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KOHTUMINE
IDA-HARJU POLITSEIOSAKONNA JUHTKONNAGA
29. jaanuaril kohtusid Rae vallamajas Ida-Harju
politseiosakonna ülemkomissar Ants Tsugart,
korrakaitsetalituse ülemkomissar Rein Mill, Rae
valla juhtivkonstaabel Meeli Issak, Rae valla vallavanem Ago Soasepa ning abivallavanem Endel
Lepik. Kohtumise eesmärk oli arutada turvalisus ja
korrakaitse küsimusi Rae vallas ning arutada
senise hea koostöö jätkumist omavalitsuse ja
politsei vahel.
Härra Tsugart andis ülevaate toimunud politseireformist, mille käigus liideti Harju ja Tallinna
prefektuurid ühtseks Põhja politseiprefektuuriks.

Pikemalt peatuti turvalisuse ja korrakaitse
küsimustel Rae vallas. Politsei juhtkond tegi
ettepaneku kaasata õiguskorra tagamisse abipolitseinikud, mis muudaks koostöös turvafirmaga politseitöö efektiivsemaks ja operatiivsemaks. Käsitleti praegusel hetkel suuremaid
probleeme, nagu hulkuvad koerad ning
suurenev varastamine autodest.
Planeeriti profülaktilist koostööd, helkurite
jagamist jalakäiatele käesoleva aasta sügisel.
Endel Lepik
abivallavanem

ÜHISTRANSPORDIST VALLAS
JA ÜHISTRANSPORDI SOODUSTUSTEST PEALINNAS
Ühistranspordi korraldusest Rae vallas
Rae valla ühistransporti maakondliku ühistranspordi ühe osana korraldab Harju Maavalitsus, kes
omakorda tellib liinivedu transpordiettevõttelt,
näiteks AS-ilt Harjumaa Liinid või teistelt väikebussifirmadelt. Vallavalitsus on ühistranspordi
korraldamisel pandud nii-öelda informatsiooni
vahendaja ja oma elanike huvide kaitsja rolli.
Omaette probleem on valla jaoks teede korrashoid.
Nimelt liiguvad maakondlikud bussiliinid valdavalt
riigile kuuluvatel teedel, mille kehv seisukord pälvib
reisijate bussitransporti korraldavate firmade pahameele. Vallavalitsusel jääb üle juhtida riigi tähelepanu tekkinud olukorrale ja nõuda olukorra lahendamist. Ühe võimalusena võiks vald oma territooriumile jäävaid ja vallale olulise tähtsusega teid ise
hooldada, kui riik teehooldusega seotud kulud
kataks.
28. jaanuaril kohtusid Rae vallamajas valla juhtkond, Harju Maavalitsuse, Harjumaa Liinide ja kohaliku ettevõtluse esindajad, et arutada ühistranspordiküsimusi Rae vallas. Uusi lahendusi vajab
kindlasti bussiliikluse korraldus, et tagada vallaelanike rahulolu ja vastata tänase päeva nõudmistele nüüd, kus Raesse on kolinud mitmed ettevõtted.
Vallavalitsusse on pöördunud viimasel ajal mitmed
vallaelanikud ja avaldanud rahulolematust bussiliiklusega - liinidel jäävad ära hommikused bussid,
töö on lõpetanud bussiliin 103. Harjumaa Liinide
uus omanik Atko grupi esindaja Mait Kornet selgitas
olukorda, tuues ebameeldivuste põhjustajaks

halvad teeolud ning avaldas kahetsust tekitatud
ebameeldivuste pärast ning lubas, et olukord
lähiajal paraneb. Vallavalitsuse jaoks on olulise
tähtsusega, et bussiliiklus jõuaks tekkivate uute
elurajoonideni ning tekiks ühendus valla keskuse ja elurajoonide vahel. Bussiliini 103 asendamiseks on liiniloataotluse esitanud ettevõtja
Mati Pesor. Vallavalitsus kooskõlastas esitatud
taotluse.
Ühistranspordi korraldus peab arvestama ka
kohalike ettevõtetega, et töötajad saaksid
mugavalt tööle ja koju sõita. Arvestades seda, et
lähiajal tekib ettevõtetelt saadud andmete
põhjal valda juurde ligikaudu 1000 uut töökohta,
siis on esmajärjekorras vaja määratleda ühistranspordi vajadus. Kohtumisel otsustati, et
vallavalitsus kogub kokku info ettevõte vajaduste kohta (reisijate arv, kellaajad, marsruut, peatused jne), millest lähtudes bussifirma ja maavalitsus saavad edaspidist tegevust planeerida.
Vallaelanikele teadmiseks, et alati võib ettepanekutega bussiliikluse paremaks korraldamiseks pöörduda vallavalitsusse, kust omakorda
teavitatakse meie elanike soovidest maavalitsust ja bussifirmasid.
Tallinna ühistranspordi soodustustest
Rae valla elanikke, nagu ka teiste Tallinna lähiümbruse valdade elanikke on viimasel ajal
hoidnud ärevuses Tallinnas alates 1. märtsist
kehtima hakkav uus elektrooniline piletisüsteem
ja uued sõidupiletite hinnad, mis põhinevad IDkaardi kasutamisel.
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Uue korra järgi peaksid teiste omavalitsuste
elanikud tasuma sõidu eest ühistranspordis
tunduvalt rohkem kui tallinlased. 5. veebruaril
teatas Tallinna Linnavalitsus ajakirjanduse vahendusel, et ühistranspordisoodustused hakkavad
kehtima ka nende omavalitsuste elanikele, kes on
avaldanud huvi läbi rääkida uues piletisüsteemis
osalemiseks, sealhulgas ka Rae valla elanikele.
Rae Vallavalitsusele tuli selline avaldus üllatusena, kuna praeguseks ajaks ei ole küllaldaselt
teavet, kui palju uue piletisüsteemiga liitumine
vallale maksma läheb ja seetõttu ei ole võimalik
olnud kavandada edasist tegevust.
9. veebruaril ühines Rae vald Harjumaa valdade ja
linnade ühispöördumisega Tallinna Linnavolikogule, kus küll toetatakse Tallinna tegevust
ühistranspordi korralduse korrastamiseks, kuid
samas märgitakse, et Tallinn on asetanud
naaberomavalitsused sundseisu, kus viimased ei
tea oma kohustuste suurust Tallinna ühistranspordi doteerimisel. Samas peetakse vajalikuks
teha koostööd ühistranspordi korralduse mudelite
väljatöötamise algstaadiumis, mitte aga peale
ühepoolsete otsuste langetamist. Kuna praeguseks ajaks on enamiku valdade ja linnade eelarved
vastu võetud, tehakse pöördumises ettepanek

lükata edasi Tallinna Linnavolikogu 13. novembri
määruse nr 57 “Tallinna ühtse piletisüsteemi
ühistranspordis sõidu eest tasumise korra ja
sõidupiletite hindade kehtestamine” lisaga 2 kehtestatud sõidupiletite erinevate hindade rakendamine tallinlastele ja mittetallinlastele kuni 2004.
aasta 1. septembrini.
Rae Vallavalitsuse seisukoht on, et ühistranspordi
korraldusele Harjumaal tervikuna tuleks leida
lahendus ühiselt koostöös kõigi Harjumaa
omavalitsustega.

Endel Lepik,
abivallavanem
NB! Muudatused sõiduplaanides
Harjumaa Liinide liinile nr 121 lisandub laupäeviti
buss, mis väljub Balti jaamast 7.15.
Harjumaa Liinide liinile nr 135 lisandub tööpäeviti
buss, mis väljub Balti jaamast 19.15.
Sõiduplaanide kohta info ka Rae valla kodulehel
www.rae.ee

ÜLDPLANEERING VALMIMISEL
3. veebruaril anti vallavalitsusele üle Rae valla
üldplaneeringu lahendusvariant, mida olulistes
osades enam suure tõenäosusega ei muudeta.
Valitsus suunas teksti valitsuse liikmetele, komisjonide ja töörühmade juhtidele tutvumiseks. Peale
laekuvate märkuste ja paranduste läbiarutamist
suunatakse üldplaneering kooskõlastuste ringile.
Meie varasematele kogemustele tuginedes võib
kooskõlastamine kujuneda üpriski pikaks ja vaevanõudvaks protsessiks. Siin peame kokkuleppe
saavutama erinevate ametkondade ja naabritega.
Mõistetavalt on kõigil nendel omad eesmärgid ja
huvid, mille realiseerimist ei tohi meie planeering
segada.
Juba planeeringulahendusest tulenevalt on teatud
konfliktid prognoositavad. Üheks raskemini lahendatavaks on kindlasti uue raudtee problemaatika.
Kas seda on üldse vaja, kuhu see rajatakse,
millistel tingimustel. Üldplaneeringus on vallapoolse ettepanekuna raudtee rajamise korral välja
pakutud trassivalik valla lõunapiiril. Seda ettepanekut toetavad ka arvukate allkirjadega kirjad
küladest, mille elanikud on oma arvamust avaldanud. Need kirjad on lisatud planeeringu tekstilisades planeeringulahendusele. Väiksemaid
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parandusettepanekuid on kooskõlastuste
käigus alati lisandunud, sest kooskõlastuste
ring on ju veel üheks planeeringuprotsessi
osaks.
Peale viimase kooskõlastuse laekumist, mis
optimistlikult hinnates võib toimuda pärast
paari kuu möödumist, suunatakse planeering
avalikustamisele. Avalikustamisest teavitatakse avalikkust ka meediakanalite kaudu ja
tagatakse planeeringuga tutvumisvõimalused.
Ka avalikustamine on planeeringuprotsessi
osaks, milles igal inimesel on õigus teha parandusettepanekuid. Seega kestab töö planeeringuga edasi ja lõplik haamrilöök volikogus,
mis kehtestab planeeringu, on alles ees.
Kuigi lõplik heakskiitmine seisab alles ees,
tasub teada, et kui soovitakse mingi arendustegevusega alustada, siis on otstarbekas tutvuda planeeringulahendusega, et sellega otsesesse vastuollu ei mindaks. Seda on võimalik
teha Rae valla arengu- ja planeerimisametis.
Tarmo Peterson
projektijuht
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RAE VALLAVALITSUS
teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
!

