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Uus kooliaasta on alanud!
J

üri Gümnaasiumi direktrissi kabinetti
kokkulepitud ajal mul siseneda ei
õnnestu, sest enne on vaja proua direktoril
lahendada probleemid tõenäoliselt kooli ITasjatundjatega, seejärel annan eesõiguse
tööintervjuule minevale naisterahvale. Jüri
Gümnaasiumi personalil on enne kooliaasta
algust jalad ja käed kuhjaga tööd täis.
Jõuab minu järjekord ja ma sisenen Maria
Tiro kabinetti, kus direktriss parajasti üht
telefonikõne lõpetab.
Maria Tiro tunnistab, et enne kooliaasta
ametlikku avamist on tööd tõepoolest palju
olnud.

tajatega väga hästi läinud, me saime väga
kvalifitseeritud füüsika õpetaja ja samuti
klassiõpetajad, kelledest osad on küll õppivad
inimesed, kuid kõigil on kogemus olemas.
Palju raskem on hetkel hoopis sööklaga,
sinna oleks vaja lisaks vähemalt ühte kokka ja
kahte köögitöölist. Sel aastal lisandub meile
ka Vaida Põhikooli toitlustamine, see tähendab 130 koolilõunat päevas. Sööklas on
hetkel juhataja ja kaks kokka, kuid normaalne
oleks kui süüa valmistaksid siiski kolm
inimest, et juhataja ei peaks ennast jagama
toiduvalmistamise ja paberitöö vahel. Juurde

saanud. Täna on meil just algamas tuletõrjeõppus, valmistume septembris toimuvaks
suurõppuseks. Oleme väga valmis!”
Kuidas on lood tööruumidega gümnaasiumis, kas igal klassil on olemas koduklass
ja kas õpetajatel on piisavalt tööruume?
”Jah, töökabinettide osas pigistab tõesti.
Ühest väikesest klassiruumist teeme töökabineti ning meie haldusjuht peab oma individuaalsest kabinetist loobuma. Ühesõnaga töökabinettidega on kitsas.
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Jüri Gümnaasiumis on õppetööd alustamas rekordarv esimesi klasse. Kui palju
õpilasi kokku sel õppeaastal Jüri Gümnaasiumis kooliteed alustab?
Jüri Gümnaasiumi direktriss Maria
Tiro: ”Tõepoolest, alustamas on viis esimest
klassi, igas neist ca 24 õpilast, see arv on üsna
piiripealne, katsume ikka nii, et ei peaks
kuuendat esimest klassi avama.
Jüri Gümnaasiumi õpilaskond on laienenud
100 õpilase võrra ehk sel õppeaastal alustab
õppetööd meie koolis kokku 823 õpilast”.
Kuidas on lood personaliga, kas igat ainet
on õpetamas oma ala spetsialist ning kas ka
klassiõpetajaid on piisavalt ning kuidas on
lood kooli teenindava personaliga?
”Oleme keemiaõpetajat otsinud tegelikult
juba kaks aastat. Möödunud aastal me saime
ühe noore inimese, kes magistratuuris õppis
ja tal oli võimalik pooleks aastaks tulla,
tänavu ta läks tagasi kraadiõpet lõpetama ja
rohkem ükski selle valdkonna spetsialist
ennast kahjuks pakkunud ei ole. Nüüd
jagasime keemiatunnid ära bioloogia ja
geograafia spetsialisti vahel ning ka mina
võtsin rohkem tunde kui oleksin soovinud
võtta - nelja tunni asemel nädalas kaheksa
tundi ja seda lisaks direktoritööle.
Rohkem õpetajate poole pealt auke ei ole ja
peab tunnistama, et tegelikult on meil õpe-

on tulemas ka puhvet, kus hakatakse pakkuma salateid ja võib olla ka pizzasid; koka
otsimist ei ole me veel lõpetanud, loodame, et
leiame veel.”
Kas Jüri Gümnaasium on uueks kooliaastaks valmis?
”Jüri Gümnaasium on kooli alguseks valmis
rohkem kui varasematel aastatel. Kõik suured
asjad, mis oli planeeritud teha on tehtud.
Koolimaja on koristatud ja iga asi omal kohal.
Ka personali koolitamisega oleme hakkama

Koduklasside osas otsustati juba hoone
projekteerimisel, et algkooli majaosas on
koduklassid 1. kuni 6. klasside õpilastele.
Tänavu see veidi muutub – koduklass jääb
1. kuni 5. klassidele ja ka 6A saab jätta omale
oma klassiruumi kuna algklasse on nii palju.”
Miks on Teie arvates Jüri Gümnaasium
väärt kool siin töötavale õpetajale ja mida
annab siin õppivale lapsele?
”Välisest alustades on meil on vabariigis
üks ilusaimaid koole ja asi ei olegi niivõrd
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ilus kui selle funktsionaalsuses ja tehnilises
pooles, mõlemad neist said projekteerimisel
hästi läbi mõeldud: mis vanuses lastele koduklassid, kuidas koduklasse mitteomavatel
lastel klassidevahelised liikumised organiseerida, kuidas paigutada aula, söökla,
raamatukogu ja neid omavahel
siduda.
Vähem oluline ei ole ka tehniline
pool; tehnika on meie koolis tõesti
tasemel, õpetaja ei pea kõndima
maki või oma sülearvutiga ühest
klassist teise vaid neil on see makk
ja arvuti töökoht seal klassis juba
olemas, õpetajal on kõik käe-jala
juures.
Arvuti terminaalsüsteem töötab
üle interneti; ma lähen koju või
sõidan puhkama, ikka saan ma
lugeda oma e-kirju, siseneda ekooli lugeda või vaadata oma
koostatud faile. Mitte mingeid
lisaliigutusi tegema ei pea, kõik
võimalused on kättesaadavad.
Teen õhtul kodus kontrolltöö
valmis ja saadan töö kabinetti printima,
hommikul tulen ja saan juba kontrolltööga
alustada. See on suur pluss.
Ja kindlasti asjaolu, et möödunud õppeaastal ei ole Jüri Gümnaasiumist lahkunud
mittes ühtegi kvalifitseeritud õpetajat, näitab,
et kaasaegne koolimaja ja töötingimused
motiveerivad ja on olulised meie töötajaile.
Kuid töötingimused ei ole kindlasti ainus
motivatsioon, mitte vähem olulised on need
inimesed, kes siin töötavad, inimesed oma
olemuselt ja meeskonnatöölt. See, mis neid
seob, hoiab ka kindlasti kollektiivi koos.
Aasta-aastalt oleme teinud ka ühisüritusi ja
neid põhjalikumalt töötajasõbralikumalt ettevalmistada, et personal tunneks, et neid väärtustatakse.
Usun, et õpilastele meeldib samuti kooli
kaasaegsus. Elamukeskkond meie vallas
areneb, kõik ehitavad moodsaid ja kauneid
kodusid ning kaunis ja tehniliselt hästivarustatud kool on ka lapsele hästi oluline.
Teiselt poolt on ka see suur pluss, et siin on
neli asutust koos ning tähtis on ka asjaolu, et
see on õpilasele tema oma valla kool. Me
hoiame ja väärtustame kodukandi traditsioone ning korraldame palju ajalugu
tutvustavaid üritusi, mille käigus lapsel on
võimalus oma vallast palju teada saada ning
selle sees olles lööb ta rõõmuga kaasa näiteks
Jüripäeva tähistamisel või Klunkeril. Me
väärtustame seda, kuskohast me pärit oleme
ja kus elame.
Kõige tähtsam aga on see, et õppekvaliteet
oleks hea, et oleks kvalifitseeritud õpetajad ja
õpilane saaks koolist väärt hariduse ning
eluks vajalikud oskused, samuti on vajalik, et
õpilane saaks rakendada oma võimeid
erinevates huvitegevustes.”
Milline on huvitegevus Jüri Gümnaasiumis? Juhendajaid ikka piisab?
”Huvitegevus Jüri Gümnaasiumis läheb

UUDISED
kasvavas tempos. Ühel poolt on see seotud
õpilaste arvu kasvuga, teisalt seotud sisuga, et
me oleme viimastel aastatel teadlikult
arendanud enam laulukooride, tantsu-,
spordi- ja aineringide teket. Õpilastel on vaja
olümpiaadidel osalemise oskuseid. See on
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kvalifitseeritud tehnilise kõrgharidusega
inimestest. Need, kes juba koolis õppides
panustavad reaalainetele on tulevikus väga
hinnatud. Oluline on, et õpilane tabaks ära,
millised on tema võimed ja et ta oskaks need
ka ära kasutada. Sest kuni õpilase poolset
initsiatiivi ei ole, kasvõi lugema
FOTO: LEMBIT KITSEL
õppimises siis ega sealt midagi ei
tule.”
Kuidas Jüri Gümnaasium
oma õpetajaid motiveerib?

täiesti teadlik tegevus. Juhendajaid võiks
rohkem olla, kuigi ega ka väga suur puudus ka
ei ole.
Kui rahvatantsust rääkida, mis on meil väga
kõrgel tasemel siis isegi seal võiks rohkem
olla juhendajaid, sest ega proua Linda Pihu
kõike ei jõua... Kui laps hakkab esimeses
klassis rahvatantsu tegema soovime, et see
võimalus oleks olemas kuni gümnaasiumi
lõpuni. Praegu veel üks väike auk jääb aga
loodetavasti saame selle ka juba tänavu
täidetud.
Lisaks tuleb tänavu üks õpetaja
juurde, kes hakkab
latsele rütmikatunde andma.
Aineringe annaks
kindlasti suurendada. Matemaatikaõpetajaid on
kolm spetsialisti,
kuid neil kõigil on
suured koormused, seega on meil
vaid üks matemaatika ainering.
Kurb on see, et
reaalained ei ole
väga populaarsed,
kuid ma arvan, et
selle ühe ringiga saab selle töö, mis
planeeritud, ära teha. Näiteks eelmisel
õppeaastal saavutasid kaks meie kooli 12.
klassi poissi vabariiklikul majandusolümpiaadil esimese ja neljanda koha ning tänu
sellele pakuti neile võimalust astuda Tartu
Ülikooli, riigieelarvelistele kohtadele majandusteadust õppima. Ülikoolid otsivad aina
enam tarku päid ja reaalained hakkavad
järgnevatel aastatel järjest suuremaid
võimalusi pakkuma, sest kui me filosoofia- ja
filoloogiaspetsialistide kohad suudame
vabariigis täita, siis järjest enam jääb puudu

”Oluliseim motivaator on kindlasti töötasu. Tänapäeva õpetajal
lasub suur vastutus, sest lisaks
õpetamisele oodatakse koolilt ka
abi kui laps on oma murega üksi
jäänud või kui tal on õpi- või
kohanemisraskused. Õpetajana
pead sa õpetama noori inimesi
vaimustunult elama. Need on
vapustavad inimesed, kel hommikul kooli tulles silmad säravad ja
kes suudavad ka klassis lastel
silmad särama panna.
Miks peaksid karismaatilised, kõrgete
vaimsete võimetega ja haritud inimesed
asuma tööle õpetajatena kui tema sissetulekuks selle vastutuse juures jääb alla
vabariigi keskmise? Arvan, et kui inimene
tunneb oma kutsumusena anda lastele oma
oskuseid edasi ja õpilastega päevast päeva
tegeleda siis naljalt ta sellest ei loobu, isegi
mitte olematu töötasu pärast.
Meil on läinud väga hästi, et meil on täna
FOTO: LEMBIT KITSEL

kõik spetsialistid olemas. Ma kummardan
nende noorte õpetajate ees, kes üldse kooli
tööle tulevad.
Omal poolt püüame ka võimaluse piires
õpetajaid motiveerida, kas aasta lõpus tulemustasu makstes või õpetajatepäeval premeerida.
Kooli sünnipäeval tähistame me ilusa
traditsioonina ka tööstaaže ja peame oma
õpetajaid meeles ka jõulude ajal.”
Ilusat kooliaastat kõigile Rae valla
koolide õpilastele ning jaksu ja töötahet
õpetajaile!
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Rae valda rajatakse ringrada ja suusatunnel
1

6.01.2007.a. asutas Rae vallavolikogu oma otsusega nr 227
sihtasutuse Rae Vabaajakeskus ja andis sihtasutuse käsutusse
Tartu mnt ääres Aaviku külas asuva Ringi maaüksuse. Sihtasutuse
tegevuse eesmärgiks on Rae valda vabaajakeskuse loomine ja
arendamine, mille kaudu:
¦
pakkuda Rae valla elanikele paremaid vaba aja veetmise

võimalusi;
¦
muuta Rae vallas spordi harrastamise infrastruktuuri

mitmekesisemaks;
¦
arendada Rae vallas spordiga seotud ettevõtlust ja turismi;
¦
koguda Rae vallale üle-Eestilist ja rahvusvahelist tuntust.

19.06.2007.a. algatas Rae Vallavolikogu Ringi kinnistu ja lähiala
üldplaneeringu Rae Vabaajakeskuse planeerimiseks ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks. Sellise otsuse
vastuvõtmise nõue tuleneb seadusest ja seda põhjusel, et tegemist
on maa-alale tegevuse planeerimisega, millel võib olla tavalisest
suurem mõju ümbritsevale keskkonnale ja seega tuleb objekti
planeerimisel läbi viia rohkem uuringuid kui seda nõuab tavaline
planeeringu menetlus.
Eelpoolnimetatud tegevused olid aga resultaadiks juba ca aasta
kestnud pingsale tööle, mille käigus valmis muuhulgas planeeringu
eskiis.
Alguse sai kõik sellest, et grupp motospordi fänne pöördusid vallavalitsuse poole ettepanekuga teha projekti elluviimiseks koostööd.
Kuivõrd eelmised analoogilised läbirääkimised olid luhtunud ja nähes,
et huviliste eesotsas oli meie omavalla mees ja Eesti täna vaieldamatult
üks kuulsamaid autosportlasi, Urmo Aava, siis alustati läbirääkimisi.
Nii juhtuski, et Motospordi Arendamise OÜ, mille vedajate hulka
U.Aava kuulub ja Rae Vallavalitsus otsustasid koostöös planeerida
Ringi maaüksusele ringraja ja suusatunneli, mis võiks teenida ka müra
summutavat eesmärki. Suusatunneli planeerimisel kaasati Eesti
Suusaliidu spetsialistid, ringraja parameetrite paberile panemist
aitasid vedada OÜ Stratum
insenerid.
Töö käigus lisandus veelgi
huvilisi. Esimesena näitas
huvi üles mudelautospordiga
tegelev mittetulundusühing
Sinuhobi, järgmisena võtsid
ühendust kiiruisutajad. Eskiisi tegemisel suudeti mahutada kõik rajatised olemasolevale maatükile. Samas on
selge, et niisuguse atraktiivse
kompleksi valmimisel on
piirkonnas koheselt vajadus
erinevate teenindusstruktuuride järele. Seetõttu haarati
planeeritava ala koosseisu ka
eraomandis olevad maaüksused. Kui kõik, mis eskiisile
mahutati, ka ellu saab viidud,
siis saab kompleksis tegeleda
erinevate mootorispordi aladega ringrajasõidust ja kiirendusvõistlusest kuni rallikrossi ja super-motoni1 välja,
suusatada aastaringselt,
samuti kasutada suusanõlva
erinevateks tegevusteks,
uisutada ja tegeleda mudelauto võidusõiduga.

Millal?
Sellele küsimusele on täna veel vara vastata, kõik oleneb erinevatest
uuringutest ja nende tulemustest, aga kindlasti ka rahaliste vahendite
leidmisest.
Kuidas tegevusi rahastatakse?
On kokkulepitud põhimõttes, et valla eelarvelisi vahendeid
kasutatakse kogu projektiks nii vähe kui võimalik ja kõige parem kui
üldse mitte. Täiesti ilma ilmselt ei saa, sest sihtasutuse enda loomise
kulud ja reaalse tulu (maakasutuse eest) laekumiseni sihtasutuse
personalikulud tuleb vallal siiski kanda, kuid need on marginaalsed
võrreldes võimaliku kasuga, mida projekt toob. Tegevuste
rahastamiseks luuakse sihtasutuse poolt äriühing, mille omanikeringi
kaasatakse neid, kellel võimalus ise vahendeid projekti paigutada või
kes suudavad hankida neid erinevatest fondidest.
Milline on kasu vallale?
Kasu on mitmesugune. Esiteks on võimalik teenida täna kasutuseta
seisva maa eest tulu. Teiseks luuakse töökohti ja meie valla kodanikel
on võimalik neid täita. Kolmandaks tekib ka kindlasti teenindavaid
struktuure, mis annavad rakendust meie vallas paiknevatele teistele
ettevõtjatele. Neljandaks tekib meile spordikeskus, kus saavad end
proovile panna kõik, kes soovivad. Viiendaks on kindlasti asjaolu, et
valla mainele mõjub korrektselt vormistatud objekt ja seal
läbiviidavad üritused ainult positiivselt ja seda kindlasti ka väljaspool
riigipiiri.
Isiklikult arvan, et otsene rahaline teenistus on niisuguse projekti
puhul kõige väiksema tähtsusega, oluliselt tähtsamad on tulu, milles
otsest rahalist kasu ei väljendu – avalik hüve valla kodanikele läbi
kaasaegse vabaajakeskuse loomise ja positiivne mainekujundus läbi
rahvusvaheliste ettevõtmiste.
Raivo Uukkivi
vallavanem

1

Mootorratta võidusõit kus osa distantsi sõidetakse asfaldil ja osa maastikul
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Peetri küla uus külavanem on
Ivar Liivamägi
Augusti kuu 16-nda kuupäeva õhtupoolikul kogunesid 46 Peetri küla
elanikku, Lepiku tallu, oma külakoosoleku teisele voorule. Kuna
külavanema aruanne oli esimeses voorus esitatud ja läbiarutatud,
asuti päevakorra kohaselt külavanema ja küla eestseisuse valimise
juurde. Valimistoimingu läbiviimine usaldati koosolekul osalenud
valla külaliikumisjuhi Ado Sepa erapooletutesse kätesse. Külavanema austatud ametikohale seati üles kaks kandidaati. Nendeks
olid kaheksa aastat külavanemaks olnud Vigo Kumari ja aastajagu
külaelanikuks olnud Ivar Liivamägi. Avaliku hääletuse tulemusena

K

ohtume Ivar Liivamägi`ga Rae valla
küladepäeval Limu külas, kus Peetri
küla võistkond on just naisekandmise võistluse võitnud. Istume kõrgele künkale, et
mitte küladepäeval toimuvat silmist lasta
ning proovime selle melu sees natuke asjalikku juttu ajada.
Kes on Ivar Liivamägi?
Olen Tallinnast pärit ning Rae valla elanikuks registreerisin end augustis käesoleval
aastal. Tegelikult elan Rae vallas juba eelmise
aasta novembrist. Ma olen abielus ja mul
kahe aasta ja kolmekuune tütar Mona.
Ametilt olen müügimees, meie firma ostab
tööjõudu tudengitelt, kes soovivad kooli kõrvalt tööd teha ja müüme seda tööjõudu ettevõtetele.
Mis ajendas kandideerima Peetri küla
vanemaks?
Peetri küla on suur küla ja siin elanike
rohkem kui ametlikult sisse registreerinuid,
mind huvitavad väga need põhjused, miks
nad ei soovi olla valla elanikud ja ka vald
vajab seda teadmist. Eks ma aiman ka neid
põhjuseid, lähtume me ju kõik oma isklikust
heaolust ja huvist - täna ju suurt kindlust, et
ma saan oma lapse panna Rae vallas lasteaeda
ja kooli, ei ole.

