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RAE VALLAVOLIKOGU VALIS
VOLIKOGU ESIMEHE JA VALLAVANEMA
4. detsembri vallavolikogu istungil valiti vallavolikogu esimeheks Priit Põldmäe (VL Koduvald) ja
vallavanemaks Ago Soasepp (VL Vallakodanik).
Vallavolikogu esimehe kohale esitati kaks kandidaati
Priit Põldmäe ja Raivo Uukkivi (Keskerakond). Priit Põldmäe kogus 10 poolthäält ja Raivo Uukkivi 9 poolthäält.
Rae vallavolikogu aseesimehed on Jaan Hiio (Rahvaliit)
ja 4. detsembri istungil valitud Toomas Välimäe
(Isamaaliit).

Rae vallavanema kandidaatideks esitati Ago Soasepp
(Vallakodanik) ja Jaan Hiio (Rahvaliit). Vallavanemaks
valiti Ago Soasepp 10 poolthäälega, Jaan Hiio sai 9
poolthäält.
Kinnitati ametisse senise seitsmeliikmelise vallavalitsuse asemel viieliikmeline Rae Vallavalitsus, kuhu kuuluvad vallavanem Ago Soasepp, abivallavanem Endel
Lepik (Mõõdukad) ning vallavalitsuse liikmed Helin
Kangur (Mõõdukad), Agu Ojasoo (Ühendus Vabariigi
Eest - Res Publica), Richard Porman (VL Vallakodanik).

Volikogu esimees Priit Põldmäe on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli
mehaanikateaduskonna autoinseneri erialal ja töötanud Liikluskindlustuse
Fondis ning Balti Kindlustusseltsis ja BICO-Leks Kindlustuses.
Priit Põldmäe töötab praegu Peningi Masinaühistus tegevjuhina, samuti on ta
AS ELVESO juhatuse liige.
Priit Põldmäe on kuulunud Rae Vallavolikogu koosseisu alates 2001. aastast.
Eelmise volikogu koosseisus täitis ta volikogu aseesimehe kohustusi.
Priit Põldmäe peab volikogu esimehena tähtsamaks hea koostöö loomist
volikogu liikmete vahel ning paljudes erimeelsetes seisukohtades üksmeele
leidmist ning kohalikule omavalitsustele pandud kohustuste täitmist. Jätkata
tuleks alustatuga, nagu Jüri Gümnaasiumi renoveerimine ja Rae valla
üldplaneering jne. Lisaks kommunikatsioonide ja teede ehitus, puhke- ja
vabaajakeskus ning külade ja ettevõtluse arendamine. Oma osa peaks vallas
säilima ka põllumajandusel.
Rae vallavanem Ago Soasepp on lõpetanud 1969. aastal Eesti Põllumajandusakadeemia agronoomia eriala ja töötanud 2000-2003 Eesti Maaviljeluse
iInstituudis vanemagronoomi ja teadurina, 1997-2000 Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu esimehena, samuti on tegelnud ettevõtlusega,
(OÜ Soasepa Seemnekasvatus) ja talupidamisega.
Ago Soasepp on olnud Rae Vallavalitsuse liige alates novembrist 2003.
Ago Soasepp peab vallavanemana esimeseks tähtsaks tööks valla eelarve
koostamist ja volikogule esitamist. Kogu järgnev valla juhtimine toimub
kinnitatud eelarve kaudu. Prioriteetideks peaks olema koolide ja lasteaedade
võrgustiku arendamine ja vallaelanike sotsiaalse kaitse ja turvalisuse
pakkumine. Samuti on oluline valla ühtlase arengu tagamine nii elamuehituse
kui ka ettevõtluse osas.

Abivallavanem Endel Lepik on lõpetanud 1990. aastal Tartu Ülikooli
kehakultuuriteaduskonna ja läbinud Tallinna Pedagoogikaülikooli koolijuhi
täiendkoolituse. Endel Lepik on tegelnud ettevõtlusega, olnud aastatel
1998-2000 Rae vallavanem, töötanud aastatel 1990-1998 Lagedi Põhikooli
direktorina.
Rae Vallavolikogu liige on Endel Lepik olnud alates 1993. aastas. Rae
vallavolikogu esimehe kohustusi täitis ta ajavahemikul
2002. aasta
novembrist kuni 2003. aasta novembrikuuni.
Endel Lepik peab oma töös abivallavanemana oluliseks valla
tasakaalustatud arengut ja esimeseks tähtsamaks tööks Jüri Gümnaasiumi
renoveerimisega seonduva korraldamist.
RS
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Jüri aleviku Võsa tn 15 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 04. novembri 2003 korraldusega nr 1265.
Lagedi aleviku Nurme kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 11.novembri 2003 korraldusega nr 1298.
Lagedi aleviku Luha kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 11. novembri 2003 korraldusega nr 1299.
Järveküla küla Metsa-I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 156.
Järveküla küla Kalmu III kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 157.
Järveküla küla Suitsu kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 158.
Järveküla küla Kangru I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 159.
Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 160.
Lehmja küla Kadaka kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 161.
Vaskjala küla Pärna 4A kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 162.
Assaku aleviku Maria kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 163
Peetri küla Aasa tn 1 ja Aasa tn 2 kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 25. novembri 2003 korraldusega nr 1386
Peetri küla Kroosi 2 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 25. novembri 2003 korraldusega nr 1385.
Lagedi alevikus ja Karla külas asuva Jüri tee 51 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 02. detsembri 2003 otsusega nr 166.
Pildi külas Kaevu tn 2 asuva kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 02. detsembri 2003 otsusega nr 167.
Rae külas asuva Jaanivälja kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 02. detsembri 2003 otsusega nr 168.
Patika külas asuva Jaki kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 02. detsembri 2003 otsusega nr 169.

ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Assaku aleviku, Järveküla küla ja Lehmja küla Uustalu kinnistu pereelamutegrupi
1. etapi detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. novembri 2003 otsusega nr 164. Planeeritava ala suurus on
23,6 ha. Detailplaneeringuga määratakse ühe ärimaa sihtotstarbega krundi hoonestamine ja
Uustalu II kinnistu jagamine 44 pereelamukrundiks.
Lagedi aleviku Lohu 6 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 25. novembri 2003 korraldusega nr 1378. Planeeritava ala
suurus on 1,99 ha. Planeeringuga nähakse ette kinnistu jagada 3 krundiks, elamu-, äri- ja
sotsiaalmaa sihtotstarbega kruntideks.
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RAE VALLA 137. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE
RAE KULTUURIKESKUSES

Rae valla 137. aastapäeva üritused
algasid 21. novembril ajalookonverentsiga Jüri Gümnaasiumis. Konverentsil said huvilised kuulata erinevaid
ettekandeid Rae valla ajaloost ja
inimestest, konverentsi eestvedajaks
Varje Malsroos. Sama päeva õhtul
toimus Rae Kultuurikeskuses valla
koolide õpilastele disko.
Aastapäeva üritused jätkusid 22.
novembril Rae Kultuurikeskuses
kontsertaktuse ja tantsuõhtuga.
Aktuse avas volikogu aseesimees
Jaan Hiio, kes rääkis Rae valla
ajaloost ning tervitustega esines
vallavanema asendaja abivallavanem
Sven Nugis.
Kontserdil esinesid suured ja
väikesed tantsijad-lauljad-pillimehed
Rae Huvialakoolist, Jüri Gümnaasiumist, Lehmja Põhikoolist, lasteaiast
Tõruke, kooliteatrist Vaba valik ja Rae
Kultuurikeskusest. Kava koostasid
ning etteasted õpetasid selgeks Linda
Pihu, Rutt Ridbeck, Siiri Laid, Anne
Rentel, Tiina Malkov, Varje Malsroos,
Ingrid Pukk, Paul Mürkhain, Taimi
Soomaa ja Kristi Kasak.
Üllatusesineja oli Jüri koguduse
õpetaja Tanel Ots, kes laulis koos
perekooriga laulu “Ülistus loojale”
ning lõpetas oma esinemise lugudega
teineteise mõistmisest, andestamisest ja armastusest.
Rae valla tänukiri tulemusliku töö eest
eakate ühistegevuse korraldajana
anti üle Elviira Luur`ile. Samuti tunnustati Rae valla tänukirja ja kinkekaardiga konkursi Kaunis kodu
võitjaid: I koht Sirli Talisoo, II koht Tiit
Urbla, III koht Vello Lugna ja eripreemia Heinur Sepper.
Pärast kontserti pakuti fuajees
külalistele ja esinejatele kohvi ja suupisteid. Samas oli võimalik vaadata
näitust Jüri kihelkonna ajaloost,
koostajaks Mariann Remmel.
Aastapäeva üritused lõpetas tantsuõhtu ansambliga Nööp. Tantsu
vaheajal esinesid klubi Step noored
peotantsijad.
Kristi Aru
Kultuurikeskuse projektijuht
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TUGEVATELT JUURTELT KASVAB SIRGE PUU
Kui me ei tea, mis oli enne meid, siis ei oska me ka
arvata, mis tuleb pärast meid.
Rae Vallavalitsuse eestvõttel ja valla ajaloohuviliste
osavõtul on saanud teoks juba kolmas valla ajaloo
konverents.
Esimene ajalookonverents toimus 16. novembril
2001. Teemadest leidis tookord käsitlemist:
Omavalitsuse teke ja Rae valla asutamine
(ajaloolane Ardo Niinre)
Rae valla arheoloogiast
(Ajaloo Instituudi teadur Ain Lavi),
Vaida aare, varandus muinasaja lõpust
(Ajaloo muusemi teadur Ivar Leimus),
Rae valla kohapärimusest folkloristi pilguga
(Rahvaluule Arhiivi teadur Mari-Ann Remmel),
Jüri kihelkonna vaimse pärandi juured
(EELK Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots),
Jüri Laulu- ja Muusikaseltsi tegevusest
(Lembit Sall)
Kodu-uurimuslikust tööst Jüri Gümnaasiumis
(Jüri Gümnaasiumi õpetaja Varje Malsroos)
Teine ajalookonverents toimus 22. novembril 2002.
Konverentsi teemadeks olid;
Rae valla mõisad (Varje Malsroos ja Jana Kentsap)
Vaskjala lahing 22. septembril 1944
(kodu-uurija Heino Jalakas),
Omanäolistest inimestest Vaida ajaloos
(Reet Raudkepp),
Episoode Lagedi ajaloost
(ajaloolane Sven-Allan Sagris).
Kolmas ajalookonverents toimus 21. novembril 2003
Jüri Gümnaasiumis.
Seekordsed teemad olid:
Mälestusi Oskar Raudmetsast (Varje Malsroos ja
Andres Maastik - Jüri Gümnaasiumi õpetajad),
Muinasleiud Rae vallas (Ivar Leimus),
Lehmja tammik kui looduslik vaatamisväärsus
(Jaan Remmel),
Ott Kangilaski - Lagedil elanud graafik-publitsist
(Sven-Allan Sagris),
Vana-Lehmja küla (Ain Lavi).
Konverentsidel osalenud ajaloohuvilised, koolide
õpilased, külade ja valla juhid on saanud teada paljugi
huvitavat. Noppeid ettekannetest:
Esimene vallavolikogu moodustati Rae vallas 23.
novembril 1866. aastal. Selle daatumi võiks võtta
aluseks valla vanuse arvestamisel ja sünnipäeva
tähistamisel.
Esimene vallavanem oli Jüri Lustverk.
Hetkel on vallas 197 arheoloogiamälestist. Kõige enam
kultusekive (110). Ohvrikivide väljaselgitamisel tegi
suure töö Oskar Raudmets, kellel tuli neid ka pidevalt
kaitsta sovhooside-kolhooside maaparandajate eest.
Arvata võib, et neist nüüd osa on juba kivipurustid
läbinud. Äri ei lase ennast ajalool segada!