!
!
!
!

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe 37/39 ja Suur-Sõjamäe tee 37/39 kinnistute
detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2004 otsusega nr 192.
Aaviku küla Vana-Aaviku 14-1 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2004 otsusega nr 191.
Järveküla küla Kase I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2004 otsusega nr 193.
Järveküla küla Teoni-VII kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2004 otsusega nr 194.
Lehmja küla Väljaotsa kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2004 otsusega nr 195.

ja järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
!

!

Järveküla küla Kannikese kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 13. jaanuari 2004 otsusega nr 196.
Planeeritava alal suurus on 1,03 ha. Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine
7 pereelamukrundiks.
Lagedi aleviku Mihklisaun 2 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27. jaanuari 2004 korraldusega nr 64.
Planeeritava ala suurus on 1,8 ha. Planeeringuga nähakse ette kinnistu jagada 2
pereelamukrundiks.

KOKKUVÕTE VALLAVOLIKOGU JAANUARIKUU ISTUNGITEST
Rae vallavolikogu istungid toimusid jaanuarikuus
kahel korral, 13. ja 27. jaanuaril.
13. jaanuari istung algas avatud mikrofoniga, kus
volikogu liige Raivo Uukkivi edastas vallavalitsusele
järelpärimise AS ELVESO soojamajandus müügi
ettevalmistamise kohta.
Avatud mikrofonis tegi volikogu esimees Priit
Põldmäe Raivo Uukkivile ettepaneku võtta tagasi
volikogu arengukomisjoni aseesimehe kohalt
tagasiastumise avaldus. Raivo Uukkivi nõustus
tehtud ettepanekuga.
13. jaanuari istungi päevakorras oli
1. Rae Vallavolikogu 19. augusti 2003 otsuse nr
115 “Eluruumi vabastamise eest rahalise
kompensatsiooni maksmine” muutmine
2. Rae Vallavolikogu ja Rae Vallavalitsuse
esindajate ja nende asendajate nimetamine
Harjumaa Omavalitsuste Liitu
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise
taotlusele
5. Aaviku küla Vana-Aaviku 14-1 kinnistu
detailplaneeringu algatamine

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Soodevahe küla Suur-Sõjamäe 37/39 ja
Suur-Sõjamäe tee 37/39 kinnistute detailplaneeringu algatamine
Järveküla küla Kase I kinnistu detailplaneeringu algatamine
Järveküla küla Teoni-VII kinnistu detailplaneeringu algatamine
Lehmja küla Väljaotsa kinnistu detailplaneeringu algatamine
Järveküla küla Kannikese kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Rae valla 2003. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja valla 2004. aasta eelarve
vaba jäägi kinnitamine
Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise
korra I lugemine
Rae valla lasteaedade põhimääruste II
lugemine
Rae valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö tasustamise korra II
lugemine
Rae valla 2004. aasta eelarve II lugemine
Volikogule laekunud informatsioonid

veebruar
Erimeelsusi tekitas Rae Vallavolikogu 19. augusti
2003 otsuse nr 115 “Eluruumi vabastamise eest
rahalise kompensatsiooni maksmine” muutmise
eelnõu arutelu. Nimetatud eelnõu puudutab Jüri
Gümnaasiumis asuvat korterit ja seal elavale
kodanikule korteri vabastamise eest kompensatsiooni maksmist. Korter on vaja vabastada seoses
koolisöökla renoveerimisega.
Arutelu käigus esitasid erinevad seisukohad hüvitiseks väljamakstava summa maksustamise kohta
tulumaksuga vallavalitsuse jurist Gunnar Nuuma ja
volikogu liige Veigo Gutmann.
Raivo Uukkivi pöördus antud küsimuse arutelu
raames vallavolikogu liikmete poole ja kutsus neid
üles mõtlema kogukonnakeskselt. Raivo Uukkivi oli
pöördunud selles küsimuses kahe advokaadibüroo
poole ja esitas saadud arvamused ka vallavolikogule.
Toetudes saadud arvamustele märkis R. Uukkivi
kokkuvõtvalt, et tugevaim argument mitte maksta
kompensatsiooni on see, et valla vahenditega tuleb
säästlikult ümber käia ning neid kasutada kogukonna
hüvanguks, mitte aga ühe inimese hüvanguks.
Raivo Uukkivi avaldas lootust, et volinikud saavad
advokaadibüroode poolt antud hinnangute põhjal aru,
et sellise kompensatsiooni maksmine ei ole parim tee
valla raha kasutamiseks. Vello Voog tegi ettepaneku
saata eelnõu vallavalitsusse tagasi uute seisukohtade välja toomiseks. Raivo Uukkivi tegi ettepaneku
saata eelnõu vallavalitsusse tagasi ning vallavalitsusel informeerida üürniku üürilepingu lõppemise
kohta. Otsustati saata otsuse eelnõu vallavalitsusse
tagasi.
Teise päevakorrapunktina arutati Rae Vallavolikogu
ja Rae Vallavalitsuse esindajate ja nende asendajate nimetamist Harjumaa Omavalitsuste Liitu.
Toomas Välimäe tegi ettepaneku volikogu esindajaks
kinnitada Priit Põldmäe ja tema asendajaks Jaan Hiio
ning Vallavalitsuse esindajaks Endel Lepiku ja tema
asendajaks Ago Soasepa. Ettepaneku poolt oli 9
vallavolikogu liiget, ettepanekut ei toetanud samuti 9
vallavolikogu liiget. Päevakorrapunkti arutelu
otsustati katkestada.
Kolmanda päevakorrapunkti raames otsustati
taotleda Rae valla munitsipaalomandisse valla
arenguks vajalikud maaüksused. Nimetatud maaüksused asuvad Lagedi külje all Kopli külas, maaüksustele planeeritakse rajada Lagedi puurkaev ja
lasteaed.
Neljanda päevakorrapunktina anti seisukoht
kinnisasja omandamise taotlusele.
Harju Maavalitsus pöördus Rae Vallavolikogu poole
palvega saada Rae Vallavolikogu põhjendatud
seisukoht OÜ Manutent poolt Vägeva kinnistu
omandamise kohta Peeteri külas. Kinnistu suurus on
26,46 ha, sihtotstarve on maatulundusmaa,
kõlvikulises koosseisus on kokku 25,80 ha maatulundusmaad, sh 25,50 ha haritavat maad ja 0,30 ha
looduslikku rohumaad. Vallavolikogu otsustas mitte
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nõustuda Peetri küla Vägeva kinnistu omandamisega OÜ Manutent poolt, kuna see oleks olnud
vastuolus kinnisasja omandamise kitsendamise
seadusega.
Järgmiste punktide raames otsustas vallavolikogu
algatada kõik päevakorras olnud detailplaneeringud, samuti otsustati kehtestada Järveküla küla
Kannikese kinnistu detailplaneering.
Samuti otsustati sulgeda Rae valla 2003. eelarveaasta assigneeringud ja kinnitada valla 2004.
aasta eelarve vaba jääk .
Elava arutelu tekitas vallavolikogu liige Vello
Voogi esitatud eelnõu Volikogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise
suuruse ja maksmise korra I lugemine.
Vallavolikogu liikme hüvituseks oli eelnõu järgi
määratud 100 krooni tund ja vallavolikogu alatise
komisjoni esimehe hüvitiseks 250 krooni tund.
Hüvitist makstakse maksimaalselt 30 töötunni
eest kvartalis. Raivo Uukkivi tegi ettepaneku jätta
volikogu liikme hüvitise suurus samaks. Veigo
Gutmann tegi ettepaneku esitada antud eelnõu
nõuete kohaselt volikogule. Eelnõu menetlemine
katkestati.
Lõpetati Rae valla lasteaedade põhimääruste II
lugemine ning kinnitati Rae valla lasteaedade
põhimäärused.
Neljateistkümnenda päevakorrapunkti raames kinnitati Rae valla ametiasutuse
struktuuri, teenistujate koosseisu ja töö
tasustamise kord.
Viimase päevakorra punktina toimus Rae valla
2004. aasta eelarve II lugemine.
27. jaanuari vallavolikogu istung algas samuti
avatud mikrofoniga, kus Raivo Uukkivi informeeris volikogu liikmeid MTÜ Raekodanik
avalikust pöördumisest teemal “Eesti valdade
talispordimängude alagrupimängud korvpallis
17.-18.01.2004”, samuti edastas Raivo Uukkivi
Vallavalitsusele arupärimise samal teemal.
Arupärimises sooviti teada vastuseid küsimustele, mis puudutasid sooja vee ja kütte puudumist
Jüri Gümnaasiumis võistluste läbiviimise ajal ning
samuti sooviti hinnangut abivallavanem Endel
Lepiku käitumisele. Indrek Uuemaa täpsustas
Raivo Uukkivi pöördumist teemal “Eesti valdade
talispordimängude alagrupimängud korvpallis
17.-18.01.2004”.
Priit Põldmäe informeeris volikogu liikmeid
Toomas Välimäe poolt algatatud otsuse eelnõust
“Rae valla astumine Eesti Maaomavalitsuste
Liidu liikmeks”.
Toomas Välimäe andis ülevaate kohalike teede
2004. aasta hoiuraha jaotusest ja kohalike teede
registreerimisest ning toimealade kaardistamisest.
Endel Lepik andis ülevaate pedagoogide
palgafondi minimaalsest tõusust ning Tallinna
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linna ettepanekust integreeruda ühistranspordi
sõidusoodustuste ja piletisüsteemi.
Istungi päevakorras oli
1. Rae Vallavolikogu ja Rae Vallavalitsuse
esindajate ja nende asendajate nimetamine
Harjumaa Omavalitsuste Liitu
2. Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitamise suuruse ja maksmise
korra kehtestamine
3. Rae valla 2004. aasta eelarve kinnitamise II
lugemise jätkamine
Volikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste
Liidus nimetati vallavolikogu esimees Priit Põldmäe
ja Vallavalitsuse esindajaks vallavanem Ago
Soasepp, volikogu esindaja asendajaks nimetati
volikogu aseesimees Jaan Hiio ning vallavalitsuse
esindaja asendajaks abivallavanem Endel Lepik.
Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste
eest hüvitamise suuruse ja maksmise korra
kehtestamise eelnõu otsustati Raivo Uukkivi ette-

panekul menetleda koos põhimääruse projektiga.
Kolmanda päevakorrapunktina jätkus Rae valla
2004. aasta eelarve kinnitamise II lugemine.
Veigo Gutmann tegi ettepaneku Rae valla 2004.
aasta eelarvet enne mitte kinnitada, kui ei ole juurde
lisatud Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise
tegevusplaani.
Raivo Uukkivi tegi ettepaneku katkestada Rae valla
2004. aasta eelarve II lugemine, kuni lisatakse eelarve juurde Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise
tegevuskava. Ettepaneku poolt hääletas 8, vastu 10,
Raivo Uukkivi tegi ettepaneku kõik eelarve
parandusettepanekud eraldi hääletusele panna.
Raivo Uukkivi ettepaneku poolt hääletas 8 ja vastu oli
10 volikogu liiget, erapooletuid ei olnud.
Rae valla 2004. aasta eelarve kinnitati 10 poolthäälega ja 6 vastuhäälega, erapooletuks jäi 2 volikogu liiget.
Priit Põldmäe
vallavolikogu esimees