Rae vallas esitleti meteoriidikraatrist jutustavat raamatut
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. augustil toimus Rae Kultuurikeskuses
Rae valla aukodaniku Peeter Böckler´i
raamatu "Vaida meteoriidikraater. Müüdist
sai tegelikkus" esitlus.
Tallinna külje all asuv Rae vald on üks vähestest valdadest, kus kohalik elanik avastab
koduvallas asuva meteoriidikraatri ja geoloogid kraatrileiu kinnitanud on.
Kohalike kultuuriväärtuste kaarte koostades avastas Peeter Böckler Vaidasoos ümara
heledama koha, mis sai tema meelest vaid
meteoriidikraater olla.
Algul umbusklikud geoloogid taipasid
peagi, et asi väärib uurimist. 2006. aastal
alustati puurimistöödega ning Eestimaa saigi
ühe kraatri võrra rikkamaks.
Peeter Böckler on küll Paides sündinud
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osutus uueks Peetri küla külavanemaks 31 poolthäälega valituks Ivar
Liivamägi, endise külavanema jätkamist toetas 15 kohalolijat. Külavanemale nõuandjateks ja abilisteks valiti kuueliikmeline eestseisus.
Enamiku külakoosolekust osavõtjate arvamusel tuleb kindlasti külaliikumisele kasuks uue külavanema ja küla kõiki piirkondi hõlmava
eestseisuse valimine Peetri külas. Samas ei ole õiglane tunnustamata
jätta endise külavanem Vigo Kumari kaheksa aastast tööd Peetri küla
külavanemana.
Päevakorra teises punktis olid kohalolijate rahulikus ja tasakaalukas
meeleolus esitatud külaelu puudutavatele küsimustele vastama
tulnud vallavanem Raivo Uukkivi ja ELVESO juhataja Toomas
Heinaru.

Lapsevanemad, nähes
sündimisbuumi jätkumist, eelistavad olla
kirjas Tallinna elanike
registris, sest tõenäosus oma laps Tallinnas
lasteaeda või kooli
saata on suurem. Selles
situatsioonis on küla ja
vald on kaotajad.
Pean vajalikuks, et
juba täna mõeldaks
lasteaedade, põhikooli
ja gümnaasiumi ehitamisele. Peagi Peetri
külla ehitatavs lasteaias saab olema 120
kohta, kuid see ei
rahulda juba täna meie
vajadusi ja kui me
vaatame homsesse, kui palju on kerkimas
uusi maju, kuhu asuvad elama noored
inimesed ja kui palju lapsi sündimas, siis see
teeb mulle tõsis muret. Siin tahaks abiks olla
selle visiooni ehitamisel, sest sellest sõltub,
kas jäädakse rohkem seotuks vallaga või
linnaga.
Minu motivatsioon külavanema kohale
kandideerida on olla vallale partneriks. Ma
arvan, et küla saab olla aktiivne valla juures,
anda tagasisidet valda ja vastupidi.
(1939.a), kuid olnud valdava osa oma elust
Harjumaa elanik. Ta on läbi ja lõhki põllumees, töötanud aastaid põllumajanduslike
suurmajandite eesotsas (viimati Vaida sovhoosi direktorina) ja aidanud maaelu edenemisele kaasa nii spordi- kui ka kultuurielu
elavdades. Kes vähegi autospordiga kursis,
see teab Peeter Böcklerit kui tasemel rallisõitjat, kes kuulus isegi NSV Liidu koondi-

Raamatu autor Peeter Böckler autogrammi andmas

Ado Sepa

Ma soovin näidata otsustajatele vallas, et
me soovime olla aktiivsed ja tegelikult oleme
aktiivsed ning saavutada sellega suuremat
tähelepanu meie küsimustele Kui sa ise enda
eest ei seisa siis, kes veel..
Alatasa naeratavast Ivarist õhkub entusiastlikust ja töötahet. Kindlasti teeb ta
Peetri küla jaoks nii mõndagi ära.
Jõudu Sulle Ivar!
sesse ja oli aastaid Eesti kardispordi juht.
Tema eestvõttel moodustati 1988. aastal Eesti
Kardispordi Liit. Praegu on Peeter Böckler
töötav pensionär. "Et aeg igavaks ei läheks,
olen ma Peningi Masinaühistu esimees ja ASis Sagro mehhaanik," loetleb ta oma ameteid.
Lisaks sellele on Peeter MTÜ Rae Tuletõrjeja Päästeseltsi esimees ja kuulub lionsklubi
LC Harju I ridadesse. Teda teatakse ka kui
Rae valla volikogu pikaaegset liiget, kes
nüüdseks on kokku pannud juba mitu kohalikke kultuuriväärtusi tutvustavat raamatut.
Neist mahukaim on "Rae valla muistsed
mälestised", mille koostamine andiski tõuke
nii Vaida meteoriidikraatri avastamiseks kui
ka raamatu kirjutamiseks.
Kohalik elanik Peeter Böckler on siiralt
imestunud ja samas rahulolev, et just tema
geoloogidest ette jõudis.
Nüüdseks on kraatri avastamise lugu kaante
vahele saanud ja kõigile lugemiseks.
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Jüri Kaubanduskeskuses on avatud uus arvutisalong

T

egemist on Jüri Ehituskaupade hoones asuva arvutipoe ühe filiaaliga, kus lisaks arvutikaupadele pakutakse kontoritarbeid, -tehnikat ning heas valikus koolikaupu. Mõte, selline salong avada, tekkis faktist, et
terves Rae vallas ei ole analoogilist poodi, kuskohast
oleks firmadel ja ka eraisikutel võimalik osta arvuteid ja
kontoritehnikat või – tarbeid.
„Meie arvutisalongis on olemas kõik elementaarne ja
vajalik koju või väikekontorisse: tindiprinterid, laserprinterid, lihtsamad kontorikombainid printer- faks- koopiamasin – skanner," nendib poeomanik Andres Kaev.
„Salong on küll peamiselt suunatud firmadele, kuid siit on
võimalik osta ka kodukontoris vajaminevat tehnikat, alustades adapteritest ja lõpetades antennidega wifi leviala
parendamiseks.
Samas müüme nii
kasutatud kui ka uusi
sülearvutid nii, et kui
keegi tahab oma vana
sülearvuti müüki panna
siis võib ta selle siia
tuua. Uutest sülearvutitest on esindatud peamiselt Ordi ja Dell
firmade tooted, samuti
on meil poes Delli
kasutatud lauaarvutid
ehk siis liisingfirma
poolt kasutusrendis
olnud lauaarvutid, „
räägib Kaev.
„Pakume ka arvutihoolduse teenust ja siiani on seda teenust kasutanud
päris paljud. Olen Rae vallas tegutsenud kaks aastat ja selle aja
jooksul on meie püsiklientideks saanud ca 30 % Rae vallas
asuvatest firmadest," teatab Kaev rahulolevalt.
Lisaks arvutihooldusele pakub salong ka arvuti kasti puhastusteenust. Arvutikasti sisemust puhastakse spetsiaalse kompressoriga ning välispuhastust teostatakse keemiliste vahenditega, mis
eemaldab ka plastmassi pooride vahel oleva mustuse, mida
tavalised arvuti puhastuslapid ei võimalda.
„Firma üheks põhitegevusalaks on nõrkvoolu kaabeldustööd
(RG-6, RG-59, Cat5 jne), siia alla kuulub nii arvutivõrkude ehitus,
wi-fi antennide paigaldamine kui ka helitehnika paigaldamine
asutuste saalidesse. „Meil on väga hea valik kõikvõimalikke audiovideokaableid, samuti arvutikaableid, otsikuid, telefonikaableid,
antenni jagajaid, elektriantennide jm kaableid. Käime üle Eestimaa
turismitaludes ja muudes asutustes helitehnikat paigaldamas ja ka

Ajakirjandusest Rae vallas
Pole kellelegi uudiseks, et eelmisel kuul (augustis) nägi ilmavalgust üks uus ajaleht, mis potsatas igasse postkasti. Iseenesest on
initsiatiiv tervitatav ja kui sellises lehes avaldatakse adekvaatset
informatsiooni ja huvitavaid faktipõhiseid arvamuslugusid, siis
jõudu tegijatele.
Samas lehe ilmumise järgselt tekkis arusaamatusi ja arusaamatused
tekitasid küsimusi. Küsimusi esitati muuhulgas ka vallavalitsusele.
Siinkohal peame rõhutama, et tegemist ei ole Rae valla ametliku
häälekandjaga ja selles ei avaldata Rae valla ametlikku informatsiooni. Rae valla ametlikuks häälekandjaks on täna ja jääb ka

muid nõrkvoolutöid teostamas. Poes on müügis ka kodukasutajale sobivat heli profitehnikat. On olema ka videovalve
seadmed, nii kaamerad kui ka vajaminevad otsikud-kaablid."
räägib Kaev.
Minu küsimuse peale, kas sõidate väljakutsetele ka öösiti,
muigab Kaev, et kui telefon on sisselülitatud siis sõidame ning
lisab kiiresti:
„Oleme käinud kaableid paigaldamas öösiti küll, kuid
peamiselt sellistes ettevõtetes, milliste tööpäev lõpeb südaööl ja
kus töid saabki teostada vaid öösiti".
Pood pakub ka tindipabereid firmalt ACME, CD, VHS ja DVD
toorikuid, viimaseid ka videokaameratele, projektorite ja LCD
telerite aluseid, ID-kaardi lugejaid bluetooth adapteriga,
ööpäevaseid andureid, et ehitada isesüttivat lampi ja palju muudki.
„Peagi võtame poodi müüki kassaaparaadid ja kaubandustehnikat, kassarullid on meil juba olemas ning isekopeeruvad
arved, blanketid, tšekid. Samuti pakketeibi- ja hinnapüstolid ning –
rullid."
Salongis ringi uudistades märkan ühte väga huvitavat aparaati,
küsimusele millega tegu on, seletab Kaev: „ Mälupulga või mp3
mängija olemasolul saab raadiosse lasta muusikat, aparaat tuleb
ühendada kõlariga ning seejärel on võimalus valida endale Mhzdes kanal, raadio sellele kanalile häälestada ning nii saabki teha
isikliku raadiojaama, näiteks autosse."
Poodi siseneb klient, kes vajab arvutiabi ja Andres Kaev tõttab
hädasolevale kliendile vajalikku adapterit otsima.

edaspidi Rae valla ajaleht „ Rae Sõnumid", mille vastutavaks väljaandjaks on Rae Vallavalitsus, mida toodetakse valla eelarvelistest
vahenditest ja milles avaldatakse adekvaatset ja faktidel põhinevat
Rae valda puudutavat infot.
Paraku on uue lehe nimi kas kogemata või taotluslikult segadust
tekitav ning arvestades, et Äriseadustiku § 12 lõike 7 kohaselt võib
sõnu „riigi" või „linna" või „valla" või muid riigi või kohaliku omavalitsusüksuse osalusele viitavaid sõnu äriühingu ärinimes kasutada
ainult siis, kui riigile või kohalikule omavalitsusele kuulub üle poole
ühingu osadest või aktsiatest, siis oleme teinud lehe omanikule
ettepaneku lehe nime muutmiseks.
Rae Vallavalitsus
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Volikogu andis oma heakskiidu lasteaedade
ehituslepingute sõlmimiseks
2

1. augustil algas Rae Vallavolikogu sügisene tööperiood. Algas
aktiivselt, kinnitatud päevakorda sai kirja 22 punkti, millistes
otsus vajas langetamist. Neist pea pooled oli seotud katastriüksuste jagamisega, detailplaneeringute algatamise või detailplaneeringute kehtestamisega. Nende punktide kohta võib öelda, et
tegemist on volikogu tavapäraste küsimustega.
Seekord oli volikogule arutlemiseks ja otsustamiseks toodud ka mitte
igapäevaseid küsimusi, millest anname alljärgnevalt ülevaate.
2008. a eelarve ettevalmistamiseks suuniste andmine
Et 2008.a. eelarvet koostama hakata on vaja, et volikogu määratleks
prioriteedid tegevustest, millele järgmisel aastal erilist tähelepanu
pöörata. Prioriteedid ei ole tegevused, mis kellegile kuskil pähe kargavad ja siis lihtsalt ära vormistatakse. Need tegevused on juba eelnevalt
valla arengukavas kokkulepitud ja volikogu poolt ka heakskiidetud.
Arengukava on strateegiline dokument, mis kirjeldab valla arengut
pikas perspektiivis, arengukava juures olev tegevuskava on taktikaline
dokument, mis püüab kolme aasta lõikes tegevuste prioriteedid paika
panna ja eelarve koostatakse üheks aastaks kooskõlas eelmainitud
dokumentidega ning arvestades rahaliste vahendite olemasolu. Siitjohtuvalt tuleb need prioriteedid igal aastal järgneva eelarveaasta osas
seada. 2008. a eelarve koostamisel on volikogu otsuse kohaselt prioriteetideks Õie lasteaia rajamine ja Taaramäe lasteaia laiendamine,
samuti on rõhutatud Lagedile spordikeskuse ehitamise tähtsust ning
teede korrashoidu.
Väljaku tänava hoonestusõigus läheb arendajalt vallale tagasi
Selle otsusega lõpetas volikogu ühe ebameeldiva ja valla jaoks ka
selgelt materiaalselt kahjuliku saaga. Tegemist on Väljaku piirkonna
hoonestamist puudutava temaatikaga, mis sai alguse suvel 2002 kui
toonane volikogu otsustas Väljaku maaüksuse hoonestusõiguse anda
Jüri Arenduse OÜ-le. Tingimused olid vallale väga vaenulikud –
hoonestajal polnud sisuliselt mingeid kohustusi kogukonna ees, küll
aga omas ta palju õigusi, mis oleksid realiseerunud kogukonna (loe:
Rae valla maksumaksja) arvelt. Üheks õiguseks oli maa väljaostmise
õigus kahekordse maamaksustamise hinnaga. Seega selle otsusega
kingiti arendajale maa Jüri südames, hinnaga 120 krooni ruutmeeter1.
Vallale pandi kohustusi aga ridamisi ja hulganisti.
2004. aastal, kui vallas võtsid vastutuse uued tegijad, see leping
stopati ja roogiti võimalikult puhtaks. Seati ka arendajale kohustusi
(Laste tänava ja olemasoleva Väljaku tänava rekonstrueerimine,
liitumistasude maksmise kohustus, mänguväljaku rajamise kohustus
jne). Üheks rumalaks punktiks, mida lepingust välja ei saadud, oli
kohustus Väljaku tänava uue osa hoonestusõiguse tagasiostmine. Selle
lepingulise kohustuse täitmiseks volikogu ka loa andis2.
Volikogu ei kehtestanud Tamme detailplaneeringut
Kui detailplaneeringute kehtestamine volikogus on tavaline ja neid
ka igal istungil menetletakse, siis mittekehtestamise arutamine on väga
harv tegevus. Tavaliselt on planeeringu algatajal soov teemaga lõpuni
jõuda. Kindlasti oli ka kõnealuse Tamme planeeringu algatajal soov
planeeringuga lõpule jõuda, kuid ta ei soovinud enda kohustustena
näha tegevusi, mis tema arendusala tulevaseks kvaliteetseks
teenindamiseks on vaja teha. Veel enam, ta soovis, et need tegevused
teeks vald tema eest. Paraku valla arengukavas ei ole fikseeritud
Tamme kinnistu arendamine ja sellega seonduvate tegevuste
teostamine ning kindlasti ei oleks ühe arendaja kasumi suurendamine
vallaeelarveliste vahendite arvelt õiglane tegevus maksumaksjate
suhtes. Tegevusi, mis pole arengukavas kirjeldatud ja kus selgelt
erahuvi ületab avalikku, saab teha vaid siis kui arendaja võtab need
tegevused enda kanda3. Kõike eelnevat arvestades tegi vallavalitsus
1
2

