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• Aastavahetus Rae
vallas
• 2008. aasta eelarve
• valla suurte ja
väikeste jõulupeod
• Lagedi Põhikoolis
toimus
matemaatikanädal

Rae valla ametlik väljaanne

Vallaelanikud tähistasid
2007. aasta
lõppu
27. detsembril pidasid vallaelanikud suurejoonelist aastalõpupidu Rae Kultuurikeskuses.
Vallavanem Raivo Uukkivi õnnitles 10 000-ndat vallakodanikku tema sünni puhul ning andis vanematele üle meeneks
klaasist maakera, kuhu kahjuks ei mahtunud märkima Rae val10 000-des vallakodanik perega.
da, kuid kindlasti leiab tulevikus kooliteed alustav väikemees
mate laulude kontsertversioonist.
oma kodu sellelt üles. Samuti toetas vald perekond Kriisat taSiis kui “The King has left the building”, astusid lavale armastatud
vapärase 5000 kroonise toetuse asemel 10 000 krooniga, poja Kareli
Ivo Linna ja Anti Kammiste, kes esitasid tantsu keerutama meelita10 000-ndaks vallaelanikuks saamise puhul.
vaid lugusid ning pidulised läksid hoogsalt sellega kaasa.
Pidulik osa ei olnud sellega teps mitte lõppenud, lavale astus traVahepalaks pakkusid Tantsuklubi Royal võistlustantsijad stiilset ja
ditsioonilises valges, litritega kostüümis Elvis ja esitas kohalolijatele
professionaalset tantsuilu ning esines tantsijanna Helti.
võimsa tantsu- ja laulushow rock´n rolli kuninga Elvis Presley pareAnti Kammiste ja Ivo Linna esitatud muusikarütmides kestis pidu hiliste õhtutundideni.

Pidulised tantsuhoos.
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MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus annab teada
A

S Harjumaa Liinid on esitanud teatise, et lõpetab alates 22.01.2008
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
ja AS Harjumaa Liinid vahel 30.03.2005
sõlmitud maakonna avalike bussiliinide
teenindamiseks sõlmitud Kokkuleppe.
Eeltoodust tulenevalt viis ühistranspordikeskus läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihanked avaliku bussiliiniveo
korraldamiseks Harju maakonna lõuna-,
ida- ja edelasuunal. Samuti jätkus 2006. aasta detsembrikuus välja kuulutatud riigihanke
,,Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju
maakonna läänesuunal” hankeprotsess.
Hangete tulemusena sõlmiti alljärgnevad
lepingud maakonna avalike bussiliinide teenindamiseks:
• AS-iga Samat ja OÜ-ga Arne Auto sõlmiti Harju maakonna edelasuuna avaliku
teenindamise leping, mis kehtib 5 aastat alates lepingu alusel bussiliinidel teenindamise
alustamist. Lepingu alusel bussiliinide teenindamine algab 22. jaanuaril 2008.a.
• AS-iga Harjumaa Liinid sõlmiti Harju
maakonna idasuuna avaliku teenindamise
leping, mis kehtib 5 aastat alates lepingu
alusel bussiliinidel teenindamise alustamist.
Lepingu alusel bussiliinide teenindamine algab 22. jaanuaril 2008.a.
• AS-iga Mulgi Reisid sõlmiti Harju maakonna lõunasuuna avaliku teenindamise
leping, mis kehtib 5 aastat alates lepingu
alusel bussiliinidel teenindamise alustamist.
Lepingu alusel bussiliinide teenindamine algab 22. jaanuaril 2008.a.
• AS-iga Mulgi Reisid sõlmiti Harju maakonna läänesuuna avaliku teenindamise leping, mis kehtib 5 aastat alates lepingu alusel bussiliinidel teenindamise alustamist.
Lepingu alusel bussiliinide teenindamine

Riigiportaalis www.eesti.ee
avanesid mitmed uued teenused, mis võimaldavad Teil
sooritada kiiremini ja mugavamalt perekonnasündmuste
ja elukoha registreerimist
internetis. Täpsema info uute
teenuste kohta leiate Rae
valla kodulehelt www.rae.ee

algab 14. aprillil 2008.a.
Lisaks käivad käesoleval hetkel erinevate
vedajatega läbirääkimised maakonna läänesuuna avalike bussiliinide teenindamise
osas perioodil 22.01. - 13.04.2008. Keskus
teeb omaltpoolt kõik, et nimetatud perioodil
oleks tagatud sõitjatele ühistransporditeenus
avalikel bussiliinidel täna kinnitatud mahus.
Suurimaks muudatuseks nimetatud hangete raames on, et piletitulu kuulub ühistranspordikeskusele ning vedajale tasutakse
lepingu objektiks olevate bussiliinide osas
tegelikult teostatud töömahu eest vastavalt
vedaja poolt riigihankes pakutud läbisõidutariifile. Piletitulu kogumiseks töötatakse
välja uus ühistranspordikeskuse poolt hallatav piletimüügisüsteem.
Järgnevalt on loetletud vedaja ning keskuse kui tellija olulisimad kohustused sõlmitud
lepingute raames.
1. Vedaja müüb üksikpileteid bussides
vastavalt kinnitatud hinnakirjale, korraldab
sõidupiletite
kontrolli (bussijuhid), varustab bussid
infoga piletihinna ja trahvide kohta piletita
sõidu korral,
lubab avalikke liine teenindavatesse bussidesse paigaldada piletimüügi- ja kontrollaparaate,
vastutab avaliku teenindamise lepingu
täitmise ajal nimetatud seadmete säilimise
ja korrasoleku eest, teavitab viivitamatult
keskust piletimüügiseadmetes või kontrollseadmetes avastatud vigadest telefoni teel ja
elektrooniliselt jm.
2. Keskus kehtestab piletiliigid ja piletihinnad Harju maavanema poolt kehtestatud
sõidukilomeetri kõrgeima tariifi ja kõrgeima
piletihinna alusel, saab piletitulu sõidupiletite müügist vedaja bussides ja sõidupiletite

müügist müügipunktides, korraldab piletitulu kogumise ja jaotamise, korraldab piletikontrolli jm.
Alates 22.01.2008 rakendub piletimüügisüsteem kaugustariifi alusel ning üleminek
tsoonitariifile toimub 2008. aasta jooksul.
Piletisüsteem rakendub ainult maakonna
avalikel bussiliinidel.
Esmasteks rakenduvateks piletiliikideks
on üksikpilet bussi kassaaparaadist (paberpilet), sõidukaardid (kuupilet) eelmüügist
ning õpilaskaardid kokkuleppel iga omavalitsustega eraldi.
Piletimüügisüsteemi järgmises etapis on
piletiliikideks üksikpilet bussi kassaaparaadist (paberpilet), üksikpilet eelmüügist
(elektrooniline), perioodikaardid (elektrooniline-, 30 päeva- ja kvartalikaart). Sooduspiletid võetakse kasutusele ainult siis, kui
lepitakse kokku ühtsetes soodustustes. Sooduskaardid hakkavad kehtima nendes omavalitsustes, kellel on keskusega sõlmitud
vastavad lepingud, ja omavalitsused kompenseerivad kokkuleppelised soodustused.
Harju maakonna ja Tallinna ühtne piletisüsteem rakendub, kui on saadud kokkulepped ja leitud lahendused järgnevatele
punktidele: tehniline lahendus, vajalikud
kokkulepped piletiliikide, soodustuste ja piletitulu jagamise osas.
Tulenevalt eeltoodust kehtivad AS Harjumaa Liinid poolt välja antud perioodikaardid ja õpilaskaardid kuni 21.01.2008. Sealt
edasi tegeleb piletimüügi korraldusega Harjumaa Ühistranspordikeskus ning sõitjatele
suunatud informatsioon avalikustatakse keskuse kodulehel jaanuarikuu alguses.
Ago Kokser
Tegevdirektor

jaanuar 2008

UUDISED

RAE SÕNUMID • 

Veelkord kohalikust ajakirjandusest
A

ugustis 2007 hakkas ilmuma Rae
vallas üks ajaleht, mis oma tutvustuse kohaselt on sõltumatu eraleht. Rae
valla ametlikus väljaandes “Rae Sõnumid” tervitati sellist initsiatiivi ja avaldati lootust, et leht saab olema faktipõhiste arvamuslugude ja adekvaatse info
edastamise allikaks ning sooviti selleks
ka tegijatele jõudu.
Nüüd on möödunud mitu kuud ja välja antud viis numbrit seda lehte ja oleks
õige aeg vaadata, kas lootused ja soovid
huvitava ja adekvaatset infot pakkuvast
lehest on täitunud.
Ametlikud teadeanded
Olles väljaantud ajalehti lugenud, võib
öelda, et suhteliselt suuremahulise reklaami
vahelt võib leida erinevaid teadeandeid, mis
on esitatud kujul nagu oleks esitaja pöördunud lehe poole ja palunud need esitada. Ei
oska öelda teiste teadeannete kohta, kuid
100%-lt saan väita, et Rae Vallavalitsus ega
Volikogu (sama puudutab ka kõiki vallaasutusi) ei ole selles väljaandes avaldanud
ega palunud ka avaldada ühtegi teadeannet.
Kõik teadeanded, mis on avaldatud ja mille
kõrval ilutseb Rae valla vapp, on võetud Rae
valla (või allasutuse) internetilehelt. Ega selles midagi väga inetut ei olegi, kuid hea tava
näeks ette teadeande alla lisada allikas, millest teade saadud, näiteks kodulehe aadress.
Arvamuslood/artiklid
Paraku on ka iga numbriga üha enam
selge, et tõese info asemel avaldatakse
pooltõdesid ja sellise tegevuse eesmärgiks
näikse olevat palav soov vallavalitsust alavõi naeruvääristada. Et seda väites ei jääks
paljasõnaliseks, siis toon näiteid läbilõikena
ilmunud numbritest
Septembri leht. Teravas teemas luubi all
Peetri küla ja tema probleemid, mis valglinnastumisele omased sõltumata sellest, millises maailma otsas valglinnastumise protsess
toimub. Vaadeldavas lehes käsitletakse neid
probleeme loomulikult unikaalsetena ja näidatakse, et sellised probleemid ongi vaid
Rae vallas ja Peetri külas. Sellest võib ju ka
veel mööda vaadata ja mõelda, et ajakirjanik/autor lihtsalt neid taustasid ei tea, kuid
loos on vähemalt kahel korral esitatud otseselt valeinformatsiooni vallavalitsuse tegevuse ja vallavanema ütlemiste kohta.
• “Külakoosolekul tõusnud teema, et ehk
mõtleb vallavalitsus sarnaselt Viimis ja
Harku vallale koolibusside käimapanemisele, lõikas vallavanem läbi teatega, et sellist
asja ei tule”. See on lausvale, sest juba aastast 2003 on Rae vallas koolibussid käimas
ja see võrgustik läheb aasta-aastalt tihedamaks. Samuti on Rae vald üks vähestest, kes
oma laste transpordikulutused tasub 100%
ka neile, kes õpivad teistes omavalitsustes..
• ““Kirjutate Rae Sõnumites, et Peetri
külas hakkab vastu võtma perearst. Huvitav
küll, kus kohas?” (saalist tulnud küsimus
vallavanemale, mis jäigi sisuliselt vastuseta,
�������������������������������������������������������
Kuna tegemist tsitaadiga, siis on ka vead parandamata

sest ka perearsti ruumid on planeeritud olematusse lasteaed-algkooli)”. Jällegi lausvale, sest kuivõrd perearsti konkurss oli selleks
ajaks juba paar kuud käinud, siis oli samuti
ka ruumidele mõeldud. Oli olemas ka esialgne eskiis firma Koger ja Partnerid poolt
esitatud ja sellest ma seal ka rääkisin. Ilmselt
oli ajakirjanik millegi muuga hõivatud, et ta
seda juttu tähele ei pannud või oli tal artikkel
valmis juba koosoleku toimumise ajaks.
Need kaks tsitaati septembri lehes ilmselt
ei hakanud lugejale silmagi, kuid teemaga
kursis olevatele tegid need nalja küll. Eeldades, et artikli autoriks oli inimene, kes Rae
vallast midagi ei tea, siis võiks möönda, et
tsiteeritud laused sattusid artiklisse kogemata, kuid teades, et artikli autor on olnud
2004-2007 seotud Rae valla ametliku lehe
toimetamisega, saab asuda vaid seisukohale,
et moonutatud info on esitatud meelega nii...
Oktoobri leht. Teravas teemas seekord tõsiselt terav teema Lagedi elanikele. Artikkel
on üldiselt ülevaatlik, alles täiesti lõpus tuleb
„maasikas“, mis teema kontekstis on sootuks
kummaline. Tsiteerin: „Nende mure seoses
raudteega on nii tõsine, et nad teevad üsna
otsese ettepaneku ka praegustele vallajuhtidele: „Tulgu siia kuuks ajaks elama, kui
lumi maas on. Pakume kõike! Las tunnevad
„rõõmu” sellest kuidas tavaline inimene igal
hommikul rongi peale või tööle peab minema!” Piltlikult öeldes on kinnas visatud ja
jääb vaid loota, et kedagi see ka puudutas”.
Seega on autor selle absoluutselt teemavälise lõiguga loo lõpus lugejale püüdnud
sisendada, et just vallavalitsus on olukorras
süüdi. Olen päris kindel, et selle üleskutse
tegemisel on autor osavalt üleskutse tegijaid
suunanud. Samas mõeldes, et mis siis muutuks Eesti Raudtee haldusalasse jäävas osas
paremaks kui vallajuhid Lagedil elaksid?
Muide, üks meist seal ka elab, seega on see
kinnas püütud juba enne viskamist.
Kui esimeses raudtee teemalises loos ei
olnudki rünnak vallavalitsuse suunal nii
hoomatav, siis järelkaja artiklile järgmises
lehes tegi selle „puust ja punaseks”. Nimelt seal võtab lehe/artikli autor mõnuleda
volikogu liikme A. Potteri tegevuse üle ja
loomulikult esitab jällegi muuhulgas nagu
„kogemata” hoopis valesid andmeid. A. Potter, sirgeseljalise mehena, loomulikult esitas
oma põhjendused ja ka viitas valeinformatsioonile detsembri lehes.
Tagasi tulles oktoobri lehe juurde on seal
veel üks artikkel, mis peidab endas tavalugejale hoomamatut, kuid siiski olemasolevat torget vallavalitsuse suunas. Räägitakse
Aruküla tee remondist. Iseenesest on see ju
positiivne tegevus ja kuivõrd tänase valda
juhtiva koalitsiooni tegevusest johtuvalt on
jõutud nii kaugele, et 2007. aastal alustati renoveerimisprotsessi ringristmiku ehitusega
ja 2008. aastal saaks reaalselt põhiteed ehitama hakata, siis peakski teema olema täna��������������������������������������������������������
Osales kõikidel Vallavalitsuse istungitel, Volikogu istungitel, infotundides jne