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri

27. jaanuar 2004 nr 26

Rae valla 2004. aasta eelarve kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001,
24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82,
480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22; 23, 141; 88, 588), § 22 lõike 1 punktist 1 ja § 38 lõikest 1, valla- ja
linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2002, 64, 393; 203, 88, 588)
§ 2 lõigetest 1, 11 ja 12 ning § 9 lõikest 2, § 12 lõikest 1, Rae valla põhimääruse § 19 lõike 1 punktist 1 ja § 60, Rae
valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 20, 21 ja 22 ning arvesse võttes Rae
Vallavalitsuse ja Rae Vallavolikogu liikmete ettepanekuid, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.
2.

3.
4.
5.

Kinnitada 01. jaanuarist 2004. aastast Rae valla eelarve tulud summas kaheksakümmend kaks miljonit
kakssada tuhat (82 200 000) krooni vastavalt lisale 1.
Kinnitada 01. jaanuarist 2004. aastast Rae valla eelarve kulud summas kaheksakümmend üheksa miljonit
seitsesada nelikümmend üheksa tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa (89 749 328) krooni vastavalt
lisale 2, sealhulgas:
2.1. halduseelarve kulud summas viiskümmend kolm miljonit kolmsada kakskümmend kaks tuhat
kaheksasada kakskümmend neli (53 322 824) krooni;
2.2. kapitalieelarve kulud summas kolmkümmend kuus miljonit nelisada kakskümmend kuus tuhat viissada
neli (36 426 504) krooni;
Kinnitada 01. jaanuarist 2004. aastast Rae valla eelarve finantseerimistehingud summas seitse miljonit
viissada nelikümmend üheksa tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa (7 549 328) krooni vastavalt lisale 3
Kinnitada Rae valla 2004. aasta eelarve kassatagavara suuruseks seitsekümmend seitse tuhat viissada
(77 500) krooni.
Käesolev määrus jõustub 31. jaanuaril 2004.

Priit Põldmäe
Vallavolikogu esimees

Rae valla 2004. aasta eelarve TULUD
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Kirje nimetus

Eelarve 2004

TULUD KOKKU
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud (ehitusload jne.)
Laekumised majandustegevusest
Üüri- ja renditulu toodetud materiaalselt ja immateriaalselt varalt
Toetused
Toetused kohalike omavalitsusüksustelt
Toetused riigilt ja riigiasutustelt
Rahandusministeerium (õppelaen)
Muud tulud
Maa müük
Rajatiste ja hoonete müük
Intressitulud
Rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaralt
Eespool nimetamata muud tulud

82 200 000
47 384 000
44 544 000
2 700 000
140 000
4 597 000
422 000
3 400 000
775 000
2 377 000
1 100 000
1 249 000
28 000
27 842 000
24 000 000
1 921 600
200 000
1 700 400
20 000

Rae valla 2004. aasta eelarve KULUD

Tunnus

Kirje nimetus

Eelarve 2004.a

sh:Personalikulu

artikkel 50
KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI
01
01
01
01
01
01

1
1
1
5

01 6

11
12
14
00

89 749 328

Üldised valitsussektori
teenused
9 467 313
Täidesaatvate ja seadusan 7 884 929
Valla- linnavolikogu
954 150
Valla- ja linnavalitsus
5 960 779
Reservfond
900 000
Valla-linna arengukava
70 000

01 6
01 6

Muud üld. valitsussektori teenused
00 Valimised
00 Omavalits.liikmemaks

01 7

0

03
03 1
03 2
03 6

Valitsussektori
võla teenind.

190 000
10 000
180 000

1 050 800
30 000
442 000

6 693 570
930 748
954 658

04 5
04 6
04 7

Majandus
10 Maakorraldus
30 Ehitus
10 Vallateede- ja
tänavate korrash.
11 Liikluskorraldus
00 Side
40 Territoriaalne planeerimine

05
05
05
05
05

00
00
00
00

1
4
6
6
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Majandamiskulu Eraldised jm. Materiaalsete ja
ja muud kulud
immateriaalsete
varade soetamine ja
renoveerimine
artikkel 55 ja 60
artikkel 4
artikkel 15

24 100 086

18 838 683

10 384 055

36 426 504

4 628 132
4 618 132
738 150
3 879 982

2 216 797
2 216 797
216 000
1 930 797

2 472 384
900 000
0

150 000
150 000
0
150 000

900 000
70 000
10 000
10 000

0

0

1 392 384
0

578 800

850 800
30 000
242 000

0

200 000
200 000

578 800
1 572 610
712 152
860 458

3 611 807
80 000
500 000
616 357

Keskkonnakaitse
1 463 553
Jäätmekäitlus (prügivedu)
150 000
Bioloog.mitmek.haljastus
379 850
Keskk.kaitse teg.haldamine
184 528
Muud keskkonnakaitse kulud 749 175

180 000
180 000

1 392 384

Avalik kord ja julgeolek
00 Toetus politsei
00 Päästeteenused
00 Muu avalik kord jajulgeolek (turvateenused)

04
04 2
04 4
04 5
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1 902 796
218 596
94 200

0

1 130 000
80 000
300 000
80 000
306 778
146 850
159 928

1 099 275
150 000
233 000
24 600
691 675

3 218 164

2 481 807
200 000
536 357
57 500

57 500

0
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06
06
06
06
06
06
06

1
3
4
6
6
6

07 6
08
08 1

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
8

10
10 2
10 4
10 7
10 9

00
00
00
01
02
03

Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajan. arendamine
Veevarustus
Tänavavalgustus
Vaheko
Kalmistud
Hulkuvate loomadega
seotud tegevus

00 Tervishoid

6 107 896
1 199 300
1 879 996
1 058 000
1 810 600
130 000

1 334 979

1 334 979

1 918 421
549 300

0

863 500
445 621
30 000

30 000

30 000

365 000

330 000

Haridus
Eelharidus
LA Tõruke
LA Taaramäe
LA Pillerpall
Teise astme haridus
Jüri Gümnaasium kohalik
Lagedi PK kohalik
Vaida PK kohalik
Lehmja PK kohalik
Teised koolid
Tasuta toit
Koolipiim
Hariduse abiteenused
Õpilasveo eriliinid
Haridusüritused
Hariduse haldamine

52 537 340
11 968 961
4 879 538
3 312 107
3 777 316
38 879 089
27 550 658
1 669 261
2 018 482
1 369 870
4 400 000
1 849 000
21 818
1 049 000
940 000
109 000
640 290

12 508 251
6 622 861
2 398 038
2 412 107
1 812 716
5 396 600
2 880 000
852 503
807 227
856 870

488 790

50 000
151 500

Sotsiaalne kaitse
3 646 865
00 Eakate sotsiaalhoolekande
asutused
2 338 045
02 Perekondade ja laste sots.kaitse 684 000
01 Muude sotsiaalsete riskir.kaitse
(toimetulekutoetus)
16 921
00 Sots.kaitse al.teg.haldamine
607 899

1 199 840

571 104

735 921

1 140 000

695 145

418 900
49 000

84 000
635 000

1 140 000

504 695

103 204

01
01
01
02
03
00
00
00
10
10
10
10
20
12
12
12
12
12
12
00
01
00

2 357 245
0

1 263 472

99 400
163 750
590 000
240 000
200 000
150 000

35 000

Spordiüritused
Lastelaagrid
Alevite ja külade üritus
Seltsitegevus
Kultuuriteenused
Jüri Raamatukogu
Vaida Rraamatukogu
Lagedi Raamatukogu
Rae Kultuurikeskus
Muuseumid
Ringhäälingu- ja kirjasta
Usuasutused
Pühapäevakoolid

Vabaaja- ja spordiüritused

2 549 496
0

2 854 496
650 000
1 879 996
194 500
30 000
100 000

8 416 991
490 000
300 000
100 000
90 000
700 000
1 362 872
500 000
650 000
240 000
200 000
150 000
60 000
3 970 119
799 500
473 765
345 200
2 331 654
20 000
180 000
549 000
15 000

02
02
02
02
03
05
07
09
09
09
09
09

Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus(MTÜ)
MTÜ-d noortesport
MTÜ-d täisk. sport
MTÜ-d muu vaba aeg
Puhkepargid- ujumiskoht
Rae Huvialakool
Noorsootöö ja noortekeskused

veebruar

0

1 286 024
398 000
252 965
230 400
404 659

1 324 095
401 500
180 800
114 800
626 995

1 070 250
490 000
300 000
100 000
90 000
100 000

2 440 000
0

600 000

336 250
60 000

0

0
60 000
20 000

1 340 000
40 000
1 300 000

20 000
180 000

0

7 592 245
2 406 100
991 500
850 000
564 600
4 984 645
2 148 532
620 040
711 255
283 000
1 200 000
21 818
50 000

49 000
15 000

500 000

6 048 000
0

26 388 844
2 940 000
1 490 000
50 000
1 400 000
23 448 844
22 522 126
196 718
500 000
230 000