3

ettepaneku Tamme planeeringut mitte kehtestada. Volikogu oli selle
ettepanekuga nõus (poolt 13 , vastu 0, erapooletuid 2 ).
Vee-ettevõtja määramine Künnapuu pereelamute grupi detailplaneeringuga määratud alale
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus annab alates 2006. aastast
võimaluse vee ja/või kanalisatsiooni trasside omaniku soovil määrata
nende trasside tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks ettevõtja, keda trasside omanik soovib. Kuivõrd eelpoolnimetatud alal asub eraomandis
olev puurkaev ja torustikud, siis määrati omaniku soovil vee-ettevõtjaks Künnapuu tee 24 Vesi OÜ, kellel on õigus müüa piirkonnas vett ja
osutada kanalisatsiooniteenust õigusaktidega ette-nähtud korras.
Otsustati võõrandada „Vaida ühikas" vallale kuuluvad 6 korterit
Otsuse tegemisel on põhjuseks lihtne aritmeetika – valla kulud maja
remondile on põhjendamatult suured. Nimelt on majas 22 korterit,
millest 6 kuuluvad vallale. Kahjuks ülejäänud korterite omanikud ei
vaevu maja seisukorra eest muretsema ja veel vähem selle seisukorra
parandamiseks panustama. Seega otsustati vallale kuuluvad korterid
panna enampakkumisele. Tingimuseks on, et uus korteri omanik saab
kaasa ka üürilised.
Jäätmehoolduseeskiri sai täiendust
2006. aastal muudeti jäätmehoolduseeskirja ja viidi sisse nõue
korteriühistutele – rajada 2007.a juuliks jäätmemajad, et konteinerid ei
riivaks silma. Paljud said eeskirjast aru ja täitsid ülesande. Mõned
tahtsid seda teha, kuid ei teadnud täpselt kuidas. Seetõttu koostas
vallavalitsuse ehitusamet väikese juhendi, milles antakse soovitusi ja
näpunäiteid ning ka tuuakse ära millistest materjalidest ja kui suured
need majad olla võivad. See juhendmaterjal vormistatigi volikogu
otsusega Jäätmehoolduseeskirja lisaks ja seega anti talle õigusakti
jõud.
Õie ja Taaramäe lasteaia ehitusele roheline tuli!
Tähtsaimaks otsuseks võib lugeda 21. augustil toimunud istungil loa
andmist vallavanemale Õie lasteaia ehituse ja Taaramäe lasteaia
juurdeehituse töövõtulepingute allkirjastamiseks.
Vallavalitsus andis volikogule ülevaate hankeprotsessist ja selle
tulemusest. Konkursile laekus mõlema objekti kohta kaks pakkumist.
Pakkumiste tegemise aluseks olid vallavalitsuse poolt esitatud eskiisid. Läbirääkimistega pakkumismenetluse käigus täpsustati tehnilisi
üksikasju ja konkretiseerusid nii ehituse tähtajad kui ka lõplik maksumus. Läbirääkimiste tulemusena kinnitas Vallavalitsus Taaramäe
lasteaia juurdeehituse hanke võitjaks AS-i Rand ja Tuulberg töövõtu
maksumusega 27 367 979 krooni (ilma käibemaksuta) ja Õie lasteaia
ehitushanke võitjaks AS-i Koger & Partnerid töövõtu maksumusega
57 328 696 krooni (ilma käibemaksuta). Tööde lõpptähtajaks on
01.08.2008. a. Mõlema objekti valmimine annab vallale juurde 180
lasteaiakohta..
Loa küsimise ja andmise vajaduse tingis asjaolu, et töövõtulepingu
periood langeb kahele eelarveaastale ja vaid volikogu saab lubada
rahaliste kohustuste võtmist tulevastele perioodidele.
Vallavalitsuse poolt antud ülevaate alusel volikogu oma otsuse
langetas. Samas peab märkima, et mitte kõik tänase vallavolikogu
liikmed ei olnud selle otsuse vastuvõtmise poolt. Saalis viibinud
kaheteistkümnest volikogu liikmest oli otsuse vastuvõtmise poolt 10,
üks ei hääletanud üldse ja üks, M. Rosenfeld, hääletas vastu. Kurb on
tõsiasi, et protsessi püüab jällegi igati pidurdada sama mees, kes iga
hinna eest püüdis nurjata Jüri Gümnaasiumi uuendamise ja
laiendamise protsessi. Kahjuks ei oska keegi peale tema enese
kommenteerida, miks pedagoogilise ettevalmistusega isik peab
käituma nii lapsevaenulikult?!
Rae Vallavalitsus

Väljaostmise õigus tekkis siis kui maja valmis, Väljaku majade valmimise ajal oli ruutmeetri maksumus Jüris 1000-1500 krooni ehk siis turuhinnast sai vald ca 10%
Huvitav on siinkohal märkida, et kui kõikide ülejäänud päevakorrapunktide juures valimisliit Vallakodanik esindaja esitas küsimusi, siis selle punkti juures ei midagi. Aga
eks põhjus oli ka ilmne, sest just tema taktikepi all vallale kahjulik leping 2002.a. sündis
ehitab teid, osaleb lasteaia rajamises või ehitab selle ise. Kohustused fikseeritakse notariaalse leppega ja varustatakse ka garantiiga
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ABB avas LV Drives Jüri
tehase teise etapi

ABB Jüri LV Drives tehase teine etapp on avatud! Sümboolse kaabli lõikavad läbi ABB Drives äriüksuse ja ABB automaatikatoodete Põhja-Euroopa
regiooni juht Pekka Tiitinen ning ABB Balti riikide juht Bo Henriksson.

A

BB AS avas 30. augustil LV Drives Jüri tehase teise etapi, et
rahuldada paindlikumalt järjest kasvavat globaalset nõudlust
automaatikatoodete järele. „Jüri LV Drives tehase laiendamise
tingisid jõuline müüginumbrite kasv viimaste aastate jooksul ja
positiivsed tulevikuprognoosid," märkis ABB Balti riikidee juht Bo
Henriksson.
Teise etapi avamisega laienes tehase tootmispind 1000 ruutmeetri
võrra 3000 ruutmeetrini. 2005. aasta septembris uksed avanud tehase
töötajate arv on kasvanud kahe aastaga ligi neli korda – täna on tehases
palgal üle 100 töötaja. „Kahe aastaga on oluliselt kasvanud meie
tehase töötajate arv ja suurenenud tootmismahud. Tänaseks oleme
käivitanud arvestatava tootmise ning katsetanud edukalt erinevaid
tooteseeriaid," kinnitas Ikonen.
ABB Jüri LV Drives tehas toodab peamiselt sagedusmuundureid.
„Tegemist on seadmetega vahelduvvoolu sageduse muutmiseks.
Sagedusmuunduri eelis on energiasäästlikus, mis on tänapäeval aina
enam päevakorral olev teema," lisas Henriksson.

Avamisürituse tordi taustal suruvad kätt ABB Jüri LV Drives tehase juht
Ilkka Ikonen ja ABB Balti riikide juht Bo Henriksson.

RAE SÕNUMID

7

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine on
lihtsustatud
Vastavalt Põhja Politseiprefektuuris kehtivale korrale võib
taotluse politseipoolseks menetlejaks olla ainult struktuurüksuse
juht, kelleks Rae vallas on Ida-Harju politseiosakonna juht või
tema poolt määratud ametnik ning kooskõlastajaks on Põhja
Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna juht või tema poolt
määratud ametnik. Territoriaalse politseiosakonna piirkonnatöö
politseiametnik ei oma õigust ülalmainitud üritusi kooskõlastada.
Teadete ja loa taotluste menetlemise eesmärk on hinnata
vastava üritusega võimalikke kaasnevaid ohte avalikule korrale,
osavõtjate ja külastajate elu- ja tervisele, liiklusohutusele,
ümbruskonnas viibivate isikute rahule jmt.
Vastavalt taotluses toodud iseloomule ja andmetele hindab
menetleja ülalpool mainitud riskifaktoreid ja annab ürituse
korraldajale soovitusi riskifaktorite vähendamiseks. Samas
hindab loa taotluse menetleja ka politseijõudude vajadust ja
üritusega kaasnevat politseitegevuse mahu suurust tagamaks
avaliku korda ürituse läbiviimise koha ümbruses.
Lihtsustamaks ürituste korraldajate vaeva ja kiirendamaks
kooskõlastuse protsessi teate ja loa taotluste menetlemisel on
võimalik edastada vajalikud andmed elektronposti kaudu.
Ürituse korraldajal on võimalus edastada täidetud avaliku
ürituse kooskõlastusleht elektrooniliselt aadressile
ih.asjaajamistalitus@pohja.pol.ee, kus menetleja tutvub
taotlusega ja edastab korrektselt täidetud, puudusteta taotluse
kooskõlastamiseks. Täiendavate andmete saamiseks või
puuduste olemasolul võtab menetleja koheselt ühendust ürituse
korraldajaga.
Avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastuslehega on võimalik
tutvuda Rae valla kodulehel aadressil www.rae.ee

ABB Jüri LV Drives tehase juht Ilkka Ikonen ütles, et seoses tehase
teise etapi avamisega on lähiajal ette näha ka mõningast töötajate arvu
suurenemist. „Vajame kvalifitseeritud tööjõudu, seda nii lihttööliste
kui inseneride osas," rõhutas Ikonen.
Tootevalikus pole lähiajal plaanis muudatusi teha. „Esialgu on
plaanis arendada praeguse tootevaliku potentsiaali," lausus Ikonen.
„Olen veendunud, et vaatamata suurenenud nõudmistele toodete
võimaluste ja kvaliteedi osas suudame säilitada tootjana maailmas
liidripositsiooni."
Maailma sagedusmuundurite turg on kasvanud viimase kümne aasta
jooksul üle 20% aastas. ABB Grupp on sagedusmuundurite turu liider
ligi 20%-lise turuosaga. Eelmisel aastal oli ABB Grupi sagedusmuundurite ja teiste automaatikatoodete müügikäive maailmas 6,8
miljardit dollarit.
ABB on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika
valdkonnas, mille klientideks on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted.
ABB tooted aitavad klientidel vähendada tootmisega seotud
keskkonnamõjusid. ABB peakorter asub Zürichis ja kontsern annab
tööd 111 000-le inimesele enam kui sajas riigis.
Eestis on ABB tegutsenud alates 1992. aastast ning on keskendunud
energeetika ja automatiseerimise valdkondadele. ABB AS-il on Eestis
lisaks peakontorile Tallinnas madalpingesüsteemide tehas Keilas,
elektrimasinate ja sagedusmuundurite tehased Jüris ning korrashoiukeskused mitmel pool Eestis. Enam kui 90% ABB poolt Eestis
valmistatavast toodangust läheb ekspordiks.
Alates 1998. aastast on ABB AS-is juurutatud integreeritud
juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001
nõuetele. Süsteem tagab oluliste keskkonnaaspektide kontrolli ja
ettevõtte tegevuse pideva täiustumise.

Sven Sommer
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Mis on ilusa naise saladus? - ilusalong Muskuslill
hel vihmasel augustikuu päeval sisenen Jüri
asuvasse ilusalongi
Muskuslill. Salongi tumedates, mahedates toonides
interjöör ja vaikselt mängiv rahulik muusika mõjuvad õdusalt.

Ü Kaubanduskeskuses

Mind võtab vastu sõbralikult naeratav administraator ning annab lahkelt loa ringi vaadata kuni
salongi omanik hooldusprotseduurilt naaseb.
Hubase ilusalongi esmapilgul pisikestena näivates
ruumides on kõik vajalik iluteenuste pakkumiseks ja
rohkemgi veel. Mind üllatab kiirsolaariumi olemasolu, mis on küllaltki harvaesinev nähtus ilusalongides.
Administraator pakub lahkelt võimalust kiirsolaariumit omal nahal proovida.
Natuke kõheldes sisenen kosmosesüstikut meenutavasse kapslisse, mõned ettevalmistused administraatori poolt ja kapslist saab rahulikku, meeldivat
muusikat mängiv soe ruum. Kiirsolaariumi suureks
eeliseks on asjaolu, et kunstpäevitades ei pea lamama
ja seega ei puutu ma kokku lampe katva plastklaaspinnaga, mis on mulle tavasolaariumist vastuvõetavam oma hügieenilisuse poolest. Päevitusgeelist
lõhnavana ja oluliselt jumekamana, astun kümne minuti möödudes
rahulolevalt solaariumist välja, muusika ei lakka.
Ilusalongi omanik Monika Kello on hooldusprotseduurilt naasnud
ning valmis mulle salongis pakutavaid teenuseid tutvustama.
Tunnen huvi, kuidas on salong endale nime saanud.
Monika Kello: " Muskulill (lad. kl. Adoxa moschatellina) on
segametsades ja sarapikes kasvav tagasihoidlik ülaseline, õrnade
hallikasroheliste lehtedega väheesinev lill. Muskuslille harva-

esinevust ja sellest tulenevat erilisust arvestades, tundus see nimi
ilusalongile kohane, sest iluteenused ja –tooted, mida pakume on
niisamuti erilised.
Üks omapärasemaid teenuseid meie salongis on Germaine de
Capuccini Pearl Sensation näo- ja kehahooldustoodetel põhinevad
protseduurid. Tootesarja kuulub neli erilist vananemisvastast toodet,
mis ennetavad ja korrigeerivad nähtavaid vananemisilminguid;
toimub intensiivne raku taassünd luminoossuse ja nooruslikkuse
kaotanud näonahal. Sama sarja kehahooldustoode niisutab ja toidab
nahka ning jätab nahale kauni sära."
Monika Kello naerab, et kord oli klient peale nimetatud protseduuri
nii rahulolev, et tuli veel õhtul tagasi kosmeetikut lilledega tänama.
"Germaine de Capuccini sarjast pakume veel tooteid, mis aitavad
hooldada rasust, aknega või ebatäpsustega nahka, mis sobib eelkõige
noortele, kes soovivad selgemat, puhtamat ja matti näonahka. Ka

Lipo-Stock intensiivset tselluliidivastast toodet, mis on "apelsinikoore
naha" tõhusaks ellimineerimiseks ja sobib nii noortele kui ka keskeas
prouadele.
Pakume käte ja jalahooldust nii naistele kui meestele, kasutades
alessandro International professionaalseid tooteid, millest huvitavaim
on jojoba- , avokaado- ja oliiviõli ning pehmendavaid aktiivaineid
sisaldav kätehooldus toode, mis muudab kuiva ja kareda naha hästi
pehmeks. Protseduur ise on äärmiselt lihtne, tuleb vaid seest
polümeergeeliga kaetud hoolduskindad kätte tõmmata ja 30 kuni 45
minutit hoida, nahk muutub uskumatult pehmeks.
Salong pakub ka juuksuriteenust, kus kasutame Wella juuksehooldussarja, mis pidevalt täieneb ja pakub võimalusi erinevate
juuksetüüpide hoolduseks. Meie juuksurid ja ka kosmeetikud käivad
stabiilselt koolitustel ja on oma ala professionaalid.
Teenuseid, mida me pakume on siinmärgitust oluliselt enam.
Soovitan tulla meie salongi pakutavate teenustega tutvuma või
külastada kodulehte aadressil www.muskuslill.ee," julgustab Kello.
Salongist on võimalik osta ka dekoratiivkosmeetikat ja juuksehooldustooteid.
Kui selgub, et salongis töötab ka massöör, ei suuda ma kiusatusele
vastu panna.
Olles nn arvuti-inimene, on minu parempoolsed õlalihased tihti
kanged, mis on üsna veider, sest arvuti taga töötades kasutan ma siiski
mõlemat kätt. Mõeldes sellele fenomenile sätin end massaazhilauale.
Annan ennast täielikult meelirahustava lavendlilõhna ning massööri
pehmete, kuid tugevate käte alla. Mõne aja möödudes olen veendunud,
et olen parima osa maha maganud, sest protseduur saab lihtsalt otsa,
selgub, et möödunud on pea tund! Tõusen laualt kui uuestisündinud ja
tunnen, et olen valmis mägesid liigutama.

Ilusalongi Muskuslill
ametlik avamisnädal toimub
3.-10. oktoobrini 2007. a.
Salongi külastajate vahel loosime
välja hulgaliselt kingitusi!
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On valminud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne projekti
"Tehniline abi Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimiseks" Rae valda läbivatele lõikudele km 0,6-12,6
ja km 12,6-29.

Lõigu km 0,6-12,6 KMH aruande avalik arutelu toimub 19.
septembril kell 17:00 Jüri Gümnaasiumis (Laste tn. 3, Jüri), lõigu
km 12,6-29 KMH aruande avalik arutelu toimub 25. septembril kell
18.00 Kiili Gümnaasiumis (Kooli 1, Kiili).

Projekti eesmärkideks on T11 Tallinna ringtee ja T8 TallinnPaldiski maantee ümberehituse ettevalmistamine arvestades
perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi ning teede vastavusse viimiseks EL-i standardite ja normidega; liiklusohutuse ja
teekeskkonna parandamine; ummikute ja teekasutajate kulude
vähendamine; ning EÜ poliitika teostamine, eriti transpordi ja
üleeuroopaliste võrkude arendamisel. Projektiga nähakse ette
maantee laiendamine neljarealiseks ning eritasandiliste liiklussõlmede, kogujateede ja samuti kergliiklusteede (jalgratturitele ja
jalakäijatele) rajamine. Projekti juures arendajaks ja otsustajaks on
Maanteeamet (projektijuht: Andres Brakmann, tel 611 9357, e-mail
Andres.Brakmann@mnt.ee).

