võistkonna ja osalema. Parimad
võistkonnad said kutse õhtusele tõrvikteatejooksule, mis teist aastat järjest toimus Kirikumõisa pargis. Ettevalmistused õhtuseks
sündmuseks pargis algasid juba hommikul.
Uudistajaid oli mitmeid, kes juba varakult end
õhtuseks ürituseks valmis seadsid.
Kirikumõisa parki oli avamiseks kogunenud inimesi paarisaja ringis. Jüripäeva avas
Vallavanem, rääkides ajaloost ja jüripäeva tähendusest eestlaste jaoks.
Ka sellel aastal süüdati Kirikumõisa pargi tiigil Jürituli. Tule süütamise au oli 2006.
aasta tõrvikuteatejooksu võitja võistkonna
„Välk ja Pauk“ liikmeil.

1. Välk&Pauk (Raivi Pettai, Tauri Kaasik,
Helene Piir, Tanel Kaasik, Hendrik Lepik,
Kristi Lepik)
2. Jüri Team (Raul Neimar, Ivar Enok,
Ragnar Kaasik, Indrek Enok, Kätlin Kerner,
Merle Meltsas)
Rändkarikas läks seega teist aastat järjest
Lagedilt pärit võistkonnale Välk&Pauk.
Peale võistlust esines publikule Jüri Gümnaasiumi bänd nimega „J Crash“. Nooremad
pealtvaatajad jooksid lava ette näppu viskama, kuhu nad jäid kuni kontserdi lõpuni. Bändi lõpetamisega ei olnud pidu veel läbi, sest
plaate hakkas keerutama DJ. Noori. Tantsusõpru ei morjendanud isegi järjest tihenev vihmasadu ning meeleldi oleks tantsitud kuni öötundideni. Loodeti, et sarnaseid vabaõhuüritusi ka tulevikus korraldatakse.

LAUPÄEV, 21.aprill

Kogu öö sadas vihma ja ka hommikul ei katkenud vihmasadu vaid asendus ajapikku lörtsiga, seetõttu otsustasid korraldajad noorte jalgpalliturniiri edasi lükata järgmisele laupäevale.
Viletsa ilma tõttu jäid ära ka staadionil toimuma pidanud kogupere murumängud.
Õnneks aga said toimuma jüripäevale pühendatud Korvpalliklubi Rae Koss korvpalliturniir ja malesimultaan.

Tõrvikuteatejooksud.

Tõrvikuteatejooksudest võttis ühtekokku
osa 8 võistkonda. Enim osavõtjaid oli kõige
nooremas vanuseklassis, kokku 4 võistkonda.
Põhikooli esindas 2 võistkonda ja ka täiskasvanud panid välja 2 võistkonda.

Võitjad

4.-6. klassi õpilased
1. Jüri Gümnaasium (Kelly Vainlo, Anete
Angerjas, Liisa-Marie Ruudna, Gert Lai, Joseph Saliste ja Karl Veskus)
2. Lagedi Põhikool (Liis Kass, Risto
Aitsen, Maksim Vronski, Kadri Maal, Erik
Kauge, Kristjan Ainumäe)

Lapsed said budosaalis trallitada koos külla tulnud Pipiga. Pilt Pipi
Esile tuleks tuua ka kolme tantsutrupi (KK
Rae Koss tantsutüdrukud, Lagedi line dance
ja Vaida) tublisid tüdrukuid ning nende juhendajaid.
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KK Rae Koss jüripäeva korvpalliturniir:
Korvpalliturniiril osalesid: KK Rae Koss
(esindusmeeskond), Kalev II (BC Kalev/
Cramo duubel meeskond, Kuremaa ( I liiga
võiskond) ja Rae Koss FM (Rae kossu farm
meeskond)
Tulemused:
Kalev II : Rae Koss FM
Rae Koss : Kuremaa
Rae Koss : Kalev II
Kuremaa : Rae Koss FM
Kalev II : Kuremaa
Rae Koss : Rae Koss FM
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NOORED
3. Rae Koss
4. Rae Koss FM

5p
3p

-7
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Pärast mängu tõdes Kanep, et nooremate
maletajatega on tööd tehtud ja päris huupi ei
mänginud keegi. Lisaksin ,et maleringi tunnid
toimuvad nii Lagedil kui ka Jüris; loodan, et
varsti on ka Rae vallal males mõned kõvemad
tegijad.

63:40
69:64 (2.la)
43:55
72:52
54:59
59:50

Võrdselt said turniiritabelisse punkte kolm
esimest meeskonda Rae Koss, Kalev II ja Kuremaa. Võitja selgitamiseks arvutati välja korvide vahe. See andis võidu Kalev II meeskonnale, teise koha sai Kuremaa ja kolmanda kohaga pidid paraku leppima võõrustajad.
1. Kalev II
5p
+7
2. Kuremaa
5p
0

21.aprillil toimus jüripäeva raames Jüri
Spordihoone aeroobikasaalis malesimultaan
Malesimultaani andis kolmekordne Eesti meister Meelis Kanep. Mängiti 14-l laual.
Mängijaid oli nii Jürist , Lagedilt kui ka
Kiilist. Kahjuks keegi malemeistrit ei võitnud ega suutnud ka viiki mängida, seega
jäi seis 14: 0.