5 049 000

4 400 000
649 000
999 000
940 000
59 000

0
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Rae valla 2004.aasta eelarve FINANTSEERIMISTEHINGUD
Artikli
20,6
2081
1001
1001,8

Nimetused
2004.a eelarve Selgitused
Finantseerimistehingud
7549328
Kohustuste vähenemine
3429038
Liisingu põhiosa Vaida PK 1036083.- ja Jüri Gümnaasiumi 429366.- ;Vaheko auto
Kodumaiste kohustuste
liisingu põhimakse 56258.- Sotsiaalameti auto liisingu põhimakse11331.-;
vähenemine
3429038
Rahandusministeeriumi laenu põhiosa 1896000.Muutus kassas ja hoiustes 10978366
va.planeeritavates hoiustes
Muutus kassas ja kodumaistes
hoiustes
10978366
Kulude katteks suunatud vaba jääk
Kassatagavara
77500
Kulude katteks suunamata jääk
74423,24

RAE SÕNUMID

veebruar
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KOKKUVÕTE VALLAVOLIKOGU VEEBRUARIKUU ISTUNGIST
Vallavolikogu istung toimus 10. veebruaril.
Vallavolikogu istung algas avatud mikrofoniga, kus
volikogu liige Toomas Välimäe informeeris istungist
osavõtjaid Tallinna ühistranspordi uue piletisüsteemiga seonduvast ning õpetajate palgatõusuga seotud
probleemidest.
Vallavolikogu liige Velor Viitak andis teada, et Mõigu
elanikud ei ole rahul Securitas Eesti AS teenusega.
Istungi päevakorras oli
1. Seisukoha andmine kinnisasja omandamise
taotlusele
2. Vallavara omandamine
3. Rae valla munitsipaallasteaedade arengukavade koostamine ja kinnitamine
4. Järveküla küla Otsa 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine
5. Järveküla küla Otsa 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine
6. Assaku aleviku Killingi kinnistu detailplaneeringu algatamine
7. Järveküla küla Teoni IV kinnistu detailplaneeringu algatamine
8. Karla küla Kuusepajusauna ja Ületeesauna
kinnistute detailplaneeringu algatamine
9. Koolieelsete eralasteasutuste toetamise
korra II lugemise jätkamine
10. Volikogule laekunud informatsioonid
Esimese päevakorrapunkti raames anti seisukoht
kinnisasja omandamise taotlusele.
Vallavolikogu nõustus OÜ BALCAS FOREST
omandab Vaida alevikus ja Suuresta külas asuva
Suurevälja kinnistu, mille suuruseks on 23,08 ha.
Järgmisena arutati vallavara omandamise küsimust.
Vallavalitsuse esitas uue eelnõu leidmaks lahendus

Jüri Gümnaasiumis asuvas korteri vabastamiseks.
Nii volikogu liige Raivo Uukkivi kui ka volikogu liige
Endel Albin tegid ettepaneku punkti arutelu katkestada. Ettepanekud ei leidnud vallavolikogu enamuse
toetust.
Volikogu otsustas omandada Jüri alevikus 2-toaline
korter.
Kolmanda päevakorrapunktina arutati Rae valla
munitsipaallasteaedade arengukavade koostamist
ja kinnitamist. Vallavolikogu otsustas munitsipaallasteaedade arengukavade koostamise ja kinnitamise teha ülesandeks Vallavalitsusele.
Vallavolikogu algatas kõik päevakorras olnud detailplaneeringud. Arutelude käigus tehti ettepanekuid eri
piirkondade osaplaneeringute algatamist.
Vallavolikogu võttis vastu Koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra, millega määrati reeglid
eralasteasutuste ja valla koostööks.
Volikogule laekunud informatsioonidena tutvustas
allkirjutanu volikogule saabunud eelnõusid,
tutvustas Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse
esimehe ettepanekut moodustada Harjumaal ühtne
jäätmehoolduskeskus. Endel Lepik andis ülevaate
Tallinna ühistranspordi probleemidega seonduvast.
Agu Ojasoo teavitas vallavolikogu liikmeid 19. veebruaril toimuvast haridusteemalisest ümarlauast Jüri
Gümnaasiumis.
Volikogu liikme Raivo Uukkivi eelmistel istungitel
esitatud arupärimisi otsustati arutada Endel Albini
ettepanekul järgmisel volikogu istungil eraldi
päevakorrapunktina.

Priit Põldmäe
volikogu esimees

ARUVALLA KÜLA KÜLAVANEM ON ARDI MITT
17. jaanuaril toimus Vaida raamatukogus Aruvalla
küla külapäev ja selle raames ka külavanema
valimine. Kohale oli tulnud küla 98 elanikust 43
inimest, kokku 26 majapidamisest Külapäeva
korraldajad olid Viivika Nõmberg ja Ardi Mitt.
Külapäeval arutati Aruvalla küla praegust elu: anti
ülevaade külaelanike tegemistest, perede ja
majapidamiste suurustest, kohalikust ettevõtlusest.
Vaida raamatukogu juhataja pr Reet Raudkepp tegi
ettekande Aruvalla küla ajaloost. Ettekanne leidis
elavat vastukaja ning nii mõnedki tühjad lüngad
leidsid kohalikust ajaloost täiendust.

Abivallavanem Endel Lepik andis ülevaate
vallavalitsuse töödest ja tegemistest ja vastas
kohalolijate küsimustele. Samuti andis valla esindaja
ülevaate vallavalitsuse ja külavanema võimalikest
koostöövaldkondadest.
Seejärel korraldati külavanema valimine. Seati üles
kolm külavanema kandidaati. Valituks osutus Ardi
Mitt.
Rae Vallavalitsus soovib omaltpoolt värskele
külavanemale jõudu ja jaksu.
RS
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KÄES ON TULUDE DEKLAREERIMISE AEG
Aasta algusest töötavad Maksu- ja Tolliamet
ühisametina ja seniste kohalike maksuametite baasil
moodustati neli Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku
maksukeskust - Põhja, Lõuna, Ida ning Lääne
maksukeskused. Maksumaksjaid teenindavad
maksukeskuste teenindusbürood, mis asuvad kõik
endiste Maksuameti kohalike asutuste ruumides.
Tallinna ja Harjumaa, s.h Rae valla elanikke
teenindavad Põhja maksukeskuse teenindusbürood Tallinnas Endla 8, Endla 15 ja Kotzebue 14,
mis on avatud E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.45
Maksumaksjatele tähendab aga aasta algus endiselt,
et käes on “tibude lugemise aeg” - tarvis on
deklareerida eelmise (2003.) aasta tulud.
Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?
Tuludeklaratsiooni peavad esitama residendist
füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta.
Te ei pea tuludeklaratsiooni esitama, kui:
!
te olete saanud kalendriaasta jooksul
maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel
või avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse
hüvitisest, kui nendelt väljamaksetelt on
tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses
ettenähtud summas; või
!
teil puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu; või
!
teie kogutulu maksustamisperioodil ei ületanud maksuvaba tulu, 12 000 krooni.
Siiski peate igal juhul tuludeklaratsiooni esitama, kui
olete füüsilisest isikust ettevõtja või olete omanud
maksustamisperioodil madala maksumääraga
territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid,
hääli või õigust juriidilise isiku kasumile.
TULUDEKLARATSIOONI ESITAMISE TÄHTAEG
2003. a tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg on 31.
märts 2004, kuid soovitame Teil deklaratsiooni
esitamist siiski märtsi lõpupäevadele mitte jätta.
KUIDAS TULUDEKLARATSIOONI ESITADA?
Tuludeklaratsiooni esitamiseks pakume Teie jaoks
mugavaimat ning sobivaimat võimalust - kas esitada
deklaratsioon elektroonselt või paberil, kas valida juba
täidetud vorm või täita see ise.
·Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuameti
kaudu
Mugavaim ning kiireim võimalus on esitada tuludeklaratsioon elektroonselt e-maksuameti kaudu.
Kui te pole veel e-maksuameti kasutaja, aga olete kas
Ühispanga, Hansapanga, Sampo panga, Krediidipanga või Merita panga internetipanga klient, siis
saate e-maksuameti lepingu sõlmida elektroonselt ja
mugavalt oma internetipanga kaudu, ilma maksuametisse kohale minemata.

Kui teil on ID-kaart või eelnevalt Maksuameti kohalikus asutuses (alates 01.01.2004 Maksu- ja Tolliameti maksukeskuse teenindusbüroos) sõlmitud
autentimise leping, saate e-maksuametisse
siseneda ja deklaratsiooni esitada maksuameti
kodulehekülje kaudu.
Deklaratsiooni vorm e-maksuametis on lihtne ja ei
ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud.
Elektroonne deklaratsioon on eeltäidetud. See
tähendab, et sellele on juba kantud järgmised
andmed teie ning teie maksustamisperioodi tulude ja
kulude kohta:
! teie rahvastikuregistri aadress;
! pangakonto number ja omaniku nimi;
! tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed
tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad
väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks,
töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed);
! makstud ajutise töövõimetuse hüvitised
(haigusrahad);
! pensionid;
! tasutud koolituskulud;
! makstud õppelaenu intressid;
! tasutud pensionikindlustuse maksed;
! laste andmed (juhul, kui need olid eelmise
aasta deklaratsioonil).
Kui esitate elektroonse deklaratsiooni, siis on teie
kohustuseks kontrollida deklaratsioonile kantud
andmete õigsust. Vajadusel tehke deklaratsioonil
oma parandused ja täiendused. Samuti peate ise
juurde lisama tulude või kulude andmed, mis
eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu.
e-maksuameti kaudu saab deklaratsiooni esitada
alates 15. veebruarist.
Kui teil arvuti või internetiühendus puudub, kuid
soovite deklaratsiooni e-maksuameti kaudu esitada,
siis on teie käsutuses teenindusbüroode kliendiarvutid.
Tuludeklaratsiooni esitamine paberil
Ka paberdeklaratsiooni esitajatele pakume eeltäidetud deklaratsiooni, mille saamiseks tuleb Rae
valla elanikul kaasa võtta isikut tõendav dokument
ning minna Põhja maksukeskuse teenindusbüroosse, mis asuvad Tallinnas aadressidel Endla 8,
Endla 15 ja Kotzebue 14.
Eeltäidetud paberdeklaratsioonile kantud andmed
tuleb samuti üle kontrollida, kui tarvis, teha selle vajalikud parandused ja täiendused, deklaratsioon
allkirjastada ning anda kas teenindusleti töötajale,
panna selleks ette nähtud postkasti teenindussaalis
või saata postiga aadressil Endla 8, 15177 Tallinn.
Eeltäidetud deklaratsiooni väljastavad teenindusbürood alates 16. veebruarist.
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Loomulikult on võimalik kasutada ka tühja paberdeklaratsiooni vormi, mida saab teenindusbüroodest
või välja printida maksuameti kodulehelt internetis.
ABI TULUDEKLARATSIOONI TÄITMISEL
Tuludeklaratsiooni esitamisel ja täitmisel saate abi
Maksu- ja Tolliameti infotelefonilt 1811, mis töötab
argipäeviti kella 7 -21. Küsimused võite saata ka
infomeilile: maksuamet@ma.ee.
Teenindusbüroodes on saadaval:
! deklaratsioonide vormid
! deklaratsiooni täitmise juhend ja lühijuhend.
! 2003. a tulude deklareerimise teenusstandard, mis annab põhjaliku ülevaate