KMH aruannetega saab tutvuda kahe nädala jooksul enne vastava
avaliku arutelu toimumist Hendrikson & Ko veebilehel
www.hendrikson.ee ja Hendrikson & Ko kontoris, aadressil Pärnu
mnt 30, Tallinn. Aruande kohta ettepanekuid saab esitada aadressile
Hendrikson & Ko, Pärnu mnt 30, 10141 Tallinn ja e-posti aadressile
jaak@hendrikson.ee. Keskkonnamõju hindamise kohta lisainformatsiooni on võimalik küsida kontaktisikult Jaak Järvekülg (55 674
693). Lisainformatsiooni projekti kohta ning projektlahenduse
kaardimaterjaliga saab tutvuda projekti kodulehel
http://road.estdan.ee/.

Marsruuttaksoliin nr. 214
Tallinn - Jüri - Tallinn

Marsruuttaksoliin nr. 215
Tallinn - Peetri

Jüri
Tallinn
Tööpäev

Laupäev

Tööpäev
Pühapäev

6:00
7:00

16:30
17:00

6:55
7:15

14:00
15:00

6:55
7:15

7:00
7:30

17:00
17:30

7:35*
9:00

14:30
15:30

7:35
9:00

7:30
8:00

17:30
18:00

8:30
9:30

15:00
16:00*

8:30
9:50*

8:00
8:30

18:00
18:30

9:00*
9:50*

16:30
16:35*

9:20*
11:00

8:30
9:00

18:30
19:00

9:20
10:30

17:30
17:00

10:30
11:55*

9:00
9:30

19:00
19:30

10:00
11:00

18:30
18:00*

11:30*
12:50

9:30
10:00

19:30
20:00

10:30
11:30

19:30
19:00

12:25
14:00

10:00
10:30

20:00
20:30

11:00* 20:30
11:55 20:00*

13:30*
15:00

10:30
11:00

20:30
21:00*

11:30
12:50

21:30
21:00

14:30

11:00 21:00
12:00* 21:30

12:00
13:30

22:30
22:00*

11:30* 21:30
13:50* 22:00

12:25
14:00

12:35
14:55

22:00
22:30*

13:30*
14:30

13:45
16:00

23:00

14:55*
16:30
* -Väikebuss sõidab läbi Järveküla.
Lõpp-peatus Tallinnas - Teatri väljakul (Sakala keskuse juures)
Marsruut:
Sakala keskus – Rävala pst. – Tartu mnt. – Ringtee E20 - Aruküla tee Ehituse tn. - Aruküla tee - Ring tee E20 - Tartu mnt. – Rävala pst. –
Sakala keskus
läbi Järveküla
Sakala keskus – Rävala pst. – Tartu mnt. – Vana Tartu mnt. Põrguvälja tee - Aruküla tee - Ehituse tn. - Aruküla tee - Põrguvälja tee Vana Tartu mnt. - Tartu mnt. – Rävala pst. – Sakala keskus.
Liin ei tööta riiklikel pühadel

Laupäev

Pühapäev
Liin ei tööta

7:55
7:30

16:30
16:05

10:05
10:20

8:35
8:10

17:15
16:50

10:35
10:50

9:15
8:50

18:00
17:35

11:05
11:20

9:55
9:30

18:45
18:20

17:40
17:55

10:35 19:30
10:10 19:05

18:15
18:30

15:45
10:50 19:45
Marsruut:
Sakala keskus – Rävala pst. – Tartu mnt. - Vägeva tee –
Peetri tee – Pargi tee – Uusmaa tee – Vägeva tee – Peetri tee –
Vana Tartu mnt. – Tartu mnt. – Rävala pst. – Sakala keskus.
- P ühapäeval ja riiklikel pühadel liin ei tööta.
Marsruuttaksoliin nr. 259
Vaskjala - Jüri - Tallinn
Tööpäev

Laupäev

8:05
6:45
7:15*

16:50
16:15*

9:30
9:35
8:45*

16:45
8:10
8:45

18:40
17:45*

16:00
11:45*

18:35
9:15
13:15

19:15*

Pühapäev
Liin ei tööta

17:00

15:20
14:30
* - väikebuss sõidab läbi Jüri Vaskjalani
Marsruut:
Vaskjala– Jüri – Raeküla– Assaku- Jarveküla– Tallinn
Liin ei tööta pühapäeviti ja riiklikel pühadel
- Lõpp-peatus Jüris - Ehituse tänaval
- Lõpp-peatus Tallinnas – Sakala keskuse juures.
- Lõpp-peatus Vaskjalas – Vesiroosi teel.
- Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel liin ei tööta.
Pileti hind - 18 EEK
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Ühistutel tuleb hakata jäätmemaju rajama
R

ae vallas kehtiv jäätmehoolduseeskiri
näeb ette, et ühistutel peab olema
jäätmemaja, seega tuleb ühistutel hakata
hoolt kandma jäätmemajade rajamise eest.
Ühistul tuleb leida sobiv jäätmemaja
(aediku, varikatuse) arhitektuurne eskiisprojekt ja kooskõlastada arhitektuurne
lahendus ja asukoht valla ehitusametiga.
Lahenduse leidmisel võib olla abiks käesolev
link http://www.tallinn.ee/est/g2262s25373.

Tüüpprojekte võib leida internetist, märksõnalise otsinguga "Jäätmemaja"
Ühistul tuleb valla ehitusametile esitada
kirjalik taotlus jäätmemaja rajamiseks koos
kortermaja asendiplaani ja kavandatava jäätmemaja arhitektuursete joonistega. Taotluse
blanketid leiate ehitisregistris www.ehr.ee.
Valla ehitusamet otsustab jäätmemaja
asukohast tulenevalt võimalike kooskõlastuste vajaduse tehnovõrkude omanikega
(näiteks: AS ELVESO, OÜ Jaotusvõrk,

Üldised nõuded jäätmemajadele
t
Iga konkreetse jäätmemaja kavandamisel tuleb arvestada : a) jäätmemaja esteetilist

sobivust ümbritsevasse keskkonda, b) jäätmevaldajate jäätmete mahtu ja väljaveo
sagedust, c) jäätmeliikide sorteerimist , d) konteinerite tüüpe jms. ning vastavalt
sellele saab teha valikud jäätmehoone arhitektuuri, mahu, konstruktsiooni,
viimistlusmaterjali ja värvilahenduste osas.
t
Seinamaterjalina ei ole vastuvõetav plekk, kivi, plastmass, nõutav on puit.

Puitlaudis võib olla vertikaalne, horisontaalne või diagonaalne.
t
Konstruktsioonimaterjaliks sobib nii puit kui metall.
t
Katus võib olla ühepoolse kaldega, kahepoolse kaldega või kaarkatus. Katuse

materjalivalik ei ole piiratud, arvestada tuleb sobivusega keskkonda.
t
Aluspind peab olema kõva (monoliitbetoon, asfaltbetoon, kiviparkett) ja puhas-

tatav.
t
Jäätmemaja kaugus maja akendest ja rõdudest peab olema vähemalt 8,0 meetrit (n.n.

tuleohutuskuja), kaugus naaberkinnistu piirist vähemalt 3,0 meetrit ( kui ei ole
naabriga kokkulepitud teisiti).

AS Elion Ettevõtted)
Kui kõik on plaanipärane annab Vallavalitsus korraldusega kirjaliku nõusoleku jäätmemaja rajamiseks.
Ühistul tuleb leida ehitustöö teostaja,
küsida hinnapakkumine. Professionaalseid
ehitustööde teostajaid leiab Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registri otsingust:http://mtr.mkm.ee
/default.aspx?s=otsiettevotja

MÄÄRUS
Jüri

21. august 2007 nr 61

Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004
määruse nr 41 "Rae valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine" täiendamine
Lähtudes "Jäätmeseaduse" § 66 lõikest 2, §
71 lõigetest 1 ja 2, "Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punktist 365
ja Rae Vallavolikogu 09. novembri 2004.a.
määrusega nr 41 kinnitatud Rae valla
jäätmehoolduseeskirja I peatüki punktist 84,
Rae Vallavolikogu
määrab:
§ 1. Täiendada Rae Vallavolikogu 09.
novembri 2004 määrusega nr 41 kinnitatud
Rae valla jäätmehoolduseeskirja lisaga 1
"Juhend kortermaja jäätmemaja rajamiseks ja
soovituslikud arhitektuursed üldnõuded"
vastavalt käesoleva määruse lisale.

t
Jäätmehoone asukoht peab olema võimalikult kaugel laste mänguväljakust,

teenindaval jäätmeveokil peab olema vaba juurdepääs (soovitavalt ilma tagurdamiseta)

§ 2. Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae
Sõnumid ja valla veebilehel.

t
Jäätmehoone elektrivalgustus on vajalik, elektrilahenduse võib projekteerida ja

§ 3. Käesolev määrus jõustub 25. augustil
2007.

ehitada korterelamu peakilbist vastavat elektriohutusalast pädevust omav isik.
t
Jäätmemajade ehitusalase pinna võimalikud mõõdud on 3x3 m (4 konteinerikohta),

4,5x3 m (6 konteinerikohta), 6x3 m (8 konteinerikohta), 7,5x3 m (10 konteinerikohta). Jäätmemaja laius on 600 l kuni 800 l konteinerite kasutamisel 3 m, 1000 l
mahutite kasutamisel aga 3,60 m.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

t
Jäätmemaja uste laius peab olema vähemalt 1,6 m; 1000 l mahutite kasutamisel kuni

1,8m.
t
Jäätmemaja võib olla lukustatav kuid tagama peab jäätmevedaja juurdepääsu

konteineritele tühjendamispäeval.

Jäätmemaja suuruse valimine

Arhitektuurne projekteerimine

Jäätmemaja suuruse valikul on oluline korterite arv majas, jäätmemajas kasutatavate
konteinerite suurus (kas 600 l, 800 l või 1000 l) ja jäätmete äraveo sagedus. Tuleb
arvestada seadusest tuleneva nõudega, et biolagunevate jäätmete kogumiskonteinereid
tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas. Reeglina on üks konteineritest
vanapaberi/papi tarbeks, üks plasti tarbeks ning üks koht jäetakse tühjaks reservi.
Enno Harmipaik
Ehitusameti juhataja

Vee- ja kanalisatsioonivarustuse
projekteerimine
Elektri- ja sidevarustuse
projekteerimine
Helista ja küsi lisa
Tel 56 471 844
tonu@noltonest.ee
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OÜ Visari Metallitööd
pakub tööd

28. august 2007 nr 34

Jüri Gümnaasiumi õpilastele Jüri raamatukogu lugejakaardi väljastamine
Võttes aluseks "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahvi 30 lõike 3, Rae
Vallavalitsus

KEEVITAJALE
JA

ABITÖÖLISELE

määrab:
§ 1. Lugejakaartide väljastamine Jüri Gümnaasiumi õpilastele

Vajadusel väljaõpe.

(1) Jüri raamatukogu esmaseid lugejakaarte väljastatakse õpilastele tasuta alates 27. augustist
2007
(2) Lugejakaarte väljastavad raamatukogu töötajad.

Info: 6706917; 5014504,
visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee

(3) Lugejakaartide väljastamise arvestust peavad raamatukogude töötajad. Kohustuslik on
fikseerida väljastamise kuupäev, vöötkood, õpilase nimi, klass ja õpilase allkiri.
(4) Lugejakaart on kohustuslik kõikidele Jüri Gümnaasiumi õpilastele.

SUURESK EHITUS OÜ

(5) Käesoleva määruse jõustumisel jäävad kehtima varasemalt väljastatud lugejakaardid.
§ 2. Lugejakaardi maksumuse kehtestamine
(1) Esmane lugejakaart väljastatakse Jüri Gümnaasiumi õpilastele tasuta.
(2) Lugejakaardi kaotamise korral maksab uue lugejakaardi väljastamine 30.- krooni.
(3) Lugejakaardi triipkoodi kulumise või tehnilise vea korral väljastatakse uus lugejakaart
tasuta.
(4) Lugejakaartide müümisel saadud raha kogub Jüri raamatukogu ja maksab selle Rae valla
kassasse.

Ehitusfirma teostab
ehitustöid
Majad vundamendist
võtmeteni!
Tel. 533 33039
E-mail: info@suuresk.ee
www.suuresk.ee

§ 3. Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ning ajalehes Rae Sõnumid.
§ 4. Käesolev määrus jõustub 01. septembril 2007.

Eesti juhtiv rehviettevõte
REHVIMEISTER AS
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Tiit Eenmaa
Vallasekretär

võtab seoses
tootmismahtude kasvuga tööle

OTSUS
Jüri

TÖÖKAID TÖÖTAJAID
TEHASESSE

21. august 2007 nr 296

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine

Väljaõpe toimub kohapeal.

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõikest 1, „Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse" § 7 lõigetest 2¹ ja 3, Künnapuu tee 24 Vesi OÜ 30.05.2007 avaldusest
ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
otsustab:

Töö esmaspäevast reedeni ja
kella 8.00 – 17.00.
Aastaringselt

1. Määrata Künnapuu tee 24 Vesi OÜ (registrikood 11157101) vee-ettevõtjaks ja kehtestada
tema tegevuspiirkonnaks Rae külas asuva Künnapuu pereelamute grupi detailplaneeringuga määratud ala, vastavalt lisatud piirikirjeldusele.

stabiilne ja kindel töö.
Palk mehele ja tööle väärikas
(vähemalt 16000/bruto),

2. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

lisateenimise võimalus.

3. Käesolev otsus jõustub Künnapuu tee 24 Vesi OÜ ja AS ELVESO vahel reovee
ärajuhtimise teenuse osutamise lepingu sõlmimise päevast.

Palk õigel ajal ja ametlikult
panka arvele!

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul
otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Rehvimeister AS
Lagedi, Killustiku 2
tel. 50 19 195.
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Noor – ka sinu arvamus loeb!
T

änasel päeval elab Rae vallas ligi kaks
ja pool tuhat noort, vanuses 7-26 aastat.

kaasa mõelda, omaenda mõtteid väljendada
oma kodukohta arendavatel teemadel. Noorte
poolt väljaöeldu on tõsiseltvõetavaks sõnumiks volikogu liikmetele, ametnikele ja miks
ka mitte erasektoris töötavatele juhtidele,
kellele otsuste tegemiseks iga täiendav info

Noortel on vaba aja veetmiseks kasutada
erinevaid võimalusi huvikoolis, spordikeskuses,
kultuurikeskuses. Kuid
üheks noori siduvaks paigaks on kindlasti noortekeskus nii Jüris kui Lagedil, mis on üheks noorte
arvamuse koordineerijaks
ja ruuporiks kogu kogukonnale ja seda pädevate
noorsootöötajate juhendamisel. Kuid kui paljud
noored seda võimalust
kasutavad, et just noortekeskuses oma ideid ja
mõtteid ellu viia - töötada
välja huvitavaid projekte,
korraldada erinevaid üritusi ja ettevõtmisi, ajurünnakuid, seminare, jne? Teha
oma hääl kuuldavaks kõikidele elanikele, nii otsustajatele kui elluviijatele?
Vajadus dialoogi järele
noorte ja võimu esindajate
vahel on olemas aga igas Lagedi noored kohaliku elu probleeme lahkamas
on teretulnud. Noorte soov osaleda oma küla,
kogukonnas. Ei saa kõrvale jätta noori, kes
alevi, linna elus ning kaasa rääkida globaaltulevikus tahaksid/võiksid/saaksid elada just
selt tähtsatel teemadel on oluline ning annab
Rae vallas.
noortele üha uusi võimalusi uute ja loominguNoorsootöö seadus ütleb, et noorsootöö on
liste ideede katsetamiseks erinevates elualanoortele tingimuste loomine arendavaks
valdkondades.
tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte
Kevadel Kohaliku omaalgatuse programmi
alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja töötoel projekti "Maaelu arendamine läbi
väliselt tegutseda. Noorsootöö sisuks on
noorte" raames läbiviidud ankeetküsitluses ja
noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus,
ajurünnakutes on selget näha et noortel on
mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist
oma arvamus ning huvi panustada ühiskondarengut. Nii noorte vabaaja veetmise võimalikult olulistes teemades nagu vaba aja
luste pakkumine kui noorte kaasamine erineveetmine, keskkond, säästlikud eluviisid,
vatesse ettvõtmistesse: kultuuri-, spordi-,
vms. Nii peaks olema noortel võimalus enda
keskkonnapoliitika valdkonnas on väga oluelu korraldada ning efektiivsemalt laiemat
line ja vajalik, et meie vanemad "tegijad" ei
üldsust mõjutada. Noored pidasid väga
teeks otsuseid kellegi teise eest, kellegilt
oluliseks, et vallavalitsuses on olemas
küsimata. On ju huvitav teada, mida noored
noorsootöötaja, kes on alati avatud nende
arvavad uute lasteaedade ehitamisest, mida
mõtetele ja tegutsemistele, kahjuks on aga
huvitavat võiks veel spordikeskuses teha, kas
vähesed seda kontakti kasutanud. Siinjuures
jalgrattateid on piisavalt, kas kultuurikutsun üles noori aktiivsemalt pöörduma
keskuses pakutav rahuldab neid, mida veel
kõikvõimalikes küsimustes ja ettepanekutes
noored vajaksid, et kodukohas oleks huvitav
kohaliku omavalitsuse ametnike poole, kes
elada jne. Noored tahavad tegutseda, tahavad

Võistlustantsuklubi Royal
võtab sügisel vastu uusi õpilasi.
Oodatud on kõik aktiivsed ja muusikat armastavad lapsed vanuses 6-10.a.
Treeningud 2-3 korda nädalas Rae Kultuurikeskuses (Vallamaja suures saalis) Aruküla tee 9.
Muul ajal: Esinemised,laagrid, seminarid ja võistlused.
Tundides: Üldfüüsiline, võimlemine, standard-ja ladina-ameerika tantsud.