Henri Ausmaa
Rae valla Spordikeskus

Rõõmus laps toob päikese päeva
Kui Jüris ringi liikuda, siis noorte emade omavaheline jutt tiirleb sageli lasteaiakohtade ümber: kes lasteaeda saab, kes mitte, kes millal
Jürisse kolis, kes kuidas lasteaiajuhatajaid
mõjutanud on ja ikka nii edasi...
Selge on see, et iga ema vaatab probleeme oma
mätta otsast ja igaühel on oma õigus. Aga mida teha siis, kui lasteaeda ei saa, hoidjat ei ole
või hoidjale oma last ei usaldata. Midagi toredat saab oma lapsele ikkagi pakkuda.
Minu poeg saab suvel kolmeseks ja alustab sügisest igapäevast lasteaiaelu, aga selja
taga on tal maruvahva lapsepõlv.
Mida tal polnud: mängutuba, kus sõpradega halva ilmaga kohtuda, beebide võimlemist, koerapabulatevaba mänguplatsi ja rohkem puudujääke ei tulegi meelde.
Aga mida tema kolme esimesse eluaastasse toredat mahtus? Nimekiri on pikk ja vabas
järjekorras kirja pandud – kõik tegevused ja inimesed on olnud meie elus ühtmoodi olulised.
Meil tekkis tore „liivakastiemade-laste”
grupp. See oli meile meile (minule-pojale) uute
tutvuste soetamise koht. Seal said räägitud
need argised Pampersi, haiguste, lapse arengu
ja muud eluväärtuste jutud. Minu poeg leidis
endale oma elu esimesed sõbrad, mina sain endale omad.
Võtsime võimalusel osa kõikidest vahvatest üritustest kultuurikeskuses ja mujal Jüris–
näitemängud, laululaste kontserdid, jüripäev,
perepäev, klunker ning palju muud. Need üritused on andnud võimaluse meil terve perega
koos olla.
Jüri kirikumõisa park – mina emana nägin
vaid vigu, mis kõik võiks parem olla, aga lapsele meeldib seal isegi täna, kui pooled atrakt-

sioonid ammu lõhutud. Kõige tähtsam on see
armas tükike loodust, pardid ja sõbrad…
Aeg-ajalt oleme peale Tammikus tuuritamist hoopis hobuseid vaatamas käinud – see
on vahva. Ega me talli ei ole julgenud minna,
aga väljas koplis oleme hobuseid isegi silitada saanud.
Jüri raamatukogu – alguses oli see eriline sündmus teisest küla otsast kas vankri
või rattaga raamatukokku sõita, aga nüüd on
raamatukogu meile juba väga tuttav-meeldiv koht. See on mõnus paik. Eriti meeldib
pojale põrandavaip ja kott-toolid. Alati soovib poeg Jüri koolimajja astudes ka raamatukogu külastada, et seal mõnusalt aega veeta ja raamatukogutöötajad on väga lahked ja
lapsesõbralikud.
Peale aastaseks saamist liitusime beebikooli ehk mängutunniga, mida viib läbi õpetaja Külli Lepland. Aastakese saime oma “liivakasti sõpradega” koos laulda, aga sõbrad
läksid peagi lasteaeda, kus neil juba tunniplaaniski muusikatund sees on. Meie käime siiani
uute sõpradega laulmas ja tantsimas. Tänu sellele tunnile ei võõrasta tulevased lasteaialapsed lasteaias olemist ega võõraid inimesi.
Siis veel loovustuba. Tundsin lapse kasvades, et soovin talle midagi rohkem pakkuda, kui Rae vallas tolleks hetkeks tegevusi oli.
Ja suutsingi “välja võluda” ühe omalaadse tegevuse ja toreda inimese. Loovustuba alustas
Jüris tegutsemist 2006. aasta kevadel. Alguses saime võimaluse tegutseda Jüri Noortekeskuses, aga 2006. aasta sügisest jätkasime Jüri
Gümnaasiumis.
Christina Lään on meile tore õpetaja olnud algusest peale. Tänavuseks aastaks on
meie grupiliikmed vahetunud, paljud lasteae-

Loovustuba tegutseb 21. mail kell 10.30
Jüri Gümnaasiumis klassis nr 217.
Tunnid toimuvad üle nädala – hoidke end
kursis www.loovustuba.ee
Hinnakiri:
Üks laps: 90 krooni
Kaks last ühest perest: 140 krooni
Kolm last ühest perest: 150 krooni
* maksta saab ülekandega ja ka koha
peal.
Kaasa tuleb võtta vahetusriided ja käterätik,
pisematele lutt, et värvid suhu ei läheks.
Registreerida ingrid.pukk@gmail.com
või 56636622 Ingrid Pukk või www.
loovustuba.ee kontaktidel.
Kohtumiseni!
da läinud ja uus põlv peale kasvanud. Meie
Jüri rühma tegevusest võtab osa ka teisi Harjumaa emasid-lapsi, kes ei taha suures linnaliikluses oma närve kulutada.