!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aastakümnete jooksul on valla territooriumil viidud läbi
hulgaliselt arheoloogilisi kaevamisi ja saadud väga
väärtuslikku teavet meie esivanemate eluasemete,
tööriistade ja relvade kohta. Paljud leiud jutustavad
eestlaste sidemetest teiste maadega, eestlaste
varanduslikust seisust jutustavad ka arvukad rahaleiud.
Kuna Eestimaad tabasid pidevalt tugevamate naabrite
rüüsteretked (venelased, sakslased, poolakad, taanlased, rootslased), siis oli metallraha (paberraha ju ei
olnudki) parimaks hoiukohaks savinõuga maasse
kaevamine. Sinna jäid neist paljud tänapäevaseid
leidjaid ootama. Üks selliseid suuremaid rahaleide on
pärit Vaida Paali talu maadelt. Leid sisaldas lisaks 448
mündile ka üht hõbedast spiraalkäevõru.
Siinkohal oleks sobilik märkida, et muinasleid on riiklik,
meie kõigi ühisomand.
Leidjale antakse tõsine rahaline preemia.
Aastasadu on Rae vallas kogutud hulgaliselt rahvaluulet
(folkloori). Oma igapäevaste tööde-toimetuste kõrval on
rahvaluulet kirja pannud Jaan Saalverk, Jüri Ruutpõld,
Jüri Pihlakas, Jüri Vitismann, Kristjan Põldmäe, Rudolf
Põldmäe, Jaak Põldmäe, Tõnu Võimula, Johannes
Tavast, Eha Leek, Kustav Must, Jaan Remmel, Rein
Utno, Linda Prügi, Koidula Randmäe, Virve Kibuvits,
Endel Pohla, Helja Roosipuu, Elvi Loop, Hugo Varet,
Helvi Soblik, Lembit Maripuu, Endel Roostna jt. Juba
ainuüksi see loetelu näitab, kui palju on olnud ja on neid
inimesi, kes ei pea paljuks näha vaeva ka selle nimel, et
ka järeltulevad põlved saaksid teavet esivanemate
elust-olust. Siinkohal oleks sobiv märkida, et kuna
võimuvõitluste vahelistel perioodidel on üksikutel
vallajuhtidel olnud mõtteid valla muuseumi asutamiseks, siis on tänuga vastuvõetavad kõik mälestusedmeenutused vallarahva elust. Ka see, mis toimus eile,
on juba ajalugu, rääkimata sellest, mis toimus suurte
sõdade (Esimene ja Teine Maailmasõda) eel või järel.
Tanel Otsa abiga meenutasime, kuidas on kulgenud Jüri
koguduse elu Jüri kihelkonna piires. Kuna kirik on ka
hariduselu eestvedajaks, siis on väga huvitav teave ka
kohalike koolide elu-olu kohta. Kui paljud meist teavad,
et esimene eesti soost õpetaja oli Jüri kiriku õpetaja
Hans Kuhn (õpetaja 1525-1549). Esimese maakeelse
piibli tõlkija oli Antor Thor Helle (Jüris 1712-1748).
Kirikuõpetaja Robert J.D. Lutter (1847-1885) oli Jüri
Muusikaseltsi üks ellukutsujaid ja esimene president.
Seltsi tegevust on lähemalt uurinud Lembit Sall. Jüri
Gümnaasiumis on kodu-uurimislike tööde juhendamisega tegelnud õpetajad Sirje Kuurberg, Andres Maastik
ja Varje Malsroos. Väga tänuväärne on innustada
lõpuklasside õpilasi uurima vallas tuntud inimeste elu ja
tööd. Nii on kirja pandud Julius Põldmäe, Oskar
Raudmetsa ja Sven-Allan Sagrise elu ja töö. Kui
tänapäeva sündmuste taustal paistab vahest, et elame
vallas, mis on sattunud vabariigi naerualuseks, siis
olgem rahulikud. Aeg paneb kõik oma kohale ja Rae
valla tuntud-teatud ajalugu näitab, et võime uhkusega
nimetada koduvallana Raed.
Sven-Allan Sagris
pedagoog-ajaloolane
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KOKKUVÕTE VALLAVOLIKOGU NOVEMBRIKUU ISTUNGIST
Rae vallavolikogu korraline istung toimus 11.
novembril k.a.
Avatud mikrofonis informeeris volikogu liige Priit
Põldmäe fraktsiooni nimega Respublica
loomisest. Loodud fraktsiooni kuuluvad valimisliit
Koduvald ja Ühendus Vabariigi Eest - Res
Publica.
Vallavalitsuse liikme kohustest palus ennast
vabastada Tarmo Klaar.
Istungi päevakord kinnitati järgmiselt:
1. Rae vallavanema tagasiastumispalve
rahuldamine ja vallavanema asendaja
määramine
2. Vallavalitsuse tagasiastumispalve rahuldamine
3. Rae Vallavolikogu esimehe tagasiastumispalve rahuldamine
4. Volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Rae küla Viskari kinnistu maatüki II
detailplaneeringu algatamine
6. Rae küla Kroosi 3 kinnistu detailplaneeringu
algatamine
7. Järveküla küla Metsa I kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Järveküla küla Kalmu III kinnistu detailplaneeringu algatamine
9. Järveküla küla Suitsu kinnistu detailplaneeringu algatamine
10. Järveküla küla Kangru II kinnistu detailplaneeringu algatamine
11. Lehmja küla Sinikivi kinnistu detailplaneeringu algatamine
12. Lehmja küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine
13. Vaskjala küla Pärna 4A kinnistu detailplaneeringu algatamine
14. Assaku aleviku Maria kinnistu detailplaneeringu algatamine
15. Assaku aleviku, Järveküla küla ja Lehmja
küla Uustalu kinnistu pereelamute grupi 1.
etapi detailplaneeringu kehtestamine
16. Vallavara võõrandamine
17. Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust maksuvabastuse rakendamine
2004. aastal I lugemine
18. Volikogule laekunud informatsioonid