se vallavõimu tegevust kiitev. Loomulikult
oleks kiitust palju oodata, samas ei osanud
ka laitust oodata. Aga siiski tuli ära! Artiklis räägitakse „üllatusristmikust” ja seotakse
see vallavalitsuse tahtega (!) rasketransport
suunata läbi Jüri. Idiootsuse tipp, aga endale
ettekujutatud vastase nüpeldamiseks kõlbab
küll. Mitte sõnagagi ei puudutata vallavalitsuse esindajate poolt avalikul arutelul antud
selgitusi, et temaatikat tuleb vaadata koos
Tallinna ringtee projektiga, samuti poleks
nagu vallavalitsuse esindajad avalikul arutelul öelnud, et antud lahendus just võimaldab
suunata rasketranspordi Jüri alevikust mööda jne. Õnneks samal kuul Rae valla ametlikus teabeallikas „Rae Sõnumid” on samuti
avaldatud selle teemaline artikkel, milles
idiootsed väited kummutatakse, kuid sellele
vaatamata avaldab teine leht oma novembri
väljaandes ikka samasugust lausväära informatsiooni artiklis, mis räägib mingist tuulevälja rahva murest?!
Novembri leht. Novembri nn teravast
teemast ja vallavalitsuse sidumisest sellega
kirjutasin juba detsembri ajalehes Rae Sõnumid artiklis „Kellel on moraalne õigus lõigata kasu teiste inimeste õnnetusest?”, seega
ei hakka siin seda temaatikat üle kordama.
Detsembri leht. See leht on taandunud
rohkem reklaamvoldikuks, kuid just selles lehes avaldatu ajendas mind käesolevat
artiklit kirjutama. Nimelt on teisel lehel
avaldatud Galina Klõšova lugejakiri, milles „lugeja” annab vaid talle teadaolevatel
põhjustel väära infot vallasekretäri tegevuse
kohta. Lehe toimetaja tahaks nagu järgida
„head kommet” ja küsib kirjale kommentaari vallasekretärilt. Vallasekretär selle ka
saadab. Lehte lugedes nägime kahte kindlalt
meelega tehtud eksimust:
• Vallasekretär saatis teate, et allkiri sellel põhjendusel on kogemata R.Uukkivi ja
tegelikult peaks seal olema T. Eenmaa. See
täpsustus on jäänud tegemata.
• Hea tava kohaselt vastuseid ei lühendata, sest ainult vastaja teab, mis on tema
vastuses oluline ja tähtis. Seda põhimõtet on
rikutud ja mis kõige huvitavam – välja on
võetud kõige tähtsam osa põhjendusest.
Et lugejad saaksid ise võrrelda ja otsustada, siis esitame vallasekretäri vastuse allpool uuesti.
Jaanuari leht ei ole küll artikli avaldamise
ajaks ilmunud, kuid internetis järgmist lehte tutvustavate pealkirjade järgi võib aimata, et ka see jätkab suunda, mida omanikud
nimetavad sõltumatuks. Olgu siis tegemist
Taaramäe lasteaia järjekorra temaatikaga
või vallajuhtide palkade looga, oodata pole
������������������������������������������������������
Rae vallas on küll Tuulevälja küla, kuid sellel pole
mingit sidet Aruküla teele rajatava ristmikuga ja seega
võiks teema erutada küll Jüri rahvast, aga mitte niivõrd
Tuulevälja küla elanikke
���������������������������������������������������������
Tõsi, „eksija” on näinud ette, et need eksimused võivad
tõeväänamisteks klassifitseeruda ja on neid ise juba põhjendada püüdnud
������������������������������������������������������
Olen päris kindel, et vallavanemana ei kavatse ma kunagi kirjutada kõnealuses lehes
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kindlasti sõltumatut analüüsi vaid isiklikust
arvamusest, põhjendamatust vihast ja ärapanemise soovist kallutatud üllitist.
Kokkuvõtteks võib asuda seisukohale, et
igas „Rae valla ajalehe“ seni ilmunud numbris rõhutatud „sõltumatus” on analüüsimisel
osutunud vaid müüdiks. Leht oma infode jagamisel on vägagi sõltuv, on võtnud vägagi
ühemõttelise suuna. Kas ta on sõltuv oma
väidetava omaniku kibestumusest oma endise tööandja – Vallavalitsuse – vastu, rahastajate huvist või on siin mingid teised-kolmandad põhjused, seda ei oska keegi teine
peale lehe väljaandja kommenteerida. Loomulikult on see kahetsusväärne, kuid kindlasti ei ole see pretsedent maailmas, Eestis
ega Rae valla eelnevas kogemuses.
Arvestades nn sõltumatu „Rae valla
ajalehe“ selget kallutatust, oleme sunnitud edaspidi selle lehe koostaja küsimustele mitte vastama ja avaldame edaspidi
vajadusel selgitavaid kommentaare Rae
valla ametlikus väljaandes „Rae Sõnumid“. Ka kordame, et kõik nn valla teadeanded kõnealuses „sõltumatus” kuuväljaandes on lehe koostaja kopeerinud valla
internetilehelt, need ei ole valla poolt tellitud info avaldamised ja vald ei kavatse
ka edaspidi maksumaksja raha raisata
uudiste avaldamisele ajakirjandusväljaandes, mille puhul ei ole info adekvaatsus
tagatud.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
��������������������������������������������������������
Ja siit johtuvat soovi igasuguse ebaadekvaatse info levitamise läbi naeruvääristada endist tööandjat
���������������������������������������������������
Ilmselt tuleb neid otsida ka reklaamijate hulgast
�������������������������������������������������������
Aeg-ajalt on Rae vallas ilmunud leht pealkirjaga “Hammasratas”. Uue lehega vahe on see, et uus on värviline ja
koostatud professionaalsemalt.
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Järgnevalt avaldame täisvastuse vallasekretärilt kodanik Galina
Klõšova kaebekirjale:
”Seoses proua Galina Klõsova kirjaga
ajalehe toimetusele teatan järgmist:
Notariaadiseaduse § 53 kohaselt võivad
tõestamistoimingu, s.h. pensioni, elatisraha
ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine, teha notari asemel valla- ja linnasekretär.
Osundatud seaduse § 35 lõike 1 kohaselt
teeb notar ametitoimingud oma büroos. Notari ametitoimingut taotleva isiku soovil teeb
notar põhjendatud juhtudel toimingu oma
tööpiirkonnas isiku poolt näidatud kohas.
Peab märkima, et seaduseandja ei ole fikseerinud, millised juhud tuleb lugeda põhjendatuteks, küll võib asuda seisukohale, et
sellisteks juhtudeks võib olla isiku liikumispuue, raskehaigus ims.
Seega ei ole vallasekretäril seadusest tulenevat kohustust teha igal juhul ametitoiminguid toimingut taotleva isiku kodus või
mõnes muus, tema poolt määratud kohas.
Rae vallasekretär on 2007 aastal tõestanud 43 volitust pensioni ja toetuste vastuvõtmiseks.
Vallasekretär on 8 korral tõestanud volikirja toimingut taotleva isiku kodus , ühel
korral Tallinnas ( taotleja viibis haiglas) ja
ühel korral Kallaveres( taotleja viibis taastusravil). Kõigil osundatud kordadel on volikirja tõestamise põhjuseks isiku kodus või
tema poolt näidatud asukohas olnud isiku
raske haigus või liikumispuue.
15 volitust pensioni ja toetuste vastuvõt-

Eesti põllumajandus on tõusuteel
2007. aasta oli taasiseseisvunud Eesti
kõige edukam põllumajandusaasta. Arvutused näitavad, et põllumees sai kuni kolme
aasta kasumi. Eesti teravilja toodang ulatus
905 000 tonnini 2006. aasta 680 000 tonniga võrreldes. Teravilja kokkuostuhinnad
on 60-100% kõrgemad kui mullu. Ka piima kokkuostu hind on keskmiselt 1 krooni
võrra kõrgem. Kokkuostuhindade reaalkasv ületab inflatsiooni ja selle põhjuseks
on maailma rahvastiku jätkuv suurenemine
koos toidupuudusega kolmandates riikides,
üleujutused, ikaldused ja põuad tööstusriikides ning bioenergia sektori täiendav nõudlus
taastuvatele toormetele. Mõnevõrra keerulisem on olukord sea- ja linnuliha tootjatel,
kes kasutavad teravilja söödaks, sest liha
kokkuostuhinnad ei ole tõusnud.
Rõõmustav on see, et Euroopa põllumajanduspoliitika toob Eesti põllumajandusse
aastatel 2007-2013 ca 30 miljardit krooni
abirahasid: sellest 13,5 miljardit krooni otsetoetusi, 14,4 miljardit krooni maaelu arengukava (MAK) raames jagatavaid toetusi
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ja 1,662 miljardit krooni kalandustoetusi.
Põllumajandus ja maaelu on Isamaa ja Res
Publica Liidu üks prioriteete ning seepärast
on järgmise aasta eelarves suurendatud ELi otsetoetuste kaasfinantseerimist Eesti riigi
eelarvest koguni 250 miljoni krooni võrra s.o. liitumislepingus lubatud maksimumini.
Maaelu ja maaettevõtluse mitmekesistamise meetmete raames jõuab Eesti küladesse järgmisel aastal ca 860 mln krooni MAKi toetusi. Koos LEADER programmiga isegi
rohkem. Maaelu Edendamise Sihtasutuse
kaudu on lisaks võimalik teenindada maaettevõtlust kuni 600 miljoni kroonise laenude
ja 1,5 miljardi kroonise riiklike garantiide
portfelliga.
Põllumajandusministeeriumi
kaasabil
loodame järgmisel aastal saada suuremat
selgust ka maareformi lõpetamise osas. Hetkel on põllumajanduses ligemale 140 000
ha sellist põllumaad, mis on koormatud kas
ajutiste maakasutuslepingute, ajutiste rendilepingute või kasutusvaldustega.
Novembri lõpus andis Euroopa Komisjon

miseks tõestas vallasekretär 15.11.2007 Lagedi Raamatukogus põhjusel, et seda taotles
Lagedi Postkontori juhataja Maire Karind.
Põhjenduste kohaselt soovis 25 Lagedil ja
selle lähialal elavat eakat inimest tõestada
volikirju pensionide vastuvõtmiseks. Volikirja tõestamiseks tuli kohale 15 kodanikku.
Seega on vallasekretär 43 volitusest tõestanud 18 volitust vallamajas ja 25 volitust
toimingut taotlenud isiku kodus või tema
poolt soovitud kohas.
Nüüd konkreetse kirja juurde. Proua
Klõškova ( võib oletada, et kirja autor on
sama isik, kes helistas, kuna ta ennast ei tutvustanud) soovis vormistada volikirja pensioni vastuvõtmiseks Lagedil.
Vallasekretärina püüdsin talle selgitada eelpool toodud volituste tõestamise korda, millele proua Klõskova reageeris tema enda kirjas toodud viisil ja moel ning katkestas kõne.
Soovimata väidelda kodanikuga volituste
vormistamise õiguslike aluste üle ajakirjanduse vahendusel, pean ainult vajalikuks
märkida, et ajalehe toimetusele saadetud kiri
on pahatahtlik ja vallaametnike tööd phjendamatult halvustav.
Proua Klõškova viibis 15.11.2007 Lagedi
Raamatukogus, kus tema soovil tõestati volikiri pensioni vastuvõtmiseks.
Lugupidamisega
Tiit Eenmaa
Vallasekretär”

heakskiidu Eesti maaelu arengukavale, mille rakendamiseks peab põllumajandusministeerium välja töötama üle kolmekümne
erineva määruse. Need meetmed ja abirahad
ei suunata ainult põllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks vaid on mõeldud kogu
maaelu arendamiseks.
Kurtmise ja hädaldamisega loome maaelule negatiivse maine ning peletame noored
maalt eemale. Seepärast on põllumajandusministeerium orienteeritud lahenduste otsimisele ning soovime Eesti maaelule anda
optimistlikuma ja nooruslikuma näo. Olen
kindel, et koostöös põllumeeste ja maarahvaga suudame Eesti maaelu pöörata tõusuteele. Loodan, et 2007. aasta oli Eesti põllumajanduse „kuldajastu“ esimene aasta ning
meil on põhjust rõõmustada ka järgmistel
aastatel.
Teguderohket 2008. aastat kõikidele
peredele!
Helir-Valdor Seeder
põllumajandusminister
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Jüri, 11. detsember 2007 nr 67

2008. aasta maamaksumäära ja osalise maksuvabastuse kehtestamine
Aluseks võttes Maamaksuseaduse § 5 lõike 1, § 11 lõiked 1, 2, 21
ja 3 ning arvestades rahandusministri 17. jaanuari 2001 määrusega nr
10 kinnitatud “Maamaksuseaduse rakendamise kord”, rahandusministri
21. detsembri 2000 määrusega nr 112 “Kohalike omavalitsuste poolt
Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord” sätestatud nõuetega, Rae Vallavolikogu
määrab:
§ 1. Kehtestada Rae vallas 2008. aastal maksustatava maa kohta
ühtne maamaksu määr 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.
§ 2. Vabastada maamaksust alates 01. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008 rahvastikuregistri andmetel Rae vallas alaliselt elavad
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt 500 m2 ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
§ 3. Vabastada maamaksust alates 01. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008 rahvastikuregistri andmetel Rae vallas alaliselt elavad
represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes nende kasutuses
oleva elamumaalt 1000 m2, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu.
§ 4. Esmakordselt maksuvabastust taotlevad isikud peavad esitama
Rae Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse hiljemalt 29. jaanuariks
2008. Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
4.1 taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, pensionitunnistuse
või represseeritud tunnistuse number;
4.2 taotleja alalise elukoha aadress;
4.3 maksustatava elamumaa aadress ja pindala;
4.4 taotleja maakasutusõiguse ulatus (kaasomandi osa suurus);
4.5 kinnitus selle kohta, et isik ei saa rendi- ja üüritulu.
§ 5. Määruse §-des 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastavad isikud, kellele on 2007. aastal kohaldatud maksusoodustust vabastatakse maamaksust määruses sätestatud ulatuses varem esitatud avalduse alusel.
§ 6. Mitte rakendada maamaksu soodustust korteriomandite puhul.
§ 7. Avaldada määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
§ 8 Määrus jõustub 01.01.2008.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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registri andmetel taotlusele eelneva aasta 01. jaanuari seisuga Rae
vallas;
3) kulutused on tehtud Eesti Vabariigi Liiklusseaduse mõistes Bkategooria mootorsõidukijuhi juhtimisõiguse või piiratud juhtimisõiguse saamiseks;
4) õpilane on Liiklusseaduses esitatud nõuetele vastava koolitaja
juures lõpetanud B-kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase
koolituskursuse ja omab selle kohta juhi koolituskursuse tunnistust.
§ 3. Kompensatsiooni taotlemine ja maksmine
(1) Kompensatsiooni taotlemise aluseks on taotlus, mis esitatakse
Rae valla Kultuuri- ja haridusametile.
(2) Kompensatsiooni saamiseks on õigustatud taotlust esitama juhiloa saamiseks kulutusi teinud isik või isikud ühiselt.
(3) Taotlus tuleb esitada Rae valla Kultuuri- ja haridusametile 30
(kolmekümne) kalendripäeva jooksul peale Riikliku Autoregistrikeskuse poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist või 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest kui
juhtimisõigust tõendav dokument on väljastatud enne käesoleva
määruse jõustumist, kuid mitte varem kui 01.09.2007
(4) Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:
1) Koopia omandatud B-kategooria juhiloast ja koolituskursuse
tunnistusest;
2) Maksmist tõendav dokument või selle koopia koolituskursuse
eest tasumise kohta.
(5) Rae valla kultuuri- ja haridusamet kontrollib 20 (kahekümne)
päeva jooksul, arvates taotluse esitamise päevast esitatud dokumentide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Nimetatud
ametil on õigus kontrollida koolitajalt esitatud dokumentide õigsust ja ehtsust. Puuduste esinemisel teatab kõnealune amet sellest
hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul taotlejale ning annab puuduste
kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Juhul, kui taotleja
nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, tagastatakse talle esitatud
taotlus ja dokumendid ning menetlus kompensatsiooni maksmiseks
lõpetatakse.
(6) Esitatud dokumentide vastavuse korral käesolevas määruses
sätestatud nõuetele, esitab Rae valla Kultuuri- ja haridusamet need
kompensatsiooni maksmise otsustamiseks Rae vallavalitsusele.
(7) Kompensatsiooni maksmisest või sellest keeldumisest teavitab Rae valla kultuuri- ja haridusamet taotlejat kirjalikult 10 (kümne)
päeva jooksul, arvates vastavasisulise otsuse tegemist päevast.
§ 4. Rakendussätted
(1) Käesolevat määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 01. septembrist 2007.a.
(2) Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.
(3) Käesolev määrus jõustub 15. detsembrist 2007.a.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Jüri, 11. detsember 2007 nr 68

Rae valla haldusterritooriumil asuvate koolide õpilastele
juhiloa saamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise kord
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1
punktist 5, “Liiklusseaduse” § 28, Rae valla 2007.a. eelarvest ja Rae
Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1. Üldsätted
Rae valla haldusterritooriumil asuvate koolide õpilastele juhiloa
saamiseks tehtud kulutuste koolituskulutuste kompenseerimise kord
(edaspidi –kord) sätestab Rae valla eelarvelistest vahenditest juhilubade omandamise korral kompensatsiooni maksmise tingimused ja
kompensatsiooni maksmiseks taotluse esitamise korra.
§ 2. Kompensatsiooni maksmise tingimused
(1) Kompensatsioon summas 2000.- krooni makstakse juhul, kui
on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) õpilane omandab haridust Rae valla haldusterritooriumil asuvas
koolis või mootorsõiduki juhtimisõiguse koolituse alustamisel omandas haridust eelnimetatud õppeasutuses ja õppeasutuse lõpetamisest
ei ole möödas rohkem kui 6 kuud;
2) õpilane ja vähemalt üks tema vanematest elavad Rahvastiku-
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Rae valla 2007. aasta  kuuenda lisaeelarve kinnitamine
Lähtudes “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12 lõikest 1, § 15, 16,
20, 24 ja 25, Vabariigi Valitsuse 04.10.2007 määrusest nr 221 ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2007 korraldusest nr 519, Rae valla põhimääruse § 54 ning Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Suurendada 2007. aasta eelarve tulusid 1 245 431 krooni alljärgnevalt:
Tululiigi kood Tululiigi nimetus
3000
Füüsilise isiku tulumaks
352

Summa
337 753

Riigilt ja riigiasutustelt (tasandus- 907 678
fond)
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2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vahendid suunata 2007.
aasta eelarvekulude katteks alljärgnevalt:
Tegevusala

Art. Artikli nimetus

Summa

01112 Vallavalitsus

55

Majandamiskulud

400 000

53 000

03200 Päästeteenistus

450

130 000

22 085

03600 Muu avalik kord

450

19 195

04511 Liikluskorraldus

450

06400 Tänavavalgustus

15

Sihtotstarbelised
eraldised
Sihtotstarbelised
eraldised
Sihtotstarbelised
eraldised
Investeeringud

081022 Spordikeskus

55

Majandamiskulud

73 396

084 Usuasutused

450

Sihtotstarbelised
raldised
Personalikulud

2 065 000

Personalikulud

50 200

Sotsiaaltoetused

30 000

Sotsiaaltoetused

1 070 000

Summa

082012 Vaida
Raamatukogu
082013 Lagedi
Raamatukogu
08202 Rae Kultuurikeskus

50

Personalikulud

4 799

50

Personalikulud

9 598

50

Personalikulud

3 199

091101 Lasteaed Tõruke

50

Personalikulud

18 875

091102 Lasteaed Taaramäe

50

Personalikulud

61 265

091103 Lasteaed Pillerpall

50

Personalikulud

11 997

0921221 Lagedi Põhikool

50

Personalikulud

38 390

0921231 Vaida Põhikool

50

Personalikulud

67 983

0921232 Vaida Põhikool

50

Personalikulud

216 000

092201 Jüri Gümnaasium

50

Personalikulud

603 429

092201 Jüri Gümnaasium

55

Majandamiskulud 95 607

09601 Haridusüritused

450

102001 Rae Hooldekodu

50

Sihtotstarbelised 3 003
eraldised
Personalikulud
16 796

107011 Riiklik
toimetulekutoetus

41

Sotsiaaltoetused

01800 Üldiseloomuga
ülekanded valitsussektoris
082011 Jüri Raamatukogu

2. Suurendada kulueelarvet:
Tegevusala

Artik- Artikli nimetus
kel
452
Mittesihtotstarbelised eraldised
452
Mittesihtotstarbelised eraldised
50
Personalikulud