Mis see loovustuba on?

See on joonistamine või kunstiloomine,
kus laps ise valib, millega ta materjali katsub.
Paljud valivad käe, mõni varbakesed ja osad
jäävad truuks pintslile. Loovustunni lõpuks on
mõni laps puhas ja mõni üleni mururoheline,
vaid roosa keel suust välkumas. Alati ei pääse ka emad puhaste riietega. Tore on selle kõige puhul aga see, et laps õpib uusi materjale
(kliister, jahu, värv, sammal, martsipan jne)
tunnetama ja tunni lõpuks on alati midagi kaunist välja tulnud, mida kodustelegi saab demonstreerida – raami või ära! Minu poeg ootab
väga neid tunde ja algsest pintslijoonistajast
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on saanud nüüd mõnus jahuloopija. Kodus me
sageli ei tihka ju lasta lapsel kunsti teha seepärast, et äkki rikub seinad või mööbli oma
värvidega ära, aga loovustunnis pole sel aastal veel seinu pesema pidanud – kõik on töösse nii süvenenud, et…
Ujulasse pole me veel perega jõudnud, see
minek on selle talve haiguste taha trakerdunud,
aga minemata ei jäta mingil juhul.
Peaaegu kolm aastat lapse sünnist on möö-

NOORED
dunud ja kõik päevad on olnud täis tegevust,
naeru ja rõõmu lapse kasvamisest-arenemisest. Neid ridu kirjutades mõtlen, kui palju ma
olen kirunud valda ja heakorda ja lasteaiasüsteemi ja nüüd mõtlen, et see kirumine on olnud nii mõttetu. Mida mina muuta ei saa, seda kiruda mõtet pole. Kui mu poeg neid ridu
kirjutaks, siis ta loetleks ju vaid neid asju, mis
talle väga-väga meeldivad ja need ongi mul
juba kirja pandud.
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Otsige üles endale meeldivad kohad ja inimesed ning nautige, et just nemad on Teie lapsele arendajaks saadetud. Meie otsisime ja leidsime – aitäh!
Tegelikult polegi vaja last arendada, vaid
luua tingimused, et laps saaks areneda!
Päikest kevadesse ja naeratus lapsevanemate nägudele!

Ingrid Pukk

Taaramäe lasteaialapsed käisid
Ülestõusmispühade ajal kirikus.
Viis Taaramäe lasteaia rühma tegid selgi aastal juba traditsiooniliseks saanud külaskäigu Jüri kirikusse. Lahke võõrustaja, Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots rääkis lastele lihtsalt
ja arusaadavalt Ülestõusmispühade
tähendusest, elu imest ja kaugetest
aegadest.
Nõnda nagu eelnevatel aastatel,
lauldi ka seekord üheskoos laulu
”Väike karjane” ning lastele sai
osaks võimalus lähemalt tutvuda
võimsa muusikainstrumendi - kirikuoreliga.
Lahkudes peegeldus laste silmist
rahulolu ja sära.

Hüpata on lõbus!
Jüri Gümnaasium liitus käesoleval aastal
esmakordselt üleriigilise projektiga „Suitsuprii klass.” Projekti algatajateks olid
Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu esimees Külli Liiv ja 5. A klassijuhataja Anli
Vahesalu.
Õpetajate juhendamisel koostas 5.A klass ürituste kava, mis oli mõeldud 1.- 3. klasside õpilastele.Peaürituseks kujunes 8.märtsil ettevõtmine „Hüpata on lõbus!”
Sellele eelnes teoreetiliste teadmiste omandamine ja küsitlus õpilaste eelteadmiste saamiseks. Pärast spordipäeva viidi läbi väike test
omandatu kohta.
Projekti eesmärgiks oli propageerida mittesuitsetamist kui eluviisi ning teadvustada liikumise tähtsust tervisele.
Alljärgnevalt kirjeldavad üritust korraldajaklassi õpilased.
Kristiine Salumäe: Ettevalmistused olid
rasked ja keerulised, kuna tuli võimlasse üles
panna suur spordibatuut ja takistusrada, mis