Lisaks vahva sõpruskond ja toredad õpetajad.
TK Royal nimel, Eve Aunver

Info tel. 55 666 038, eve.aunver@mail.ee

kindlasti nii nõu kui jõuga püüavad omalt
poolt noorte muredele koos noortega lahendusi leida.
Noorte kaasamine ühiskonna tegemistesse
ning võimude otsustusprotsessi omab eeliseid kõikidele osapooltele –
FOTO: ANNE-LY SUVI
nii võimudele, noortele kui
kogu ühiskonnale. Tagamaks noorsootöö vastavust
noorte soovidele on äärmiselt oluline noorte kaasamine noorsootöösse. Noor
peaks olema noorsootöötajale partneriks. Tegevused ja uued algatused,
mis on saavutatavad noorsootöötaja ja noore koostöös, omavad uut kvaliteeti
ja mõjutavad noore arengut ning peamiseks põhjuseks on siin protsess, mida
noor algusest lõpuni ise
läbi teeb. Sageli on noorte
vähese kaasatuse põhjuseks noorsootöötajate oskamatus noortes välja tuua
algatusvõimet, motivatsiooni ja ideid. Samas on
noortel raskusi oma mõtete
väljendamisega.
Kõigele sellele aitavad
kindlasti kaasa „Kohaliku
omaalgatuse programm", mis toetab maaelu
arengut ja koostööd noortega ning programm
„Euroopa Noored", mis toetab noortealgatusi
ja noorteprojekte, mis eelkõige seotud kaasamise ja osalusega ühiskonna elus ja mille
peamine sisuline eesmärk on toetada noorte
aktiivset osalust kohaliku, regionaalse või
riikliku kogukonna demokraatlikus elus.
Olulisel kohal on noorte kaasamine otsustusorganite tegevusse erinevatel tasanditel,
noorte ja kohaliku tasandi omavalitsuste
vahelise dialoogi tõhustamine, noorte igakülgne kaasamine neid puudutavate teemade
ja probleemide arutellu ning lahenduste
väljatöötamisse.
Jõudu noored!
Anne-Ly Suvi
noorsootöötaja
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Asutati MTÜ Põhjala Gaidide
Malev
1

5. augustil 2007. aastal registreeriti MTÜ Põhjala Gaidide Malev, mille asutajateks on
Tallinna Meretähtede lipkond ja Jüri lipkond.

Põhjala Gaidide Maleva eesmärgiks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis
soodustab igas vanuses poiste ja tüdrukute vaimset ja füüsilist arengut ning aitab neist
kujundada eeskujulikud ning täisväärtuslikud Eesti Vabariigi kodanikud, lähtudes gaidliku
liikumise põhimõtetest.
Põhjala Gaidide Maleva juhiks on ngdr Marit Voog, kes on gaidlusega tegelenud alates 1993.
aastast. Aastatel 2002-2006 oli ta Eesti Gaidide Liidu juhatuse liige. Ühtlasi on ta aktiivselt
osalenud Jüri lipkonna tegevuses. Marit on lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoogika eriala.
Lisaks kuuluvad juhatusse ngdr Ingrid Pukk, ngdr Triinu Sagor, Margit Maidla, Mari Seljamaa
ja Helen Teigar.
Jüri üksus alustas oma tegevust 1991. aastal ning selle ajaga on gaidlusega liidetud palju
noori. Tegevuse alguses olid ressursid väikesed ja nii korraldati pisikesi laagreid ja
kokkusaamisi. Jüri lipkonna tegevus hoogustus 1990ndate lõpus, kui hakati osa võtma üleeestilistest laagritest ja muudest üritustest. Jüri lipkonna liikmed on osalenud iga nelja aasta
tagant toimuvates rahvusvahelistes suurlaagrites, üleriiklikel matka- ja talvemängudel,
Jüripäevadel ning teistes vahvates gaidlikes ettevõtmistes. Jüri gaidid on osalenud mitmetes
välislaagrites ja rahvusvahelistel seminaridel. Lisaks on Jüri gaidid olnud võõrustajaks
mitmetele üleriigilistele gaidiüritustele, näiteks Heade Mõtete Päev, Tähtede Retk, hellakestehundukeste sügisüritus.
Meretähtede lipkond sai alguse 1988. aasta oktoobris, mil Tallinnas tuli kokku tüdrukute
klubi. Peagi avastati, et nende tegevus on vägagi sarnane gaidlusele, ning järgmisel suvel
andsid klubi tüdrukud Vormsi saarel gaiditõotuse, ning esimene Meretähtede lipkonna rühm,
Korallid, oli sündinud.
Meretähtede rühm oli ka üheks Eesti Gaidide Ühenduse asutajaliikmeks 1989. aastal. 1999.
aastal ühines Eesti Gaidide Ühendus Eesti Gaidide Malevaga ning Meretähtede lipkond läks
tekkinud Eest Gaidide Liidu koosseisu. Üks lipkonna edukamaid projekte oli vanemgaidide
programm aastatel 1994-99. Eesti Gaidide Liidu kooseisus korraldab Meretähtede lipkond
mitmeid kohalikke ja üleriigilisi gaidiüritusi, osaleb aktiivselt rahvusvahelises tegevuses ning
WAGGGSi koolitusprogrammis.
Nii Meretähtede kui ka Jüri lipkonnast on kasvanud välja mitmeid tublisid gaide, aktiivseid
gaidijuhte ja endiseid juhatuse liikmeid. Mõlemast lipkonnast on jäänud gaidluse ajalukku ka
organisatsiooni juhte.
Põhjala Gaidide Maleva liikmed kuuluvad Eesti Gaidide Liitu. Gaidlik liikumine tugineb 20.
sajandi algul Inglismaal Lord Robert Baden-Powelli poolt loodud rahvusvahelise skautluse ja
gaidluse liikumise põhimõtetele. Esimesed gaidiüksused moodustati Eestis 1919. aastal ning
Eesti Gaidide Malev loodi 1924. aastal. Seoses Eesti okupeerimisega Nõukogude Liidu poolt
1940. aastal keelustati gaidlus Eestis. Gaidlus taastati Eestis 1988/89, kui taasasutati Eesti
Gaidide Malev ja loodi Eesti Gaidide Ühendus. 1999. aastal kaks organisatsiooni ühinesid ning
gaidlik liikumine Eestis jätkus Eesti Gaidide Liidu nime all.

Kas toksida palli koduhoovis või
osaleda Eesti meistrivõistlustel ja
rahvusvahelistel turniiridel?
Kas olla „äss" kodutänaval või
näidata oma oskusi ja võimeid
Eesti parimate noormängijate
vastu?

VALIK ON SINU!
Juba aastaid Eesti tippklubide hulka
kuulunud FC Jyri ootab sellel sügisel oma sõbralikku ja elutervesse
jalgpalliperre uusi mängijaid, kel
sünniaastaks 1991 – 2001.
FC Jyri pole lihtsalt üks paljudest nn.
„maaklubidest", vaid tõsiseltvõetav
farmklubi JK Tallinna Kalev’ile, kelle
koosseisus mängitakse meistrivõistlusi ja turniire Eesti tuntud tippklubide vastu. Seega on tagatud heatasemelised treeningtingimused
professionaalsete jalgpallitreenerite juhendamisel.
Tule ja just Sinust võib saada
tulevane Eesti koondise mängija!

Marit Voog
Põhjala Gaidide Maleva juht

Huvitavad lahendused
Teie unistuste kodu
projekteerimiseks!

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

Info ja registreerimine :
toomas@fcjyri.ee
5133269 Toomas Klaas
www.fcjyri.ee
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Jüri gaidid võtsid osa skautluse
100. sünnipäeva tähistamisest Soomes
K

uumal juunikuu nädalavahetusel tähistasid soome gaidid ja
skaudid skautluse 100. sünnipäeva üritusega Suurjuhla –
Storfest. Juubelipidu toimus 9.-10. juunil Tamperes, Eesti Gaidide
Liidu esindusse kuulusid Jüri gaidid Kristiina Välik, Marit Voog,
Triinu Sagor, lipkonna juht Kathriin Karus ning EGL välissekretär
Helen Teigar.

Kahe päeva jooksul oli võimalus osa saada väga suurest üritusest,
sest osalejaid oli kokku ligikaudu 20 000. Esimesel päeval toimus
põnev matkamäng, kus vastavalt vanusele tuli lahendada erineva
raskusastmega ülesandeid ja koos võistluskaaslastega oma võimed
ning teadmised proovile panna. Õhtul täitus Tampere staadion
rõõmsameelsete gaidide ja skautidega, kuna üheskoos saadi osa
värvikast showlisest programmist. Üritusel osales ka Soome Vabariigi
president Tarja Halonen. Pühapäeva hommik algas skautliku
jumalateenistusega Tampere staadionil ning pärast seda suundusid
osalejad pidulikule rongkäigule.
Heleni sõnul on Suurjuhla olnud siiani üks parimaid kogemusi
gaidlike välisürituste seas. "Just seal tabasin ära, miks see liikumine on
püsinud terve sajandi. Põhjus on lihtne – gaidlus/skautlus tekitab
igaühes hea tunde! Soomes on gaidlik-skautlik liikumine järjepideva
arengu tulemusena väga levinud, nende malevad ja lipkonnad on hästi
toimivad ja tugevad. Igal hetkel oli tunda ühtekuuluvustunnet ja
hoolivust ümberringi, eriti vahva oli muidugi ka meie enda
reisiseltskond."
Ka lipkonna juhile Kathriinile avaldas sügavat muljet sõbralik

Kristiina Välik, Marit Voog, Triinu Sagor, Kathriin Karus ja Helen Teigar

õhkkond, mida võis tunda juba esimestel hetkedel rongijaamas: "Kõik
olid nii rõõmsad ja toredad, selline kodune tunne tekkis." Kathriin
arvab, et olenemata kohast peakski see niimoodi olema, sest kõik on ju
gaidid ja skaudid. See tunne oli Kathriinile mõnevõrra üllatuslik, kuna
varem pole ta välismaal nii suurejoonelisel gaidlikul/skautlikul
üritusel osalenud. Positiivseid emotsioone ja äratundmisrõõmu jagus
kogu reisiseltskonnale.
Ürituse kõrghetkeks oli kahtlemata rongkäik, mis meelitas tänavate
äärde rohkelt pealtvaatajaid. Kõrvetava päikese käes marssisid
tuhanded noored vormides ja lippude lehvides. Nende seas ka meie
tublid gaidid Kathriin ja Kristiina kevadel valminud ja juuni alguses
õnnistatud Jüri lipkonna lipuga. Kathriin ütleb, et tal oli väga uhke
tunne seda lippu kanda. Erilisust lisas kindlasti ka asjaolu, et lipp oli
esimest korda välismaal.
Mina koos Mariti ja Heleniga rongkäigul osalejatega kaasa ei
marssinud, kuna meil oli au kuuluda VIPide hulka ja koos teiste
tähtsate gaidi- ja skaudijuhtidega osalejaid tervitada. Ka Heleni
arvates oli see väga meeldejääv hetk. "Kõige liigutavam osa
Suurjuhlast oli rongkäik, kui meie eest käis pooleteise tunni jooksul
läbi 20 000 gaidi-skauti. Tõesti, pisar tuli silma, see oli nii võimas!"
ütleb Helen.
Reis sai teoks tänu Soome gaidide ja skautide organisatsioonile, Eesti
Gaidide Liidule ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Triinu Sagor
Jüri lipkond
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Lagedi Derby 2007
FOTO: ANN-RIIN RIDBECK

Lagedi Derby - Marit Poltimäe ja Aksim derby distantsil

J

põhisõiduski.
Põhisõidu, ehk Lagedi Derby võitis sellel
aastal Kaie Aamisepp hobusel Lota. Täpne ja
vigadeta sõit tõi sellele paarile kindla võidu.
Teise koha sai Marilis Karin ja tema hobune
Lakay, Lagedi kandis treeniv sportlane.
Kolmandaks tuli aga suurte hobuste pingelises konkurentsis tubli sõiduga hoopis
poniklassi hobusega ratsutav, paar nädalat
varem toimunud rahvusvahelisel Alexela
Nations Cup ponivõistlusel esikoha võitnud
Lagedi ratsaspordikoolis treeniv Britt
Purdelo pisikesel, kuid tragil eesti tõugu
hobusel Rigolett.
Voltižeerimises osales seitse võistlejat,
võistluste kõige pisemad. Võistluse võitis ja
võistlusejärgsel toimunud ühispildistamisel
hoidis võidukarikat kõrgel Marta Leen
Volar. Aga tegelikult olid nad kõik tublid:
Kirke Pilliroog, Heleri Heinrand, Nele
Marie Tiidelepp, Emily Isabel Nava, Karine
Janov, Helina Eistre.
Lagedi Miniderby võitis Eleri Kiveste
hobusel Pjesa, teiseks tuli Järvamaalt pärit
Kerstin Valdsalu hobusel Tas Waps ning
kolmas oli Maria Vanatoa ponil Horneta. Igatahes kes ikka lõpetas
distantsi, selle nägu säras suurest õnnest. Kahjuks ei õnnestunud see
kõigil. Ühel võistlejal keeldus hobune isegi starti minemast. Vist oli
hobune vasaku jalaga hommikul ärganud.
Kui võistluse lõppedes oli rahvusvahelise kategooria kohtunik Malle
Einaste korraldajatele mett moka peale määrinud, kiites head rada,
selle ettevalmistust ja orgunni, siis läbi ta oligi – pikk, võistluse
vabatahtlikele töine, kuid samas kõigile silmailu ja palju põnevust
pakkuv ratsavõistlus. Ehk kohtume veel?

ärjekordne, arvult juba viies ja juubelihõnguline ratsaspordivõistlus Lagedi Derby 2007 toimus lõikuskuu viiendal päeval.
Kui eelnevatel aastatel on ilm olnud harjumuspäraselt vihmane, siis
sellel aastal algas päev kohe rõõmsalt ja päikesepaistega. Naljahammaste poolt varem visatud lause – on olemas kas ilus päikesepaisteline
ilm või on olemas vihmasajune derby ilm, tundus kohe algul, et ei pea
sellel päeval paika. Kindlasti aitas suurepärasele ilmale kaasa ka
mitmepäevased ettevalmistused kõige halvema ära hoidmiseks. Kes
Lagedi kandis liikunud, on näinud et sealne ratsaspordi- ja puhkeplats
on tundmatuseni muutunud. Võib väita, et just tänu sponsorite ja ka
PS. huvitavat infot võib leida võistluste koduleheküljelt:
meie oma Rae Vallavalitsuse abistavale käele oli nii võistlejate ja
http://www.capriole.ee/lagediratsaspordikool/uritused/2007/lagedide
pealtvaatajate hulk sellel aastal rekordiline – võistlejaid lausa viisrby2007.htm
kümmend! Pealtvaatajate arvu hinnates tundub, et võistlus kogub
Ain Unt
poolehoidjaid ka kohaliku rahva hulgas.
Lagedi Derby
Mis imeloom see Lagedi Derby siis on? Tegelikult koosneb see
Peakorraldaja
kolmest võistlusest. Esimene ala on põhisõit ehk Lagedi Derby, kus
takistuste kõrgus on 100cm, distantsi pikkus 1200m, kuid raskeks
FOTO: ANN-RIIN RIDBECK
teevad võistlejatele distantsi just derby
looduslikud ja nn. tehnilised tõkked. Näiteks
on distantsil sees kraavid, allahüpped,
kännud ja muud kinnised takistused.
Teine ala oli ka sellel aastal voltižeerimine
ehk hobuse seljas võimlemine, millest võtsid
osa kõige nooremad, kuni 14-aastased lapsed. Uudne oli selle juures see, et hobuseks
oli neil mitte päris hobune, vaid voltižeerimise pukk nimega Aadu, valmistatud
õlitünnidest, jalgadeks neli toru, traadist
keevitatud saba ja peaga. Erilisel tähtsal
kohal oli selle juures saba küljes rippuv silt:
„ETTEVAATUST! Võib tagant lüüa!".
Etteruttavalt võibki öelda, et Aadu seisis
väga rahulikult ja üle ootuste kannatlikult
kogu voltižeerimisvõistluse ajal. Siinkirjutaja arvab, et eks see oli tänu alevikuvanema
Kai Lasni ja Ülle Allmäe pingutustele Aadu
laka ja saba ehtimisel! Suured tänud neile!
Selle päeva viimaseks alaks oli Lagedi
Miniderby, mis tänu just madalamatele
tõketele (kuni 80cm) oli kohane ponidele ja
noortele hobustele või siis algajatele
ratsanikele. Distants oli muidu sama mis Lagedi Derby - voltižeerimisvõistlusest osavõtjad
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Eakad külastasid
Läänemaad

T

änavune, arvult kolmas valla eakate
ekskursioon, viis bussitäie rahvast
neljandal augustil Läänemaale. Päevakavas oli tutvumine Läänemaa mõisate,
Haapsalu linna, Oru ja Noarootsi valdade
vaatamisväärsustega.
Esimene peatus tehti Suure-Lähtru mõisas.
Tänane mõisaomanik Mart Helme andis
ladusas kõnepruugis ülevaate mõisa ajaloost
ja omanikest. Kui eelneva ajaloo vältel oli
mõisal arvukalt omanikke, siis tänase omaniku väitel jääb mõis vähemalt kümneks inimpõlveks Helmede suguvõsa omandusse.
Seejärel uudistati mõisa peahoonet seestpoolt ja joodi hiigelsuure maakividest
Ekskursioonist osavõtjad suure-lähtru mõisa ees

Ekskursandid saarelykholmi mõisa muuseumis

kamina tule paistel koos mõisahärraga hilist
hommikukohvi.
Edasi viis sõit seitsmesaja kahekümmne
kaheksa aasta vanusesse Haapsalu linna.
Nimelt andis piiskop Herman I Haapsalule
linnaõigused 1279-ndal aastal. Külastasime
piiskopilinnuse muuseumi ja toomkirikut.
Linnuse muuseumi unikaalsemaks eksponaadiks on kindlasti keskaegne relvakollektsioon, mis leiti linnuse keldrite puhastamisel
1989-ndal aastal. Linnuse toomkirik on
kahtlemata Haapsalu linna tähtsamaid
ajaloo- ja kultuurimälestisi. Oma 15,5 meetri
kõrgusele ulatuvate kuplitaoliste domikaalvõlvide on ta suurimaid ühelöövilisi kirikuid
Põhja- ja Baltimaades. Neljateistkümnenda
sajandi keskel ehitati kirikule juurde ainulaadne ümara põhiplaaniga ristimiskabel,
mille aknale ilmub augusti täiskuuöödel
Valge Daami kujutis. Legendi järgi olevat see
naisterahvas, kes armastusest toomhärra
vastu, keelust hoolimata, linnusesse tuli ning
karistuseks elusalt ristimiskabeli seina
müüriti. Muuseumi ja toomkirikuga tutvumisele järgnes jalutuskäik kaunil Haapsalu
linna rannapromenaadil, kus imetleti kaunist
puitarhitektuuri ning prooviti istumist kuulsal Tsaikovski pingil. Samas piiskopilinnuses peeti maha ka lõunane piknik, mis
andis võimaluse paremaks omavaheliseks
tutvumiseks.
Keha kinnitatud viis sõit meid edasi viieteist küla ja ligi tuhande elanikuga Oru valda.