01112 Vallavalitsus

jaanuar 2008

081093 Alevite ja külade 50
üritused
102001 Rae Hooldekodu 50
101 Haigete ja puuetega 41
inimeste sots. kaitse
10201 Muu eakate sots. 41
kaitse

18 000
250 000
121 696

24 792

3. Käesolev määrus jõustub 15.12.2007.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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3. Käesolev määrus jõustub 15.12.2007.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Jüri, 11. detsember 2007 nr 71
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
paragrahvi 22 lõike 1 punktide 19 ja 36 ning lõike 3, “Avaliku teenistuse seaduse” paragrahvi 11 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi
Valitsuse 20.veebruari 1996 määrusega nr 50 “Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine” ja võttes aluseks
Rae Vallavalitsuse ettepaneku.
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Rae valla 2007. aasta eelarve muutmine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike
1 punktist 1 ja § 38, „Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12, Rae valla
põhimääruse § 54 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Vähendada kulueelarvet:
Tegevusala

Art. Artikli nimetus

Summa

01112 Vallavalitsus

15

Investeeringud

400 000

03200 Päästeteenistus

55

Majandamiskulud 130 000

03600 Muu avalik kord

55

Majandamiskulud 18 000

04511 Liikluskorraldus

15

Investeeringud

06400 Tänavavalgustus

55

Majandamiskulud 113 092

081021 Sporditegevus

15

Investeeringud

82 000

084 Usuasutused

15

Investeeringud

2 000 000

084 Usuasutused

250 000

55

Majandamiskulud 65 000

081093 Alevite ja külade 55
üritused
102001 Rae Hooldekodu 55

Majandamiskulud 24 792

1040 Perekondade ja laste 41
sots. kaitse

Sotsiaaltoetused

Majandamiskulud 50 200
1 100 000

Rae valla ametiasutuste palgamäärade kinnitamine,
vallavanema  ja abivallavanemate töötasu määramine ning
muudatuste tegemine teenistujate koosseisus
1. Kehtestada Rae valla ametiasutuste teenistujate palgaastmete
jaotus 2008. aastal vastavalt lisale 1.
2. Kehtestada Rae valla ametiasutuste palgamäärad 2008. aastal
vastavalt lisale 2.
3. Määrata Rae vallavanema töötasuks 39 000 krooni kuus.
4. Määrata Rae vallavalitsuse abivallavanemate töötasuks 30 400
krooni kuus.
5. Kehtestada, et vallavanemale ja abivallavanematele makstakse
lisatasu avaliku teenistuse staaži eest ning kõigile teenistujatele ühtsetel alustel makstavaid võimalikke ühekordseid lisatasusid.
6. Delegeerida vallavalitsusele muudatuste tegemine volikogu
poolt 13.novembri 2007 määrusega nr 66 kinnitatud ametiasutuste
struktuuris ja teenistujate koosseisus kinnitatud teenistujate üldarvu
ja palgafondi piires.
7. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallakantseleis.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Lisa 1 Rae Vallavolikogu 11.12.2007 määrusele nr 71

Lisa 2 Rae Vallavolikogu 11.12.2007 määrusele nr 71

Rae valla ametiasutuse teenistujate palgaastmete jaotus 2008.aastal

Rae valla ametiasutuste teenistujate palgamäärad 2008.aastal

Ametikoha põhigrupp
Ametikoht
Palgaaste
Omavalitsusjuhid
Vallasekretär, ametite juhatajad 24-32
Vanemametnikud

Nooremametnikud

Abiteenistujad

Kõrgharidusega
vanemametnikud
Keskeri- ja keskharidusega
vanemametnikud
Kõrgharidusega
nooremametnikud
Keskeri- ja keskharidusega
nooremametnikud
Teenindustöötajad

Palgaaste

Kuupalgamäär kroonides 40 tunnise töönädalaga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13-25
12-21
12-18
9-14
1-10
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Rae valla 2008. aasta eelarve kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 39,
valla- ja linnaeelarve seaduse II ja III peatükist ning Rae valla
põhimääruse § 52, Rae Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada 01. jaanuarist 2008. aastast Rae valla eelarve
tulud summas 170 169 051 krooni vastavalt lisale 1
2. Kinnitada 01. jaanuarist 2008.aastast Rae valla eelarve
kulud summas 302 195 594 krooni vastavalt lisale 2,
2.1. sealhulgas tegevuskulude eelarve summas 160 234 544
krooni
2.2. investeeringute eelarve summas 141 961 050 krooni.
3. Finantseerimistehingud summas 132 026 543 krooni
4. Kohustuslik kassatagavara summas 77 500 krooni
5. Käesolev määrus jõustub 01.01.2008.a.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

4 400
4 700
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 550
10 100
10 650
11 200
11 750
12 300
13 050
13 800
14 550
15 300
16 050
16 800
17 550
18 400
19 300
20 250
21 250
22 350
23 450
24 550
25 700

Rae valla 2008.aasta tulueelarve

2005 tegelik

2006 tegelik 2007 kohalik
22 022 100 -40 143 099
2 701 344

3
30
3000
3030
3044
3045
32
320
322
323

EELARVETULUD
Finantseerimistehingud
Laenu- ja kapitaliliisingu maksed
Tütarettevõtte aktsiakapitali laiendamine
Vabad vahendid
TULUD KOKKU
Maksud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Üüri- ja renditulud, õiguste müük, muude teenuste müük

35
3500
3502
3520
3520
3520

Toetused
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks
Toetused kohalike omavalitsusüksustelt
Toetused riigilt ja riigiasutustelt
Toetused riigilt ja riigiasutustelt investeeringuteks

15 583 477 ei planeeri
9 615 744
15 893 485

38
3810
3811
3814
382
3888

Muud tulud
Maa müük
Rajatiste ja hoonete müük
Bioloogiliste varade müük
Tulud varadelt
Muud

43 344 380
38 982 680
186 500

Tulud kokku koos finantseerimistehingutega

111 403 270
58 673 567
55 167 909
3 275 288
223 970
6 400
9 385 323
1 988 713
5 813 853
1 582 757

740 107
72 157

149 176 858
76 803 764
72 023 300
3 984 437
795 227
800
10 240 065
2 135 016
7 339 186
765 863

-37 441 755
225 802 621
95 287 000
90 087 000
4 500 000
700 000
13 885 621
2 100 000
11 478 821
306 800

2007 korrig.2008 kohalik+ 2008 kor/
tud
2008 kohalik
riiklik
2007 kor
-124 514 498 132 026 543
132 026 543
2 701 344
2 784 428
2 784 428
7 500 000
-121 813 154 142 310 971
134 810 971
342 070 739 142 348 966
170 169 049
49,7%
95 287 000 117 900 000
117 900 000 123,7%
90 087 000 112 500 000
112 500 000 124,9%
4 500 000
4 500 000
4 500 000 100,0%
700 000
900 000
900 000 128,6%
13 885 621
2 100 000
11 478 821
306 800

18 923 966
2 600 000
15 962 417
361 549

18 923 966
2 600 000
15 962 417
361 549

136,3%
123,8%
139,1%
117,8%

23 747 518
845 590
5 590 000

27 820 084
442 066
4 000 000

117,1%
52,3%
71,6%

15 947 980
1 363 948

21 712 741
1 665 276

136,1%
122,1%

62 133 029
57 424 560
643 000
1 500
3 400 315
663 654

116 630 000
113 010 000

209 150 600
204 930 600

5 525 000

5 525 000

2,6%

3 550 000
70 000

4 150 000
70 000

5 525 000

5 525 000

133,1%

174 892 100

185 659 522

217 556 241

274 375 509

302 195 592

138,9%

 • RAE SÕNUMID

jaanuar 2008

VALLAMAJA

Lk 1 4st

Rae valla 2008. aasta kulueelarve
Kulud tegevusala järgi

kood

Investeeringud ( 15 )
2007 korrig.- 2008 koh. +
tud
riiklik

KÕIK KOKKU
Üldised valitsussektori teenused

01

92 440 859

141 961 050

2008 /
2007
153,6%

2 000 000

Eraldised ( 4 )
2007 korrig.- 2008 koh.
tud
+ riiklik

131,1%

9 423 678 12 358 766
226 275

Personalikulud ( 50 )

2008 /
2007
124,2%

281 000

01111 Linna- ja vallavolikogu
01112 Linna- ja vallavalitsus

2 000 000

2007 korrig.- 2008 koh.
tud
+ riiklik
59 358 336 79 398 006

2008 /
2007
133,8%

8 181 940

108,1%

385 000

385 000

100,0%

7 073 242

7 796 940

110,2%

7 566 197

01114 reservfond
01600 Muud valitsussektori teenused

107 955

01700 Valitsussektori võla teenindamine
01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

Avalik kord

03

03200 päästeteenistus

226 275
486 125

230 000

486 125

200 000

03600 muu avalik kord
21 751 451

04210 maakorraldus

38 475 360

176,9%

3 250 000

60 000

04430 ehitus

200 000

04510 maanteetransport

20 015 000

04511 liikluskorraldus

38 000 000

189,9%

250 000

04730 Turism

119,0%
114,2%

2 300 444

2 891 172

125,7%

199 950

166 625

83,3%

776 530

866 567

111,6%

99 975

133 300

133,3%

676 555

733 267

108,4%

3 204 055

3 815 856

119,1%

3 204 055

3 815 856

119,1%

3 000 000

Keskkonnakaitse

97 500

05600 muu keskkonnakaitse, s.h.haldus

Elamu- ja kommunaalamajandus

5 034 888
1 977 091

1 286 451
7,7%

7 500

05100 jäätmekäitlus

06

4 232 282
1 731 888

250 000
415 360

04740 territoriaalne planeerimine
05

124,2%

30 000

Majandus

04

281 000

97 500
4 025 000

2 230 000

55,4%

600 000

600 000

100,0%

3 425 000

1 630 000

47,6%

7 500

7,7%

1 296 148

06100 elamumajandamise arendamine
06300 veevarustus

1 296 148

06400 tänavavalgustus
066 muu elamu- ja kommunaalamajandus,s.h. haldus

Tervishoid

07
08
081

3 500 000

180 000

Vaba aeg, kultuur, religioon

6 044 086

10 235 000

169,3%

1 570 000

1 950 154

124,2%

6 916 729

9 381 080

135,6%

Vabaaja- ja sporditeenused

3 675 000

10 235 000

278,5%

1 475 000

1 715 154

116,3%

4 210 091

5 628 901

133,7%

700 000

665 000

95,0%
2 019 033

2 865 124

141,9%

081021 Sporditegevus

600 000

081022 Rae valla Spordikeskus
081023 Lagedi Spordikeskus
kood
08103 Puhkepargid Kulud

1 275 000
10 000 000

tegevusala järgi

08105 Rae Huvialakool
08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Investeeringud
)
800 000
185 000 ( 15 23,1%
50 000
2007 korrig.- 2008 koh.
+
tud
riiklik
600 000

2008 /
2007

Eraldised ( 4 )
2007 korrig.- 2008 koh.
tud
riiklik
425 000 + 513
904

08109 Lastelaagrid

100 000

150 000

08109 Spordiüritused

240 000

386 250

08109 Kultuuriüritused

400 000

10 000

Kultuuriteenused

369 086

95 000

082011 Jüri Raamatukogu

200 000

Personalikulud
35 991 ( 50 )

1 995
106 2008
2 543koh.
832
2008 /
2007
korrig.2007
tud
120,9%
45 322 + riiklik
19 995
150,0%
75 981
35 991
160,9%

127,5%
2008
/
2007
44,1%

47,4%

26 660

08109 Alevite ja külade üritused
082

Lk 2 4st

160 000

168,4%

082012 Vaida Raamatukogu

47 988

127 968

266,7%

2 706 638

3 421 088

126,4%

1 069 428

1 295 610

121,1%

345 974

415 549

120,1%

082013 Lagedi Raamatukogu

100 000

399 802

487 103

121,8%

08202 Rae Kultuurikeskus

69 086

808 255

1 169 506

144,7%

83 179

39 990

48,1%

08203 Muuseumid

30 000

08208 Kultuuriüritused
Ringhääling ja kirjastamine

084

Usuasutused

09
91

100,0%

120 000

08209 Seltsitegevus
083

30 000

65 000

10 000

13 330
15,4%
331 091

2 000 000

75 000

Haridus

58 000 426

85 420 690

147,3%

3 452 447

3 438 312

99,6%

34 698 820 49 145 319

141,6%

eelharidus

49 454 369

79 970 690

161,7%

105 000

127 579

121,5%

8 955 600 15 209 388

169,8%

31 315

470 690

1503,1%

44 000

51 955

118,1%

3 289 907

4 451 772

135,3%

16 000 000

14 300 000

89,4%

38 000

52 307

137,7%

3 280 614

4 992 719

152,2%

23 000

23 317

101,4%

2 385 079

3 023 634

126,8%

091101 LA Tõruke
091102 LA Taaramäe
091103 LA Pillerpall
091104 LA Õie
091105 LA Assaku

423 054
30 000 000

40 200 000

1 427 357

134,0%

3 000 000

091106 LA Peetriküla

1 313 905
25 000 000

091109 Eelhariduse teenuse ost
8 546 057

5 450 000

63,8%

2 662 447

2 435 733

91,5%

24 713 919 32 807 130

132,7%

1 822 109

1 550 000

85,1%

1 888 052

1 899 539

100,6%

16 888 995 22 556 741

133,6%

092122 Lagedi PK

2 423 948

2 600 000

107,3%

377 194

248 380

65,8%

3 703 317

4 847 405

130,9%

092123 Vaida PK

4 300 000

1 300 000

30,2%

397 201

287 814

72,5%

4 121 606

5 402 984

131,1%

685 000

875 000

127,7%

22 794

26 660

117,0%

22 794

26 660

117,0%

1 006 508

1 102 141

109,5%

1 963 723

2 972 358

151,4%

092

teise astme haridus

09220 Jüri Gümnaasium

092203 Teise astme hariduse teenuse ost
096

hariduse abiteenused

09600 õpilasveo eriliinid

250 000

09601 tasuta toit

500 000

427 000

85,4%

09601 haridusüritused

185 000

198 000

107,0%

09601 teised koolid
098
10

hariduse haldus

Sotsiaalne kaitse
101 Haigete ja puuetega in.sots kaitse

133 771

2 100 000

1569,8%

2 781 308

3 021 800
291 800

108,6%

47 988

091109 Eelhariduse teenuse ost
8 546 057

5 450 000

63,8%

2 662 447

2 435 733

91,5%

24 713 919 32 807 130

132,7%

1 822 109

1 550 000

85,1%

1 888 052

1 899 539

100,6%

16 888 995 22 556 741

133,6%

092122 Lagedi PK

2 423 948

2 600 000

107,3%

377 194

248 380

65,8%

3 703 317

4 847 405

130,9%

092123 Vaida PK

4 300 000

1 300 000

30,2%

397 201

287 814

72,5%

4 121 606

5 402 984

131,1%

685 000

875 000

127,7%

22 794

26 660

117,0%

22 794

26 660

117,0%

1 006 508

1 102 141

109,5%

1 963 723

2 972 358

151,4%

092

teise astme haridus

09220 Jüri Gümnaasium

092203 Teise astme hariduse teenuse ost
jaanuar 2008
096

hariduse abiteenused

09600 õpilasveo eriliinid
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250 000