!
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deklareerimise protsessist, tähtaegadest,
samuti maksumaksjate kohustused ning
Maksu- ja Tolliameti lubadused tuludeklaratsioonide esitamise perioodil
maksumaksjatele, kelle emakeel on vene
keel, on nii deklaratsioonide vormid,
deklaratsiooni täitmise juhend kui teenusstandard vene keeles.

Vormid, juhendid ja standardi nii eesti kui vene keeles
leiate ka maksuameti koduleheküljelt rubriigist
Maksumaksjale/Füüsilisele isikule.
Maksu- ja Tolliameti teenindusosakond

TOETUSE SAAMISEKS TULEB
PÕLLUMAJANDUSMAA PRIA-s KIRJA PANNA
Kõigil põllumajandusmaa kasutajatel, kes
soovivad edaspidi saada pindalapõhiseid
Euroopa Liidu toetusi, tuleb 15. märtsiks maa
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ametis ehk PRIA-s deklareerida.
Edaspidi makstakse pindalapõhiseid põllumajandustoetusi ainult deklareeritud maa kohta. Ka loomatoetuste puhul hakatakse jälgima piisava rohumaa
olemasolu.
Põllumajandusmaad saavad PRIAs kirja panna nii
maakasutajad kui ka maaomanikud. Deklareerimisega annab põllumees PRIA-le ülevaade oma
valduses olevate maade kasutusotstarbest. Kirja
tuleb panna 2003. aastal kasvatatud põllumajanduskultuuride pind, püsirohumaa ja ajutiselt kasutusest
väljas olev põllumajandusmaa.
Seni oli deklareerimine vabatahtlik ja seda sai teha
nendes maakondades, mille kohta olid olemas uued,
ortofotode põhjal tehtud kaardid. Veebruari alguseks
on kogu Eesti kohta olemas uus kaardimaterjal.
Enne deklareerimist peab tootja või maaomanik olema ennast arvele võtnud PRIAs põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris. Registrisse arvele
võtmise avalduse saab täita PRIA piirkondlikus
büroos.
Põllumajandusmaad saab deklareerida PRIA piirkondlikes büroodes 2004. aasta 15. märtsini.

Soovitame PRIAsse minnes olemasoleva kaardimaterjali, näiteks katastriplaani kaasa võtta. Siis on
PRIA spetsialistil lihtsam arvutist õige põld või rohumaa üles leida. Registrisse kandmise avalduse ja
deklareerimise teatise vorme ning põllumassiivide
kaarte saab nii PRIA büroodest kui ka veebilehelt
www.pria.ee.
Teraviljatoetuse kaartidest
Seni tuli põllumeestel teraviljatoetust taotledes
arvestada põllu suurust katastrikaardil olevate
andmete järgi. Kui PRIA inspektorid GPS-seadmetega põlde üle mõõtma sattusid, selgus tihtipeale,
et mõõtmistulemused ja katastrikaardil olevad andmed ei lähe kokku. Erinevus katastri kaardil kirjas
oleva pindala ja kontrollmõõdistamise vahel tekib
siis, kui põllumees ei kasuta teravilja kasvatamiseks
kogu kaardil olevat pinda.
Uued PRIA poolt jagatavad kaardid on põllumeestele
abiks põllu- ja rohumaa pinna määramisel. Ortofotodel põhinevatel kaartidele on märgitud ka
põllumassiivide piirid ning pindala, kusjuures sealt on
juba maha arvatud objektid, mille pinda ei saa kasutada põllukultuuride kasvatamiseks, näiteks kraavide
perved, suuremad kivihunnikud, puude salud jne.
Heli Raamets
PRIA pressinõunik

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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KURITEOD 5. JAANUARIST KUNI 3. VEEBRUARINI
Ööl vastu 8. jaanuari murti sisse Jüris Veetorni juures
ehitusobjektil asuvasse ekskavaatorisse ja varastati
automakk koos kõlaritega.
Ööl vastu 12. jaanuari murti sisse Peetri külas,
Niinesaare tee 9 ehitusobjekti kõrval asuvasse
ehitussoojakusse ning varastati hulgaliselt erinevaid
tööriistu.
Ööl vastu 13. jaanuari lõhuti Lehmja külas Põrguvälja
tee 9 AS-i Hekotek hoone suur aken.
Ööl vastu 13. jaanuari varastati Peetri külas, Vainu 5
ehitusobjekti kõrval asuvast ehitussoojakust värviprits.
Ööl vastu 14. jaanuari varastati Karla külast sõiduauto
neli rehvi koos valuvelgedega.

Ööl vastu 18. jaanuari lõhuti Vaidas Tallinna-Tartu
maantee ääres seisnud sõiduauto VW Golf aknaklaas ja autost varastati suusakepid, suusasaapad,
auto esituli, tulekustuti, mütsiriiul ja tagavararatas.
Lõhuti küljepeeglid, udutuli, stereo ja antenn.
Ööl vastu 24. jaanuari varastati Patika külas asuvast
talust tööriistu ja elektroonikat.
Isikute, kellel on antus kuritegude kohta informatsiooni või teavet varastatud esemete asukohta,
palume teavitada Rae valla konstaablit, aadress Jüri,
Aruküla tee 9, tel. 605 67 78
Mikk Altmets
vanemkonstaabel

KURITEGUDE KOKKUVÕTE 2003
Registreeritud kuritegusid 278
Neist : salajasi vargusi
avalikke vargusi
sõiduki ärandamisi
raskeid liiklusõnnetusi
huligaansusi
vägistamisi
röövimisi
narkokuritegusid
tapmisi

169
2
10
5
5
1
1
28
3

Salajased vargused suuremates külades
Jüri alevik
55
Lagedi
17
Peetri küla
15
Vaskjala
7
Vaida
15
Järveküla küla
10
(2002. aastal registreeriti kokku 231 kuritegu)
Toimepandud kuritegudest moodustavad põhiosa
salajased vargused, mille arv on 2002. aastaga
võrreldes on vähenenud 31 juhtumi võrra. Kuritegude
arv tervikuna aga on kasvanud 13 juhtumi võrra. Varguste arv on enamikus külades ja alevikes vähenenud, kuid Vaida alevikus on suurenenud 5 võrra.

Narkokuritegude avastamine on oluliselt tõstnud
kuritegude üldarvu.
Kuritegude avastamise protsent oli 30,2 % (2002.
aastal 13,6 %). Avastati kõik toimepandud rasked
kuriteod (tapmised, röövimised, vägistamised). Kuritegude avastamisele on kaasa aidanud elanike
tähelepanelikkus ja informatsiooni andmine nii
narkokuritegude kui ka kõikide teiste kuritegude
puhul. Alati on oodatud ka informatsioon võimalike
varastatud esemete kokkuostjate ja nende edasitoimetajate kohta. Tähelepanekud narkootikumite
tarvitajate ja nn. diilerite kohta on alati oodatud.
Narkopolitsei vihjetelefon on 612 44 65 ja alati võib
helistada telefoninumbril 110.
.

Firmade ja asutuste juhtidel ning elanikkonnal tervikuna soovitan vara kindlustada ning tõkestada efektiivsemalt vara asukohale juurdepääs, sest tagantjärele tarkus on sageli kulukam.
Hetkel lõpetan Rae elanikkonna teenindamise seoses muudatustega, kuid teid teenindab jätkuvalt
konstaabel, Kadi Kuuseoja.
Tänan elanikkonda ja Rae Vallavalitsust hea koostöö
eest.
Mikk Altmets

Securitase patrulli lühinumber
on 1660.
Kutsu abi!