Volikogu otsustas vabastada Tarmo Klaari Rae
vallavanema ametist isikliku avalduse alusel,
vallavanema asendajaks määrati kuni uue
vallavanema valimiseni abivallavanem Sven
Nugis.
Vallavolikogu rahuldas ka vallavalitsuse tagasiastumispalve. Rae Vallavalitsusse kuulusid
lisaks vallavanem Tarmo Klaarile (Reformierakond) veel abivallavanemad Meelis
Kasemaa (Reformierakond), Vello Voog (Koduvald) ja Sven Nugis ning vallavalitsuse liikmed
Helin Kangur (Mõõdukad), Richard Porman
(Vallakodanik), Ago Soasepp (Vallakodanik).
Senine vallavalitsus jätkas oma ülesannete
täitmist kuni uue vallavalitsuse ametisse
kinnitamiseni.
Samuti rahuldati vallavolikogu esimehe Endel
Lepiku tagasiastumispalve. Rae vallavolikogu
esimehe asendajaks kuni uue vallavolikogu
esimehe valimiseni määrati volikogu aseesimees Jaan Hiio.
Pärast Endel Lepiku tagasiastumispalve
rahuldamist juhatas istungit Jaan Hiio.
Volikogu kinnitas alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu, kuhu kuuluvad
Maarika Vorsmann (komisjoni esimees), Madis
Sarik (aseesimees), Anne Kelnik, Tatjana Lelov,
Elvira Luur, Laine Porn, Reet Raudkepp, Kaarel
Tamm.
Järgnesid detailplaneeringute algatamist
käsitlevate punktide arutelu. Vallavolikogu
toetas kõigi päevakorras olnud detailplaneeringute algatamist.
Viieteistkümnenda päevakorrapunktina
käsitleti Assaku aleviku, Järveküla küla ja
Lehmja küla Uustalu kinnistu pereelamute
grupi 1. etapi detailplaneeringu kehtestamist.
Kümne poolthäälega otsustati nimetatud
detailplaneering kehtestada.
Vallavolikogu otsustas võõrandada Rae valla
omandis oleva vara korteri asukohaga
Raadiojaama tee 1-6, Ülejõe küla, Rae vald.
Istungi viimase päevakorra punkti raames
lõpetati määruse eelnõu Maamaksumäära
kehtestamine ja maamaksust maksuvabastuse rakendamine 2004. aastal I
lugemine.
Istung lõppes volikogule laekunud informatsioonide ettelugemisega.
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KURITEOD AJAVAHEMIKUL
15. OKTOOBER KUNI 3. DETSEMBER
15. oktoobri päeval varastati Pajupea külas
Kaevu maaüksuselt metallist restid, naaber
märkas krundilt lahkumas valget värvi sõiduautot.
28. oktoobri õhtul murti Jüris Veetorni 4 juures
katuseluugi kaudu sisse haagissuvilasse, kust
varastati mootorsaag Jonsered.
Ööl vastu 30. oktoobrit varastati Jüris Ehituse 2
asuva korteri esikust sularaha ja mobiiltelefonid
Nokia ja Ericssoni. Dokumendid olid jäetud
trepikotta põrandale. Korteri välisuks ning
trepikojauks olid lukustamata.
Ajavahemikul 5.-7. november murti akna kaudu
sisse talumajja Patikal ning varastati televiisor LG.
7. novembri tööpäeva jooksul varastati Lagedilt
Nefabi territooriumilt sõiduautolt Volkswagen Golf
küljepeeglid ja suunatuled ning neli velge koos
rehvidega.
Ööl vastu 14. novembrit siseneti Jüris Tammiku
25 asuvasse korterisse ning varastati videomakk,
käekott, rahakott, dokumendid ja mobiiltelefonid.
Korteri välisuks ja trepikoja välisuks olid
lukustamata.
Ajavahemikul 22. - 24. november varstati Lagedi
Põhikooli renoveerimistöödeks suletud ruumidest
kaks perforaatorit ja kolm drelli. Objekt oli valveta.
22. novembri õhtul ärandati Aruvalla külast
Lilleoru talu hoovist sõiduauto Peugeot 206,
registreerimisnumber 877 MCI.

Ööl vastu 22. novembrit siseneti Lagedil Betooni
17 asuvasse korterisse, kust varastati fotoaparaat
Kodak Advantik, mobiiltelefon Nokia 5110, kaks
käekella, sularaha, spordijalatsid ja müts.
Trepikoja välisuks oli lukustamata.
Ööl vastu 30. novembrit varastati Vaidas VanaTartu mnt. 37-9 lukustamata korterist rahakott koos
dokumentidega, rahakott ja dokumendid leiti
tänavalt. Trepikoja välisuks oli lukustamata.
30. novembri päeval murti sisse Veneküla külas
asuvasse majja, kust varastati külmik, jalgratas,
teler, mikrolaineahi ja hügieenitarbeid.
1. detsembril varastati Lagedil Jaama 4-12
lukustamata korterist rahakott dokumentidega ja
mobiiltelefon Nokia 9210. Trepikoja välisuks oli
lukustamata.
Ööl vastu 2. detsembrit murti sisse Lagedi prügila
juures ekskavaatorisse, kust varastati kaks akut,
automakk ja tööriistu.
Ööl vastu 3. detsembrit varastati
Lagedil
Raadiojaama 1 lukustamata
trepikojast
lapsevanker.
Isikutel, kellel on antud kuritegude kohta
informatsiooni või teavad varastatud esemete
asukohta, palume teavitada Rae valla
konstaablit, aadress Jüri, Aruküla tee 9, tel.
6056778.
Mikk Altmets
vanemkonstaabel

Rae valla konstaablite vastuvõtuajad:
Esmaspäev
Neljapäev

kell 10.00 - 13.00
kell 17.00 - 19.00

Teisipäev
Reede

kell 18.00-20.00
kell 09.00-12.00

Konstaablid Kadi Kuuseoja, Mikk Altmets, Tel. 6056778,
Aruküla tee 9, Jüri

Securitase patrulli lühinumber on 1660. Kutsu abi!
LUGUPEETUD VALLAELANIK
Rae Vallavalitsuse kodanike vastuvõtt toimub
esmaspäeval 9- 13 ja 14 - 17 ning
kolmapäeval 14 - 18
Jüri alevik Aruküla tee 9, 75301 Harjumaal, tel 6056 750, faks 6056 750, info@rae.ee, www.rae.ee
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RAE VALD VÕÕRUSTAS SÕPRUSVALLA MASKU VÕRKPALLUREID
15. novembril korraldas Jüri SK
11. karikaturniiri võrkpallis sõprusvalla Masku võrkpalliveteranide ja
Rae valla võrkpalliveteranide
vahel. Turniirist võtsid osa veel
Jüri juunioride ja Pirita SK
võistkonnad.
Turniiri avasõnad ütlesid abivallavanem Vello Voog ja Jüri SK juhatuse esimees Kalev Pukk ning
14.30 võiski võistlus alata Masku
veteranide ja Jüri SK juunioride
vahelise võrkpallilahinguga. Võib
öelda, et tegemist oli võrdsete
võistkondadega, sest kõik geimid
lõppesid minimaalsete punktivahedega, kus oli suur osa ka
õnnel.

Sõpruskohtumisest osavõtjate ühispilt.

Nüüd tulemused:
1. Jüri SK juuniorid - Masku 1 : 2
2. Jüri SK veter.
- Pirita SK 0 : 2
3. Pirita SK
- Masku 1 : 2
4. Jüri SK juuniorid - Pirita SK 2 : 0
5. Jüri SK veter. - Masku 0 : 3
(geimid 32:34 22:25 21:25)
6. Jüri SK juuniorid - Jüri SK vet.
2:0
Seega läks esikoht ja karikas
aastaks Masku veteranide kätte.
Pärast võistlust toimus ühine
koosviibimine, kus arutati edaspidiseid spordikontakte. Toreda
traditsiooni jätkamist soovisid
mõlema valla sportlased ning lepiti
kokku, et 12. karikaturniir toimub
2004. aasta maikuus Maskus.
Pühapäeval tutvustati külalistele
Rae valda ja siis mindi vaatama
Tallinna vaatamisväärsusi ning
siis oligi kätte jõudnud aeg öelda
jällenägemiseni Maskus.
Korraldaja Jüri SK tänab Rae
vallavalitsust, kes toetas võistlust
valda tutvustavate meenetega ja
finantseeris külaliste vastuvõtu ja
võistlusega seotud kulud.

Jüri SK võistkond sõpruskohtumiseks valmis.