09601 tasuta toit

500 000

427 000

85,4%

09601 haridusüritused

185 000

198 000

107,0%

09601 teised koolid
098

hariduse haldus

Sotsiaalne kaitse

10

133 771

2 100 000

1569,8%

2 781 308

101 Haigete ja puuetega in.sots kaitse
102001 Rae Hooldekodu

108,6%

3 021 800
291 800

133 771

2 100 000

47 988
1 035 175

1569,8%

1 755 374

169,6%

102002 Eakate ostetud teenus
10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse
2 515 000

107 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Kulud tegevusala järgi

KÕIK KOKKU
Üldised valitsussektori teenused

01111 Linna- ja vallavolikogu
01112 Linna- ja vallavalitsus

Majandamiskulud ( 55)
2008
kohalik

2008 /
2007

928 548

Muud kulud ( 6 )
2007 korrig.- 2008 koh.
tud
+ riiklik

125,9%

2007 korrig.- 2008 koh. +
2008 / 2007
tud
riiklik

122,0%

1 248 508

1 288 325

103,2% 217 556 241

4 328 572

96,2%

1 248 508

1 288 325

103,2%

247 500

325 975

131,7%

4 234 800

4 002 597

94,5%

302 195 592

138,9%

15 540 785

14 079 836

90,6%

632 500

710 975

112,4%

50 000

50 000

100,0%

13 358 042

11 849 537

88,7%

827 615

1 000 000

120,8%

827 615

1 000 000

120,8%

370 893

238 325

64,3%

17 505

125 460

01700 Valitsussektori võla teenindamine
01800 Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

Avalik kord

1 168 995

KOKKU

2008 /
2007

4 499 805

55 084 860 65 899 762

01114 reservfond
01600 Muud valitsussektori teenused

62,4%

90 000

2007 korrig.tud
01

1 570 000

176 308

10900valla
Muu sotsiaalne
kaitse, s.hkulueelarve
haldus
Rae
2008. aasta
kood

Lk 3 4st

1 160 000

104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

370 893

238 325

64,3%

226 275

281 000

124,2%

1 842 385

1 453 068

78,9%

2 328 510

1 683 068

72,3%

03200 päästeteenistus

342 385

60 000

17,5%

828 510

260 000

31,4%

03600 muu avalik kord

1 500 000

1 393 068

92,9%

1 500 000

1 423 068

94,9%

8 492 254

6 664 930

78,5%

34 475 987

53 425 178

155,0%

495 000

474 200

95,8%

2 226 888

2 511 291

112,8%

04430 ehitus

1 280 000

470 730

36,8%

3 780 444

3 361 902

88,9%

04510 maanteetransport

6 617 254

4 970 000

75,1%

26 832 204

43 136 625

160,8%

400 000

160,0%

03

Majandus

04

04210 maakorraldus

04511 liikluskorraldus

150 000

04730 Turism

100 000

04740 territoriaalne planeerimine

Keskkonnakaitse

100 000

500 000

250 000

3 515 360
500,0%

1 386 451

500 000

36,1%

1 411 000

1 228 118

87,0%

2 285 030

2 102 185

92,0%

05100 jäätmekäitlus

430 000

510 000

118,6%

529 975

643 300

121,4%

05600 muu keskkonnakaitse, s.h.haldus

981 000

718 118

73,2%

1 755 055

1 458 885

83,1%

5 811 100

6 265 500

107,8%

14 336 303

12 311 356

85,9%

106,6%

05

Elamu- ja kommunaalamajandus

06

06100 elamumajandamise arendamine

1 813 600

1 813 600

06300 veevarustus

1 296 148
1 480 000

1 616 750

109,2%

2 080 000

2 216 750

2 517 500

4 648 750

184,7%

9 146 555

10 094 606

110,4%

400 000

462 640

115,7%

400 000

4 142 640

1035,7%

Vaba aeg, kultuur, religioon

7 635 643

8 423 787

110,3%

22 166 458

29 990 020

135,3%

Vabaaja- ja sporditeenused

5 005 020

5 484 202

109,6%

14 365 111

23 063 257

160,6%

1 300 000

665 000

51,2%

6 922 853

6 121 326

88,4%

980 000

KOKKU
930 991

06400 tänavavalgustus
066 muu elamu- ja kommunaalamajandus,s.h. haldus

Tervishoid

07
08
081

081021 Sporditegevus
081022 Rae valla Spordikeskus
081023 Lagedi Spordikeskus
kood
08103 Puhkepargid Kulud

tegevusala järgi

08105 Rae Huvialakool
08107 Noorsootöö ja noortekeskused

08109 Lastelaagrid

3 628 820

3 256 202

89,7%

Majandamiskulud
(394,4%
55)
180 000
710 000
200
2007195
korrig.tud
177 000

281 800
2008
kohalik
181 800

144,4%
2008
/
2007 korrig.- 2008 koh.
2007
tud
+ riiklik
102,7%

141 000

154 000

109,2%

08109 Spordiüritused

60 000

77 000

128,3%

08109 Kultuuriüritused

100 000

08109 Alevite ja külade üritused

Muud kulud ( 6 )
2008 /
2007

10 000 000

95,0%

131,3%
2 190
306 2008
2 875
2007
korrig.koh.632
+
2008 / 2007
riiklik
57,4%
1 tud
247 322
715 699
107,3%
316 981
339 991

300 000

463 250

154,4%

536 660

523 000

823 400

157,4%

570 988

951 368

166,6%

Kultuuriteenused

2 265 623

2 704 385

119,4%

5 436 347

6 285 473

115,6%

082011 Jüri Raamatukogu

557 414

847 460

152,0%

1 826 842

2 143 070

117,3%

082012 Vaida Raamatukogu

261 000

348 400

133,5%

606 974

763 949

125,9%

082013 Lagedi Raamatukogu

338 240

362 245

107,1%

838 042

849 348

101,3%

1 070 969

1 056 995

98,7%

1 948 310

2 226 501

114,3%

38 000

33 500

88,2%

151 179

103 490

68,5%

082

08202 Rae Kultuurikeskus
08203 Muuseumid
08208 Kultuuriüritused

55 785

189 115
65 000

10 000

15,4%

235 200

78,4%

300 000

566 291

188,8%

2 065 000

75 000

3,6%

23 411 823 35 456 046

157,0%

119 563 516

174 750 049

146,2%

08209 Seltsitegevus
083

Ringhääling ja kirjastamine

084

Usuasutused

Haridus

09

300 000
65 000

3 648 155 18 630 151

512,8%

62 163 124

114 017 098

183,4%

091101 LA Tõruke

1 358 027

1 791 435

134,0%

4 723 249

6 794 103

143,8%

091102 LA Taaramäe

1 313 082

4 109 005

315,3%

20 631 696

23 485 818

113,8%

977 046

1 414 125

146,7%

3 808 179

4 480 328

117,7%

3 937 600

30 000 000

45 564 957

151,9%

606 500

3 000 000

1 920 405

64,0%

91

eelharidus

091103 LA Pillerpall
091104 LA Õie
091105 LA Assaku

25 000 000

091106 LA Peetriküla
6 771 486

091109 Eelhariduse teenuse ost
092

teise astme haridus

10 386 168 14 502 295

6 771 486
151,3%

46 308 590

56 405 551

121,8%

7 203 962

6 992 361

109,6%

27 803 118

33 899 329

121,9%

092122 Lagedi PK

1 567 000

1 655 680

114,6%

8 071 459

9 492 166

117,6%

092123 Vaida PK

1 615 206

1 613 750

110,4%

10 434 013

8 773 552

84,1%

09220 Jüri Gümnaasium

Lk 4 4st

084

Usuasutused

Haridus

09

2 065 000

75 000

3,6%

23 411 823 35 456 046

157,0%

119 563 516

174 750 049

146,2%

65 000
3 648 155 18 630 151

512,8%

62 163 124

114 017 098

183,4%

091101 LA Tõruke

1 358 027

1 791 435

134,0%

4 723 249

6 794 103

143,8%

091102 LA Taaramäe

1 313 082

4 109 005

315,3%

20 631 696

23 485 818

113,8%

977 046

1 414 125

146,7%

3 808 179

91

eelharidus

091103
Pillerpall SÕNUMID
10
• LARAE
091104 LA Õie

091105 LA Assaku

VALLAMAJA
3 937 600

30 000 000

45 564 957

151,9%

606 500

3 000 000

1 920 405

64,0%

25 000 000

091106 LA Peetriküla
6 771 486

091109 Eelhariduse teenuse ost
092

teise astme haridus

117,7%
jaanuar 2008
4 480 328

10 386 168 14 502 295

6 771 486
151,3%

46 308 590

56 405 551

121,8%

7 203 962

6 992 361

109,6%

27 803 118

33 899 329

121,9%

092122 Lagedi PK

1 567 000

1 655 680

114,6%

8 071 459

9 492 166

117,6%

092123 Vaida PK

1 615 206

1 613 750

110,4%

10 434 013

8 773 552

84,1%

09220 Jüri Gümnaasium

092203 Teise astme hariduse teenuse ost
096

hariduse abiteenused

09600 õpilasveo eriliinid

4 240 504

4 240 504

9 187 000

2 129 000

23,2%

9 894 794

3 030 660

3 000 000

1 950 000

65,0%

3 000 000

2 200 000

73,3%

500 000

427 000

85,4%

394 794

403 660

102,2%

09601 tasuta toit
09601 haridusüritused
09601 teised koolid

187 000

179 000

95,7%

6 000 000

30,6%

6 000 000

190 500

194 600

102,2%

1 197 008

1 296 741

108,3%

1 580 850

1 617 102

102,3%

6 459 652

9 711 260

150,3%

260 000

10 000

3,8%

260 000

349 788

134,5%

102001 Rae Hooldekodu

798 350

1 033 902

129,5%

1 967 296

4 889 277

248,5%

102002 Eakate ostetud teenus

200 000

200 000

100,0%

200 000

200 000

100,0%

098
10

hariduse haldus

Sotsiaalne kaitse
101 Haigete ja puuetega in.sots kaitse

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

1 160 000

104 Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
107 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
10900 Muu sotsiaalne kaitse, s.h haldus

2 515 000
12 000
310 500

1 570 000

62,4%

1 542 195

116,0%

188 308
373 200

120,2%

1 329 048

Assakul kahe maantee vahel elavad inimesed
kohtusid Maanteeameti esindajatega
7. jaanuaril toimus Rae Kultuurikeskuses
Assaku elanike kohtumine maanteeametnikega ja vallavalitsuse esindajatega. Teema
valus – inimesed elavad kahe riigimaantee
vahel ja peavad taluma nendelt teedelt tulenevaid negatiivseid mõjutusi.
Üheltpoolt kihutavad majadest igal ööpäeval kümned tuhanded autod mööda
Tallinn-Tartu maanteed, mis kvalifitseerub
kiirteeks ja on üks tihedama liiklusega teedest Eestis. Teiselt poolt möödub majade
vahetust lähedusest Vana-Tartu maantee,
mis on kogujateeks just sellele uuele Tartu
maanteele ja mida mööda suunatakse sinna
piirkonna transport, sh rasketransport.
Nii ongi tekkinud olukord, kus avalduvad erinevad häiringud – müra, vibratsioon,
heitgaasid ja lisaks on olemas igapäevane
oht kihutavate autode rataste alla sattuda.

Elanike endi sõnutsi on kiiresti lahendamist vajavad põhiliselt kaks nimetatud
probleemidest – müra, mis on mõõdetud ja
on norme ületav ja teiseks kiiruste piiramine
Vana-Tartu maanteel.
Probleemidele lahenduse leidmiseks võetigi ühendust Maanteeameti spetsialistidega ja
toimunud koosolek oli loogiliseks jätkuks.
Koosolekul arutleti milliseid lahendusi on
võimalik leida ja millised neist oleks kiiremad ja millised võtavad rohkem aega. Müra
piiramiseks on kõige efektiivsemaks müra
tõkestava seina ehitamine teeserva autode ja
majade vahele. Maanteeameti spetsialistid
selgitasid, et veel käesoleval talvel kuulutatakse välja uuring, mille eesmärk on mõõta
müra Mõigust Vaidani ja siis vastavalt saadud tulemusele planeerida probleemsetes
piirkondades meetmete rakendamine. Aasta

EKSO AS otsib oma meeskonda

AUTOREMONDILUKKSEPPA,
kelle ülesanneteks oleks uute ja kasutatud veokite
ning haagiste remont ja hooldus
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus
• C-, E-kategooria juhilubade olemasolu
• tehniline taip ja kohusetundlikkus
Pakume:
motiveerivat töötasu, nüüdisaegset töökeskkonda,
vajadusel koolitust
Töökoht: Lagedi, Killustiku 2
Lisainfo telefonidel 676 6166, 516 0315 või saata oma CV
irena@ekso.ee

lõpuks oleks võimalik saada projektiga ühele poole ning kõige kiiremalt oleks võimalus
sein valmis ehitada 2009. aastal. Vahendid
pidid selleks olemas olema. Vahepealsel ajal
oleks võimalus müra vähendada liikluskiiruse vähendamisega ja selle ettepaneku elanikud koos vallavalitsusega ka teevad.
Vana-Tartu maantee poolele lubati veel
käesoleva aasta kevadel asumi mõlemasse
otsa rajada künnised, mis aitaksid kiirust
majade vahelisel alal sundida maha võtma.
Vana-Tartu maantee osaga tõsisemalt tegeleda saaks siis kui jõutakse valmis üldise
lahendusega Veski tee osas ja ka kanalisatsiooni väljaehitamise osas. Siinkohal tähtaegu anda ei olnud võimalik, kuid Veski tee
projekteerimine algab veel 2008.aastal.
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Detsembri volikogu istungil võeti
vastu Rae valla 2008. a eelarve
D

etsembri volikogu istungil võeti
vastu Rae valla 2008.a. eelarve

Rae valla 2008.a. eelarves on planeeritud kulusid mahus 302 195 592 krooni,
millest 160 234 542 krooni on tegevuskulud ja 141 961 050 krooni on investeeringuteks tehtavad kulud. Nimetatud kulutused kaetakse planeeritavate tuludega
summas 170 169 049 krooni, millele lisanduvad finantseerimistehingud summas
132 026 543 krooni.
Eelarve koostamisel on arvestatud Rae valla ajakohastatud arengukavaga aastani 2015.
Eelarve koostamisel on jälgitud põhimõtet, et tegevuskulud ei ületaks tulusid, millised koosnevad regulaarsetest maksudest ja
vallavalitsuse ning allasutuste majandustegevusest laekuvatest summadest. Investeeringute katmiseks kasutatakse mitteregulaarseid sissetulekuid. Nimetatud põhimõtte
juures käsitletakse suuremahuliste investeeringuobjektidega kaasnevaid inventari soetamise kulusid tinglikult investeeringutena.
• Eelarve koostajad on seisukohal, et
ideaalse lähedaseks saaks pidada olukorda,
kus ka osaliselt investeeringu vajadused
saaksid kaetud regulaarsete laekumiste arvelt
(näiteks teede rekonstrueerimine või hoonete kapitaalremondi tööd) ning mitteregulaarseid laekumisi kasutatakse vaid hädavajalike
uusehituste rajamise finantseerimiseks. Kahjuks ei ole seda olukorda võimalik saavutada
enne 5-6 aastat. Sellele järeldusele jõudsid
OÜ Geomedia spetsialistid, kes koostasid
valla arengukava ajakohastamise käigus Rae
valla investeerimisvõime prognoosi.
2007.a. eelarvet koostades olime eriti kiire majanduskasvu tingimustes, milles suurt
rolli mängis kiire kasv kinnisvaraturul. Kinnisvaraturu arengud oli võimalik siduda ka
maksumaksjate lisandumise prognoosiga.
2008.a. eelarve tegemine on toimunud
sootuks teises majandussituatsioonis
 toimunud on kinnisvaraturu jahenemine, millest võib järeldada maksumaksjate
lisandumise aeglustumist lähiaastatel.
 teise aspektina peab arvestama üldist
majanduskasvu aeglustumist ja sealt johtuvaid tööandjate pankrotte ning töökohakaotusi, mis viivad võimaliku maksulaekumiste
ehk regulaarsete tulude vähenemisele.
Samal ajal ei saa unustada, et seoses viimaste aastate kiirete arengutega on

valminud suures mahus avalikke


Mitteregulaarse sissetulekuna on silmas peetud eelkõige munitsipaalmaa müügist laekunud tulusid ja nendelt
tuludelt laekunud intresse

teid ja tänavaid koos tänavavalgustuse ja
sadeveekanalisatsiooniga, mis on ettenähtud
üle anda valla bilanssi,
 hüppeliselt suurenenud vajadus haridusasutuste järele, mida tuleb rajada ja hiljem ka hallata
 suurenenud arendustegevusega seotud koormused olemasolevale valla tehnilisele infrastruktuurile ja sealt johtuv vajadus
erakordsete/planeerimatute kulutuste tegemiseks selle korrashoiuks
seega maksutulu eeldatav vähenemine
ühe vallakodaniku kohta ei vähenda valla
kohustusi ja sealt tulenevaid kulutusi, mis
suhtarvuna vaadatuna hoopiski kasvavad.
Seega peab ka 2008.a. eelarve koostamisel
konstateerima, et tänasesse situatsiooni ei
ole võimalik suhtuda kui stabiilsesse.
Eelarve on üles ehitatud vastavalt Valla-ja
linnaeelarve seadusele ja rahandusministri
11.12.2003.a. määrusega nr 103 kehtestatud
eelarve klassifikaatoritele.
Eelarve koosneb traditsiooniliselt tulueelarvest ja kulueelarvest, mis omakorda on
jagatud investeeringute kuludeks ja tegevuskuludeks

TULUD
2008.a. eelarve tulude mahuks on planeeritud 170 169 049 krooni, võrreldes 2007. a
kinnitatud eelarvega on kahanemine 24,6%.
Põhjuseks asjaolu, et 2007.a. eelarves oli
planeeritud maa müük summas 113 010 000
krooni, 2008.a. sellist mitteregulaarset laekumist ei ole kavandatud.

neeritud 24,9%. Nimetatud summani jõuti
järgmiselt:
Kasvu prognoosimisel on lähtutud registri andmetest ja eeldatavast elatustaseme ja
sealt tulenevast sissetuleku tõusust.
2. Maamaks. Maamaksu prognoosimisel
summas 4 500 000 krooni (sama, kui aastal
2007) on lähtutud 2007.a. reaalsest tulemist.
3. Kohalikud maksud. Rae valla ainsa
kohaliku maksu – reklaamimaksu – osas on
kavandatud kasv 700 000 kroonilt 900 000
kroonini (28,6% kasvu) lähtudes reaalsetest
tulemustest 2007.a.

Kaupade ja teenuste müük
1. Riigilõiv
Seoses ehituslubade väljastamisest võetava riigilõivu laekumisega alates 2003. a.
kohalikku eelarvesse, arvestades, et ehitustegevus kasvab jõudsalt ning arvestades
2007.a. laekumist on eelarve prognoosis arvestatud riigilõivude kasv 23,8%, mis teeb
oodatavaks laekumiseks 2 600 000 krooni.

2. Laekumised majandustegevusest
Laekumine majandustegevusest on planeeritud 2008. a. eelarvesse 16 323 966
krooni, võrreldes 2007. a. kinnitatud eelarvega on kasvuks planeeritud 38,5%. Põhiline kasv tuleneb teise astme haridusteenuse
müügist (teiste omavalitsuste poolt tasutav
Rae valla koolides õppivate laste eest). Spordikeskuse 2007.a. planeeritud tulu 6 382 350
krooni jääb ilmselt tugevalt alatäidetuks,
kuna puudus kogemus, 2008.a. eelarves on
seda tululiiki vähendatud 30,9%.

Toetused
2008.a. eelarves on kajastatud ka olulisemad riigipoolsed toetused. Arvesse võttes
uuele süsteemile üleviidavat haridustoetuste
jaotamise printsiipi, on planeeritud toetuse
summa haridusele koos investeeringutega 23 378 017 krooni , koolipiima ostuks
204 902 krooni, õppelaenude kustutamiseks
237 164 krooni ja investeeringuteks maanteedele 4 000 000 krooni.