veebruar
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MTÜ RAE TULETÕRJE- JA PÄÄSTESELTSI TEGEMISED 2003. AASTAL
2003. aasta oli kokkuvõttes töine aasta. Kahjuks ka
selles osas, mis puudutas tulekahjude kustutamist ja
õnnetuste likvideerimist. Hooneid käisime kustutamas
kokku 18 korral, neist tööstushooneid viiel korral. Metsapõlenguid käisime kustutamas viiel korral. Kahetsusväärselt palju oli möödunud aastal ka kulupõlenguid,
kokku 25 korral. Kahel korral käisime avariilisest autost
kannatanut välja aitamas ja kahel korral avarii tagajärjel
tekkinud õlireostust likvideerimas.
Tuletõrje ja Päästeseltsi tegevus ei piirdunud aga ainuüksi õnnetuste tagajärgedega võitlemisega, vaid tegelesime ka projektidega, mille eesmärgiks oli anda päästetöö alaseid teadmisi meie noortele ja õpetada, kuidas
käituda õnnetusjuhtumi korral.
Riigi Päästeameti ja Rae Vallavalitsuse ühisel finantseerimisel alustasime Jüri Gümnaasiumis veebruaris noortele suunatud õppeprojektiga Kaitse end ja aita teist ja
õpperingiga Noorpäästja. Mõlemad õppused kestsid
kooliaasta lõpuni ning jätkusid septembris. 2003. aasta
septembrist toimusid õppus Kaitse end ja aita teist valla
põhikoolides. Neist võttis osa Jüri Gümnaasiumis 412
õpilast, Vaida Põhikoolis 186 õpilast, Lagedi Põhikoolis
110 õpilast. Organiseerisime ka esmaabiõppused kõigis
nimetatud koolides.
Noorpäästja õppering tegutses Jüri Gümnaasiumis
praktiliselt terve aasta, igal neljapäeval. Noorpäästjad
said näidata oma oskuseid demonstratsioonesinemisel
Maardus, Harju Maakaitsepäeval ja Luige sügislaadal.
Oskuseid võrreldi augustis Jüris karikavõistlustel Mini
Pritsimees.
Noored osalesid ka kahel korral kolmepäevastes
päästealastes laagrites Jägalas ja noorte vabariiklikus
päästealases laagris Pärlseljal. Detsembris töötasid
noorpäästjad ühe tööpäeva koos Harju Päästeteenis-

tuse komandoga. Osaleti komando töös uputuse likvideerimisel elumaja keldrist ning avariilisest autost kannatanu väljalõikamisel.
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts kirjastas ka noorte päästealaste teadmiste süvendamiseks raamatukese
"Kaitse end ja aita teist”.
Olulise tööna võiks ära tuua veel Rae valla riskianalüüsi
koostamist koos tuletõrje veevõtukohtade kaardistamise ja kontrollimisega. Alustasime selle tööga aprillis ja
riskianalüüs valmis aasta lõpuks. Riskianalüüsi käigus
saadi ülevaade asjaoludest, mis ohustavad valla julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustavad keskkonda ja
tekitavad ulatuslikku majanduslikku kahju. Saadud
informatsioonist tulenevalt töötatakse välja meetmed,
mis vähendavad olemasolevat riskiastet ja ennetavad
uute ohtude teket. Riskianalüüsi tulemused on aluseks
kriisireguleerimisplaani koostamisel, valla üld- ja detailplaneeringute koostamisel, ehitiste ja rajatiste projekteerimisel ning kriisireguleerimisalase koolituse
planeerimisel ja korraldamisel.
Detsembris külastasime Soomes Masku ja Heinävesi
valdade tuletõrjekomandosid uute tutvuste loomiseks ja
vanade süvendamiseks.
Omal moel aitasime kaasa ka Rae valla lastele talvemõnude nautimiseks tingimuste loomisel. Aasta algul
tegime liuväljasid Lehmja kooli juures, Pildikülas, Jüris
sauna ja Tammiku garaaþide juures ning Lagedi kooli
juures. Ilmataat segas kõvasti soojenemisega. Peaaegu valmis said sauna juures Jüris ja Lagedil. Käesoleval aastal oleme rajanud liuvälja Lagedile, kooli
juures olevale palliplatsile.
P. Böckler
MTÜ Rae TPS juhatuse esimees

Noortuletõrjujad 23. juunil 2003. aastal Maardus Harju Maakaitsepäeval demonstratsioonesinemisel.
Osalevad Daimar Laid, Eneli Ehrbach, Kristi Palmi, Margus Koppel ja Mikko Juusu.
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JÜRI RAAMATUKOGU ANNAB TEADA:
Hea raamatukogu külastaja!
Raamatukogu ootab tagasi raamatuid kõikidelt
raamatuvõlglastelt, esmajoones neid, mille tagastamistähtaeg möödus 2003. aastal. Paljud neist võlglastest ei oma veel elektroonilist lugejakaarti, mida
vajame lugejateeninduses. Lugejakaardi vormistamiseks on vajalik isikukoodiga dokument, kaardi
maksumus on 15 krooni.
Lugupeetud lugejad, kontrollige oma raamaturiiuleid
ja vaadake, kas seal juhuslikult ei seisa raamatukogust laenutatud tagastamata raamatuid!
Raamatukogu alustas täiskasvanute internetiõpet. Veebruarist kuni aprilli lõpuni viime läbi
koolitusi. Vajalik on individuaalne kokkuleppimine juhendajatega, et tagada sobivad ajad nii
õppijatele kui juhendajatele.
AIP-is saab korraga õppida neli inimest, võimalik on
luua meeldiv omavahel hästi sobiv õpirühm.
Julgustame huvilisi surfama internetis, saab algteadmisi tekstitöötlusest ja luua oma e-maili aadressi,
loomulikult õppida kasutama ka raamatukogude
andmebaase. Nii muutub edaspidi raamatukogudes
leiduv info teile kättesaadavamaks!

Ühtlasi teatame, et meie lugemissaalis on võimalik
valida üle 50 ajakirja ja 10 ajalehe vahel. Kohapeal on
kasutada väga erinevaid teatmeteoseid. Laenutusosakond täienes 2003. aasta jooksul lisaks eesti
keelsele kirjandusele märkimisväärse koguse
võõrkeelsete raamatutega.
Aasta lõpul oli fondis ligikaudu 22000 raamatut, 750
CD-d, 70 videokasseti.
Raamatukogu lugejate arv kasvab pidevalt, 2003. a.
lõpuks oli registreeritud juba 1160 lugejat, huvilisi
jätkub nii muusikatuppa kui ka AIP-i. Vaatamata pidevale huviliste arvu suurenemisele ootame ikka uusi
inimesi uudistama ja meeldivalt aega veetma!
Raamatukogu koduleheküljelt (aip.jyri.edu.ee) saate
pidevalt uut teavet toimivast.
Hetkel on meil ka uus fotonäitus, kus eksponeeritud
Ilona Kaaruse ja Imre Lepiku loodusfotod. Juba
märtsikuust saame eksponeerida fotokonkursi Rae
Vallafoto 2004 võitjate töid. Olete oodatud!
Raamatukogu avatud:
esmaspäeviti ja kolmapäeviti
teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti
laupäeviti

kella 11-18
kella 11-17
kella 10-14

Anne Kelnik
Jüri Raamatukogu juhataja

RAE VALLA POISID SEIKLUSLAAGRIS
Käesoleva aasta 23.-25. jaanuaril korraldasime laagri
Harjumaal Voose ümbruses. Laagri eesmärk oli
õppida rühmas ühise eesmärgi nimel tegutsemist,
orienteerumist, pisut laskmist ja köite kasutamist
looduslike takistuste ületamisel. Ööbiti köetavas
sõjaväetelgis. Esimene õhtu kulus telgi püstitamise,
sisseseadmise ja varustuse välja jagamise
teostamiseks. Teisel hommikul suunduti pärast
hommikusööki kohe metsa. Eesmärk oli jõuda kaardi
ja kompassi abil Voose karjääri, kus pakuti lõunasööki
ja toimus laskmine. Rajal tuli ületada köie abil ka
veetakistus. Laskmiseks kasutati õhkrelva ja viidi läbi
kaks harjutust. Laskmine lamades ja "praktiline
laskmine". Seejärel suunduti kaardi ja kompassi abil
tagasi ööbimispaika. Kolmanda päeva hommikul
koristati laagriplats, tagastati varustus ja sõideti koju.
Metsas orienteerumisel olid kaasas Kaitseliidu
instruktorid, kes tagasid noormeeste turvalisuse ja
välistasid eksimise võimaluse. Noored pidasid end
üleval korralikult ja näitasid üles hämmastavat
üksmeelt neile püstitatud ülesannete täitmisel.
Lauri Pääslane
Kaitseliidu Tallinna Maleva noorteinstruktor

Tagasisidelehtedele märgitust selgus, et osalejatele
meeldis metsalaagris kõik, eriliselt toodi välja
orienteerumist, laskmist, telgis ööbimist, ronimist ja
maastikuautoga sõitmist. Mõned soovisid ka päris
püssidest lasta, rohkem autoga sõita või rohkem
köitega ronida. Kõik poisid tahavad veel sellises
tegevuses osaleda - iga päev, iga nädalalõpp,
vähemalt neli korda aastas. Laagri läbiviijaid hinnati
parimateks, kes oskavad nalja teha, on head
suhtlejad, tunnevad asja, kuid ei ole liiga karmid.
Enamik poistest on valmis tegema kõike, et sellist
tegevust korraldada. Osalejad hindasid, et õppisid
laagris mitmeid põnevaid asju - tasakaalus ronimist,
püssiga laskmist, meeskonnatööd, orienteerumist,
kaardilugemist, telgis elamist, metsas liikumist jmt.
Üks osaleja Vitalik Botðevar kirjeldas toimunut
järgmiselt:
Meid jagati kaheks grupiks, kumbki mõtles oma
grupile nime. Seejärel anti kätte kaart ja kompass
ning nende järgi tuli vaadata, kuhu poole minna.
Läksime siis tee peale ning keerasime vasakule.
Pärast tunniajast kõndimist jõudsime esimesse
Järgneb lk.15
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MARI MÖLS- ELO LASTEPARLAMENDI SPIIKER
ELO lasteparlamendi 2004. aasta spiikriks valiti Mari
Möls Jüri Gümnaasiumist.
6. jaanuaril 2004. aastal toimus Riigikogus
Noorteühenduse ELO (Edukate Laste Organisatsioon) traditsioonilise talilaagri raames lasteparlamendi istung teemaga "Lapse õigus osalemisele".
Parlamendi liikmeid tervitas Riigikogu spiiker Ene
Ergma. Seejärel valiti ELO 2004. aasta spiiker,
kelleks osutus Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse
president ja Aruküla Junior- Team'i (ELO-sse kuuluvad 10.-12. kl. õpilased) liige - Mari Möls.
Ettekannete ja sõnavõttudega esinesid Saue
Gümnaasiumi õpilane Merilin Israel, UNICEFi esindaja Eestis Toomas Palu, Aruküla Põhikooli õpilane
Anneli Arusalu, riigikogu liige ja UNICEFi president
Eestis Elle Kull ning Tallinna Ühisgümnaasiumi
õpilane Timo Okaspuu.
Parlamendi tööd juhtis Mari Möls, kelle sõnutsi oli
“see tõesti huvitav kogemus”.
ELO lasteparlament nõudis riigilt õigust väljendada
vabalt oma vaateid igas last puudutavas küsimuses
ning võttis suure häälteenamusega vastu ettepanekud haridus- ja teadusministeeriumile. Lapsed
nõuavad ministeeriumilt ülevaadet, kuidas täidetakse
koolis tervisekaitse nõudeid ning milliste põhimõtete
järgi toetatakse laste huvitegevust. Samuti paluti
ministeeriumil kaaluda tasuta koolilõuna sisseviimist
kõigile 1. - 12. klassi õpilastele.