koosnes köitest, pinkidest, varbseintest.
Janno Peterson: Alguses pidi laps üle pinkide kõndima, seejärel hüppama suurel batuudil ja puudutama rippuvat palli, siis pidi veel
takistustest ka kõiega üle minema. Kui laps
oli tee läbinud, pandi aeg kinni. Takistusraja
vahele oli paigutatud viis punkti, kus laps pidi vastama küsimustele suitsetamise kohta.
Anna Grete Kompus: Kaks päeva enne
üritust toimus kooli aulas loeng. Meie 5.A klass
kirjutas loengu ajal küsimusi, mida raja läbimisel kasutati.
Janeli Varima: Lastel oli tore ja lõbus. Nad
said läbida raja ja panna oma oskused mängu.
Raid Vellerind: Ürituse eesmärk oli teha
väiksematele selgeks, et suits on paha ja et see
teeb inimese koledaks ja nõrgaks ja et nad kunagi suitsu tegema ei hakkaks. Ürituse käigus
leidus ka selliseid võistlejaid, kes tegid hästi
targa näo pähe ja arvasid, et nad võidavad kõik
ära, kuid tegelikult ei teadnud nad midagi.
Nende peale ma vaikselt naersin.
Carola Mossov: Iga 1.- 3. klassi õpilasega jooksis kaasa 5. A klassi õpilane, kes kirju-

tas üles osaleja tulemused ja aitas teda rajal.
Ei lugenud ainult aeg, vaid ka see, kas vastati õieti. Paremad said auhinnad. Lahkudes
ootas kõiki ukse juures jäätis ja porgand, mille andis üle roosa notsu.

Tagasiside osalejatelt oli järgmine:

Mul oli nii lõbus, sai hüpata ja jäätist süüa
Sai joosta ja hüpata ja küsimustele
vastata.
See oli väga lahe üritus, tahaks veel
selliseid üritusi
Sai suures majas ka hüpata ja ronida palju
Õpetajatena oleme veendunud, et andes
lastele võimaluse ise otsustada ja oma otsuseid elluviies saab propageerida aktiivset eluviisi.Loodame selliseid üritusi ka järgnevatel
aastatel teha.
Külli Liiv
Anli Vahesalu
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Autoorienteerumine Jüri karikale
21. aprillil toimus Jüris taas 2005. aastal
üles soojendatud ja 1975. aastal avapaugu
saanud traditsiooniline autoorienteerumise võistlus üldnimetusega „Jüri Karikas”.
90-ndate aastate alul, bensiinipõua ajal, suri
võistlus välja ja 2005. aastal üritasime taas traditsiooni käivitada, seekordselt nimetuse all
„Tunne Rae valla ajaloolisi – ja kultuurimälestisi”. Kitsendavaks tingimuseks tookord oli kahest võistlejast ühe kuulumine Rae valla elanikeregistrisse. Registreerus 20 ja rajale said 14
ekipaaži. Võistlus oli osalejate seas ülimenukas, mis julgustas meid traditsiooni jätkama.
Aastal 2006 korraldasime võistluse nimetuse all „Jüri kihelkonna ausambad”. Võistlustulle asus lausa 20 ekipaaži. Siinjuures mainiks, et meie pikaajaliste ja suurte kogemustega kohtunikud on võimelised rajale saatma
ja vastu võtma kuni 100 i.
Nagu selgi korral, saab ka edaspidi autoorienteerumine toimuma jüripäeval, 23. aprillil või lähemal asuval laupäeval öise võistlusena.
Jüripäeva ürituste raames käesoleval aastal korraldatud võistluse nimeks sai „Rae ja
selle lähivaldades asuvad mõisad“. Võistlustrassi pikkus oli 134 km ja esimene ekipaaž
startis rajale kell 21.00. Võistlustrass läbis peale Rae valla veel naabervaldade Jõelähtme,
Raasiku ja Kiili territooriumit. Võistlemas oli
26 ekipaaži ja võistlust rahastas Rae vald.

Parim noorvõistlejaga ekipaaž: Erlend
Barbo ja Stever Barbo

Mida nägid võistlejad leitud mõisate
peahoonete juures?
1.
Kautjala: Hoone on ehitatud 1850ndatel aastatel. Osaliselt lagunenud, ümbrus
korrastamata. Tundub, et ei kasutata.

4.
Kurna: Esimest korda on mõisa mainitud 1384. aastal. Mõisahoone hävis 2002. aasta sügisel tulekahjus peaaegu täielikult. Alles
jäi vaid parempoolne tiibhoone ning parempoolse külje vähesed söestunud varemed. Enamik mõisa kõrvalhooneid on varemeis (sealhulgas ka ait ja tall-tõllakuur) või hävinud.

5.
Mõigu: Eraldati iseseisva majandusüksusena 1670-ndatel aastatel suure Rae
mõisa põhjapoolsetest aladest. Meieni on hoone säilinud 20. sajandil ümberehitatud kujul viimaste tõsiste ümberehitustöödega 20. sajandi teisel poolel ehitati hoone kortermajaks.
Eraomanduses oleva elamuna on mõisa peahoone säilinud ja kasutusel täninigi.

2.
Nabala: Seda mõisa on esimest korda mainitud 1510. aastal. Kaasajal on mõis
eravalduses, korrastatud ning kasutatakse mitmesuguste ürituste läbiviimise kohana. Säilinud on ka mõned kõrvalhooned.