Vallakeskuses, Linnamäe külas, liitus meiega ja oli teejuhiks nii Oru kui Noarootsi valdades, endine Rae ja praegune Oru vallavanem Arno Kelnik abikaasa Annega. Tutvunud Oru valla kauni rannajoone ja Rootsi
kuninga annetusega taastatud Rooslepa
kabeliga, suundusime Noarootsi valda. Peale
lühikest ringsõitu vallas ja jahisadama külastust sõitsime Noarootsi valla ühte põhilisse
vaatamisväärsusse Saare ehk rootsi pärase
nimega Lyckholmi mõis-muuseumi. Pererahva lahkel juhatusel tutvusime rannarootslaste elu, põllutöö- ja kalapüügiriistadega ning elamiseks vajalike tarbeesemetega. Seejärel oli võimalik nautida ühiselt
mõisa söögitoas kohalikku kohvi ja pirukat
ning kaasavõetud koduveini.

Oligi aeg tagasipöörduda Haapsalu linna,
et osaleda Valge Daami päevade raames,
piiskopilinnuse hoovis toimuvale etendusele
"Võõras". Edendus oli meeleolukas, kus
lavastaja Peeter Volkonski oli oskuslikult
sidunud Valge Daami legendi, tolleaegsete
ülikute võimuvõitluse ja kaasaegsed väljendusvahendid ühtseks tervikuks. Märkimata
ei saa jätta ka edendusel osalenud näitlejate
ja muusikute meisterlikkust.
Ekskursiooni edukale kordaminekule aitas
kaasa ilus ilm ja Rae vallavalitsuse rahaline
toetus. Suur tänu kõigile.

Ado Sepa
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Harjumaa külade päev Kohatu külas
FOTO: ANDRES KAEV

A

ugusti kuu esimesel laupäeval toimus Kernu paisjärve kaldal,
Kohatu küla jaanituleplatsil Harjumaa külade päev, millest
võtsid osa ka mõned Rae valla elanikud.
Traditsiooniliselt suure esindusega oli kohal Saku valla Metsanurme
küla. Et ilm oli väga ilus ja samal ajal mitmel pool mujal toimumas
erinevaid üritusi, oli kohale tulnuid loodetust vähem inimesi. Sellele
vaatamata toimusid siiski kõik korraldajate poolt planeeritud tegevused.
Ürituse avasid Kodukant Harjumaa juhatuse liige Helen Haab ja
juhatuse esimees Anu Altmets.
FOTO: ANDRES KAEV

Harju Maavalitsuse poolt tõi tervitusi Jüri Muru.
Kohaletulnuid tervitas ka Kohatu külaseltsi esimees.
Kui ürituse vanim ja noorim osavõtja üheskoos olid
lipu heisanud, võis asuda kavakohaste tegevuste
manu. Sõna sai Liikumise Kodukant tegevjuht Kadri
Pau, kes tutvustas Kodukandi tänaseid ja homseid
tegemisi. Põgusalt tutvustati Riikliku Külade Maapäeva teemasid. Samuti viidi Kadri juhendamisel läbi
ajurünnak teemal „Kuidas kaasata ja aktiviseerida

külanoori".
Oma tegevust tutvustas nii sõna kui pildiga Harju Matkaklubi, kes
korraldas ka jalgratta vigursõidu võistluse. Peab tunnistama, et
maastikul oli tavalisi kaheksaid võtta päris keeruline.
Ühise infotelgiga olid üritusel Päästeteenistuse ja MTÜ Naabrivalve
esindajad. Osalejatel oli võimalius tutvuda kaasaegse päästeauto
varustusega, ise pulberkustutiga tuld kustutada ja kiiruse peale tuletõrjuja riietust selga panna.
Lastele pakkusid mitmeid tegevusi Maidla Külaseltsi noored.
Täiskasvanutele korraldati traditsioonilisi võistlusi nagu saapavise ja
kaerakoti heide. Mõlemas võistluses oli meestest edukaim Assaku
alevikuvanem Kalle Suurekivi.
Võistlustest kõige meeleolukamaks kujunes „pimejalgpall", mille
käigus tuli palli vastase väravasse ajada piiratud nähtavusega. Väljakumängijate silmade ette olid seotud kaks omavahel ühendatud papist
kohvitopsi, millel olid küll põhjad ära võetud, kuid mis hoidsid üksteisest niipalju eemale, et midagi näha oli praktiliselt võimatu.
Pealtvaatajatele oli see kindlasti väga koomiline, kuidas pallurid
platsil edasi tagasi sibasid ja vahel ka omavahel kokku põrkasid. Rae
valla külavanemate võistkonna vastaseks oli Saku valla Metsanurme
küla esindus. Pingelises mängus õnnestus Rae valla esindusel lüüa 2.
poolaja keskel siiski üks värav, mis jäi ka matsi ainsaks väravaks, mis
kindlustas meie meeskonnale võidu.
Peale sportlikke mängude sai ka tantsu lüüa kahemehe ansambli
„Prominent" saatel.
Esinesid erineva suurusega Kernu
FOTO: ANDRES KAEV
valla laulukollektiivid muusika-õpetaja
Kai Upsi juhendamisel.
Õhtu
hämaruses süüdati ka kohalike meeste
poolt kokku kantud võimas lõke.
Koduteel oli pika päeva järel tekkinud
palju mõtteid, mida kaaslastega jagada.
Usun, et sellised üritused aitavad
kogukonnal ühte kasvada ja saada uut
energiat külaliigutamiseks.
Margus Vain
Patika külavanem
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Neljas Rae valla küladepäev toimus Limu külas
2

5. augustil toimus Limu külaplatsil valla neljas küladepäev.
Üritus toimus värskelt valminud külaplatsil, mille korrastamiseks ja väljaehitamiseks oli Rae külavanemate selts saanud
vahendeid nii kohaliku omaalgatuse programmist kui ka Rae
vallalt. Küladepäeva avasõnad ütles Rae vallavanem Raivo
Uukkivi ja pärast lipu heiskamist olidki päevad avatud.
Juba esimese jõukatsumisega, milleks oli laste teatevõistlus, oli
tekkinud suur hasart ning lusti ja kaasaelamist jätkus ka järgnevaks
naisekandmise võistluseks. Kohal olid ka Rae TPS esindajad, kes
lisaks vaatamiseks toodud masinatele demonstreerisid ka
tulekustutamist. Tõeliselt põnevaks ja suure menu osaliseks
kujunes aga külavanemate karaoke esitlus. Lõbusaid ja energilisi
kaasaelajaid jätkus nii esinejate kõrvale kui ka saali. Esitlused olid
kõik kaasakiskuvad ja omapärased aga enim hääli kogus Taivo

Kinniseotud

jalgadega liiku

mine nõuab

Suursoolt. Pärast päeva viimast ala – mälumängu, mille küsimused oli
kokku pannud Peeter Böckler, oli ka üldvõitja ja järgmise aasta korraldaja
teada ja selleks oli Peetri küla. Tublilt esinesid veel Lagedi, Suursoo,
Kurna, Järveküla, Seli, Vaskjala, Salu, Patika, Urvaste, Rae ja Pildiküla.
Pärast autasustamist ja ilutulestiku, süüdati lõke ja tantsu ning karaoket
jätkus järgmise päeva esimeste tundideni.
Suured tänud abi eest Margusele Patikalt ning ka kõigile teistele, kes
aitasid ürituse korraldamisele kaasa ja samuti erilised tänud kõigile
osalejatele, kes selle päeva toredaks ja meeleolukaks muutsid.
Tänud!
Arvestades külastajate suurt huvi ja hasarti võistlustel, kaalub Rae
külavanemate selts ka uue traditsioonilise ürituse - külade talviste
spordipäevade käivitamist.
Priit Põldmäe
Limu külavanem
Rae külavanemate selts

osavust
olmik

Võitjate esik

Jalgadega vett täis pudelit kandes saab hoogsalt liikuda

Naisekandm

ine pakkus pa

Rattaveeret

amise võistlu

elevust
s tekitas palju

lju lõbu nii pe

altvaatajaile

kui ka võistlej

atele
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Lagedil rassiti rauaga
FOTO: RAIVO KRUUK

Võistlejad koos korraldajatega peale võistluste autasustamist

N

agu Rae valla 2007. aasta teatmikustki lugeda võis, toimus 22.
juulil Lagedil neljandat korda spordivõistlus „Rae rammumees".
Võistluse peakohtunik Aadi Potter tõi Kuuno Kasaku akordioni
helide saatel marsisammul võistlejad pealtvaatajate ette. Korraldajate,
st kodukandiklubi Lagedi Kanged Kargajad poolt, ütles tervitussõnad
võistluse peakorraldaja ja kodukandiklubi juhatuse liige Raivo Kruuk.
Esimeseks alaks oli palgi surumine. Rauno Heinla ja Peeter Aan,
mõlemad Tartumaa mehed, surusid 115 kilogrammist raskust sirgetele
kätele 11 korda. Keskmine surumiste arv oli 5,2. Järgmiseks tuli
võistlejatel kolm korda kantida suurt traktorikummi, seejärel võtta
kaks 120 kilogrammist betoonist kohvrit, nendega 10 meetri kaugusel
asuva ümberpööramispunktini kõndida ja siis kohvrid ning
traktorikumm tagasi tarida. Kõige kiiremini sai sellega hakkama Gert
Goršanov Võrumaalt Antslast. Kolmandaks alaks oli raskuste
hoidmine. Küljele sirutatud kätes hoiti 12 kilogrammiseid hantleid.
Kõige sitkemaks hoidjaks oli Peeter Aan.
Pärast kolme ala läkski võistlust juhtima Peeter Aan. Neljanda alana
tuli kordade arvu peale põlvede kõrgusele sikutada 250 kilogrammine
kang. Üksteist korda tegi seda Rauno Heinla. Järgmisel ja
pealtvaatajatele kõige rohkem meeldinud võistlusalal tuli saani
sikutada 15 meetrit, kusjuures peal istusid külavanemad Sulev
Puumeister ja Aleksander Torjus. Et külavanematel liiga igavaks ei
läheks, oli nende ülesandeks peale iga sooritust saan lähtekohta tagasi

sikutada. Kõige kiiremini sikutas saani Gert Goršanov. Eelviimaseks
alaks oli kiige hoidmine. Vinna tõmmatud kiike tuli hoida aja peale,
kätele mõjus tõmbejõud 120 kilogrammi. Ka sellele elasid
pealtvaatajad tormiliselt kaasa. Kõige kauem hoidis kiike Gert
Goršanov, kes läks ka võistlust juhtima. Lõpuks tuli võistlejail
veoauto kasti tõsta 120, 140, 160 ja 180 kilogrammi kaaluvad
betoonkuubikud. Vaid Rauno Heinla ja Peeter Aan tõstsid kasti kõik
neli kivi, Raunol kulus selleks vähem aega ja tema sai võidu.
Kokkuvõttes võitis võistluse Rauno Heinla, teiseks tuli Gert
Goršanov ja kolmanda koha sai Peeter Aan. Peeter Aan on 2005. aasta
„Rae rammumehe" võitja ja tänavu jaanilaupäeval Maardus toimunud
Eestimaa rammumehe võistluse kolmanda koha omanik. „Rae
rammumehe" 2004. aasta võistluse võitja Andrus Murumets saavutas
äsja Kiievis toimunud rammumeeste Euroopa Meistrivõistlustel teise
koha ja lunastas pääsme septembris Lõuna-Koreas toimuvale
maailmameistrivõistlusele. Seega on meie võistlustel osalejad oma ala
tipptegijad.
Võistlusalade vahel intervjueeris Kuuno Kasak kauaaegset
haridusjuhti Sven Sagrist, endiseid harrastussportlasi ja Lagedi kooli
vilistlasi Raul Kruuki ja Mati Kanarbikku ning endist tegevsportlast,
praegu treeneriametit pidavat Raimo Poomanni. Sven Sagris avaldas
heameelt, et Lagedil midagi teoksil on. Selle asemel, et noored mehed
hukkuvad maanteekraavis või võitlevad AIDS-iga, võiksid nad
eeskuju võtta sporditegijatest. Mati Kanarbik arvas, et võiks
korraldada võistlusi ka veteransportlastele. Raul Kruuk rõhutas, et
tänased noored kodus värelevate ekraanide vaatamise asemel rohkem
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sporti teeksid, peaksid ka nende
vanemad ennast liigutama, isiklikku eeskuju näitama. Ühtlasi
soovis Raul, et tänased jõumehed
pakuksid pealtvaatajatele huvitavat vaatepilti. Veteransportlane
Raimo Poomann, kes on palju
ringi käinud, väitis, et mujal
maailmas on samalaadsetel võistlustel pealtvaatajaid palju-palju
rohkem kaasa elamas. Raimo
Poomanni tütar tõdes, et vanemad
peaksid rohkem suunama oma
poisse sportima. Intervjuust ei
pääsenud ka võistluse peakorraldaja Raivo Kruuk. Mati Kanarbiku mõtte kohta arvas Raivo, et
lahendusi on mitmeid. Midagi
võiks kohalikele veteransportlastele välja pakkuda jaanipäeva
sportlike ürituste raames. Eraldi
võistluse korraldamiseks tuleb
kõigepealt välja selgitada, kui
palju on potentsiaalseid võistlejaid ja kas saame ürituse läbiviimiseks täiendavat raha. Raivo
arvamine oli, et korraldajate taha
asi seisma ei jää.
Väikestel pealtvaatajatel oli võimalus batuudil oma jalalihaseid Rammumeeste tehtavat lõbusõitu naudivad külavanemad Aleksander Torjus ja Sulev Puumeister
treenida ja tasakaalu harjutada.
eriti noorte seas. Selle asemel, et sihitult ringi hulkuda või lõhkuda,
Ürituse lõpuks oli Kuuno Kasak kokku pannud väikese muusikalise
tasuks energiat hoopis rauaga rassides maandada. See spordiala ei
tervituse kohalolijatele. Kuuno mängis akordionil paar lugu. Ülle
nõua müstilisi kulutusi. Siis ehk ei peaks meediast lugema lõputut
Allmäe esituses kuulsime kaht ja noore solisti Tarmo Kasaku esituses
ohkamist, et kaitseväeteenistusse kutsutud noormeeste füüsiline vorm
üht laulu.
on niru.
Autasustamistseremoonia viisid läbi võistluse peakorraldaja Raivo
Kruuk ja peakohtunik Aadi Potter. Lillekimbu võitjatele ulatas
võistluse sekretär Ülle Allmäe.
Rein Karm
Aitäh kõigile, kes spordivõistluse kordaminekule kaasa aitasid. Kuid
Lagedi kodukandiklubi
tuleb tõdeda, et pealtvaatajate huvi võistluse vastu võiks olla suurem,

Teise maailmasõja
lõpust möödus 62 aastat

K

ui paljud meist seostavad II maailmasõja lõppemist daatumiga 9.mai 1945,
siis tegelikult see nii ei ole. Selle kuupäevaga tähistatakse sõja lõppu Euroopas.
Nimelt 7.- 8. mail 1945. a kirjutasid Saksa
vägede ülemjuhatuse esindajad alla Saksamaa tingimusteta kapituleerumise aktile.
Sõda jätkus Kaug-Idas eelkõige Jaapani
vägede vastu. Jaapanlaste vastupanu murti
teatavasti alles pärast inimajaloolist aatom-