Muud tulud

Laekuvad maksud
1. Üksikisiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 112 500
000 krooni. Võrreldes 2007.a. on tõusu pla-

Muude tuludena on 2008. a eelarvesse
arvestatud 5 525 000 krooni, millest intressitulusid on kavandatud summas 2 500 000
krooni ning tasusid loodusressursside kasutusõigusest 3 025 000 krooni (kasv 8,0%).
2007.a. eelarves oli planeeritud Ameerikanurga maaüksuse müügist kohtuvaidlu-
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se tõttu 113 010 000 krooni. Kuna vaidlus
lahenes Rae valla kasuks, laekus tegelikult
parima pakkumise alusel 206 100 000 krooni. See annabki võimaluse teostada 2008.a.
küllaltki suuri investeeringuid lasteaedade
ehitamisesse. Vahendeid hoitakse tähtajalistel deposiithoiustel, intressitulu oli 2007.a.
6 219 620 krooni.

KULUEELARVE
2008. aasta kulueelarve suuruseks on
planeeritud 302 195 592 krooni, mis võrreldes 2007.a. eelarvega on suurem 38,9 %.
Kulueelarve koosneb investeeringute eelarvest 141 961 050 krooni (kasv 53,6%) ja
tegevuskulude eelarvest summas 160 234
542 krooni (suurenemine 28,1%). Kui võrrelda planeeritavaid kulunumbreid eelpool
presenteeritud tulunumbritega võib tekkida
küsimusi vahe kohta. Vahe kaetakse summadest, mis laekusid 2006.a. maamüügist ja
on valla pangakontodel ootamas oma aega,
samuti mitmed 2007.a. alguse saanud ehitustegevuste maksed kanduvad üle 2008.a.
Seega kulu ja tulunumbrite erinevus ei viita
vajadusele laenu võtta vaid näitab, et vallal
on vahendid arvetel olemas.

Alljärgnevalt anname ülevaate kulukohtade kaupa kuludest, millest moodustuvad
graafikus toodud tegevusalade kulud.

1. INVESTEERINGUD
Rae valla 2008. aasta investeeringute eelarve maht on planeeritud 141 961 050 krooni. Investeeringute eelarve võrreldes 2007.a.
suureneb 53,6%
2008.a. investeeringud jagunevad tegevusalade ja prioriteetsuse järgi järgnevalt:
Haridus – 85 420 690 krooni ( 60,2%
kogu investeeringutest), millest:
1.
lasteaia kohtade loomiseks planeeritakse kulutada 79 970 690 krooni ehk
ca 94%. Seega on 2008.a. investeeringute
prioriteet on suunatud jätkuvalt haridusse,
valdavalt koolieelsesse haridusse. Projektiti
jagunevad investeeringud:
2007.a. alustatud projektide lõpetamine

VALLAMAJA
• Õie lasteaia ehitus 40 200 000 krooni
• Taaramäe laiendus 14 300 000 krooni
2. Lisaks lasteaiakohtade loomisele on
plaanitud ka korrastada Tõrukese lasteaia
majandushoovi ja estakaadi lasteaia köögi teenindamiseks, milleks nähakse ette
250 000 krooni ning lisaks on vaja suurendada köögi võimsust, sest lisandub ka Assaku lasteaia toitlustamine. Köögiseadmete
võimsuse suurendamiseks on ette nähtud
220 690 krooni
Lisaks loetletud lasteaedade projektidele
on liikuma saadud ka Peetriküla lasteaiale
ja põhikoolile maa taotlemine. Loodetavalt
2008.a. saab Rae vald Peetriküla Pargi 4 ja
Pargi 6 maad munitsipaalomandisse ja seejärel saab käivitada õigusaktidekohased tegevused, mis kulmineeruksid lasteaia valmimisega 2009.a. Et maa munitsipaali saamise
järgselt ei tekiks takistusi tegevustes põhjusel, et eelarves puuduvad vahendid, siis on
vallavalitsus teinud ettepaneku broneerida
eelarves 25 000 000 krooni
3. Koolidesse suunatavad investeeringud.
• Vaida põhikool. 2007.a. valmis Vaida
staadion. Tänapäevased vahendid staadioni
efektiivseks kasutamiseks on niisugused,
mida ei saa ületalve hoida staadionil. Nende säilivuse tagamiseks on neid vaja hoida
varju all. Staadioni kõrval on vastav hoone
olemas, mis koosneb kuurist ja veel mõnest ruumist, mida on kasutatud tööõpetuse
klassina ja ka huvialahariduse klassina. See
hoone on amortiseerunud. 2008.a. eelarves
ettenähtud 1 000 000 krooniga soovitakse
vahetada hoonel katus, korrastada olemasolev kuur staadioni inventari hoidmiseks
ja koostada renoveerimiprojekt ülejäänud
hoone ümberehitamiseks poiste tööõpetuse
klassiks vastavalt tänastele nõuetele. Vaida vastrenoveeritud staadioni ja ka 2005.
a. paigaldatud skatepargi rajatiste säilimise
tagamiseks on ettenähtud videovalve paigaldamine ja selleks on eelarvesse planeeritud
300 000 krooni. Toetusena riigilt haridusasutuste investeeringuteks on kavandatud
vastavalt uuele põhimõttele 250 974 krooni.
• Jüri Gümnaasium. 2008.a. on ettenähtud
1 400 000 krooni lifti installeerimiseks. Lisaks eelnevale on planeeritud gümnaasiumi
algklasside pianiinode (3tk) väljavahetamine ja selleks on eelarves ette nähtud 150 000
krooni. Toetusena riigilt haridusasutuste
investeeringuteks on kavandatud vastavalt
uuele põhimõttele 1 195 740 krooni.
• Lagedi põhikool on viimane Rae valla koolidest, mis on oma sisult ajale jalgu
jäänud. Aegade jooksul on küll püütud osade kaupa teda renoveerida, kuid seda pole
suudetud teha vajalikus mahus ja vajaliku
 Kompleksi – lasteaed, põhikool, spordihoone eeldatav
maksumus on ca 200 000 000 krooni
 Kõik vajalikud ehituslikud tööd on tehtud kooli renoveerimise käigus
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kiirusega. Üheks pidurdavaks põhjuseks on
koolimajas oleva korteri üürniku ja valla vaheline kohtuvaidlus korteri vabastamiseks.
Vaidlus on pooleli, vald on püüdnud seda
kompromissiga lõpetada, kuid teise poole
vastust pole siiani saabunud. Sellele vaatamata ei ole võimalik renoveerimist edasi
lükata ja seega on järgmise aasta eelarves
ettenähtud 2 000 000 Lagedi põhikooli renoveerimisprojekti koostamiseks. Paralleelselt projekteerimisega on vaja käivitada ka
elektriosa renoveerimine, selleks on eelarves ettenähtud 300 000 krooni. Kolmandaks
investeeringuks on planeeritud videovalve
rajamine kooli territooriumile. Lagedi noored on 2007.a. jooksul väga palju vandaalitsenud nii staadioniinventari hoidmiseks
mõeldud maja kallal kui ka territooriumile
rajatud skatepargi rajatiste kallal. Kaasa on
aidanud ka asjaolu, et koolimajas korterit
hõivav ja kooli ning jõe vahel maja omav
isik kasutab kooli aeda pääsuks oma elamispinnale ning seetõttu pole kasu olnud ka
värava lukustamisest. Seega vara säilimise
tagamiseks või vähemalt tegijate identifitseerimiseks on vaja videovalve paigaldada.
Toetusena riigilt haridusasutuste investeeringuteks on kavandatud vastavalt uuele põhimõttele 218 562 krooni.
Majandus 38 475 360 (koguinvesteeringutest 27,1%), millest:
1. Teede rekonstrueerimiseks, projekteerimiseks ja ehituseks planeeritakse 38 000 000
krooni ( 98,8%)
Järgnevalt on esitatud 2008.a. planeeritud
teede projekteerimised, rekonstrueerimised
ja ehitused
• Ehituse, Kasemäe, Tammiku piirkonna
kergliiklusteede planeerimine ja rajamine
5 000 000 krooni
• Aruküla tee kergliiklustee ja tänavavalgustuse rajamine planeeritud 20 000 000
krooni, mis täpsustub peale projekteerija
poolt koostatava kalkulatsiooni saamist.
Töö tehakse koos Aruküla tee rekonstrueerimisega, seega hõlmab töö tegemise periood
ilmselt kahte eelarve aastat. Täpsema tööde
graafiku saame peale hanke läbi viimist
• Eelarves on ettenähtud Assaku aleviku teede remondiks ja projekteerimiseks
1 500 000 krooni, millega planeeritakse
Veski tee projekteerimine ja osaline välja
ehitamine
• Peetri külas Peetri ja Heki teede renoveerimine (projekteerimine ja osaline ehitus) peale trasside paigaldamist. 1 500 000
krooni
• Golfi tee rekonstrueerimine Patika ristmikust Veskitaguse küla sissesõiduni. Hõlmab ka silla ehitust. Planeeritud 6 000 000
krooni
• Külade teede tolmuvabaks viimine läbi
pindamise, kokku planeeritud 4 000 000
krooni
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Elamu- ja kommunaalmajandus kokku 2 230 000 krooni (koguinvesteeringutest 1,6%), millest:
1. Tänavavalgustuse peale on investeeringutes ettenähtud 600 000
krooni, milles on arvestatud nii liitumistasud ja uute süsteemide ehitus kui ka renoveerimistegevus
2. 1 630 000 krooni on ettenähtud munitsipaalelamufondi renoveerimistegevuseks.
Tervishoid 3 500 000 krooni (koguinvesteeringutest 2,5%) on kavandatud Jüri Tervisekeskuse renoveerimisprojekti koostamiseks
Vabaaeg ja kultuur kokku 10 235 000 (koguinvesteeringutest 7,2
%) krooni, millest
1. Lagedi spordihoone rajamiseks on planeeritud 10 000 000 krooni
2. Puhkeparkide haljastuse hoolduseks, amortiseerunud seadmete
asemele plaanis soetada professionaalne muruniiduk/raider ja tema
transportimiseks ka treiler. Kokku summas 185 000 krooni. Põhjuseks on, et lisaks asjaolule, et olemasolevad murutraktorid on amortiseerunud, on ka asjaolu, et niidetavaid pindasid lisandub üle valla,
aga eelkõige põhjapiirkonnas, kus vallale antakse üle teid, tänavaid
ja haljasalasid.
3. Rae Huvialakoolile on samuti plaanis soetada uus pianiino maksumusega 50 000 krooni
Sotsiaalne kaitse 2 100 000 krooni (koguinvesteeringutest
1,5%), millest planeeritakse Hooldekodu osalise ümberehituse lõpetamist vastavalt projektile.

2. TEGEVUSKULUD

Kulud tegevusalade järgi
Kulude jagunemist 2008. a. eelarves tegevusalade järgi iseloomustab alljärgnev tabel:

Kulud
tegevusala Kor. eelarve
järgi
2007
Üldised valitsussektori
teenused
13 540 785
Avalik kord ja
julgeolek
1 842 385

Eelarve
2008
14 079 836

2008 EA/
2007 EA,
%
+ 4,0%

1 683 068

- 8,6%

12 724 536

14 949 818

+ 17,5%

2 285 030

2 102 185

- 8,0%

10 311 303

10 081 356

-2,2%

400 000

642 640

+ 60,7%

Vabaaeg, kultuur

16 122 372

19 755 020

+ 22,5%

Haridus

61 563 090

89 329 359

+ 45,1%

6 325 881

7 611 260

+ 20,3%

125 115 382

160 234 542

+ 28,1%

Keskkonnakaitse
Elamu- ja
kommunaal-majandus
Tervishoid

Sotsiaalne kaitse
KOKKU

Üldised valitsussektori teenused
Vallavolikogu – planeeritud kulud summas 710 975 krooni, kasv
12,4%. Põhjuseks kavandatav volikogu istungiteruumi ümberehitamine.
Vallavalitsus - planeeritud kulud on 11 849 537 krooni. Suurenemine võrreldes 2007.aastaga 4,3%. Personalikulud suurenevad
10,2%. Vallavalitsuse personalikulude all kajastuvad vallavanema,
abivallavanemate, vallasekretäri, kahe juristi, kantselei vanemspetsialisti, registripidaja, infotöötaja, kantselei sekretäri, ajalehe toimetaja, IT spetsialisti ja rahandusameti töötajad. Seega on personalikulude suurenemine seotud töötasude viimisega tööturul pakutavale
tasemele. Majandamiskulude osas on eelarves kahanemine 5,5% võrreldes 2007.a. ja väljendub summas 232 203 krooni.
Reservfond – on planeeritud 2008.a. – 1 000 000 krooni.
Valitsussektori võla teenindamine – planeeritud kulud kokku
238 325 krooni, millest olemasolevate liisingute intressimaksed kokku on 169 957 krooni, sh. Jüri Gümnaasiumi 53 212 krooni, Vaida
Põhikooli 116 745 krooni . Hansapanga laenuintressi tagasimakseks
68 368 krooni.
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris - Harjumaa Omavalitsuste Liidule liikmemaks 196 321 krooni ning ühisüritusteks
36 000 krooni ja EMOL-i liikmemaks 48 679.
Kokku kulud osas 01 “Üldised valitsussektori teenused” on 14 079
836 krooni, võrreldes 2007. a eelarvega on tegevuskulud suurenenud
539 051 krooni ehk 4,0%.

Avalik kord ja julgeolek

Käesolevas osas antakse ülevaade 2008.a. tegevuskuludest. Majandusliku sisu järgi jaotuvad 2008.a. kulud järgnevalt:
• personalikulud 79 398 006 krooni, suurenemine võrreldes 2007.
a. 33,8%
• majandamiskulud 67 189 445 krooni, suurenemine võrreldes
2007.a 22,0%
• eraldised 12 358 766 krooni, suurenemine võrreldes 2007.a. eelarvega 31,1%
• finantskulud4 1 288 325 krooni, suurenemine võrreldes 2007.a.
eelarvega 3,2%

Majandus
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4 S.h. kapitalirendi ja laenude intressid summas 288 325 krooni. Kapitalirendi summa
2007.a. lõpus 3 920 484 krooni (Jüri kool, Vaida kool). Hansapanga laen 2 394 741

MTÜ-le Rae TPS kulude kompenseerimiseks 200 000 krooni
valla üldise turvalisuse hoidmiseks, 60 000 krooni päästeteenuste
hoonete kommunaalkulude ja tulekahjude kustutamisel tarvitatava
vee kulude katteks, turvateenuse ost AS-lt G4S on 1 352 628 krooni
ning maksed Elionile valvekaamerate piltide ülekandmiseks summas
40 440 krooni. Koostööleping Naabrivalvega näeb ette vallapoolset
toetust summas 30 000 krooni. Kokku on kulud 1 683 068 krooni,
kahanemine 8,6%.
Majandus
Kokku kulud majandusele 14 949 818 krooni. Võrreldes 2007.aastaga on kulude suurenemine 2 225 282 krooni ehk 17,5%.
Maaamet – planeeritud kulud on 2 451 291 krooni, + 10,1%. Selle
tegevusala all on arvestatud maaameti 6 töötaja kulud. Investeeringuteks on kavandatud 60 000 krooni, spetsiaalse tarkvaraprogrammi hankimine. Personalikulu suurenemine on 14,2% ja personalikulu 2007.a.
on 1 977 091 krooni. Majandamiskuludeks on 474 200 krooni.
Ehitusamet - planeeritud kulud on 3 361 902 krooni, - 6,1%. Selle tegevusala all on arvestatud ehitusameti 8 töötaja kulud, hetkel
on kinnitatud 7 ametikohta, suure töökoormuse tõttu kavandatakse
veel 1 ametikohta. Sellest johtuvalt kasvavad personalikulud 25,7%.
Majandamiskulude osas on kahanemine 63,2%. Põhjuseks on see, et
2007.a. oli planeeritud ameti ümberkolimine teise majja, mis tingis
remondikulusid.
Maanteetransport – planeeritud kulud valla teede ja tänavate korrashoiuks summas 5 136 625 krooni. Kahanemine 24,7%. Põhjuseks
asjaolu, et 2007.a. eelarve koostamise ajal ei olnud veel toimunud
üks Riigihangest teede korrashoiuks, õnnestus sõlmida planeeritust
soodsam leping. Kuna valla teede ja tänavate võrk laieneb, arendajad
annavad nende poolt väljaehitatud teid-tänavaid üle vallale, on lähiaastatel oodata teede hoolduskulude suurenemist.
Liikluskorraldus – planeeritud summa 400 000 krooni. 2007.a. oli
tegevuseks kavandatav summa maanteetranspordi eelarve hulgas.
Turism - planeeritud summa 3 100 000 krooni. 3 000 000 krooni
on kavandatud vallapoolse osana (eraldis) loodava teemapargi „Väike Eesti” rajamiseks. 100 000 on kavandatud turismiga seotud infostendide rajamiseks.
Territoriaalne planeerimine – majandamiskulud 500 000 krooni
detailplaneeringute maksumus.
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05 Keskkonnakaitse
Kulutused keskkonnale on planeeritud
2 102 185 krooni, mis võrreldes 2007.a. on
kahanenud 182 845 krooni ehk 8,0%
Jäätmekäitlus – kasv 113 325 krooni ehk
21,4%. Põhjuseks valla hoonete, metsaaluste, kalmistu jne. prügiveo kulude kasv ning
vedu uutelt objektidelt (skate-pargid).
Muu keskkonnakaitse, s.h. haldus – kahanemine 296 170 krooni ehk 16,9%. Eraldistena on käsitletud ainult toetusi Jahimeeste Seltsile rebaste ja kährikute hävitamiseks
summas 7 500 krooni. MTÜ Ökokratt
(keskkonnateadlikkuse kasv koolides) tegevust toetatakse eraldiste asemel konkreetsete
vahendite ostudega koolidele ja kajastatakse
seetõttu tegevuskuludena summas 40 000
krooni. Ka Sosnovski putke tõrjetööd on
kavandatud vallapoolsete tegevustena majandamiskuludes summas 100 000 krooni.
Kui riik jätkab selles vallas tsentraliseeritud
tegevust, antakse toetus eraldisena. Personalikulude kasv on 8,4%. Majandamiskulude
osas on kahanemine 262 882 krooni ehk
26,8%, kuna kindlate faktide puudumise tõttu ei ole planeeritud asendustäitmisseadusest
tulenevaid prügi koristamise kulusid.