6.
Rae: Esimesed teated mõisast (saksa
k. Johannishof) pärinevad 1390. aastast. Mõisa
peahoone on meieni säilinud enam-vähem algkujul. Seevastu kõrvalhooned on kas varemeis või
vähemal või rohkemal määral ümberehitatud.

3.
Sausti: Mõisa on esmamainitud
1453. aastal. Mõisakompleks müüdi eravaldusse 1990-ndate aastate lõpul. Sellele järgnesid nii peahoone, mitmete kõrvalhoonete
kui ka pargi põhjalikud renoveerimistööd, mis
muutsid mõisa üheks ilusamini taastatud Eesti mõisaks. Mõis toimib konverentsikeskusena ning pidulike ürituste pidamise kohana.
Üldesikoht ja ka parim Rae valla ekipaaž: Indrek Ainola ja Margus Vello
II koht ja ka Rae valla II koht. Rain
Vellerind ja Anneli Vellerind
III koht ja ka Rae valla III koht: Aivar
Neimar ja Veigo Gutmann
Parim naisekipaaž: Margit Kasemaa ja Mari Tupits

7.
Lagedi: Esmamainitud 1397. aastal.
1960-1990. aastatel on peahoonet tugevalt ümberehitatud (eriti tagakülg) ja kasutatakse kaasajal elamuna. Peahoone asetses tagaküljega tee
poole, hoone fassaadi ja jõe vahele jäi park. Arvukad kõrvalhooned paiknesid peahoonest põhja pool. Neist esinduslikem oli 1889. aastal ehitatud stiilne puhta vuugiga paekivist ehitatud
viinavabrik. Viinavabrik rekonstrueeriti 19811983. aastatel kultuurikeskuseks.
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8.
Maardu: Esimesed teated Maardu
mõisast (saksa k Maart) pärinevad 1397. aastast. Mõisahoones on asunud nii algkool kui
ka kohaliku sovhoosi osakonnakeskus. 19761979. aastatel renoveeriti mõis kohaliku sovhoosi poolt, misjärel ta toimis nii sovhoosi
kui hiljem ka Tallinna Linnuvabriku esindushoonena. Alates 1992. aastast on mõis Eesti
Panga omanduses. 1990-ndatel aastatel teistkordselt renoveeritud mõis toimib panga õppekeskusena, kus saab korraldada nii seminare kui ka pidulikke üritusi. Mõisast on säilinud mitmeid kõrvalhooneid. Peahoone esist
väljakut ääristavad ait ning kolme kaaravaga
tall-tõllakuur. Hoone tagaküljel asub suur
park, mille tagumises osas paiknes ajalooliselt von Brevernite perekonnakalmistu, mis
on kaasajal kahjuks hävinud. Mõisa ees on
mälestusmärk, mis on pühendatud selle mõisa asutajale kindral Herman Jensen von
Bohn’ile. Herman Jensen von Bohn on ka
eestikeelse piibli esmatrüki kirjutamise rahastaja.

9.
Kostivere: Mõisa (saksa k Kostifer)
on esmakordselt mainitud 1379. aastal. 1905.
aasta ülestõusu ajal mõisahoone põletati. Peale ülestõusu, 1907. aastal, sai mõisaomanikuks
Alexander von Dehn. Põletatud hoone taastati enamjaolt algsel väliskujul. Säilinud on ka
suur hulk kõrvalhooneid. Neist vaatamisväärseimad on peahoone vastas, teisel pool auringi paiknev sammastikuga ait ning peahoonest
ida poole jääv viinavabrik (viimane 19. sajandi lõpust). Mõisakompleksi kuulub ka jõel
paiknev kivisild, mis on maanteesillana kasutusel tänini.
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10. Aruküla: Mõis (saksa k Arroküll)
tekkis 17. sajandil Raasiku mõisast eraldumise
tulemusena. 1921. aastal kolis hoonesse kohalik kool. Kool kasutas mõisahoonet kuni 1978.
aastani, mil valmis uus koolimaja. Praegu on
mõisas Aruküla Vaba Valdorfkool ja lasteaed.

sahoone keskosa ehitati kahekorruseliseks ja
muudeti osalt akende kuju. Algsest väliskujundusest säilisid hoone tiibade kolmnurkfrontoonid koos ovaalakendega. Omaaegsetest kõrvalhoonetest on mõisas alles vaid riismed. Praegu
asub mõisa peahoones Pikavere Põhikool.

11. Peningi: Mõis (saksa k Penningby)
sai iseseisvaks majandusüksuseks 1686. aastal, mil ta eraldati naabruses olevast Raasiku
mõisast. 1990-ndatest aastatest alates on hoone seisnud tühjalt ja lagunenud. Rüüstatud hoone on kaasajal praktiliselt varemeis. Säilinud
on ka mitmed kõrvalhooned.