Parlamendi liikmeid tervitas Riigikogu spiiker Ene Ergma,
tööd juhtis Mari Möls Jüri Gümnaasiumist.

“Loodame, et sel aastal võetakse meie ettepanekutega lõpuks midagi ette,” lausus Mari.
Kaidi Laidvee
Jüri Gümnaasiumi huvijuht

Neljapäeval, 19. veebruaril kell 17.30
toimub Jüri Gümnaasiumis avalik haridusteemaline ümarlaud teemal

“Haridussüsteemi rahastamise probleemid täna ja homme”
Kohtumisele tuleb Riigikogu kultuurikomisjoni liige Indrek Raudne.

Kõik huvilised on oodatud.

tegevuspunkti, kus ületasime köitega jõge. Kokku oli
tee peal kolm tegevuspunkti, neist teises saime
püssiga täpsust lasta, kolmandas autoga sõita.
Ööbisime suures telgis, mille sees oli ahi, mida
usinalt kütsime ja siis saime soojas magada.
Juba varahommikul tõusime ning grupid viidi
Jürisse, seejuures saime ise jeepiga sõita 1,5 km.
Korraldajad lubasid, et saame veel peagi kokku, mil
antakse väikesed matkameened ja tunnistused
metsalaagris osalemise kohta. Pidime ka
edaspidiseks plaane tegema, et veel selliseid
laagreid korraldada.

Metsalaager sai teoks Rae Vallavalitsuse
eelarvelistest vahenditest.
Suur tänu metsaretke läbiviijatele Lauri Pääslane,
Madis Milling, Tanel Klaar ja Alar Ulmand. Rae valla
mehiste osalejatena esinesid Mikk Loitloo, Pavel
Sildveer, Aleksandr Jefimov, Sergei Silma, Denis
Ðilov, Pavel Ðilov, Vitalik Botðevar ja Arnold Jürisalu.
Lianne Ristikivi
noorsootöötaja
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4. detsembril 2003. a tähistas Sven-Allan Sagris oma 75. sünnipäeva. Ajakirjanduse veergudelt oli võimalik lugeda
tema aastakümnete pikkust teenekat eluteed, mida on pärjatud Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetusega (1988),
Harjumaa teeneteristiga nr 4 1998, Valgeristi teenetemärgiga V järk 2003. Tema nimi on kantud Tallinna
Pedagoogikaülikooli auraamatusse (1984), tunnustusavaldused on aktiivse osavõtu eest Eesti Õpetajate Meeskooris,
ühingu Teadus lektorina, kaasalöömise eest kooliuuendustes, töö eest rahvasaadikuna jne. Aastal 2001 omistati talle
Rae valla teenete plaat.
Sven-Allan Sagris on elupõline Harjumaa mees. Ta sündis 1928. aastal Kehras, kus ema töötas õpetajana ja isa
Tallinnas tolliametnikuna. Seoses ema pedagoogitööga möödusid ta lapsepõlv ja nooremad kooliaastad erinevates
Harjumaa koolimajades elades ja õppides.
1960. aastal lõpetas Sven-Allan Sagris Tartu Ülikooli, diplomil ajalooteadlane ja keskkooli ajaloo õpetaja.
Alates 1953. aastast on ta oma elu pühendanud Harjumaa haridustööle - 11 aastat Kehra Keskkooli ajalooõpetaja
(selle kooli vilistlane), 26 aastat Lagedi Põhikooli direktor, 1990.-2000. a Harju Maavalitsuse Haridusosakonna
inspektor-nõunik.
Ajaloolase ja pedagoogina on ta pühaks kohuseks pidanud mineviku talletamist tulevastele põlvkondadele. Sven-Allan
Sagrise elu, mälestused ja arusaamad antud aegadest on kirja pandud Jüri Gümnaasiumi õpilase (tänase vilistlase)
Eli Pilve poolt uurimustöös Sven- Allan Sagrise elu ja töö. Jüri 2001.
Lagedi elanikuna on ta aktiivselt tegelemas aleviku arengu uutmisplaanide täideviimisel. Ta tunneb iga jalatäit maad
Lagedil, on selle kandi ajaloo üleskirjutaja ja uute andmete koguja.
Täna kirjutab Sven-Allan Sagris oma kodus Lagedil lugusid Harjumaa ajaloost. Ilmunud on Tallinna
Näidislinnuvabriku -Talleggi ajalugu. Tegemisel on ka uusim periood Rae valla ajaloost.
Varje Malsroos

LAGEDI AJALUGU
Esimesed andmed vanades kroonikates jutustavad, et
1241. aastal oli linnalähedastest küladest suurim
Lakethae. Küla maad ulatusid Lasnamäeni. 1937.
aastast pärinevad esimesed teated ka mõisa olemasolu
kohta.
Algul traditsioonilise põllumajandusmõisana tegutsenud
mõis saab kuulsaks 18. sajandi lõpupoole, kui mõisas
alustab tööd viinaköök. Koos mõisate tekkega tulid kohe
ka kõrtsid. Juba vanast Roomast teame, et anna rahvale
vaatemängu, leiba ja midagi rüübata, siis on kergem
masse vaos hoida. Algul joodigi toodetu põhiliselt oma
kõrtsides. Hiljem hoogustub piiritusevedu Peterburi.
1765. aastal kuulus Lagedi mõis kroonule (st riigile,
sellel ajal Vene riigile) ja mõisas peremehetsesid
rentnikud. 1765. aastal oli mõisa rentnikuks politseimeister Tsitserin. Alates 1774. aastast von Olitzi pärijad.
Esimesed andmed viinatoodangu kohta pärinevad ajast,
kui rentnikuks oli 1794. aastal Paul von Krüdener. Viljast
valmistati 1080 pange piiritust (ehk 1080 liitrit puhast
piiritust, millest võis segada ligikaudu 2000 liitrit kanget
viina). Viinatootmiseks kulutati hulgaliselt vilja ja küttepuid. Lagedi viinaköögi korsten oli püsti veel 1960.
aastat lõpul.
Kõrvalepõikena olgu öeldud, et viinaköögi korstnale sai
saatuslikuks ühe koolipoisiga juhtunud õnnetus. Poiss
oli roninud korstna otsa ja kukkunud korstnasse. Kuna
poisi kättesaamiseks tuli palju vaeva näha, siis pärast
seda juhtumit korsten lammutati.
Peale von Krüdeneri oli Lagedi kroonumõisa rentnikuks
krahv von Stackelberg. 1873. aastal müüakse mõis
enampakkumisel ja selle ostab tuntud Rudolf von UngerStenberg (elas ise Leetse mõisas). Mõisa viimase
omanikuna on teada Nikolai von Harpe.
Ega maarahva elust muidu pilti ei saa, kui mõisa ja kiriku
kaudu. Kiriku kaudu on esimesed kirjalikud andmed ka
koolihariduse andmise kohta Lagedil. 1975. aastast on
arhiivis säilinud vanas alamsaksa keeles kirjutatud

dokument Lagedi külakooli n-ö katsumise kohta.
Mõisnikud ei saanud enam valitseda rahvast, kes ei
osanud lugeda ja rehkendada ning seetõttu oma
kohustusi mõisa ees täita. Nii soosisid mõisnikud väikeste külakoolide asutamist. Järelevalve neis tehtava
töö üle pandi kirikuõpetajale.
Nii käis kirikuõpetaja 1785. aastal Lagedi külakoolis
“katsumas” ja leidis, et lapsed oskavad lugeda paremini
kui eelmisel aastal. Ühtlasi märkis ta, et Lagedi külakool
olevat ka piirkonna esimene kool. Lagedi kool võtabki
oma vanuse arvestamisel aluseks 1785. aasta, sest
eelneva kohta puudub dokumentaalne materjal.
19. sajand möödub talude päriseks ostmise tähe all.
Talumehed saavad perekonnanimed. Endistest loodusmärkidel põhinevatest talunimedest (Kuusiku, Kaasiku,
Sepa, Varese, Soootsa jne) saavad perekonnanimed.
Nii saab Kaasiku Juhanist Johannes Kaasik, Varese
Madisest Madis Vares. Lagedil on läbi aegade olnud
tuntumad perekonnanimed Ernesaks, Puumeister,
Kruuk, Kraam, Koppel, Niinepuu, Ratasepp jt.
Jälle käivad suured sõjad üle Eestimaa ja terve uurimistöö võiks kirjutada neist Lagedi meestest, kes võtsid
osa Esimesest maailmasõjast ja sellele järgnenud
sündmustest. Kirikaia ausambalt võime nende nimesid
lugeda, kuid iga nime taga on terve elusaatus.
Eesti iseseisvusaega iseloomustab talumajanduse
hoogne areng. Tallinna lähedus pani oma pitseri ka tolleaegsele talumeeste tööle. Linnarahvas vajas piima,
võid, liha, kartuleid ja köögivilju. Eriti kuulsad olid Lagedi
kandi kaalikad. Linna perenaistel ja teenijatel olid turul
oma kindlad teatud-tuntud talumehed, kelle juurest
ostmas käidi.
Tähelepanuvääriv on ka asjaolu, et kui 1871. aastal ehitasid talumehed Lagedile koolimaja ühistööna(iga talu
tõi mõned palgid), siis 1937. aastal alustati juba ühe
Eesti ühe kuulsama arhitekti August Volbergi projekti
järgi uue kaasaegse (elektri ja küttega) koolimaja
ehitamist.