Ajalooline ülevaade Johannes Tõrsilt

pommi esmakordset kasutamist. Pärast
ja selle tulemusest tingituna võõrvõimu repaatompommide heitmist (mis kvalifitseerub
ressioonide tagajärjel.
ilmselt ka sõjakuritegude hulka, sest hävitati
Rae vallal on see õnn, et meil on Vabadustsiviilelanikkonda) 6. ja 9. augustil oli sõja
võitluse muuseum ja selle eestvedaja – tulilõpetamine vormistamise küsimus ja
hingeline eestlane Johannes Tõrs. Tema ei
02.09.1945.a allkirjastati Ameerika sõjalase meil unustada, tema aitab meil meeles
laeva Missouri pardal Jaapani kapitulatpidada. Nii ka seekord. 02.09.2007. a avati
siooniakt.
Vabadusvõitluse muuseumis näitus, mis
Lõppes sõda, mis oli kestnud 6 aastat ja 1
pühendatud koletu sõja lõppemise aastapäepäev, milles hinnanguliselt hukkus 62
vale. Näituse avamisel asetati pärgi mälesmiljonit inimest, kuid mille tagajärjed olid
tamaks kõiki II maailmasõjas hukkunud
mitmetele riikidele ja rahvustele (sh Eestile
eestlasi.
ja eestlastele) dramaatilised veel kümnete
aastate jooksul kuni NSV Liidu ja sotsiaRaivo Uukkivi
listliku süsteemi lagunemiseni.
vallavanem
Seega daatum 02.09.1945. a
tähistab päeva, mil lõppes kohutavaim sõda inimajaloos, mis päästeti valla kahe maniaki (Hitler ja
Stalin) poolt ja mis puudutas otseselt pea kogu maailma.
Seda sõda ja sellega seonduvat
peab mäletama vaid nii on võimalus vältida järgmist analoogilist.
Samuti tasub mäletada ja mälestada kõiki eestlasi, kes selles
sõjas, mis polnud eestlaste sõda, Telgis oli avatud Soome kindralile Mannerheimile
hukkusid otseselt sõjas või sõjast pühendatud näitus
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FOTO: JAAN REMMEL

Raamat Lehmja tammikust
Lehmja tammik on kõigile Rae valla elanikele tuttav koht. Ent kui
palju sellest metsasalust tegelikult teatakse? Vallavalitsuse toel
trükivalgust näinud „taskuraamat" on asjatundlikuks teejuhiks
tammiku külastajale, andes ülevaate siinsete pinnavormide
kujunemisest, puuliikidest, rohttaimedest, sammaldest-samblikest,
seentest, lindudest-loomadest ning mõistagi rahvapärimustest.
Tähelepanuta ei jää ka linnud-loomad ning putukad. Saame teada, et
FOTO: MARI-ANN REMMELI ERAKOGU
tammiku taimestiku uurimislugu algas juba 19.
sajandi teisel poolel, siis
pandi kirja ka esimene
rahvajutt nõiutud pulmalistest.
Tegemist on kokkuvõttega ulatuslikumast uurimisprojektist, milles jääb
mitme autori esituses kõlama tõdemus, et Lehmja
tammik on kogu Eesti
piires eriline koht – seda
nii haruldaste liikide elukohana kui ka pärimuspaiga ja inspiratsiooniallikana.
Ilmselt on tammik seni
ainuke hiiemets Eestis,
mida on nii mitmekülgselt uuritud.
Raamatu koostaja, geo- Raamatu koostaja Jaan Remmel
graaf ning ühtlasi põline Rae valla elanik Jaan Remmel võttis juba
noores eas südameasjaks kodulähedase tammiku kaitsmise, uurimise

LAULJAD

ja tutvustamise, jõudes selle juurde tagasi elu viimasel kümnendil. Ta veenis ka
teisi kogenud erialateadlasi andma
oma panust tammiku
väärtuste väljaselgitamisse – põhjalikum kompleksne
uurimistöö toimus
pärast 2000. aastat.
Tammik on iidne
pühapaik, kus aeg
voolab justkui teises
tempos kui ümbritseva asula argielus. Vanimad prae- Mari- Ann Remmel koos tütrega Lehmja tammikus
gu elavad tammed
hakkasid kasvama juba 17. sajandil. Igal aastal lahkub mõni vana puu.
2006. aastal olime tunnistajaks Kerjuse ehk Paatri nime kandva
teeäärse tamme kuivamisele. Eakate puude surm on paratamatu, kuid
tammik kui kooslus elab veel kaua, kui tahame ja oskame teda hoida.
Selle nimel tegutses ka Jaan Remmel, kelle aeg siin ilmas sai täis 1.
veebruaril käesoleval aastal. Loodame, et tema tehtud töö pikendab
liigirikka hiiemetsa eluiga – on ju nõnda, et mida hästi tuntakse, seda
ka hoitakse.
Mari-Ann Remmel
raamatu toimetaja ja üks autoritest

KÕIKIDEL SOOVIJATEL ON VÕIMALIK RAAMATUT
LEHMJA TAMMIKUST
OSTA HINNAGA 20 EEK/TK

RAHVATANTSIJAD

Jüri segakoor
Sukad & Tagi (noorte segarühm)
Jüri perekoor (koos laulavad lapsed, emad- isad, vanaemad- vanaisad)
Jüri Marid (naisrühm)
Rae kammerkoor
Lustilised (eakate rühm)

HAKKAME HÄÄLT JA SAMME SEADMA
2009. AASTA
ÜLD LAULU- JA TANTSUPEOKS!
Info tel. 605 6759
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Info tel. 6056759 ja
Rae Kultuurikeskuse kodulehel
http://kultuur.rae.ee
NAISRAHVATANTSURÜHM JÜRI MARID
alustavad hooaega 8. oktoobril Juhendaja Linda Pihu tel. 5299 114
Treeningud toimuvad esmaspäeviti kell 19.00 – 21.00 suures saalis

RAE LAULUSTUUDIO LAULUÕPETUS LASTELE JA NOORTELE
alustab hooaega 4. oktoobril
Juhendaja Külli Ovir tel. 5238 628
Lauluproovid toimuvad neljapäeviti kell 14.15 – 18.15 harjutussaalis

NOORTE SEGARAHVATANTSURÜHM SUKAD & TAGI
alustavad hooaega 4. oktoobril
Juhendaja Linda Pihu tel. 5299 114
Treeningud toimuvad neljapäeviti kell 20.30 – 22.30

VÕISTLUSTANTSUKLUBI ROYAL
Treener Eve Aunver tel. 5566 6038
Treeningud lastele algavad 10. septembril ja täiskasvanutele
Treeningud lastele esmaspäeval kell 16.00 – 19.00 suures saalis,

EAKATE TANTSURÜHM LUSTILISED
alustavad hooaega 4. oktoobril
Juhendaja Linda Pihu tel. 5299 114
Treeningud toimuvad neljapäeviti kell 19.00 - 20.30

teisipäev kell 15.00 – 19.00 suures saalis ja fuajees
kolmapäev kell 15.00 – 19.30 suures saalis ja fuajees
Seltskonnatantsuõpetus täiskasvanutele alustab
3. oktoobril kolmapäev kell 19.30 – 21.00 suures saalis

LAULUANSAMBEL LUSTILISED
Juhendaja Paul Mürkhain
Proovid toimuvad neljapäeviti kell 17.00 – 19.00 kaaretoas

VÕISTLUSTANTSUKLUBI LAGUUN
Tantsuõpetaja Jane Kensap tel. 5624 7308
Treeningud toimuvad neljapäeval kell 16.00 – 18.00 fuajees

JÜRI SEGAKOOR
alustab hooaega 25. septembril
Dirigent Kristi Toomra tel. 5660 9454
Proovid toimuvad teisipäeviti kell 18.00 – 20.00 kaaretoas

AEROOBIKA
Treener Kristel Soodla tel. 5162361
Treeningud toimuvad:
teisipäeval kell 19.00 – 20.00 kangitreening suures saalis kell 20.00
- 21.00 bodyaeroobika suures saalis neljapäeval kell 19.00 - 20.00
kõhutrimming fuajees kell 20.00 - 21.00 kangitreening fuajees

JÜRI PEREKOOR
alustab hooaega 2. oktoobril
Dirigent Rutt Ridbeck tel. 5342 9962
Proovid toimuvad teisipäeviti kell 19.00 – 21.00 harjutussaalis

MÄLUMÄNGUKLUBI
Eestvedaja Jevgeni Nurmla
Iga kuu teine kolmapäev kell 18.00 – 22.00 suures saalis

RAE KAMMERKOOR
Dirigent Kristi Toomra tel. 5660 9454
Proovid toimuvad neljapäeviti kell 19.00 – 21.00 kaaretoas

MEMME – TAADI KLUBI
President - Elvira Luur
Iga kuu teisel pühapäeval kell 14.00 – 18.00 suures saalis

PÕHJA-EESTI
KÜTTEPUU OÜ

Kaubaaluste tootja
pakub tööd
KAUBAALUSTE VALMISTAJATELE

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

ja

REMONTIJATELE
Vajalik eelnev puutöö kogemus,
väljaõpe kohapeal.
Asukoht Tallinna ringteel
Lagedi sissesõidu vastas.
Info tel 524 8444,
info@risenwood.ee

SAKSA KEELE ÕPE
era- või rühmatunnis
nii suurtele kui väiksematele,
algajaile ja edasijõudnuile,
ka ärikeel.
Piirkond Järveküla, Peetri, Jüri.

Saksa keele tõlketööd.
Kontakt: ellever@neti.ee,
mob. 515 7064 või
õhtupoolikul 609 6182.
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OÜ Sintravella loodi 2001 aastal. Pidevas arengus olev
ettevõte on loonud endale uued väljundid uute transportmasinate näol, mis teostavad jahutusvedudest kuni
ehitusmaterjalide vedudeni.

Seoses sellega otsime on kollektiivi ausat ja töökat
AUTOJUHTI
Nõudmised kandidaadile
§
füüsilist vastupidavust
§
täpsust ja korrektsust
§
elementaarset remondi oskust
§
positiivset suhtumist klienti ja firmasse
§
valmisolekut iseseisvaks tööks
§
õppimisvõimet
§
vanus 23-45 aastat
§
juhilube B,C, kasuks tuleb CE

Ettevõte pakub
§
Põhipalka alates 14280 krooni/kuus
§
motiveeritavat tulemuspreemiat
§
kaasaegset töökeskkonda ja vahendeid
§
sõbralikku kollektiivi

Info ja CV saata: OÜ Sintravella, Hiiemäe tee 24a, Järveküla, Rae vald, 75301 Harjumaa.
GSM 566 88 445. Faks 6 099 275. E-post: marek@sintravella.ee
Seoses rehvikeskuse laienemisega
võtab Eesti juhtiv rehviettevõte

Mis on kauni naise saladus? –
ILUSALONG
MUSKUSLILL!
asume
Jüri Kaubanduskeskuses
avatud E-L 10.00- 20.00
tel.607 42 93
www.muskuslill.ee

* kosmeetik
* juuksur
* massöör
* kiirsolaarium

HOIA SUVE KAUNIS JUME!

Septembris müügil solaariumi sooduskaart
50 min.

450 EEK 550 EEK

REHVIMEISTER AS
tööle tööka ja taipliku

BUSSIJUHT – LAOMEHE
Töö esmaspäevast reedeni kella 8–17,
ei ole hooajatöö
Rehvimeister pakub:
s
stabiilselt tööd
s
väljaõpet
s
arengu võimalust
s
mehele väärikat palka
(vähemalt 16000.-/bruto).
Töösoovijalt ootame:
s
lahtist pead
s
pealehakkamist
s
arvuti kasutamise oskust
Rehvimeister AS
Lagedi, Killustiku 2
tel. 50 19 195.
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JÜRI SEGAKOORI HOOAEG ALGAB!
25. septembril kell 18.00
on uue hooaja esimene proov.
SIND - LAULUHUVILINE
ootab Rae Kultuurikeskuse
kaaretoas rõõmsameelne ja töökas
dirigent Kristi Toomra
oma kooriliikmetega.
Igal teisipäeval kell 18.00 laulma!
Lähiajal kontsertreisid Elvasse ja Salaspilsi!

REKLAAM
Puiduettevõte Orus
pakub tööd

PUUSEPALE
JA

PINGITÖÖLISELE
Vajadusel väljaõpe kohapeal.

Tel. 50 10 465 ; 56 655 054

AS Puumerkki on
Stora Enso Timber
müügi- ja jaotuskanal
Eestis, Lätis ja Leedus.

VEDU24
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Võtame konkursi korras Jüris asuvasse
Puumerkki laoterminali tööle:

Jüri kaubanduskeskuses
avatav pubi
KAHVEL
otsib kokka,
klienditeenindajat ja
nõudepesijat.
Töö vahetustega.
Pakume meeldivat ja
kaasaeget töökeskkonda ning
konkurentsivõimelist palka.

LAOTÖÖTAJA – TÕSTUKIJUHI

Tasuta transpordi
hinnapäringud
Ligi 500
transpordifirmat
liitunud!
Vaata järele:
www.vedu24.ee

kelle tööülesandeks on ettenähtud kaupade
komplekteerimine ja tõstetööde teostamine
laohoones ja selle territooriumil.
Nõuded ametikohale:
ü
Eelnev töökogemus tõstukijuhina
ü
Initsiatiivikus ning kõrge enesedistsipliin
ü
Tahe töötada meeskonnas

Omalt poolt pakume:
ü
palju tööd ja stabiilset tööandjat
ü
sõbralikku ning meeskonnatööd hindavat
kollektiivi
ü
päevast tööaega esmaspäevast reedeni
ü
vajadusel tõstukijuhi väljaõpet
ü
motivatsioonipaketti - hea töö eest saab
head palka, väga hea töö eest lisaks ka
preemiat!
ü
Lisaks ka regulaarsed tervisekontrollid,
sportimisvõimalused ja palju muud.
Kandideerimiseks saada oma sooviavaldus
hiljemalt 25. septembriks 2007
meilile annika.olviste@storaenso.com või astu
läbi ning täida ankeet kohapeal meie terminalis,
Põrguvälja tee 9, Jüri.

Kontakt:
jyripubi@hot.ee
tel 50 39 956 Margus Liik
www.pubikahvel.ee

Eesti juhtiv rehviettevõte
REHVIMEISTER AS
võtab seoses
ettevõtte laienemisega tööle

REHVI MONTAAŽIMEHE
Töö esmaspäevast reedeni,
ei ole hooajatöö.
Väljaõpe koha peal.

Jüri Õmblusvabrik
võtab tööle

Palk mehele ja tööle väärikas

AUTOREMONDILUKKSEPA

MEISTRI-ABI ja 2 ÕMBLEJAT

lisateenimise võimalus.

Rehvivahetuse hooajaks võtame tööle

F
Töö ühes vahetuses
F
Puhkus suvel ja jõulude ajal
F
Transpordi kompensatsiooni võimalus

Palk õigel ajal ja ametlikult

OÜ KOKPIT AUTOTEENINDUS

Võtab tööle

REHVIVAHETAJAID
Väljaõpe kohapeal
tööaeg kokkuleppel
sobib ka õpilastele
Täpsem info tel 6048 775, 516 3317
info@kokpit.ee või
E – R 9.00 – 18.00 Veetorni 9, Jüri

(vähemalt 17500/bruto),

panka arvele!

Aadress: Rae vald, Jüri, Metsa 2A
(ELVESO katlamaja kõrval)
Täpsem info telefonidel
60 34 45, 50 20 262
www.clothingfactory.ee

Rehvimeister AS
Lagedi, Killustiku 2
tel. 50 19 195.
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Ülevaade Falcki patrullekipaažide tegevusest
Erakorralised sündmused
r
4. augustil helistas patrullile kodanik, kes
palus abi Loopera teele, kus olevat üks auto
teelt välja, vastu aeda sõitnud. Patrull saabus
kohale üheaegselt politseiga. Kohapeal
selgus, et teelt oli välja sõitnud sõiduauto
Opel Astra, mille roolis oli alaealine, purjus ja
ilma juhiloata noormees. Patrull lahkus ja
politsei jäi asjaga edasi tegelema.
r
10. augustil teatati ekipaažile, et Suuresta
külas põleb auto. Kohale jõudes selgus, et ühe
elamu taga heinamaal põleb sõiduauto. Kell
03.55 saabus tuletõrje ja kustutas põleva auto.
Sündmuskohal viibis ka talu elanik, keskmises joobes naisterahvas, kes väitis, et tema isa
ja elukaaslane olid sõitnud temale kuuluva
Pontiac'iga heinamaal vastu kivi, mille
tulemusel auto süttis. Kannatada keegi ei
saanud.