14. Vaida: Mõis (saksa k Wait) on asutatud 1630-ndatel aastatel. See oli poolmõis,
see tähendab, et mõisal ei olnud rüütlimõisa
staatust.19. sajandi algul ehitati mõisakeskus
ka esinduslikumalt kivihoonestusega välja.
Tollal valmisid mõisas nii pea- kui ka hulk lähedal asuvaid kõrvalhooneid - kõik nad olid
ühekorruselised kelp- või poolkelpkatusega
tagasihoidlikud kiviehitised, ehitatud lihtsamate stiilinäidetena. Hoonete vahel ja läheduses oli ka väike park. Mõisa peahoone põletati 1905. aasta revolutsiooni ajal, praegu on peahoonest alles madal rusuhunnik. Meieni on
mõisakompleksist säilinud peamiselt park. Alles on ka mõned ümberehitatud kõrvalhooned
ning nende varemed. Mõisaparki (eriti selle
lääneossa) on 20. sajandi teisel poolel püstitatud hulgaliselt uusi elamuid.

12. Kiviloo: Tallinna piiskopi mõis-residents viidi 1413. aastal Jõelähtme jõe äärde. Eesti nimega kohale andis piiskopiga seotus saksakeelse nime Fegefeuer - tõlkes puhastustuli. Hiljem jäi mõis piiskopi üheks residentslinnuseks.
Siin rajatud piiskopilinnust on ürikutes esmamainitud 1474. aastal. Liivi sõjas ründasid piiskopilinnust Vene väed. Linnust kaitsnud 11 sakslast ei
tulnud sellega aga toime - linnus vallutati ning põletati maha. Peale Liivi sõda tekkis linnusevaremetele mõis. Hiljem, 17.-19. sajandil, kasutati mitmeid linnuse tervemaid ruume veel ajutiselt mõisa majandushoonetena, ajapikku need aga varisesid. Praegu on linnusest järel vaid vähesed varemed. Nüüdseks on mõisa peahoone väga hästi
taastatud ja kuulub eraomandisse.

13. Pikavere: Mõisa (saksa k. Pickfer)
on esmamainitud 1446. aastal. Mõisa ühekorruseline pikk kivist peahoone püstitati 19. sajandi alguses. 1939-1940-ndatel aastatel ehitati hoone põhjalikult ümber koolimajaks, mõi-

15. Lehmja: Mõis (saksa k Rosenhagen)
rajati 1630-ndatel aastatel. Mõisa esimeseks
omanikuks sai Bogislaus von Rosen. Alates
1723. aastast kuulus mõis Berend Jörgen
Lantinghausenile. Edasi omandas mõisa Pontus
von Knorring, kelle perekonna kätte jäi ta seitsmeks aastakümneks. Kuna von Knorringitele
kuulus Kurna mõis, muutus Lehmja mõis Kurna kõrval- ehk majandusmõisaks, mida esinduslikult välja ei ehitatudki. Mõisas andsid tooni vaid mitmesugused majandus- ja abihooned.
Lehmja mõisast on säilinud peamiselt mitmeid
kõrvalhooneid, sh pikk kivist töölistemaja. Mõisa puidust peahoone on hävinud. Praegu on mõisakeskuses ja selle lähiümbruses käimas suured ehitustööd, mille käigus püstitatakse mitmeid uusi hooned ning ehitatakse vanu ümber.
Siin asub ka Rae vallamaja.
Võistluse organiseerimiskomisjoni liige
Peeter Böckler
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Autoorienteerumine
21. aprill 2007.
Võistlusprotokoll
Raja läbimine