Elamu- ja kommunaalmajandus
2008.a. eelarves planeeritud elamu- ja
kommunaalmajandusele 10 081 356 krooni,
mis teeb languseks 2,2%.
Tänavavalgustus – planeeritud kulud
1 616 750 krooni, kasv 9,2%. Valla territooriumil olemasoleva tänavavalgustuse
elektrienergia kuluks 1 201 750 (arvestatud
hinnatõus aastale 15%) ja korrashoiukuludeks 415 000 krooni, s.h. 90 000 krooni uute
lisanduvate liinide arvel.
Muu elamu ja kommunaalmajandus
– planeeritud kulud kokku 8 464 606 krooni, võrreldes 2007.a. suurenemine 2 743 051
krooni ehk 47,9% (2008.a toodud siia 2007.
a. tegevusala Elamumajanduse arendamine
kulud) millest:
• Personalikulud on osaliselt viidud Vaheko alt üle teistele osadele, vastavalt sellele, millega konkreetsed töötajad tegelevad.
Võrreldavate personalikulude osas on kasv
611 801 krooni ehk 19,1%, põhjuseks personali palgatõus. 113 305 krooni on kavandatud kulude kasvu hooajaliste lepinguliste
heakorratöötajate rakendamiseks.
• Majandamiskulude kasv 317 650 tuleneb põhiliselt heakorraalaste kulude kasvust. Kalmistul on kavandatud elektrisüsteemi paigalduskuludeks tavandimajja 50 000
krooni. Hulkuvate loomadega seotud kulud
on kiires arengus – planeeritud kulud on
80 000 krooni ehk kasv 60%.

Tervishoid
Planeeritud kulud 642 640 krooni, kasv
242 640 krooni ehk 60,7%. Kulude kasv on
tingitud Jüri, Vaida ja Lagedi Tervisekesku-
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se kuludele lisanduvast Peetriküla perearsti
kuludest. On kavandatud toetussummad
kuni miinimumarvu klientide kujunemiseni
ja kommunaalkulude tasumine.

Vaba aeg, kultuur ja religioon
Toetused MTÜ-dele kokku summas 665
000. Toetuste summad on 5% väiksemad
2007.a. tasemest.
Rae valla Spordikeskus – planeeritud
kulud on 6 121 326 krooni. Võrreldes 2007.
aastaga on kulud suurenenud 473 473 krooni ehk 8,4%, millest personalikulu suurenemine 846 091 krooni (planeeritud palgatõus
10 %, suurenenud on töövõtulepingu alusel
töötavate treenerite arv) ja majanduskulude
vähenemine 372 618 krooni.
Puhkepargid – planeeritud kulud on
745 991 krooni ujumiskohtade suviseks korrashoiuks, Kirikumõisa pargi, Lagedi skatepargi ja Assaku skatepargi korrashoiuks.
2007.a. oli eelarvesse planeeritud 180 000
krooni, seega on suurenemine 565 991
krooni ehk 314,4%.
Rae Huvialakool – kulud laste muusika-,
kunsti- ja liikumisrühmade õpetajate personalikuludeks ja majandamiskuludeks.
2008. aastaks on kulud planeeritud 2
825 632 krooni. Võrreldes 2007. aastaga
on kulud suurenenud 635 326 krooni ehk
29,0%, millest personalikulu suurenemine
on 548 726 krooni (planeeritud tegutsemine
täiskoosseisuga ja palgatõus pedagoogidel
20%) ja majandamiskulude suurenemine
86 600 krooni.
Noorsootöö – planeeritud kulud on 715
699 krooni, millest personalikuludeks 19
995 krooni (tasud töövõtulepingute alusel)
ja majandamiskuludeks 181 000 krooni ning
toetusteks 513 904 krooni. Võrreldes 2007.
a. on toetused suurenenud 88 904 krooni.
Vaba aja- ja spordiüritused – planeeritud kulud kokku on 1 754 609 krooni,
s.h. – kulud lastelaagritele 339 991 krooni,
spordiüritusteks 463 250 krooni, Rae valla
alevite ja külade üritusteks 951 368 krooni
(siin on arvestatud ka külavanemate interneti tasud ja külaplatside rajamine).
Võrreldes 2007.a. on kulud suurenenud
429 980 krooni.
Kultuuriteenused – planeeritud kulud
kokku 2008.a. on 6 285 473 krooni. Võrreldes 2007.a. on kasv 1 218 212 krooni ehk
24 %, millest
1. Jüri RK - on 2 143 070 krooni, 516
228 krooni enam kui 2007, ehk 31,7%.
Tõus on personalikulude osas 21,1 %.
Majandamiskulude osas on suurenemine
290 046 krooni ehk 52%. Planeeritud on
soetada ruumide jahutusseadmed maksumusega 90 000 krooni.
2. Vaida RK – planeeritud kulud 763
949 krooni, mis on 156 975 krooni enam
kui 2007. aastal, ehk 25,9 %. Personalikulude tõus on 69 575 krooni ja majandamis-

kulude tõus 87 400 krooni.
3. Lagedi RK – planeeritud kulud on
849 348 krooni, mis on 111 306 krooni rohkem kui 2007. aastal. Personalikulude kasv
on 87 301 krooni ja majandamiskulude
kasv 24 005 krooni.
4. Rae kultuurikeskus - planeeritud kulud on 2 226 501 krooni, mis on 347 277
krooni enam kui 2007.a. ehk 18,5 %. Personalikulu kasv on 361 251 krooni (lisandub
1 töötaja ja palgatõus 10%) ja majandamiskulude vähenemine 13 974 krooni.
5. Muuseumid – planeeritud kulud on
103 490 krooni, millest 30 000 krooni on
toetused, 39 990 krooni personalikulu ja
33 500 krooni on muuseumi majandamiskuludeks. Võrreldes 2007.a. on kulud väiksemad 47 689 krooni.
6. Kultuuriüritused - planeeritud kulud
189 115 krooni. 2007.a eelarves oli kasutusel osa 08 108.
7. Seltsitegevus – toetus 10 000 krooni.
2008. aasta eelarves on spordipreemiad planeeritud Sporditegevuse all.
Ringhääling ja kirjastamine – Rae Sõnumite trükkimis- ja levitamise kulud 235
200 krooni. Personalikulud 331 091 krooni
(ajalehe toimetaja kulud olid 2007.a vallavalitsuse personalikulude hulgas)
Usuasutused – planeeritud kulud on
75 000 krooni, mis on 2007.a. kuludest 10
000 krooni võrra suurem.

Haridus
Eelharidus – planeeritud eelhariduse teenuse ostmiseks 6 771 486 krooni (2007.a.
eelarves Hariduse abiteenuste all). Lasteaedade ülalpidamiskulud kokku
27
274 922 krooni, millest personalikulu 15
209 388 krooni, majandamiskulud 11 937
955 krooni ja toetus 127 579 krooni (tasuta
piim). Kasv võrreldes 2007. aasta eelarvega
on 14 566 167 krooni, millest personalikulude kasv on 6 253 788 krooni, majanduskulude kasv on 8 289 800 krooni ja toetuse
kasv 22 579 krooni. 2008.a juunis avatakse
Tõrukese lasteaia filiaal Assakul, augustis saavad valmis lasteaed Õie ja Taaramäe
lasteaia juurdeehitus. Moodustatakse 13 uut
lasteaiarühma. Sellest tulenevalt suurenevad
personali- ja majandamiskulud. Majandamiskulude hulgas on 5,5 miljonit krooni
uute ruumide sisustamiseks.
Teise taseme haridus – kulud kokku 50
955 551 krooni, sellest
Jüri Gümnaasiumi tegevuskulud on
planeeritud 32 349 329 krooni.
Lagedi Põhikooli tegevuskulud on planeeritud 6 892 166 krooni.
Vaida Põhikooli tegevuskulud on planeeritud 7 473 552 krooni.
Teise taseme hariduse teenuse ostmiseks on planeeritud 4 240 504 krooni.
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Personalikulude kasv Jüri Gümnaasiumis
5 667 745 krooni, Lagedi Põhikoolis 1 144
088 krooni, Vaida Põhikoolis 1 281 378 krooni. Majanduskulude kasv Jüri Gümnaasiumis
689 087 krooni, Lagedi Põhikoolis 229 381
krooni ja Vaida Põhikoolis 167 548 krooni.
Hariduse abiteenused – kulud kokku 3
030 660 krooni. Siia kuuluvad:
1. õpilasveo eriliinid – kulu 2 200 000
krooni õpilasvedude teostamiseks vastavalt
volikogu määrusele. Teistes omavalitsustes
päevases õppevormis õppivate laste transpordikulude kompenseerimiseks planeeritud
250 000 krooni.
2. haridusüritused – planeeritud kulu
403 660 krooni haridusürituste kulude katmiseks, abiturientide vastuvõtt, kiitusega
lõpetanud laste ja noorte toetused jms.
Jätkuvalt toetatakse eraldi summadega
hõbeda ja kullaga lõpetajaid ja gümnaasiumi lõpetajat, kes saavutab parima tulemuse
kolme riigieksami punktisummade liitmisel.
Ette on nähtud samuti õpilaste ja õpetajate
toetamine heade tulemuste eest olümpiaadidel ja teistel koolide vahelistel võistlustel.
3. tasuta toit summas 427 000 krooni
Rae valda registreeritud kuid teiste omavalitsuste koolides õppivate koolinoorte koolilõuna jätkuvaks kompenseerimiseks.
Hariduse haldamine 1 296 741 krooni
– valla haridusameti kulud personalile ja
majandamiskulud. Selle kulu all arvestatakse ameti juhataja, noorsootöötaja ja kahe
spetsialisti kulud. Võrreldes 2007. aastaga
on kulud suurenenud 99 733 krooni. Suurenemine personalikuludes on 95 633 krooni
(ameti töötajate palgatõus) ja majandamiskuludes 4 100 krooni.

Sotsiaalne kaitse
Haigete ja puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks on 2008.a. eraldatud 349 788
krooni, millest 281 000 krooni hooldajatoetusteks, 10 800 krooni pimedate laste koolisõidu kompenseerimiseks, 10 000 ravimite
ostmiseks ja 47 988 pimedate abistajatele
palga maksmiseks.
Eakate sotsiaalne kaitse
• Rae Hooldekodu kulud 2 789 277 krooni, millest personalikulu 1 755 374 krooni ja
majandamiskulud 1 033 902 krooni. Võrreldes 2007. aasta eelarvega on personalikulude suurenemine 720 199 krooni (palgatõus
Võrdluseks teistest erinevate suurustega Harjumaa omavalitsustest:
Tallinna Linnavalitsus väljastas 2007.
a. ca 2550 ehitusluba, ca 2300. kasutusluba
Viimsi Vallavalitsus väljastas 2007.a.
440 ehitusluba, 201. kasutusluba
Kiili Vallavalitsus väljastas 2007.a.
244 ehitusluba, 95 kasutusluba
Aegviidu Vallavalitsus väljastas 2007.
a. 8 ehitusluba, 3 kasutusluba
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Illustratsioonid, millelt näha Rae valla arengukiirus:
1. Rahvastiku juurdekasv

K

as teadsid, et Eestis on üle 10000 elanikuga valdasid 01.01.2008 aasta seisuga lisaks
Rae vallale Viimsi vald 14712, Harku vald 10365,
Jõhvi 13302, Türi 11100. Neist 2 viimast said nii
suureks kui linnadega liitusid ümbritsevad vallad.

2. Ehitus ja planeerimistegevus

Võrdluseks teistest erinevate
suurustega Harjumaa
omavalitsustest (dets 2007):
Tallinnas kodanikke396 852
Viimsis kodanikke 14712
Kiilis kodanikke 3853
Aegviidus kodanikke 920
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ja lisatasud õhtu- ja öötöö eest) ja majandamiskulude suurenemine 235 552 krooni.
Kokku suurenevad kulud 29,5 %
• Sotsiaalhoolekandeasutuste teenuste
ostmiseks planeeritud 200 000 krooni, mis
on jäänud 2007.a. tasemele.
• Muu eakate sotsiaalse kaitse kulud 1 160
000 krooni. Siia alla kuuluvad pensionäride
jõulutoetus, ravimite ja prillide toetus, valla
poolt korraldatavate matuste kulud.
Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse
– kulud sotsiaaltoetusteks kohalikust eelarvest, kokku summas 1 570 000 krooni. Põhilised toetused:
1. sünnitoetus, beebipakid, ranitsatoetus,
suurte perede toetus, mitmesugused toetuse
vastavalt korrale ( 1 464 000 krooni)
2. tasuta toit lasteaialastele (70 000 krooni)
3. hooldamine perekonnas 36 000 krooni
Muu sotsiaalne kaitse. s.h. sots. kaitse
alase tegevuse haldamine – planeeritud
kulud 1 542 195 krooni, mis sisaldab sotsiaalameti juhataja, spetsialistide ja kolme
hooldusõe personali ja majandamiskulusid.
Võrreldes 2007. aastaga on majandamiskulud kasvanud 62 700 krooni.
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3. Volikogu ja vallavalitsuse menetletud õigusaktid

KOKKUVÕTE
2008.a. eelarves on tulud regulaarsetest
maksudest, varadelt ning kaupade ja teenuste müügist kokku 164 503 773 krooni,
tegevuskulud 160 234 542 krooni, s.h. suuremahulised investeeringuobjektidega kaasnevaid inventari soetamise kulud 5 500 000
krooni. Seega tulud ületavad sisulisi tegevuskulusid 9 769 231 krooni võrra.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Eelarve on tervikuna avaldatud
valla veebilehel www.rae.ee

Võrdluseks teistest erinevate suurustega Harjumaa omavalitsustest:
Tallinna Linnavalitsus võttis 2007.
a. vastu ca 2300 korraldust, 112.
määrust, Linnavolikogu 309 otsust,
58 määrust
Viimsi Vallavalitsus võttis 2007.a.
vastu 840 korraldust, 80 määrust,
Vallavolikogu 120 otsust, 36
määrust
Kiili Vallavalitsus võttis 2007.a.
vastu 736 korraldust, 21 määrust,
Vallavolikogu 92 otsust, 32 määrust
Aegviidu Vallavalitsus võttis 2007.
a. vastu 123 korraldust, Vallavolikogu 42 otsust, Vallavalitsus ja –volikogu kokku 47 määrust

Ainult üks küsimus
Miks muutis Rae Vallavolikogu
oma 11. detsembri istungil vallavalitsuse neljaliikmeliseks?
Rae vallavanem Raivo Uukkivi: „Tõepoolest niisugune otsus tehti. Ettepaneku
selle otsuse sündimiseks tegi vallavalitsus. Kuni selle otsuseni oli vallavalitsus
kolmeliikmeline. Töö oli küll sujuv, kuid
juhtus sedagi, et mõne korralduse pidime
ümber tegema, sest polnud otsustamisel
arvestanud näiteks mõnda maksuküsimust vms. Seega veel operatiivsema ja
tulemuslikuma töö tegemiseks on otstarbekas kaasata otsuste tegemisse ka valla
rahakoti hoidja. Ettepaneku tegemisele
aitas kaasa ka tõsiasi, et oma veidi üle
aastase tööaja jooksul on Tiit Keerma ennast näidanud väga pädeva finantsistina
ning seega toob ta kindlasti vallavalitsuse

istungitele kaasa uue kvaliteedi. Muide
2006. aastal oli ka valla finantsjuht vallavalitsuse liige, kuid siis me seda soovitud
kvaliteeti ei saavutanud, ilmselt on palju
kinni inimese isikuomadustes ja tahtes.
Varem on olnud vallavalitsusi viieliikmelisi ja seitsmeliikmelisi1 – kasutatud
on ametnike, aga ka koalitsiooniliikmete
esindajate kaasamist. Tänases situatsioonis on neljaliikmeline vallavalitsus sobilik, seda enam, et ühes normaalses koosluses ei pea tegema kompromisse vaid
lahendatakse küsimusi konsensuslikult.
Minu vallavanemaks olemise ajal on vist
kahel korral tulnud kasutada hääletamist,
kõik ülejäänud otsused on sündinud üksmeeles.”
1

Võrdluseks – Tallinna Linnavalitsuses on 7 liiget,
Viimsis 5 liiget ja Aegviidu vallavalitsuses, kus struktuuris on 8,2 töökohta on Vallavalitsuse liikmeid 8
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Jüri Gümnaasiumi õpilasomavalitsus
külastas Harju Maavalitsust
26. novembril toimunud kodanikupäeval külastasid Jüri Gümnaasiumi ÕOVliikmed Harjumaa Maavalitust, mille
käigus tutvuti erinevate valdkondade
asjatoimetuste ja igapäevase tööga.
Päeva lõpus kohtusid kõik õpilased maavanema Värner Lootsmanniga, kes tutvustas
oma tööd, töö ajalugu ja poliitikat
Kuigi esialgu tundus mõte selliselt üritusest igav, siis tegelikult oli see üle ootuste
põnev.
Huvitav oli näha Eesti ja teiste riikide
passe. On vähetõenäoline, et neid elus veel
näha saame.
Üllatusin, kui suur koormus ja vastutus on
maavanemal.
Meeldiv oli ka näha, et kollektiiv oli
seal asutuses väga rõõmsameelne, muljetas
ÕOV-liige Merilyn.
Perekonnaseisuosakonnaga tutvunud õpilased jäid oma käiguga väga rahule, sest avanes suurepärane võimalus näha kohti, mida
igapäevases elus tavainimene näha ei saaks.
Kõige lahedama mälestuse jättis ruum, kus
toimub abielude registreerimine. Pealegi töötavad seal väga vahvad ja toredad inimesed.
Algselt pidin minema rahandusosakonda,
kuid kuna sinna ei pääsenud, sattusin personaliosakonda. Personaliosakonnas oli tegelikult väga huvitav, kuna
sealne töötaja oskas infot anda veidi iga
osakonna kohta, sest tema kaudu satuvad
inimesed sinna tööle. Huvitav oli ka teada saada, et maavalitsusse võib tööle tulla
põhimõtteliselt igaüks, kes on vähemalt

21- aastane, kellel käes keskharidus, Eesti
kodakondsus ja oskab eesti keelt. Ülikooliharidust on vaja ainult mõnes osakonnas
nagu näiteks sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas. Üllatav oli ka, et isegi nii tähtsasse asutusse nagu maavalitsus otsitakse
inimesi tööle töökuulutustega.
Üldmuljena olid töötajad väga sõbralikud
ja toredad ning maavanem jättis väga sümpaatse mulje, võis arvata, et ta on kuivem

ja igavam nagu poliitikud ikka, kuid täitsa
toredat juttu ajas. Kokkuvõttes oli väga huvitav kogemus, arvustas Aveli.
Tore, koolielule vaheldust pakkuv ja kindlasti “silmaringi laiendav” päev oli.
Triin Laas
Jüri Gümnaasiumi 8.A kl õpilane

Lagedi kooli lapsed Vääna mõisas jõuluetendusel

T

eine advendinädal algas Lagedi kooli 2. – 4. klassile Harku vallas Vääna mõisas lustaka jõuluprogrammiga. Õpilased olid kutsutud tegutsema liikuvas etenduses „Rasmuse
ootus ja lootus”. Järgnevalt veidi muljeid ja mõtteid 4. klassi
lastelt.