Politseile üle antud õigusrikkujad
25. augustil jalutas maanteel joobes noormees, kes seadis sellega ohtu nii enda kui ka
kaasliiklejate elu ja tervise. Isikul puudusid
dokumendid ning ta anti üle politseile.
Avalik kord
r
1. augustil helistati politseist ja teatati, et
Jüris on kiirabil abi vaja, ekipaaž jõudis
kohale ja aitas eskortida vaimselt ebastabiilse
patsiendi kiirabiautoni.
r
2. augustil laekus kaebus, et Vana-Tartu
mnt. 35 juures kihutavad rolleritega noorukid. Ekipaaž nägi kohale jõudes tee ääres
kolme täisealist noormeest mopeedidega.
Noortele selgitati, et elanikelt on laekunud
kaebus ja soovitati mujal sõita. Kõik juhid
olid kained ja kandsid kiivreid. Noorukid
läksid rolleritega põlluvaheteedele sõitma.
r
5. augustil helistas patrullile politsei ja
palus sõita Peetri külla, kus keegi pidavat
kõndima ümber maja, kisama ja taguma
trummi. Patrull saabus kohale kell 01.15 ja
siis polnud seal enam kedagi näha ja kõikjal
valitses vaikus.
r
7. augustil helistas kodanik ja teavitas, et

Rebase tänava lõpus on lärm. Ekipaaž jõudis
kohale kell 05:15. Tegemist oli Lätist pärit
ehitusmeestega, kes hakkasid mootorsaega
tööle kella 05:00 ajal. Meestele tehti selgitustööd ja ehitustöö jätkus ilma mootorsae
mürata.
r
7. augustil jalutasid kolm inimest suure
koeraga, kes oli rihma otsast lahti. Kuna
pargis viibis ka lapsi siis paluti koeraomanikul koos koeraga lahkuda.

r
8. augustil avastas ekipaaž tee ääres seisva
valgustamata BMW . Info edastati politseile,
kes tegeleb asjaga edasi. Politseilt saadud
info põhjal on antud sõiduki juhilt
06.08.2007 juhtimisõigus ära võetud.
r
8. augustil magas Ehituse 2 lähedal asuval tühermaal purjus meeskodanik. Kodanik
elas kohe sealsamas lähedal ja patrull saatis
mehe koju magama.
r
8. augustil peatas ekipaaž Lehmja pargis
mopeediga sõitnud noormehe. Ekipaaž
selgitas noormehele pargis sõitmise korda
ning seejärel noormees lahkus pargist.
r
9. augustil helistati politseist ja paluti

minna Küti teele kuna seal pidi kõva lärm
olema. Kohapeal selgus, et ehitajad puurisid
ja saagisid, ekipaaž selgitas, et on öö ja
naabrid ei saa magada. Ehitajad katkestasid
töö ja lubasid kella seitsmeni hommikul
vaikselt olla.
r
10. augustil kogunes Lehmja tammikus
umbes kolmekümneliikmeline noorte seltskond. Noored pidasid ennast korralikult
üleval, ei lärmanud, lõhkunud ega reostanud.
r
10. augustil teatati ekipaažile, et Vaida
Põhikooli territooriumil hulguvad noored,
kes ei allu kooli valvuri korraldustele. Ekipaaži kohale jõudes, kell 23.40, olid sõnakuulmatud noored juba lahkunud.
r
11. augustil teatas politsei, et Peetri külas
Pargi tänava pargis loobitakse kividega
tänavavalgustuse kupleid. Ekipaaži kohalejõudes pargis ega selle ümbruses kedagi ei
viibinud. Kontrollimisel ei avastanud ekipaaž
ühtegi puruks visatud laternakuplit vaid neli
neist lihtsalt ei põlenud. Info olukorrast
edastati politseile.
r
12. augustil teatati ekipaažile, et Lagedil
Betooni 17 maja juures kogunevad noored,
kes lärmavad. Kell 18.25 kohale jõudes leidis
ekipaaž bussipeatusest noortekamba
(kakskümmend isikut). Pärast ekipaaži poolt
tehtud selgitustööd avalikust korrast läksid
noored minema.
r
12. augustil helistas ekipaažile kodanik ja
teatas, et skate-pargis segavad neli joodikut
rulluiskudega sõitmist, nimelt neist ühe
jalgratas vedeleb keset teed. Kohale jõudes
sai ekipaaž kätte neli kerges joobes isikut, kes
kutsuti korrale ja saadeti minema.
r
12. augustil teatas kodanik, et tema aias,
Vana-Tartu maanteel, magab üks joodik.
Ekipaaž kontrollis politsei kaudu andmeid ja
tuvastas magaja. Joobes mehele tehti hoiatus
ja ta saadeti minema.

r
14. augustil helistati ekipaažile AS Falck
Eesti Juhtimiskeskusest ja paluti sõita Jüris
asuva Tammiku poe juurde, kus pidi käima
kaklus. Patrull saabus kohale kell 00.45 ja
nähes turvafirma patrullautot, panid seal
olnud isikud jooksu ning kedagi tabada ei
õnnestunud.
r
14. augustil avastas ekipaaži liige
Tammiku pargis kaks meesterahvast kahe
pooliku õllepudeliga. Dokumendid meesterahvastel puudusid. Ekipaaži liige selgitas
meesterahvastele avaliku korra põhimõtteid,
mispeale mehed lahkusid pargist.
r
15. augustil helistati Vaidast, et VanaTartu maanteel ühe maja juures seisab
alaealiste kamp. Seltskond segab öörahu,
kiiguvad, lärmavad ja tarvitavad alkoholi.
Kell 4.25 jõudis ekipaaž nimetatud aadressile, kuid kedagi eest ei leidnud. Noorte
meeste seltskond seisis umbes poole kilomeetri kaugusel, vestlesid ja avaliku korra
rikkumist ei täheldatud. Isikud olid 19.
aastased ja omasid dokumente. Peale vestlust
patrulliga läks seltskond laiali.
r
15. augustil helistati politseist ja teavitati,
et Kasemäe tänava ühes korteris on lärm.
Kohapeal selgus, et tegemist oli peretüliga
mehe ja naise vahel. Naisterahvas oli pikali
maas ja ei osanud mitte midagi seletada.
Kohale kutsuti politsei ja kiirabi, kes
tegelesid asjaga edasi
r
16. augustil teostas ekipaaž patrullsõitu
Rae vallas ja avastas, et Kautjala teel, firma
Glaspak AS hoone taga põleb suur prügikonteiner. Ekipaaž informeeris koheselt
Päästeameti häirekeskust. Kohale saabunud
tuletõrjujad kustutasid põlengu.
r
17. augustil helistas Ehituse tänava ühe
maja elanik ja teatas, et noortekamp lärmab
maja ees. Ekipaaži kohale saabumist nähes
jooksid pooled noortest koheselt laiali,
kohale jäänud noored kutsuti korrale ja
saadeti koju.
r
17. augustil edastati ekipaažile paanikahäire Hostel Caravanist. Kohale jõudes
selgus, et kaheteistkümneliikmeline seltskond, kes ei olnud hosteli kliendid, istusid
baari välilaudade taga ja tarvitasid oma
alkoholi. Ekipaaž kutsus seltskonna korrale
ning saatis minema.
r
19. augustil helistati politseist ja paluti
minna Ehituse tänava ühte korterisse, kus
mees pidi naist peksma. Ekipaaž saabus
kohale kell 01:26. Korteris olid elukaaslased,
kes mõlemad olid kained ja süüdistasid
teineteist peksmises. Naisterahva sõnul terroriseerib elukaaslane viimasel ajal teda pidevalt ja ta soovis politseile sellekohase
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avaldust kirjutada. Patrullekipaaži poolt
püüti osapooli lepitada ja veendi hoiduma
tülitse-misest vähemalt hommikuni. Kell
01:45 anti politseile tagasisidet ning politsei
lubas kons-taabli saata kohale elukaaslastega
rääkima.
r
23. augustil, patrullides Lehmja tammi-

kus, avastas ekipaaž sealt mopeediga sõitva
noormehe. Mopedist peeti kinni ja selgitati, et
ta sõidab looduskaitse alal. Noormees saadeti
tammikust minema.
r
25. augustil peeti Rae valla küladepäeval
kinni kaks alaealist tütarlast, kes tarbisid
alkoholi. Politsei keeldus kohale tulemast,
paludes tüdrukute andmed kirja panna.
r
26. augustil helistati "Tammiku" poest ja

teatati, et poe juures magab inimene. Tegemist oli kodutuga. Info edastati politseile.
Muud sündmused
r
30. juulil avastas patrull, et Vana-Aaviku
tänava Tartu maanteepoolne ots on suletud
põlenud palkide ja muu rämpsuga. Sellest
teavitati nii politseid kui ka AS Falck Eesti
Juhtimiskeskus. Politsei sõnul oli tõke omavoliline.
r
30. juulil, sõites Kautjalast Patika poole,
märkas patrull tee ääres seismas sõiduautot
Ford Escort, millel ei põlenud ohutuled ega
olnud kedagi sees istumas. Sõiduki uksed olid
lukus ning muukimisjäljed puudusid. Info
sõiduki kohta edastati politseile, kes asus
sõiduki omanikku otsima.
r
2. augustil märkas ekipaaž Jüri Hooldekodu kõrval seismas musta VW Golfi, auto
juures oli joobes auto omanik. Mees lukustas
auto ja jalutas minema. Kuna autoga sõitmise
fakti ei tuvastatud siis ekipaaž lahkus.
r
2. augustil oli Vaida Seli tee, umbes
kuuendal kilomeetril kraavi sõitnud veoauto
Kamaz. Juht oli kaine ja inimesed kannatada
ei saanud. Teelt väljasõidu põhjustasid
arvatavasti halvad teeolud.

politseid ning sealt saadi autoomanikuga
ühendust, kes lubas sõiduki ära viia. Omanik
ei teadnud auto asukohast midagi, ta oli selle
ammu varuosadeks müünud, kuid ümberregistreerimine olla jäänud tollal tegemata.
r
4. augustil helistas patrullile politsei ja
palus sõita Lagedi poole, kus kuskil silla
juures pidi olema avatud uksega sõiduauto,
mille juht ise pidavat olema poolenisti küliti.
Patrull leidis otsitava sõiduki Lagedi silla
juures ja asja uurides selgus, et sõidukil olid
tehnilised probleemid ja juhiga oli kõik
korras. Patrull andis tagasiside politseile ja
lahkus.
r
4. augustil helistas ekipaažile kohalik

proua ja kaebas, et öösiti käiakse tema
kartulimaal vargil ja kaevatakse maad üles.
Proua küll esialgu politseid ei soovinud ent
palus, et patrull võimalusel tihedamini sealt
kandist mööda sõidaks. Patrullekipaaž
arvestab selle vajadusega.
r
Lehmja pargi teede ette oleks vajalik paigutada mootorsõiduki liiklemise keelumärgid, siis oleks ka põhjust märgi eiramisel
politsei kohale kutsuda.
r
16. augustil avastas patrull Vaida katlamaja taga seismas punast Mazda 626, millel
on ukselukud lõhutud, rool puudu ja kõrvalistuja uks oli lahti. Info edastati politseile.
r
26. augustil sõitis Lehmja tammiku ja Rae
Hooldekodu ees olevasse parklasse sõiduauto
VW Golf. Autojuhile selgitati Rae valla
määrust, millega keelatakse parklasse sõit
ilma vallavalitsuse kirjaliku loata. Auto
saadeti territooriumilt minema.

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

r
3. augustil seisis Golfi tee ja Seli tee ristis
pruun VW Transporter. Autost informeeriti

Päästeteenistuse teated
u
06. august Autoavarii Assakul
u
09. august Suuresta külas põles

sõiduauto
u
14. august Põleng Seli külas
u
15. august Tartu mnt. 22. km-l põles

pinnas
u
16. august Patikal põles prügikast
u
17. august Suur-Sõjamäe tänaval põles

aiamaja
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u
19. august Suur-Sõjamäe tänaval põles

aiamaja

Politseiteated
u
06. augustil varastati Rae vallas Jüri
alevikus Kesktee tänaval madratseid.
Kahju on selgitamisel.
u
06. augustil

toimetati mootorsõidukit alkoholijoobes juhtinud mees IdaHarju Politseosakonda kainenemisele.

u
11. augustil koostati Aruküla teel
väärteomenetlusprotokoll joobes jalgratturile.
u
12. augustil tarbisid meessoost
isikud Vaskjalas alkoholi ja tülitasid
rahulikke elanikke.
u
13.-14. augustil varastati Rae vallas
Soodevahe külas aiamaalt metalltorusid
ja veepump. Kahju on 5 000 krooni.
u
13. augustil põles Seli külas,
karjääris sõiduk. Joobes autokasutaja oli
kumme kärsatanud. Kummid kustutati
ning autokasutaja aidati sõidukist välja.
Kohale kutsuti autoomanik, kes lubas
sõidukijuhi koju toimetada ja arvatavasti saavutavad nad ka kahju tekitamises kokkuleppe.
u
13. augustil varastati Rae vallas
Soodevahe külas torusid. Kahju on
5000.- krooni.
u
15. augustil varastati Rae vallas Rae
külas Loigu põiktänavas kannatanult
mobiiltelefon. Kahju on 1 400 krooni.
u
15. augustil varastati Rae vallas
Lagedi alevikus Põllu tänaval garaažist
tööriistu. Kahju on 2 600 krooni.
u
16. augustil leiti Rae vallas Vaskjala
külas kaks 30cm pikkust lõhkekeha.
Kohale sõitis pommirühm ja võttis
mürsud kaasa.
u
17. augustil Rae vallas Lagedi
alevikus töötab maja ette pargitud bussi
signalisatsioon. Selgub, et seisvas
bussis mängivad lapsed bussiomaniku
loal.

Põhja- Eesti Päästekeskus
otsib
Assaku tugikomandosse

u
20. august Põleng Patikal
u
25. august Rae mõisas hakkas tööle

suitsuandur. Prussakate pesa oli sees

PÄÄSTJAID!

u
15. august Tulevalve Rae valla

küladepäeval

Rae TPS
P. Böckler

Põhja- Eesti Päästekeskuse
Personali – ja asjaajamisbüroo
tel. 628 2116
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SEPTEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
ALFRED PÕLDMÄE
LOVISE PILVIK
SALME LAIKMERAND
LEOPOLD SAARVA
MERIEM ATKEEVA
AINO RÄNNE
ERVIN HERMASTE
FELIKS-ELDOR AUSLA
EVI OJAMETS
TAALI TOOM
OTTO ROSENSTRAUCH
ELFRIEDE PIILBERG
MARGITA SAGOR
SALME TIIS
ANTONINA ODINTSOVA
OLGA LAANE
RUDOLF TIKKER
ALFRED PANT
AILI KALJU
VAIKE ROOTS
TIIU TAMLAK
VIRVE REIDMA
ENE MEOS
TIIU ELJARI
REIN UDSO
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80
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75
75
75
70
65
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65
65

KUI SA OLED LANGENUD

√HOOLETUSE,

KUULUTUSED

√HALVA KOHTLEMISE,
√FÜÜSILISE,
√VAIMSE VÕI

Otsitakse töömeest, kes puhastaks osaliselt
kinni kasvanud kuivenduskraavi. Objekt
asub Rae külas, võimalik transport.
Tel 5283 855

√SEKSUAALSE VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS
VÕIMALUS PÖÖRDUDA
OHVRIABITÖÖTAJALE:
Vastuvõtt toimub iga kuu teisel teisipäeval kella 15-17 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

Stardiabi. Abistame eurorahadega. Äriplaanide koostamine. Tel. 555 63 500.
Minufirma OÜ
Liuguksed; garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel: 50 290 75
OÜ Woodberg otsib oma meeldivasse
kollektiivi E-kategooria rahvusvaheliste
vedude autojuhte. Tel. 52 56 263, Kristo,
info@woodberg.ee

Augustikuus
registreeritud surmad:
1. Ella Rink
2. Sirje Päeske
3. Helja Hermaste
7. Herbert Meos
4. Koidula Tekkerbär 8. Endel Kula
5. Linda Viilop
6. Maimu Kriger

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

Juulikuus registreeritud sündidest
jäid augustikuu numbris välja:
1. Dimitri Kuuli
2. Maria Vain
3. Ida Ööpik
VABANDAME!!!
Augustikuus registreeritud
sünnid:
1. Sten Kühn
2. Kert Kõiv
3. Emma Leichter
4. Leonhard Reispere
5. Anette Pehap
6. Angela Ojaaru
7. Dmitri Startšikov
8. Aana-Marii Kabrits
9. Rudi Kivimäe
10. Kirill Podvernjuk
11. Lovise Maria Jakson
12. Bruno Järvik

Kujundaja: Evelyn Kerge, evelyn@kruul.ee, Kruuli Trükikoja AS
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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TEEME
EHITUSTÖID
r
maja ehitus-võtmed

kätte

r
plaatimine
r
sisetööd
r
puutööd
r
elektritööd
r
jne.

raemeistrid@gmail.com
tel.56 45 85 13

Valveseadmete projekteerimise, paigalduse
ja hooldusega tegelev ettevõte otsib oma
meeskonda

Septembris Jüri Kaubanduskeskuses avatav
TERVISEPOOD
otsib oma töökasse kollektiivi

TEHNIKUID

TERVISETOODETE
MÜÜJA-KONSULTANT

Tööle soovijalt eeldame:
§
Kohusetunnet ja ausust
§
Enesearendamise soovi ja töötahet
Omalt poolt pakume:
Väljaõpet ja täiendõpet
§
Ettevõttesisest arenguvõimalust
§
Töötulemusetele ja oskustele
väärilist töötasu
§

Täiendav info: 56 916 054, 56 471 844

Eesti juhtiv rehviettevõte
REHVIMEISTER AS
võtab seoses laienemisega

Harju Tarbijate Ühistu
pakub tööd

tööle

MÜÜGIMEHE
Kandidaadilt eeldame:
s
väga

head töösse suhtumist ja

lahtist pead
s
arvuti

kasutamise oskust

s
B-kategooria
s
vanust

juhilube

25 -37

Meie pakume:
s
palju tööd
s
väga häid palga tingimusi
s
arenguvõimalust ja ametiautot

Rehvimeister AS
Lagedi, Killustiku 2
tel. 50 19 195.

MÜÜJATELE
Jüri kaupluses
669 9801

Tööülesanded
R
nõuandlik müük kaupluses
R
kauba väljapanek
R
tootekeskne nõustamine
Nõudmised kandidaadile
R
julge suhtleja
R
soov ja tahe teenindada klienti
R
eesti ja vene keele oskus kõnes
Omalt poolt pakume
R
meeldivat töökollektiivi
R
ausust ja sõbralikku suhtumist
R
huvitavat tööd arenevas ettevõttes
R
koolitusi
Asukoht: Jüri
Tööaeg: 40 h nädalas, vahetustega
Tööle asumise aeg: nii pea, kui võimalik
Pakutav palk: põhipalk (brutopalk) 10 000 eek
+ tulemustasu

Kui oled huvitatud,
saada oma elulookirjeldus või anna
oma soovist teada hiljemalt 16 septembriks
e-mailile: tervisepood@hot.ee või aadressile
Aruküla tee 27, Jüri, Rae vald 75301
OÜ Harjumaa Apteek