Võistl e j a Võistlus- I võistleja
n u m - auto
ber

II võistleja

Grupp

22

821TGM

Ainola Indrek

Vello Margus

19

232AXS

Vellerind Rain

6

191MFY

10

rada

P u n k t e L i s a Koht
test
abi kasu- v a s t u s kokku
tamine
küsimu-sele

R

0

0

140

-140

-9

I

Vellerind Anneli

R

0

0

140

-140

-11

II

Neimar Aivar

Gutmann Veigo

R

0

0

140

-140

-14

III

939TFV

Vana Urmas

Vana Kaupo

R

1

0

140

-139

4

7

89ZHG

Kärner Risto

Raadik Anneli

Y

2

0

140

-138

5

12

270AUB

Meos Tarvi

Meos Arvo

R

3

0

140

-137

6

16

445MGL

Põldmäe Priit

Vain Margus

R

5

0

140

-135

7

8

999MKB

Valgma Margus

Timuska Ülo

R

7

0

140

-133

8

9

566MGK

Kasemaa Margit

Tupits Mari

N

7

0

140

-133

9

21

303AYJ

Veeleid Tanel

Kukk Allan

R

9

0

140

-131

10

24

242MGJ

Rannamets Margit

Rannamets Argo

R

0

0

130

-130

11

23

437AVP

Luige Lauri

Nõlve Peeter

R

12

0

138

-126

12

2

309AZN

Muzakkoa Margo

Kiik Janno

R

4

10

140

-126

13

17

986VWA

Laid Aldo

Poltimäe Aare

R

16

0

140

-124

14

25

684MGV

Palts Mait

Erik Piret

Y

18

0

130

-112

15

5

225MGE

Marley Marko

Uuno Priit

R

35

0

130

-95

16

12

270AUB

Meos Tarvi

Meos Arvo

R

57

0

140

-83

17

3

029MCZ

Lai Kadri

Saagim Anneli

N

43

0

120

-77

18

4

877MBV

Taelama Kaupo

Lüüs Peeter

R

55

10

140

-75

19

11

915MEP

Kaldoja Innar

Kruuk Raivo

R

70

0

140

-70

20

26

360TEV

Treiberg Andres

Koobas Piret

R

100

10

126

-16

21

20

883ARM

Barbo Erlend

Barbo Stever

Noor

79

20

108

-9

22

1

492AVP

Meltsas Veiko

Saksniit Priit

R

20

10

0

30

23

13

705ARR

Tuula Andrus

Sepa Erki

R

85

50

90

45

24

14

046JAP

Kivistik Gerli

Meidra Asta

N

Katkestas

15

363ARC

Läänemets Airi

Sireli Erika

N

Katkestas

Peakohtunik
Vello Kaldmäe
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OÜ Võlaabi

Mustamäe tee 5-306

Õigusabi
10616 Tallinn
Kohtus esindamine
tel 688 8640
Inkassoteenus
E-mail info@volaabi.ee
Võlgnike nõustamine ja esindamine
www.volaabi.ee
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REKLAAM
Oma kodu, kaunis koduaed need on väärtused mida
tasub hinnata !

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
Vedelkaupade ladustamisega
tegelev Oiltanking Tallinn AS
võtab tööle
TERMINALI OPERAATOR
Töö kirjeldus:
• Kaupade vastuvõtu ja väljastamisega ning hoiustamisega
seotud tööoperatsioonide
teostamine.
• töö vahetustes
• töö asukoht on Muuga Sadamas
Nõudmised kandidaadile:
• tehnikahuvi
• ausus, täpsus ja kohusetundlikkus oma tööülesannete
täitmisel
• meeskonnatöö ja suhtlemise
oskus
• hea eesti keele oskus
• vene keele oskus suhtlustasandil
• soovitav erialane töökogemus
Ettevõte pakub:
• väljaõpet kohapeal
• kaasaegset töökeskkonda
Sooviavalduse (soovitavalt ka
CV) palume saata e-mailile:
tallinn@oiltanking.com või faksile 6319406, lisainfo tel.
6319668, 5027468

ILUAEDADE JA HALJASALADE
RAJAMINE NING HOOLDUS
www.pihlasalu.ee
Kalev - 509 4493,
Toomas – 506 4486

Soovin üürida garaaži või muud sobivat
hoonet mootoratta
hoidmiseks

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

Jüris Tammiku tee
läheduses.

����� ���� ����

mob.56651774, e-mail
jaanus@marsalis.ee

Mi Vida

Ilu- ja tervisesalong
Ilu- ja terviseteenused:
- Tervisekapsel
- Soolakamber
- Solaarium
- Infrapunasaun
- Massaaž
- Mürkainete eemaldamine

- Juuksur
- Maniküür/pediküür
- Kosmeetik
- Küünetehnik
- Augustamine
Ionic-Detox

Pakume ka kinkekaarte!

Avatud T-R 10.00-19.00
L 10.00-15.00

Registreerimine kohapeal või tel 56651057, 6080866
Asume Mõisa tee 10, Jüri, Rae vald (Jüri Ehituskaup, II korrus)
Detailsem informatsioon teenustest internetis WWW.MIVIDA.EE
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MAIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
JULIUS POST
OLGA TŠEGADAJEVA
ERNA-EMILIE MARLEY
LEHTE-JOHANNA TERAS
HILJA RANNU
LINDA LEHIS
FERDINAND SINEP
GALINA MALENKOVA
HELGA KAUR
ANNA TIHOMIROVA
EINO PUKKO
LEIDA-ELFRIDE STUPTŠIK
HELGA PÄRN
VASSILI SMIRNOV
ARNOLD KOTSAR
ERVIN MEOS
ANTONINA MARKINA
SALME VEINLA
HETEL ÕLLE
LEMBIT LAID
ALLAN LIPP
MAI LISTRA
JÜRI KÄMARA
ALEKSANDER KOPPEL
MAIE MASSUR
EVI PÕLDMÄE
LAINE POHLAK
AADO KESSEL
URMAS AMTMANN
VLADIMIR KAŽANSKI
JAAN VILLO

89
88
88
86
85
84
84
83
82
82
82
81
81
81
80
80
75
75
75
75
75
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65