Kalev Pukk
Jüri SK juhatuse esimees
Tervitus enne võistluse algust.
Jüri SK juhatuse esimees Kalev Pukk (paremal) surub kätt
Masku võistkonna valla esindajal.
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KÜLASKÄIK SÕPRADE JUURDE
Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi kolm liiget - Peeter
Böckler, Endel Lepik ja Veikko Juusu -võtsid ette
reisi Soomemaale, et külastada vanu sõpru ja luua
uusi sidemeid. Helsingist võtsime suuna põhja ning
sõitsime üle 400 kilomeetri, kuni jõudsime
Heinävesisse.
Heinävesi on vald Joensuu linna lähedal. Läksime
sinna teadmisega, et Heinävesi valla tuletõrjekomando otsis sügisel Soome Siseministeeriumi ja
Eesti Päästeameti vahendusel omale partnerit
Eestist. Eesti Päästeamet pakkus selle võimaluse
meile.
Heinävesi vald on pindalalt Rae vallast ligi kolm
korda suurem, kuid elanikke on poole vähem kui
meil. Kui me kaardilt Heinävesi asukohta uurisime
ja selle leidsime, siis tekkis tunne, et peame tingimata kummisäärikud kaasa võtma, kuna tundus, et
järvi on seal rohkem kui maad. Tegelikkus oli ka
vesine, kuid mitte soine, vaid kaljune. Tuletõrjekomandod on valdade ülalpidamisel ning kohaliku
seltsi juht on samuti vallaametnik, sest tuletõrje ja
päästetegevus on kohaliku omavalitsuse ülesanne.
Keskmiselt läheb valla eelarvest tuletõrje- ja
päästetegevusele 2%. Uute autode ja tehnika ostul
maksab riik poole auto hinnast. Nende tuletõrjekomando asub vallamajaga ühes hoones ning on
ehitatud 10 aastat tagasi.
Silma hakkas nii seal, kui ka meie sõprusvallas
Maskus, et väga palju on pööratud tähelepanu
elanike kaitsmisele. Paigaldatud on väga võimsad
sireenid ja valjuhääldid elanikkonna ohust
teavitamiseks ning vallamaja keldris on paksude
betoonseinte ja hermeetiliste ustega varjend.
Tähelepanu köitis ja muljet avaldas tuletõrje- ja
päästeseltsi lai toetuspind: tegeletakse laste ja
noortega. Alates esimesest klassist kuni keskkooli

Heinävesi vallamaja,
mille alumine korrus
on kohaliku tuletõrjekomando käsutuses.

õpilasteni välja, lisaks naised ja veteranid. Soomlased on aru saanud, et turvalisus elukohas sõltub
mitte ainult riigist, vaid ka igaühest endast.
Tutvusime põhjalikult Heinävesi tuletõrje- ja
päästeseltsi tööga ning otsustasime kohtuda ka
edaspidi, sest meie töö põhimõtted ja meetodid on
sarnased ning koostööst ja kogemuste vahetamisest on kasu mõlemale poolele.
Edasi suundusime Rae valla sõprusvalda Maskusse. Selleks pidime sõitma läbi Soome idast läände
ligi 600 kilomeetrit. Maskus meid juba oodati.
Masku vallas näidati samuti meile tuletõrjemaja ja
tutvustati valda ja valla tähtsamaid asutusi. Meid
võttis vastu ka vallavanem Seija Österberg, kes
andis ülevaate valla ees seisvatest lähiaja
ülesannetest.
Leppisime kokku, et teeme koostööd noorsootöö
osas. Meie lapsed osalevad nende suvelaagris.
Esitasime neile küllakutse, tutvumaks meie tööde
ja tegemistega.
Kui keegi tunneb suuremat huvi nende valdade
vastu, siis Masku vallaga saab internetis tutvuda
aadressil: http://www.masku.fi. Tuletõrje- ja
päästeseltsi tööst ja tegemistest saab ülevaate
http://www.masku.fi/asuminenjaymparisto/paloku
nta/index.phtml.
Heinävesi vallaga saab interneti kaudu tutvuda
aadressil: http://www.heinavesi.fi. Valla tuletõrje ja
päästeseltsi tööga kodulehel
www.heinavedenvpk.com.
Peeter Böckler
Rae TPS-i Juhatuse esimees

MTÜ Rae TPS-i reisiseltskond.
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TUGIÕPILASED KOOLIVÄGIVALLA VASTU
24. - 26. aprillil, 2. - 4. oktoobril ja 27. - 29. novembril
toimusid Rae valla koolide T.O.R.E. tugiõpilaste
koolitused Pudisool. Igast koolist osales neli
õpilast ning üks õpetaja. (Jüri Gümnaasiumist
võtsid koolitusest osa Jana Kensap, Kriste Kloren,
Riin Parmas, Janika Saks ja juhendaja Kristel
Tennokese; Vaida Põhikoolist: Tagne Võip, Õnneli
Matt, Merle Milvere, Teele Põdra ja juhendaja:
Kristiina Suvi; Lagedi Põhikoolist: Rene Lust,
Kaarin Sander, Maret Eiland, Hendrik Lepik ja
juhendaja Marina Paesalu; Lehmja Põhikoolist:
Reelika Bergström, Triin Suiste, Maarja Mangann,
Kristina Regane ja juhendaja Irja Tuus.)
Koolitust organiseerisid Jüri Gümnaasiumi endine
psühholoog Kirsti Kaubi ja praegu psühholoogi
ametit pidav Kristel Tennokese, rahastas Rae vald
ja koolitajateks olid Hannes Lents ning Ruth Maria
Pertmann. Koolitus koosnes kolmest seminarist
(kokku 72 tundi), iga seminar kestis kolm päeva.
Koolitusel ja nende vahelisel ajal õpiti nägema
koolis toimuvat, märkama probleeme, sekkuma
ning mõistma koolis toimuvaid grupiprotsesse.
Koolitus arendas nii õpilastes kui õpetajates
tolerantsust, empaatiavõimet, sõbralikkust ning
teineteise mõistmist, hajutas barjääre õpilase ja
õpetaja vahel.
Nüüd pärast põhikoolituse läbimist püüame
tugiõpilaste gruppidega jagada oma teadmisi ja
oskusi ka teistele tugiõpilastegevusest huvitatud
õpilastele, laiendades nii juhendaja kaasabil oma
gruppi. Tugiõpilased ei ole väikesed psühholoogid
või korravalvurid koolis, vaid on abiks õpetajatele
ning toeks kaasõpilastele. Tugiõpilane on noor
noorte hulgas, kes märkab täiskasvanutele
varjatuks jäävaid probleeme, tahab ja oskab
murelikele toeks olla, et probleemid ei kujuneks
lahendamatuiks. Mida rohkem on grupis selliseid
noori, seda suurem on positiivne mõju grupile ja
grupinormidele ning kogu kooli atmosfäärile. Selle
tõttu on tugiõpilane õpetajate tõhus liitlane kooli
igapäevases kasvatustöös.
Alljärgnevalt koolitusel osalenute arvamus
Jüri Gümnaasiumi tugiõpilane Jana Kensap:
“Nii suurt muutust pole ma enda juures veel
märganud, kui pärast seda koolitust. Ma õppisin
nägema, kuulma ja eelkõige mõistma. Sain aru, et
muutused vajavad aega nii minu kui ka kellegi teise
jaoks. Koolitus andis uusi teadmisi ja mis kõige
tähtsam, andis tagasi tahtejõu midagi meie koolis
muuta. Seal õppisin nägema kiusaja ja kiusatava
vaatepunktist. Mõistsime, et alla anda pole mõtet
ning tahtejõud viib sihile.”