Rasmus Maipuu: „See oli hästi põnev etendus. Rasmus oli tüdinenud oma emast ja isast ning otsustas minna otsima endale uusi
vanemaid.”
Raiko Keinanen: „Mulle meeldis seda näidendit vaadata. Seal ei
olnud midagi läbi näha, aga aru sai kõigest.”
Hanna Rulli:„ Rasmus leidis kaks isa. Talle ei sobinud kumbki
isa.”
Osvald Izotov: „Mulle meeldis kõik. Aga kõige rohkem meeldis
see, et need võlurinaised tema emaks tahtsid saada.”
Roman Kasak:„ Meile tuli etenduse käigus vastu end Trolliks nimetav naine. Ta pakkus erinevaid valikuid, öeldes, et elus pole ainult
edasi- või tagasiminek, vaid on mitu võimalust.”
Gerli Aikevitšius: „Rasmus käis paljude inimeste juurest läbi, aga
ei leidnud endale vanemaid ja otsustas, et enda ema ja isa on ikka
kõige paremad.”
Elisa Aru:„Kui näidend läbi sai, läksime kõik koos keha kinnitama. Varsti tuli ka jõuluvana. Ta andis igale lapsele näidenditeemalise
lauamängu. Seejärel tutvustati meile Vääna mõisat ja räägiti selle
ajaloost. Väga lustlik oli vankrisõit hobusega. Ka bussiga kojusõit oli
tore: mängisime mänge ja rääkisime põnevaid jutte.”
Kõik lapsed olid arvamusel, et päev oli tore.
Laste arvamused pani kirja Lagedi Põhikooli 4. klassi õpetaja
Külli West
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Lagedi Põhikoolis toimus matemaatikanädal
L

agedi põhikoolis toimus 3. – 7. detsembrini matemaatikanädal, mille
eesmärgiks oli õpilastele näidata matemaatika kui teaduse erinevaid tahke ja
matemaatika seost teiste õppeainetega,
aktiviseerida õpilasi mõtlema ning iseseisvalt uurima ja ülesandeid lahendama.
Igal hommikul pani matemaatikaõpetaja
klassidele välja päevaülesande, mille lahendust ta ootas koolipäeva lõpuks. Peale selle
oli ühel päeval igas vanemas klassis aritmeetikakonkurss, 5. – 6. klassile aga peast
arvutamise võistlus. Toimusid veel viktoriin
„Nuputa” ja suur sudokute lahendamise
võistlus. Nädala naelaks kujunes aga ekskursioon Tallinna Energiakeskusse. Õpilased
pidid selle kohta oma muljeid kirja panema.
Järgnevalt mõned arvamused õpilastelt.
Kuldar Teinmann 9. klassist: „Keskusesse sisenedes oli näha suurt tiibadega paati,
see oli Leonardo da Vinci imepärane lennumasin (kahjuks lennuvõimetu). Keskuses oli
väga palju eksponaate, näiteks neljast uksest
koosnev tuba, kus igast uksest välja vaadates oli kuulda erinevat heli. Kui muidu ma
ei kuule oma kirjutamise häält, siis energiakeskuses avanes selleks võimalus. Tekitasin
liivatormi, tegin laineid ja kuulasin liiva liigutamise häält, olin ultraviolett-toas, väntasin jalgratast nii kaua ja nii suure jõuga, et
televiisor hakkas tööle, st tekitasin elektri
oma väntamisega. Neile, kes veel pole selles

muuseumis käinud, soovitan minna.”
8. klassi õpilane Kristen Aigro:
„Energiakeskuses oli kõige meeldejäävam kosmose-show. Sain teada
väga palju huvitavat: näiteks näidati
Marsi pinda, mida mina polnud varem näinud. Ka teiste planeetide ja
nende kaaslaste kohta sain palju teada: mõnel on palju rauda ja pind nagu
roostetaks, mõnel leidub jälgi veest.
Tähtkujud tundusid samuti väga huvitavad. Hämmastav fakt oli see, et kui
vaadata taevasse ja hoida juuksekarv
silma ees väljasirutatud käes, siis jääb
juuksekarva taha 2000 galaktikat.
Saime keskuses ringi jalutada ja
eksponaate katsuda ning ise katseid tehe.
Huvitav oli näiteks vaadata, kuidas mulle
sobivad kaaslase silmad ja tema näo suurendamine, tore oli teha trenni (jalgrattasõit
– sain ise elektrit teha) ja samal ajal käia
Internetis. Veel meeldisid mulle katsed seebiveega, seebiveest sein. Optikaosakonnas
sain ise proovida paljusid neid asju, mida
füüsikatunnis olen õppinud.
Ekskursioon oli igati põnev.”
Mariin Virolainen 8.klassist: “Ma ei läinud õppekäigule just erilise heameelega, sest
ma ei uskunud, et seal võib huvitav olla. Pean
tõdema, et seal oli VÄGA ja VÄGA huvitav.
Kõige rohkem meeldis, kui meile näidati slide
– show-d ning räägiti planeetitest ja tähtkujudest igasuguseid asju,
näiteks äärmiselt põnev
fakt oli see, et Päikese
sees on temperatuur 15
000 000 kraadi Celsiuse
järgi!
Aeg kulus muuseumis
kiiresti, see on tõeliselt
„maru” koht! Keegi ei

pahanda, kui eksponaate uurid ja katsetad
ning veel kord katsetad, teed ise elektri ja
saad raudkuuli puutudes metalloraga elektrit.
Kui nüüd tohib, siis kiidaksin ka õpetajat,
kes selle koha välja otsis ! SEE OLI TÕELISELT LAHE PÄEV JA KOHT, OLEN
VAIMUSTUSES!”
Edasi veel natuke matemaatikanädala tulemustest.
Kõige aktiivsema päevaülesandelahendaja tiitli pälvis Mariam Tkatš 8. klassist.
Aritmeetikakonkursil sai kõige rohkem
punkte Madis Pertel 8. klassist, Risto Aitsen
oli 6. klassi parim peast arvutaja, „Nuputa”
võistluse võitis 8.klassi võistkond „Marikesed”. Sudoku lahendajaid oli 10. Kõige rohkem punkte kogus 9. klassi õpilane Ragnar
Kruberg.
Matemaatikaõpetaja poolt suur tänu kõigile matemaatikanädalast osavõtjaile. Lootkem, et järgmisel aastal on aktiivseid õpilasi
veelgi rohkem.
Urve Soolepp
Lagedi Põhikooli matemaatikaõpetaja
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Spordiklubi Fortuna noorliikmed.

Jüri kuldkalad selgitasid kõige kuldsema
16. detsembril toimusid Jüri ujulas Rae vallavalitsuse toetusel Spordiklubi Fortuna poolt korraldatud meistrivõistlused
„Jõulustardid“ lestaujumises.
Võistlusel osales kokku ligi kuuskümmend sportlast, kes kõik treenivad Fortuna erinevates osakondades.
Võisteldi neljas vanuserühmas, distantsidel 25 m monolestaga ja
50 m lestadega.
Kõige vanemas kategoorias, 1993 - 1994-ndal sündinud poistest,
esines Jüris treenivatest kõige silmapaistvamalt Martin Siller, kes
saavutas 50 m distantsil 3. koha, jäädes maha võitjast kõigest kolmekümnendik sekundiga. Väga tubli oli Elisabeth Tammiste, kes samas
vanusekategoorias tüdrukutest sai 25 m ujumises esikoha ja oli teine
50 m ujumises.
1995 – 1996-ndal aastal sündinud poistest üllatas kõiki väga eduka

esinemisega Kevin-Henry Johanson, kes võisteldes tugevate konkurentidega saavutas 2. ja 3. koha. 50 meetri ujumises sai medali ka
Karl Veskus, kes saavutas 2. koha.
1997 – 1998-ndal aastal sündinute vanuserühmas esines Jüri lastest
kõige edukamalt noor ja andekas Elin Kornav, kes mõlemal distantsi
läbimisel võitis pronksmedali.
Kõige nooremate seas (1999-ndal aastal ja hiljem sündinud) rõõmustas kõiki Robert Tammoja, võites 25 m distantsi ja saades 3. koha
50 m ujumises.
Samas vanuseklassis tüdrukutest saavutas Pilleriin Saar mõlemal
distantsil 2. ja Kristin Raik 3. koha.
Treeneri arvates läksid võistlused igatepidi korda ja ta loodab, et
alates järgmisest aastast saab nendest võistlustest iga-aastane traditsioon.
Päev varem, 15. detsembril, toimusid Tallinnas
Hilleri nimelised karikavõistlused lestaujumises,
kus kuulutati välja ka aasta parimad allveesportlased. Spordiklubi Fortuna sportlased tunnistati aasta parimateks neljas kategoorias. Parim lestaujuja
oli 8-ndat aastat järjest Nikolai Tover, parim allvee-orienteeruja oli 3-ndat aastat järjest Vladimir
Kunitsõn, parim noor allvee-orienteeruja oli Sergei Telpt ja parima noore allvee-orienteeruja tiitli
neidudest sai Vitalia Telpt.

Aasta parimad: Vitalia Telpt, Nikolai Tover, Vladimir Kunitsõn ja Sergei Telpt.

„Kokkuvõtteks võib öelda, et tänu meie toetajatele firmale Kuup3 ja AS Eraküte on aasta algul
seatud eesmärgid täidetud. Kõik sportlased töötavad juba järgmist aastat silmas pidades. Järgmine
aasta on tähtis selle poolest, et 2008-nda aasta
Euroopa meistrivõistlused allvee-orienteerumises
toimuvad Eestis.
Jüri lastel on ees veebruaris toimuvad Tallinna
meistrivõistlused ja märtsis toimuvad Eesti meistrivõistlused lestaujumises,“ sõnas treener Vladimir Kunitsõn.
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Raha üksi õpetajat kooli ei vii
Alustagem sellest, et püüame selgitada, kes tahab oma elu pühendada rumalate, võõraste laste õpetamisele. Nagu kõigil
elualadel “ei kuku käbi kännust kaugele”.
Tunnustatud pedagoogide lapsed lähevad
sageli vanemate jälgedesse. Nii juhtus see
ka minuga. Juba 4. - 5. aastasena ema antud tunnis viimases pingis joonistamine ei
jätnud teist võimalust. Paljudel noortel tekib
tugev missioonitunne ühe või teise elukutse
suhtes. Ühe näitena võiks tuua pühendunud
emakeele õpetaja Enda Truboki. Siirdunud
esmalt Kehra Keskkoolist maarahvale ligemale, Adaveresse ja sealt aastaks Krimmi
sealse eesti kooli õpilastele eesti keelt õpetama. Väga tõsiseks teguriks õpetaja elukutse
valikul võib olla hea mälestus oma kooliaastate tublidest pedagoogidest. Nii on tuntumate vabariigi koolide õpetajate peres tihti
pea pooled sama kooli endised õpilased.
Tihti saavad aga määravaks üsna juhuslikud
põhjused. Sõbra või sõbranna soovitusel
samasse kooli (ilusam koolimaja, kodule lähemal) minek. Kui Tallinnas olid vaid kolm
erialast kõrgkooli ja laiemas mõttes andis
kõrgharidust vaid Tallinna Pedagoogiline
Instituut siis astusid põhiliselt õpetajate koolitamiseks mõeldud kooli kõik need, kes ei
tahtnud soojast kodust kaugele Tartusse sõita. Pinnapealsetele võib mõju avaldad isegi
kooliruumide soojus ja ilu.
Kuidas noor õpetaja kooli saadi? Üldtuntud oli nõukogude perioodil kohustuslik
suunamine. Riik andis tasuta kõrghariduse
ja kohustas noort tegema tööd kolm aastat riigi poolt määratud töökohal. Linnast
meelitas nii mõnegi maale kohaliku võimu
poolt eraldatav elamispind ja isegi tasuta
kommunaalteenused. Kuna ka nõukogude
perioodil täitusid koolid naisõpetajatega,
otsustas riigivõim võtta käsutusele üsna
drastilise abinõu - maakooli tööle siirdunud
noormees vabanes kohustusest teenida 3 - 4
aastat sundaega kusagil Venemaa avarustes.
Kolme aasta jooksul nüristati vaim ja õpetati selgeks, kuidas püssilukk lahti ja kokku
käib. Tänapäeval vingerdavad noormehed
armeeteenistusest välja vaatamata sellele, et
üheksakuine teenistus toimub mõnekümne
kilomeetri kaugusel kodukohast. Enamikel
juhtudel on tänapäeva noormeestel massiliselt psüühikaga seotud haigused. Tuli
seadus ja algas jaht maakoolidele, mis oleks
väljaspool linnapiire, kuid samas linnakodule võimalikult ligidal. Lagedi Põhikooli
direktorina olin kaadrimuredest prii. Helistasid nii tuttavad kui ka tuttavate tuttavad
isad – emad, et ehk on pojale tööd pakkuda.
Nii tulid meile tööle tänapäeva hariduselus
juhtivatel kohtadel töötavad Märt Hennoste,
Jaanus Betlem, Tõnis Arvisto, Raivo Niidas

ja paljud teised. Ja nüüd, tagasi vaadates,
oleks olnud tõsiselt kahju kui need noormehed oleksid kusagil Siberi avarustel vintpüssiga ringi jooksnud. Poiste kasvatamine
läks kohe märksa kergemaks. Mõnes mõttes
läks juhtimine keerulisemaks, sest tugevad
isiksused tuli kollektiivi sulatada. Kui tekkis
võimalus, keda võtta või keda jätta, siis eelistasime Tallinna Pedagoogilise Instituudi
lõpetanuid Tartu Ülikooli omadele. Ülikoolist tulnutel olid väga tugevad teoreetilised
teadmised, kuid vähesed oskused tööks
lastega. Väga head õpetajad tulid Rakvere,
Tartu ja Haapsalu pedagoogilistest seminaridest. Hinnatud olid päritolult saarlased.
Vanematelt päritud töökus ja visadus teeb
tänapäevalgi saartelt tulnutele head nime.

MIKS EI TAHA NÜÜD PALJUD
ÕPETAJAKS ÕPPINUD KOOLI TÖÖLE
MINNA?

viljatut noomimist ning politseil on niipalju
suuremate sulidega tegemist, et ei jää aega
isegi mõnele põlvepikkusele suitsumehele
kuuesaja kroonist protokolli vormistada.
Hea näide on ka see, et haridusjuhid viisid
võistluse „Suitsuvaba klass“ juba neljandatesse klassidesse. Tuleval aastal vast alustame esimesest klassist? Ja mis peab kool
tegema veel siis kui kõige rohkem probleeme on vallajuhtide või politseinike lastega?
Nende suhtes rangeid meetmeid rakendades,
kirjutab koolijuht alla lahkumisavaldusele.