Aprillikuus
registreeritud
sünnid

1. Uku Riivald
2. Anette-Lily Juninen
3. Oliver Koch

KUULUTUSED
Pakun mai -aug. , laupäeviti tööd üritustel
batuutide paigaldajale-valvurile.
Vajalikud B-kat. juhiload ja vabad laupäevad.
Avaldused lühiiseloomustusega ja kontaktandmetega ootame meilile OVIR@HOT.EE
Vajatakse koristajat uude Jüris asuvasse
Ühispanga kontorisse.
( üks tund päevas ). Võib olla ka pensionär.
Kontakt telef. 52 99 313
Avatud Teenus võtab tööle koristajad/
perenaised(täis- ja osalise tööajaga)

4. Lisandra Tatrik
5. Lilian Luukas
6. Andra Tikan
7. Laura-Lisette Rütkinen
8. Saamuel Sinikas
9. Armin Põldre
10. Rasmus Golubkov
11. Kristiina Ait
12. Rasmus Lootus
Töökoht asub Jõelähtme vallas. CV saata
info@avatudteenus.ee.
Lisa info 5047312, 55521185
Müüa 2-toaline korter
Jüri alevikus, Kasemäe tn 4, heas korras olevas kivimajas. Majas on tegus korteriühistu. Maja fassaad on renoveeritud, vahetatud sooja- ja külmaveepüstikud, katus korras, trepikodades fonolukud.
Korteris on san. remont tehtud, tubades aknad vahetatud. Korter on valgusküllane, ruumika rõdu ja
ilusa vaatega. Hinna sees õigus kasutada vähemalt
ühte parkimiskohta maja ees olevas parklas.
Hind : 1 290 000 kr

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

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

Vambola Nahkur
Maie Sooru
Alla Toompuu
Konstantin Runthal

Kui soovid täpsemat infot, helista tel 51
37 896, Eva-Maria Artus.
Puiduhööveldusega tegelev väikeettevõte Kose vallas Oru külas pakkub
tööd nelikanthöövli
juhile ja puusepale. 50 10 465 ; 56 655 054
Liuguksed; garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel.: 50 290 75
Otsime lapsehoidjat 1- aastasele rõõmsameelsele poisile.Tasu kokkuleppel. evelinv@gmail.
com või helistada 53303815 või 7112721

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

Paigaldame
TV- ja SATantenne

Hinnad soodsad.
Garantii.

Hinnad soodsad.
Garantii.

Tel. 50 290 75

Tel. 55 69 38 58

SILM SIIA!!!

Korraldan

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

www.karaoke.fie.ee

EKSO AS otsib oma meeskonda

AUTOREMONDILUKKSEPPA,
kelle ülesanneteks oleks uute ja kasutatud veokite
ning haagiste remont ja hooldus
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus
• C-, E-kategooria juhilubade olemasolu
• tehniline taip ja kohusetundlikkus

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS

Otsitakse MÜÜJAT

Avatud
E - R 8.30 – 18.00
L
eelneval kokkuleppel
Telefon: 6048 775
info@kokpit.ee

MOB. TEL. 50 11 600
ARDI

Töökoht: Lagedi, Killustiku 2
Lisainfo telefonidel 676 6166, 50 30 340 või saata oma CV
irena@ekso.ee

(Tammiku pesula kõrval)

PALUN HELISTA - ÜTLE
KATASTRITUNNUS JA HIND

Pakume:
motiveerivat töötasu, nüüdisaegset töökeskkonda,
vajadusel koolitust

Tel 56 48 72 20

REHVIVAHETUS
ja
REHVIDE MÜÜK
Jüris, Veetorni 9

OSTAN MAID JA KINNISTUID RAHA MAKSAN KOHE!

müügikioski Rae valda
Peetri külla.

Tööülesanneteks on jaekaupade
müük, kassaarvestuse pidamine,
kauba vastuvõtt ja väljapanek.
Töö vahetustega. Nõutav hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus ja ausus.
P.S! Müüja soovitatav elukoht:
Peetri küla või selle ümbrus.
Täpsem info telefonil
+372 52 73 610
Aleks

Maa.kinnistud@mail.ee

Jüri Gümnaasiumi võtab
alates 1. septembrist
2007 tööle järgmised
spetsialistid:

•
•
•

Arendusjuht
Logopeed
Põhikooli ja gümnaasiumi füüsikaõpetaja
Põhikooli
ajalooõpetaja
Klassiõpetaja

•
•

Asukoht: Harjumaa, 75301
Rae vald, Jüri, Laste tn 3

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

Kandideerimiseks saata hiljemalt 10. maiks 2007 CV ja haridust tõendavad dokumendid
kooli direktori nimele aadressil
Laste tn 3, Jüri, Harjumaa
75301 või meiliaadressil maria.
tiro@jyri.edu.ee
Täpsem info aadressil www.
jyri.edu.ee ja telefonidel 6224
200, 5211 983