Lehmja Põhikooli õpetaja ja tugiõpilaste
juhendaja Irja Tuus:
“Mina arvan, et selline hea projekt peaks korduma.
Neid tundeid ja emotsioone, mis me saanud
oleme, ei saa sõnadesse panna. Need on kuskil
meie sees olemas. Kõige rohkem kardan, et nad
aja jooksul hääbuvad. Selleks vajaksimegi
regulaarset koolitust, näiteks kaks korda aastas,
et energiapagasit uuesti laadida. Igal juhul oleme
me õpilastega õnnelikud, et selles projektis
osaleda saime ning püüame seda nii hästi kui
võimalik koolis jätkata."
Jüri Gümnaasiumi tugiõpilane Janika Saks:
“T.O.R.E koolitus oli väga huvitav, töökas ja ka
lõbus. Pärast neid koolitusi tundisin ma, et mul ei
jäänud mitte midagi puudu, vaid kohe vastupidi,
natukene isegi üle. Meie koolitaja Hannes oli
lihtsalt suurepärane. Ta oskas meid oma
küsimustega nii üles kütta ja siis just õigel ajal
pausi teha, kus kõik maandasid oma pinged. Seal
koolitusel tegime me päris palju asju. Näiteks me
üritasime igasugustele rasketele probleemidele
lahendust leida. Me tegime seal ka igasuguseid
grupitöid, millele järgnesid pikad arutelud. Veel
tegime usaldusmänge, rollimänge ja siis veel
niisama seltskonnamänge ka. Üldiselt mulle see
koolitus väga meeldis ja ma olen väga rahul, et ma
sinna läksin.”
Kristel Tennokese, Jüri Gümnaasiumi psühholoog:
“Leian, et tugiõpilased on üks tõhus viis
koolivägivalla vastu võitlemisel. Koolitus jättis
väga sooja tunde. Selline aktiivõppe on efektiivne
koolielus ettetulevate keeruliste suhete
käsitlemisel ja lahenduse otsimisel.”
Tänaseks on Eestis rohkem kui kuusteist aktiivset
T.O.R.E. tugiõpilaste koolitajat ja ligi 700
tugiõpilast 70 koolis üle Eesti. Alates 2000. aastast
koondab kõiki tugiõpilasi, juhendajaid ja
koolitajaid enda alla MTÜ Noorteühing T.O.R.E.
(Tugiõpilaste Oma Ring Eestis).
Täname Rae Vallavalitsust, kes
rahastas seda koolitust.
Täname suurepäraseid
koolitajaid Hannest ja
Ruth Mariat ning projekti
Rae valda toojat Kirsti
Kaubit.
Tugiõpilased
ja nende juhendajad
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ALEKSIS KIVI PÄEV
Jüri Gümnaasiumis toimus 10.
oktoobril üleriigiline soome keelele
ja kultuurile pühendatud Aleksis
Kivi päev. Selleks puhuks olid
koolis väljas soome kirjanikke
tutvustavad stendid. Külalisi
osales 12 koolist. Enne pidulikku
koosviibimist toimus külaliste
registreerimine. Järgnevalt pakuti
neile ka natuke kehakinnitust.
Aktust juhatasid abiturient Kadri
Lai ja 10. klassi õpilane Rain
Kärkinen. Sõna võtsid Soome
Vabariigi Suursaatkonna kultuurisekretär Eestis Ilmi Vilbacis, Jüri
Gümnaasiumi direktor Martin
Kaasik ja Jüri Gümnaasiumi
õpilasomavalitsuse president Mari
Möls. Väisajatele esinesid meie
kooli õpilased väikese eeskavaga, milles oli laule, muusikat
ja näidend. Pärast eeskava jagati
inimesed rühmadesse ja iga grupp
sai endale eraldi klassi. Toimus
Soome- teemaline viktoriin „Kiviheitmine“. Iga rühm sai tükikese
ühisest pildist, mille võistlejad
pidid oma nägemuse järgi täitma.
Pärast pikka võistlemist pakuti
osavõtjatele kosutavat lõunat.
Koguneti jälle aulasse, kus Tallinna Pedagoogikaülikooli tudengid
rõõmustasid pealtvaatajaid lustaka etteastega. Lõpuks esitas iga
rühm oma pildi ja kõik tükid kleebiti

kokku ühisele alusele. Kõigile osavõtjatele jagati Kalevi kommikott ja
tehti ühispilt.
Üritust toetasid AS Kalev, AS Orient Kontorikaubad ja Jüri Gümnaasium, ürituse läbiviimisele panid õla alla TPÜ soome filoloogia üliõpilased. Suurimad tänud peakorraldajale, õpetaja Marge Gorbunovile.
Päev oli tore ja meeldejääv!
Mari Möls
Jüri Gümnaasiumi ÕOV president