RAE SÕNUMID

veebruar
Kahtlemata on pannud Lagedi rahva elule oma pitseri
Lagedit läbiv Peterburi-Tallinna raudtee, mis valmis
1870. aastal. Jaam andis nii mõnedki töökohad, kuid
tagas hea liikumisvõimaluse ning Lagedi jaama kaudu
hakkaksid liikuma kaubad, mitte üksnes Jüri kihelkonnast, vaid ka Jõelähtme-Maardu piirkonnast.
Niinimetatud hommikune piimarong, see oli varahommikune rong, milles reisivagunite ees oli piimavagun, võttis
peale talumeeste poolt piimaplatvormile toodud värske
piima ja viis selle linnarahvale.
Kui Külmapargi territooriumile rajab oma suvekodu
Voldemar Päts, siis rajatakse Lagedile esimene elektrialajaam ja 70 talu saab elektrivalguse. Sellega seoses
üks lõbus seik. Talumeeste maadele pandi liinide jaoks
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postid. Üks talumees lubas küll postid panna, aga ei
lubanud nende külge traate panna
Elukvaliteeti parandas ka nn Eenpalu maantee valmimine. Nimelt korraldas Arukülas mõisa omandanud
Eenpalu Tallinnast üle Lagedi Arukülasse suunduva
korraliku maantee ehitamiste. Selle tee üksikute
lõikudena säilinud munakivisillutis takistab veel
tänapäeval Kulli piirkonnas teehöövlite tööd.
järgneb
Sven-Allan Sagris
ajaloolane

MAAILMA SUURMEHED EESTI VABADUSVÕITLUSE MUUSEUMIS
LAGEDIL 2003. AASTAL
23. jaanuaril 2003 külastas meie muuseumi Leedu
Kaitseväe juhataja kindralmajor hr. Jonas Kronkaitis.
Kindral andis muuseumile kõrge hinnangu ja kinkis kaks
ajaloolist raamatut: “The Armed Forces of Lithuania” ja
“Anti-Communist Congress and Tribunal Procceedings”.
23. veebruaril külastas meie muuseumi koos professor
doktor Rein Helmega 25 riigi ataðeed, kelle saatkonnad
asuvad Tallinnas. Muuseumile jäi mälestuseks Eesti
Sõjaväeataðeede Ühingu vapp. Siin selgus, et sellise
suunitlusega muuseume teisi Euroopas ei ole. Käesoleval aastal hakatakse Soome Vabariigis rajama Soome
Vabadusvõitluse muuseumi, mille nõustajaks on
allakirjutanu palutud.
30. mail pidas oma 80-aastast juubelit muuseumi auliige
Robert Kreem, kes on tuntud 1972. aastal ESTO liikumise rajajana ja vabadusvõitlejana. Rober Kreemi tuntuim
raamat on “ESTO tee Torontost Tallinna 1972-1996”.
15. novembril 2003. aastal külastas muuseumi Euroopa
Sõjaveteranide Ühenduse president härra Henri Rost
koos oma saatkonnaga. Muuseumi autasustati aukirjaga ja mind Sõjaveteranide Sõpruse Medaliga.
Sõjaveteranide Ühendus hõlmab 12 riiki, sellest sügisest ka Eestit. Kõrged külalised istutasid mälestuseks
parki tamme.
29. novembri 2003 üritused olid pühendatud Vabadussõja algusele 85 aastat tagasi. Vabadusristile asetati
pärjad, pärjad olid Eesti Vabariigi Presidendilt, Eesti
Kaitseministeeriumilt, Eesti Kaitseväelt, ohvitseride
kogult, Eesti Mereväelastelt, Mereakadeemialt,
Raasiku vallalt, Jõelähtme vallalt, suursaadikutelt ja
ataðeedelt. Mälestustule süütasid sõjaveteranid Raul
Kuutmaa ja Harri Rent ning allakirjutanu. Mälestuskõne
pidas Kaitseväe peakaplan Tõnis Nõmmik. Langenuile
löödi hingekella. Muuseumi territooriumil oli esmakordselt võimalik näha II maailmasõja liikuvaid
raskerelvi: tanke, soomusmasinaid, mootorrattaid.
Esmakordselt Eestimaal demonstreeriti ka Narva
kaitselahingut aastal 1944. Näituselindi lõikas läbi
professor Rein Helme ja valla esindajad. Inimesed said
näha Vabadussõda käsitlevat suurimat näitust. Esma-

kordsele esitlusele tuli ka raamat “Teise jalaväe polgu
sõjategevuse päevaraamat”, millele kirjutas eessõna ja
toimetas professor Rein Helme, mis jäi kahjuks ta
viimaseks tööks. Rein Helme oli Eesti Akadeemilise
Sõjaajaloo Seltsi rajaja, selle esimene esimees, Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumi esimene auliige, hea
sõber, kes osales muuseumi nurgakivi panekul 1989.
aasta 1. juulil ja oli abiks ehitustöödel. 1994. aasta 23.
juulil lõikas ta koos peaminister Mart Laariga läbi
muuseumi esimese ekspositsiooni lindi, osales kõigil
üritustel meie muuseumis.
Head iseseisvuspäeva Rae valla rahvale soovides
Johannes Tõrs
muuseumi juhataja

29. novembril 2003 muuseumi kogunenud vaatamas
1944. aasta Narva kaitselahingu demonstratsiooni.
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LUSTILISTE TANTSUMEMMEDEL OLI TÄHTPÄEV
Juba 16 aastat tegutsevad Jüris kord
nädalas krapsakad tantsumemmed,
kes oma lõbuks harjutavad ning
vaatajate silmarõõmuks esinevad.
Vaatajatele pakuvad nende mitmekesised ning omajagu keerulisedki
tantsud igal juhul silmarõõmu. Ja kui
oleks krapsakatele memmedele partneriteks veel ka krapsakad taadid!
Kõik 16 aastat on tantsumemmede
rivis püsinud Taali Toom ning Helmi
Timuska. Au ja kiitus neile!
Tantsumemmede juhendajaks on
paar viimast aastat olnud Rae valla
väsimatu ning tunnustatud tantsujuht
Linda Pihu. Entusiasmi jätku ning
tugevat tervist Sullegi!
Siinkohal tuleb aga kindlasti hea
sõnaga meenutada meie tantsumemmede kauaaegset juhendajat (ja
mitmete tantsude loojat) nüüdseks
igavesti meie seast lahkunud Aino
Kütti.
Tähtpäevapidu ise sai maha peetud
Jüri Kultuurikeskuse suures saalis,
kus tähtpäevalised esitasid pidulistele (kelleks olid peale Lustiliste
tantsumemmedele veel ka Jüri
Memme-Taadi klubi traditsiooniline

…. jalakeerutajatele “vürtsi” juurde…
kogukond) mitu rahvatantsu ning ka seltskonnatantsu (ka selliseid on
tantsumemmede repertuaaris üksjagu). Loomulikult ei puudunud peomeeleolust ka traditsiooniline jalakeerutus kõigi peoliste osavõtul ja loomulikult mitte ilma “lustiliste” laulugrupita Paul Mürkhaini tõhusal viisijuhatusel.
Jõudu-jaksu Sullegi, Paul!
Ja loomulikult! oli peo juhiks ning n-ö projekti autoriks ka seekord meie
endiselt nooruslik Elvira Luur, kelleta siin Rae valla maadel oleks kultuuripilt
kindlapeale üksjagu kahvatum…
Peol käinud ja pildid teinud H.V Sepper

AARNE HANNI TÖÖDE NÄITUS RAE KULTUURIKESKUSES

Rae Kultuurikeskuses on alates
21. veebruarist üleval Aarne
Hanni isikunäitus.

Aarne Hanni on sündinud 17. augustil 1967 a. KohtlaJärvel. Ema oli organist ja isa pastor.
Kunstiõpinguid alustas A. Hanni 1982. a. Jõhvi Kunstikooolis. Lõpetas 1987. a. Tartu Kunstikooli. Lisaks on
Aarne Hanni täiendanud end Virumaa Kõrgkoolis
pedagoogika ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis kunsti
alal.
A. Hanni on töötanud Jõhvi Kunstikoolis, Kiviõli kunstide koolis. 1994. a. sügisest kutsuti A. Hanni rajama
Kohtla-Järve Kunstide Koolis kunsti osakonda, kus ta
töötab tänaseni kunstiosakonna juhataja ja kunstiõpetajana.
Oma töödes viljeleb kunstnik peamiselt õlimaali ja
graafikat. Maalib meelsasti inimesi ja loodust ning on
illustreerinud raamatuid ja luulekogusid.
Aarne Hannil on olnud isiku- ja grupinäitusi nii Eestis kui
ka väljaspool.
21. veebruaril Rae Kultuurikeskuses avatavat näitust oli
huvilistel varem võimalus nautida Vaida Raamatukogus.
Rae Kultuurikeskus

RAE SÕNUMID

veebruar

19

Ratsasõit väikese tasu eest kogu ürituse ajal!
Kehva ilma korral mängime ja võistleme Rae Kultuurikeskuse saalis
Osaleja kaart 10 krooni

Rae Kultuurikeskuses
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Mälestushetk Jüri kalmistul
24. veebruaril
10.30

11.00

Küünalde
asetamine
kalmudele Jüri
kalmistul
Kaitseliitlaste
rivistus
ja lillede asetamine
mälestussamba
jalamile
Jüri kirikuaias

EESTI VABADUSVÕITLUSE MUUSEUM

on avatud
E-P 9-18
Võimalik vaadata ekspositsiooni
Vabadussõja teemal.
Külma park, Lagedi
Info tel. 6766 197
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Matkapunkt
Kinnisvarabüroo
ostab ja otsib
metsa-, põllu-,
heina- jatalumaad.
Võib olla veel kinnistamata.
Tallinn, Narva mnt 7,
vara@kinnisvaraplaza.ee,
tel 6109999; 056604450.

OSAÜHING
ROSEN
osutab õigusabi
suhetes kohaliku
omavalitsusega.

Tel. 051 78 387, fax 06048841,
e-mail: rosenltd@wavecom.ee
Meelis Rosenfeld
Juhatuse liige

Rae Hooldekodu võtab
tööle hooldustöötaja
(26. aprillist 30. septembrini)
ja koka
(3. juunist - 2. augustini).
Avaldus palun saata
Laste tn 2, Jüri 75301,
Rae Hooldekodu.
Lisainfo tel 60 48 736,
051 39 937
(juhataja Laine Porn).

JAANUARIKUUS
registreeritud surmad:
Vilja Saks
Velaine Päi
Kamilla Leppik
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