PÄKAPIKU KOHVIK ON AVATUD VAIDA LASTELE JA LASTEVANEMATELE
18. JA 19. DETSEMBRIL KELLA 16.00-19.00
LASTEAIAS PILLERPALL.
Päkapikud pakuvad omaküpsetatud pirukaid, kooke ja
maiustusi.
Kuna eelmise aasta kohvik osutus väga populaarseks, siis
otsustasime sellel aastal üritust korrata.
Avatud on töötoad, kus saab savist põnevaid asju voolida,
valmistada vahvaid jõulukaarte ja teha klaasimaali.
Tegutseda saavad nii lapsed, vanemad ja vanavanemad.
Üritus on tasuta.
Lasteaed Pillerpall asub Vaidas Vana-Tartu mnt. 34.
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TEADAANNE:
Noortele - töömalevas osalenutele (aastal 2002 või 2003)
Vanematele - töömalevas osalenud brigadiridele.
EDASI-TAGASIVAADE TÖÖMALEVALE!
Ootame teid osalema vahvale kogunemisele Vaida Põhikooli
ruumides (siinkohal ette suured tänud kooli personalile!).
20. detsembril, laupäeval pane see oma kalendrisse kirja, et
taas meenutada suvel toimunut, näha vanu semusid ning
planeerida juba järgmise aasta malevat (NB! Kui kavatsed
töömalevas osaleda ka järgmisel aastal, siis tule ikka
kogunemisele - saad eelise osalemiseks järgmise aasta
töömalevas, kui juhtumisi tekib konkurents!).
Tulek on tehtud imelihtsaks 20. detsembril väljub buss:
10:00 Lagedi kooli eest
10:15 Lehmja kooli eest
10:25 Jüri kooli eest
Kohapeal toimub tegevus, mis sõltub meist igaühest endist
väikesed üllatusülesanded kaaslastele, etteasted ja loomingulised oskused kingituse meisterdamisel. Osaleda saab seiklusrajal, nn kunsti- või meisterdamistoas, kus etteantud vahenditega
saab valmistada sõbrale kingituskaardi. Ühine maius põske,
tänude jagamine ja taaskohtumisootus… ning seejärel
kojuminek.
Kell 16:00 väljub buss Vaida kooli eest tagasi Lagedile, Lehmjale,
Jürisse.
Kaasa võta hea tuju; selga pane mugav sportlik riietus; ette
valmista end üllatusteks, mis sulle korraldatakse ja mida ise
teistele korraldad.
Olge head, andke teada, kas saate kogunemisel osaleda. Siis
teame planeerida vajalike materjalide hulka. Kui õpid mõnes Rae
valla koolis, siis anna teada oma kooli huvijuhile (tema edastab
hiljem andmed noorsootöötajale); kui aga tegutsed väljaspool
Rae valda (õpid või töötad), anna palun oma osalusest teada
noorsootöötajale allpool toodud andmetel hiljemalt neljapäevaks, 18. detsembriks.
Lisainformatsiooni saab noorsootöötajalt:
Lianne Ristikivi
Telefon: 6 056 764
Gsm: 05 291 034
E-post: lianne.ristikivi@rae.ee
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Julius Põldmäe on kirjutanud Rae valla ajaloo ja raamatu „Jüri kihelkond: minevik ja tänapäev“. Rae valla 135. aastapäevaks kirjutas ta „Kolm
ballaadi“ 2001 alapealkirjadega „Vaskjala silla piiga“, „Lehmja tammik“ ja „Ussiaugu talu ussid“. Julius Põldmäe on mahukaid raamatuid
kirjutanud Harjumaa põllumajanduslikest ettevõtetest. Pensionipõlves on ta kirjutanud eluloolised raamatud „Üks paljudest“1995 ja „Nii mitu
aega eluajas“ 2002.
Julius Põldmäe omab Harjumaa teenetemärki nr 1 ja Rae valla teeneteplaati nr 1.
Ta põlvneb suguvõsast, kes sajandeid tagasi oli valinud oma elukohaks Harjumaa Jüri kihelkonna Limu külas asuva Mäe talu.
J. Põldmäe on sündinud 1911. aastal Mäe talu lasterohke pere kuuenda lapsena. Julius Põldmäe isa Jaan tegeles ühiskondliku ja seltskondliku
tegevusega. Ema Mari oli väga tubli taluperenaine ja südamlik pereema, kes väga tihti laulis lastele rahvalaule ja jutustas ennemuistseid lugusid.
Rahvaluuleteadlased, nende hulgas folklorist ja keeleteadlane Rudolf Põldmäe, Julius Põldmäe vend on Mäe talu perenaiselt palju lugusid üles
kirjutanud.
Julius Põldmäe õppis Rae algkoolis ja hiljem Tallinna Kommertsgümnaasiumis. Eesti Vabariigi ajal töötas ta Eesti Maapangas. Ta on lõpetanud
õigusteaduskonna Tartu Ülikoolis.
II maailmasõjas teenis ta leitnandina kompanii ülemana III Eesti Piirikaitse Rügemendi I pataljonis. On olnud Siberi vangilaagris. Edaspidine
töö oli seotud Harjumaa põllumajanduslike ettevõtetega. 1972. aastast on pensionil.
Varje Malsroos

LINNULENNUL LÄBI LIMU
Taani hindamisraamatus - Liber Census Daniae, mille
aluseks on 1219./1220. aastail aset leidnud Taani preestrite
ristimiskäik Lindanise linnusesse (hiljem Tallinn)
ümbrusesse, märgib teiste külade hulgas ka Limu küla.
Küla kuulus Taani kuningale, asus Ocrielae kihelkonnas ja
omas 4 adramaad. Ajaloolane Paul Johansen on Liber
Census Daniae kohta kirjutanud põhjaliku uurimuse,
millest leiame täiendavaid andmeid küla kohta:
1384 - küla kuulub Tallinna raehärra Johann
Spechtile,
1415 - eelmise poeg annab küla Tallinna
Jaani seegile,
1487 - külas on 6 talu ja kolm üksjalga,
1503 - küla läheb Rae mõisa (Tiedenküll) valdusesse,
1505 ja 1573 - külas on 6 talu 6 adramaaga,
1697 - külas on 10 talu 6 ¾ adramaaga,
1765 - külas on 7 talu 6 adramaaga,
1837 - külas on 8 talu 141 elanikuga.
Küla on aegade jooksul nimetatud mitme nimega, näiteks:
1415 Lummo, Limmu; 1497 Lumbe, 1697 Limbo, 1765 1837 Limmo.
16. sajandi algul märgitakse Limu külas 2 adramaa suurust
mõisakest, kuid hiljem mõisa kohta andmed puuduvad.
Mõisa asukohta ei saa ürikute järgi kindlaks teha, aga võib
oletada, et see asus Mäe ja Raudoja talude maadel, kuna
nende põllud ja heinakoplid sobivad hästi ühismajapidamiseks. Oletusele annab kinnitust „Vanema Tallinna
Jaani haigemaja vakuraamatu“ sissekanne 16. veebruarist
1505, milles loetletakse taludelt võetavaid vakuseid talude
järjekorras koos talupidaja nimega: esimene talu - kubjas
Hanno, teine talu - Oselers, kolmas talu - Hinto (Hinrik,)
neljas talu - Matys, viies talu - Järvelene Peter, kuues talu Rotselene.
Kuna esimeses talus elas kubjas Hanno ja esimene talu
haaras ka teise talu Raudoja, võime kindlalt väita, et
mõisake asus just nende talude maadel.
Limu kuulus Tallinna seegile ning kuulus Rae mõisa alla.
Jaani seek oli asutatud 1227.- 1237. aastail Mõõgavendade ordu poolt pidalitõbiste haiglana, omandas aga
hiljem kuulsust usulise ja sanitaarse tegevuse kõrval suurte
rikkuste poolest. 15. sajandi lõpuks oli haigemajast saanud
Tallinna Jaani seek - vaestemaja. 19. sajandi teisel poolel
mõõdeti maad ümber ja anti taludele kindlad piirid. Samas
algas ka talude müümine. Limu külas osteti neli talu ning
näitena võib märkida, et 51 tiinu 315 ruutsülla (56,5 ha )
suuruse Mäe talu ostuhind oli 3016 rubla 80 kopikat, millest
kohe maksti 618 rubla 80 kopikat, võlgu jäi 2400 rubla.

Talude kruntimisel oli külast viidud välja kõik väikekohad saunad ning asustatud ümber Selimäe - Vaida teeäärsele
kruusaseljakule. Nende nimed püsisid rahva mälus veel
kaua, näiteks Jäki kesa, Lauri konk jt. Küla kujunes
maamõõdu käigus 12-taluliseks, millest kaheksa asus
Limu põhikülas, neli Selimäe tee ääres. Põhiküla talud olid
põhjapoolsest otsast arvates: Mäe, Raudoja, Eeriki,
Matsu, Härma, Hindreki, Jäska ja Järve. Oli neli hajatalu:
Vapra, Loovälja, Seli ja Uustalu. Talude maa-ala suurus oli
keskmiselt 50 ha, ainult Selil 100 ha.
Küla oli rahvarohke. 1837. aastal oli kaheksas talus 141
elanikku, so keskmiselt 17 inimest talus. Talupered olid
lasterohked. 19. saj lõpuaastaist kuni 1920. aasta alguseni
oli näiteks Mäel sündinud kaheksa, Jäskal seitse ja Järvel
isegi 12 last.
Nõukogude võim viis küla elanike arvu nullilähedaseks.
Tühjaks jäid talud Mäel, Raudojal, Eerikul ja Jäskal.
Nõukogude aja lõpus elas Limu külas 18 inimest.
Samasugune allakäik oli ka koduloomade arvus. Kui
ajavahemikus 1920 - 1940 läks igal kevadel ligi 50 lehma ja
20 - 25 noorveist karjamaale, 20 hobust ja ligi 100 lammast,
siis 1990. aastatel võis neid üle lugeda ühe käe sõrmedel.
Talud said peamise sissetuleku piima müügist Tallinnas,
müüdi aga ka mõni siga, pesakond põrsaid, noorhobuseid,
hanesid, kartulit ja vähesel määral köögivilja. Rikkaks ei
saadud, kuid tuldi majanduslikult rahuldavalt toime.
Lastele suudeti anda vajalik haridus, mõned neist jõudsid
gümnaasiumi ja ülikooligi.
Küla elanikkond oli väga üksmeelne. Suuremate
perekondlike sündmuste puhul oli iga talu esindatud
vähemalt ühe inimesega. Külas oli häid kõnemehi, nalja- ja
naerumehi, napsimehi mitte ühtegi.
Seltskondliku töö osas (nüüdne taidlus) oli elanikkond
väga edukas. Võeti agaralt osa valla mitme seltsi tegevusest, vajadusel seati kokku küla segakoor, esineti näidendeis ning puhkpilliorkestris. Mäletan, et ühes näidendis esines korraga viis õde-venda ja orkestris puhus
pilli pereisa koos nelja pojaga.
Kunagine õitsev ja rahvarohke küla on tänaseks muutunud peaaegu olematuks, kuid kuulda on, et uus põlvkond
on astumas samme küla kunagise ilme osaliseks
taastamiseks. Vanema põlvkonna esindajana soovin
praegustele külaelanikele jõudu ja edu.
Julius Põldmäe
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ADVENT JA JÕULUD JÜRI KIRIKUS AD 2003
21. detsember kell 12.00
4. advendi jumalateenistus
Laulab Kiili segakoor
23. detsember kell 9.30
Jüri Gümnaasiumi
jõulujumalateenistus
Laulavad Jüri lastekoor Airi
Laurandi ja Jüri mudilaskoor Rutt
Ridbecki juhatusel
kell 11.00 ja kell 12.00
Kiili kooli jõulujumalateenistus

24.detsember kell 16.00
Jõuluõhtu jumalateenistus
Laulavad Jüri perekoor, Jüri
mudilaskoor Rutt Ridbecki
juhatusel ja Jüri segakoor Kristi
Kasaku juhatusel
kell 18.00
Jõuluõhtu jumalateenistus
Laulab Jüri koguduse ansambel
Jüri Vaino juhatusel

25. detsember kell 12.00
1. Jõulupüha jumalateenistus
Laulab Jüri koguduse
ansambel Jüri Vaino juhatusel
28. detsember kell 12.00
Jumalateenistus
31. detsember kell 18.00
Vana-aastaõhtu
jumalateenistus
kell 23.30
Uusaastaöö vigiilia

Häid pühi ja
kaunist jõulurahu.
Soovib Rae
Vallavalitsus

PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU
16. detsember kell 16.00 Rae Kultuurikeskuses.
Eelregistreerimine telefonil

6056773,
6056774,
6056750

Bussid väljuvad
Lagedi postkontori eest kell 15.30
Urvastest
kell 15.00
Vaida raamatukogu eest kell 15.20
Patika bussipeatusest
15.25
Kurna bussipeatusest
15.30

detsember
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OÜ Vinta-Vänta Varandus
Asula 3, Tallinn 11312
tel.
655 66 90
05153499
fax. 655 66 91
e-post: vvvarandus@vvvarandus

Matkapunkt
Kinnisvarabüroo
ostab ja otsib
maad
Rae vallas.
66160 66;
056604450;
vara@kinnisvaraplaza.ee;

Tallinn, Endla 23.

!
!
!
!
!

Detailplaneeringud,
mahulised projektid,
kinnisvaratehingud,
ehitusekspertiis ja
ehitusjärelvalve.

RAE VALLAVALITSUS
teatab:
JÜRI ALEVIKU VÄLJAKU ELAMUKVARTALI
DETAILPLANEERINGU
avalikustamise tulemuste arutelu toimumisest
30. DETSEMBRIL 2003 kell 17.00
Rae Vallamaja II korruse saalis, Jüri alevik, Aruküla tee 9.
VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 17. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 605 6762.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

NOVEMBRIKUUS
registreeritud surmad:
PAUL
RAEDA