KUIDAS SAAME ABI 200 000-ST
KROONIST?
Seadusesse on sissekirjutatud sõna ,,maakoolid”, seega löövad esmajoones õitsele
jälle linnadele kõige lähemal asuvad maakoolid. Täpselt sama tulemus, kui noormeeste sõjaväest vabastamisel, ei ole Harjumaal
Viimsi, Jüri, Loo, Lagedi, Tabasalu ja teistel
lähikoolidel tulevikus õpetajate puudust.
Saad raha ja elad linnas edasi. Mis teha aga
nendega, kes vormistasid ennast tööle vaid
pulmade või uue auto ostmiseks raha saamiseks? Kas kool peab sellise juhujooksikuga
kolm aastat maadlema? Kahtlematult on üks
positiivne samm astutud ja ei ole mõttekas
head algatust kohe materdama hakata, küll
aga tuleks kindlalt vastu seista igasugustele katsetele “seadust laiendada, rakendada
tagasiulatava jõuga jne“. Hea näide on siin
meie kõrgkoolide massi ärritus kui ministeerium teatas, et õpilaste arvu pidev vähenemine viib ka üliõpilaste arvu vähenemisele
ja võib osutuda võimlikuks riiklikes kõrgkoolides kõigile üliõpilastele
Tasuta hariduse andmine, kuid kes läheb
siis veel tasulistesse kõrgkoolidesse? Samalaadseid probleeme tekib nüüd kindlasti ka
kahesaja tuhandekroonise toetusega. Vanasõna ütleb: “Päeva kiida õhtul ja naist ..”,
jäägem siis õhtut ootama.
Sven Allan Sagris
Rae valla aukodanik
Kauaaegne koolidirektor

Massimeedia seab esiplaanile töötasu.
Kahtlematult oluline, kuid mitte ainumäärav.
Kes on sihikindlalt omandanud meeldiva
elukutse ei ületähtsusta raha. Tihti saab määravaks hirm tänapäeva kooli ees. Noor õppis
õpetajaks selleks, et anda oma tarkused edasi – õpetada, kuid kuidas õpetada tänapäeva
tavakoolis, kus üks kolmandik koolipingis
istujatest ei ole seni veel aru saanud, miks
nad igal hommikul kooliteele asuvad. Kooli
tuleb tulla, sest vanemad sunnivad. Pealegi
on koolis soe ja valge, kord päevas saab sooja toitu. Lõbustada saab aga ennast sellega,
et segada tundi, ajada õpetaja närvi ja näidata kõigile, kes on klassi tõelised juhid. Üle
igasuguse piiri on mindud nn ahistamise teemaga. Kui paned tublile poisile tunnustavalt
käe õlale, võid järgmisel päeval leida kõmulehest loo, kuidas sa ahistasid õpilast. Naisõpetaja kummardus õpilase töölaua kohale,
et teda juhendada ja peagi lugesime lehest,
kuidas ühe eliitkooli õpetaja oma rindadega õpilast ahistas. On meeldiv, et praegune
haridusminister lubab selles suunas midagi
ette võtta. Ise mäletan tänutundega, kuidas
köster mulle laulutunnis viiulipoognaga pähe koputas. Või
oli Tootsi võitlus köstriga üks
tõelise sadismi näitajaid? Võimalik, et tuhandest õpetajast
- IT tugiisikule (0,5 ametikohta) ja
ühel on sadistlikud kalduvu  arvutiõpetajale (0,5 ametikohta)
sed. Kes aga kaitseb õpetajat?
- eripedagoogile
Enamasti eelistavad kooliju- logopeedile
hid kõrvale vaadata, sest äkki
jääb kool ilma kallitest paket- söökla köögitöölisele
takendest. Kooli hoolekogud
eksisteerivad enamikel juhtuTäpsem info:
del paberil või tegelevad maTelefonidel 622 4200, 521 1983 Fax 622 4203
jandusküsimustega, alaealiste
www.jyri.edu.ee kool@jyri.edu.ee
asjade komisjon harrastab

Jüri Gümnaasium pakub tööd
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Soome 90
4. detsembril toimus meie koolis kogu vabariigi koolidevaheline üritus „Soome 90”.
Ürituse eesmärgiks oli Soome Vabariigi 90nda iseseisvuspäeva tähistamine. Üritusest
võtsid osa Soome Instituudi juhataja Jaana Vasama, Mart Ummelas Vikerraadiost, Tallinna
Ülikooli Põhjamaade kateedri tudengid koos
õppejõudude Annekatrin Kaivapalu ja Karola
Velbergiga. Lisaks nendele ka soome keelt õppivad õpilased Jüri Gümnaasiumist, Lilleküla
Gümnaasiumist ja Loo Keskkoolist.
Üritusest osavõtjaid tervitas aulas meeldiv kohviaroom ja küpsetiste magus lõhn.
Kooliõpilased pakkusid soomepäraseid küpsetisi. Eriti vahvad olid Soomemaa kujuga
piparkoogid, need olid valmistatud Tallinna

Ülikooli õppejõud Tiina Shöderman. Lisaks
kohvi nautimisele saime vaadata nii Vabariiklikku näitust „ Sinasõbraks Soomega”
kui ka Jüri Gümnaasiumi tutvustavat videot.
Üritus „Soome 90” algas Jüri Gümnaasiumi õppealajuhataja Esta Hio sõnavõtuga.
Peale seda esitasid Jüri Gümnaasiumi soome
keele õppijad kaks laulu: „Toivotaan, toivotaan” ja „Soovidemaa-muusika”. Lauljaid
saatis koolibänd J-Crash. Meeleolukatele
lauludele järgnes Soome Instituudi juhataja
Jaana Vasama loeng eesti ja soome traditsioonidest ning kultuuride sarnasustest – erinevustest. Loo Keskkooli õpilased esitasid
humoorika luuletuse soomlase olemusest.
Ka Lilleküla Gümnaasiumil oli etteasteks
valitud laul: „Oi aegu ammuseid”. Lõpetuseks lõbustasid publikut anekdootidega
soomlaste maneeridest Tallinna Ülikooli
Põhjamaade keelte kateedris soome keelt
õppivad tudengid. Neid juhendasid õppejõud Kaivapalu ja Velberg.
Sellele järgnes Tallinna Ülikooli tudengite koostatud Soome teemaline viktoriin.

Küsiti nii Soome rahvaarvu kui ka 2006.
aasta Eurovisiooni võitjat ja palju muudki
Soomega seonduvat. Soome keele õppijatel
oli võimalus üksteisega lähemalt tuttavaks
saada ja koos küsimustele vastuseid mõelda. Parimatele oli auhinnaks raamatud, kuid
kõigile viktoriinist osavõtjaile kingiti Tallinna Ülikooli logoga harilik pliiats. Kingitusi
said ka teised üritusest osavõtjad tänuks osalemise eest. Mart Ummelas Vikerraadiost
rääkis teemal: „Miks on kasulik õppida soome keelt?”.
Üritus „Soome 90” tõi kokku erinevatest
koolidest soome keele õppijad, kellega sai
vahetada kogemusi, muljeid ja sobitada tutvust. Samuti avardasid esitlused silmaringi.
Jüri Gümnaasiumi õpilaste arvates oli üritus
igati õnnestunud ja meeleolukas. Noored on
ühisel arvamusel, et ka tulevikus võiks korraldada samalaadseid üritusi, mis süvendaks
koolidevahelisi sidemeid.
Marjaana Järv
Jüri Gümnaasium 12. B

Lagedi kooli õpilased said
osa laste- ja noortefilmide
festivalist Just Film

24. novembrist kuni 1. detsembrini toimus Tallinnas Pimedate Ööde Filmifestivali
raames laste- ja noortefilmide festival Just
Film. Lagedi Põhikoolist käis 29. novembril
suur bussitäis 3. – 6. klassi õpilasi vaatamas
Norra filmi “Trigger”. See film räägib peremehe poolt halvasti koheldud ja surma mõistetud hobusest ning 11-aastasest Alisest ja
tema vanaisast. Alisel õnnestub läbi raskete
katsumuste päästa hobuse elu ja jõuda oma
vanaisa sügavama mõistmiseni. Film on südamlik ja põnev ning meeldis lastele.
30. novembril vaatasid vanemad õpilased
Lõuna – Korea filmi “Dasepo vallatud tüdrukud”, mis oli oodatust teistsugusem, kuid
andis mõtlemisainet kultuuri- ja seisuseerinevuste, noorte olemuse, inimestevaheliste
suhete keerukuse üle.
Mariina Paesalu
Lagedi Põhikooli emakeeleõpetaja
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Muljeid Lagedi Põhi- Rae Huvialakooli
kooli jõulukontserdist talvekontsert
L

agedi Põhikooli õpilastel on traditsiooniks saanud anda
kolm korda aastas mahukas kontsert: isade- ja emadepäeva ning jõulude puhul.
2007. a pooleteisetunnisel jõulukontserdil esinesid tantsutüdrukud, poiste- ja tütarlastekoor, ansamblid, mängiti klaverit ja flööti;
kandvaim osa oli nooril näitlejail. Vaatajad said kaasa elada kahele
lavastusele: need olid “Pöial –Liisi” ning “Rehepapp ja näärisokk”.
Pärast kontserti nõustus rühm lapsevanemaid kõnelema oma muljetest. Vestlusringi tuli ka kolm aastat tagasi Lagedi kooli lõpetanud neiu.
Kaire Maal: “Oli väga tore üritus, ilus, armas. Kontserdi sissejuhatus oli õnnestunud, poistekoorist jäi sügav mulje, Pöial – Liisi osatäitja hääl meeldis väga, mõlemat näidendit mängiti hästi.”
Terje ja Gedeminas Aikevitšius:” Oli ilus pidu.Tuleb tänusõnad
öelda huvijuht Liisi Vesselovile, kes oskab lapsi avada, panna nad
suurepäraselt mängima. Jätkake samas vaimus!”

12. detsembril andisd Rae Huvialakooli väikesed ja suuremad õpilased kena talvekontserdi Jüri Gümnaasiumi aulas.
Konsert algas tantsu ja liikumisrühmade lustakate ettekannetega.
Seejärel näitasid õpilased oma pillimänguoskuseid. Esitati nii Tšaikovski, Mozarti kui ka Urmas Sisaski loomingut. Võimsa lõppakordi
kontserdile andis Innar Tumm esitades elektrikitarril Metallica loo
”Fade to black”.
Kooli fuajees sai
tutvuda Rae Huvialakooli kunstiosakonna
õpilaste tööde näitusega.

Innar Tumm esitamas Metallica lugu
”Fade to black”.

Margit ja Randar Aigro:”Kontserdid muutuvad järjest paremaks.
On tunda tugev töö, mis tehtud näidendite, eriti “Rehepapi ja näärisoku” ettevalmistamisel. Kahju, et kooli lava ja saal on väikesed nii
esinejate kui pealtvaatajate jaoks.
Nii sellelt kui varasematelt kontsertidelt jäi meelde flöödimängija
Riste Kaaret: ta esineb hingestatult.”
Agne ja Kaarin Sander:”Näidendite kõrval võlusid tantsutüdrukud. Märkimist väärib, et esinejail olid kõigil väga head, sobivad
kostüümid. 1. klass oli näidendis väga tore. Suurte ja väikeste laste
koosesinemine on nii lahe. Etendused lähevad iga korraga paremaks.
Meeldis õpetajate laulmine “
Merike ja Viktor Virolainen:”Kõik esinemised vaimustasid. Liisi
Vesselov on juhendajana väga tubli, 8. klassi tüdrukud on suurepärased, lausa valmis näitlejad. Lastevanemate jaoks oli see kindlasti
mugav, et jõulupidu toimus seekord korraga väikestele ja suurtele.
See tekitas ka ühe pere tunde. Poistekoor oli suurepärane. Tasub kiita
lauluõpetajat ja muusikaõpetajat Silja Tammeleht. Täna meenus endine muusikaõpetaja Kersti Mägi. Tema tegi samuti head tööd.”
Kai Lasn:” Kooli saal oli ilusasti kaunistatud, sobis hästi kontserdiga kokku. Meeldis, et enne kontserti sai osta õpilasomavalitsuse
poolt tehtud kooli ajalehte Jõgi Jutustab. Hea, et toolidele olid pandud kavalehed. Õhtu juhid oleks võinud rohkem esinemist tutvustada,
sest kõik ei mahtunud istuma ja seisjail polnud kavalehti. Kontserdi
algusosast jäi meelde regilaul, mille esitusele kaasati publik
“Pöial-Liisit” nägin teist korda. Esimene kord oli nädal tagasi väikeste laste peol. Nüüd tundus see näidend veel parem. Küll mulle
meeldisid mutt ja konnad. Kuulsin, et “Rehepapp ja näärisokk” õnnestus nii heaks muuta lühikese aja jooksul – kahe nädalaga. Tüdrukud on väga hakkajad. “Rehepappi ja näärisokku” võiks veel kuskil
esitada, mõnele teisele koolile näiteks.”
Kõnelejate arvamused pani kirja
Mariina Paesalu

6. kl tantsurühm esitamas vana seltskonnatantsu ”Matlot”.

Mari-Liis Kopp esitamas lugu ”Poisid ritta”.

jaanuar 2008

ÜRITUSED

RAE SÕNUMID • 23

Rae valla väikeste ja suurte
jõulupeod
Rae valla suurte perede jõulupidu toimus 13. detsembril. Peo naelana astus laste ette lavale ehtne
kloun, kes näitas, kuidas teha klounitrikke ja kuidas
sõita üherattalise jalgrattaga, puhus õhupalle ja meelitas lapsi lavale esinema. Nalja sai tõesti palju ja põnev
klounietendus aitas jõuluvana ootamise aega lõbusalt lühendada. Iga laps sai lahkelt jõuluvanalt priske
kommipaki ja selleks piisas vaid ühest luuletusest või
laulukesest pere kõikide laste kohta.

Päkapikud klounietendust jägimas.

Päkapikupreili jõuluvanale luuletust lugemas.

18. detsembril toimus Rae Kultuurikeskuses
valla eakate jõulupidu. Avasõnad andis edasi
sotsiaalameti juhataja Ülle Parmas ning pidulisi
oli tervitama tulnud vallavanem Raivo Uukkivi
ja Memme-taadi klubi president Elvira Luur.
Meeleolu lõid lauluansambel Lustilised ning
kollektiiv Kuldne Õhtupäike. Tantsuks esinesid Henn Rebane ja Boris Lehtlaan ning silmailu pakkusid võistlustantsuklubi Royal tantsulapsed. Ilusaid jõulusoove käis isiklikult edasi
andmas ka Saku Sofi ning otse loomulikult ei
puudunud peolt väga oodatud jõuluvana.

Saku Sofi elulisi õpetussõnu jagamas.

Jõulupakki lunastamas.

Kloun ja tema väikesed ”abilised”.

Boris Lehtlaan ja Henn Rebane tantsuhoogu üles kütmas.
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TURVALISUS

Ülevaade G4S patrullekipaažide tegevusest

K

uritegevuse ennetamiseks vallavalitsuse tellimusel regulaarselt patrullivad G4S Eesti ekipaažid edastavad
tuvastatud õigusrikkumiste kohta operatiivselt teavet politseile.
Ajavahemikul 01.12 - 31.12.2007. a G4S
patrullide poolt registreeritud olulisemad
juhtumid:

Erakorralised sündmused
• 25. detsembril põrkasid Vaida Tartu maanteel kokku kaks sõiduautot. Autodes viibinud inimestest kolm said raskemaid ja
kaks kergemaid vigastusi. Ekipaaž kutsus
kohale kiirabi, kes tegeles vigastatutega.
Avarii põhjuste väljaselgitamisega tegeles
kohapeal politsei. Katkised autod viis puksiirabi minema, maha jäid ainult klaasikillud ja väiksemad tükid autode juppe. Kell
16.57 oli avarii tagajärjed likvideeritud ja
normaalne liiklus maanteel taastatud.
• 27. detsembril avastas ekipaaž Vaida-Suursoo teel metsas kellegi poolt improviseeritud lasketiiru, kuhu oli paigaldatud ka
märklaud. Nn lasketiiru vahetus läheduses
avastas ekipaaž kolme tüüpi padrunikesti. Umbes kell 22.08 kostis ka sealt poolt
mitmeid püssipauke, mida patrull uurima
suundus, kuid sinnajõudmise ajaks ei olnud seal enam kedagi. Patrull teavitas asjast politseid ja kell 02.00 saabus kohale
välijuht, kes tegi padrunikestadest pilti ja
võttis need endaga kaasa.

Avalik kord

• 22. detsembril märkas ekipaaž ,kuidas
kamp noormehi üritasid Vaidas, Vana-Tartu maanteel liiklusmärke maa seest välja
tirida. Märganud patrullautot jäi tegu siiski tegemata. Ekipaaži turvatöötaja pidas
noormeeste auto kinni ja tegi autosolijatele
asjakohase märkuse.
• 22. detsembril märkas ekipaaž Aruküla tee
ühe maja juures 8 liikmelist joobes seltskonda. Patrull edastas info, kes tuli kohale
ja kontrollisid isikuid.
• 22. detsembril teatati ekipaažile, et Aruküla

teel asuva maja ühest korterist kostub valju
muusikat. Ekipaaž edastas info politseile,
kes käis valju muusika kuulajaid korrale
kutsumas.
• 23. detsembril teatati ekipaažile, et Kasemäe teel asuva maja ühest korterist kostub
valju muusikat. Ekipaaž edastas info politseile, kes käis kohal ja lahendas probleemi.
• 23. detsembril teatati ekipaažile, et Ehituse
tänaval asuva maja ühest korteri kuulavad
joobes isikud valjult muusikat ja lärmavad.
Ekipaažile korteriust ei avatud, misjärel
edastas ekipaaž info politseile, kuid neil ei
olnud parasjagu võimalik kohale tulla.
• 23. detsembril paluti ekipaažil sõita VanaTartu maanteele, kus teine ekipaaž vajas
abi. Patrulli saabudes selgus, et ekipaaži
poole oli pöördunud noormees, kes oli oma
tuttavale naisterahvale suurema summa
raha laenanud ning raha tagasi küsides oli
naisterahvas oma vanematest meesterahvastest sõbrad kokku kutsunud. Asjaolude
selgitamiseks kutsus ekipaaž välja politsei,
kes asja uurimise üle võttis.
• 25. detsembril kaklesid kaks alkoholijoobes kodanikku Vaida ühel tänaval. Mehed
lahutati ja saadeti patrulli poolt laiali.
• 30. detsembril helistas patrullile kodanik,
kes teatas, et keegi teostab Rae vallal omavolilist raiet. Info edastati politseile, kes
tegeleb asjaga edasi.
Viimasel ajal on patrull märganud alevikus
hulgaliselt hulkuvaid koeri, kes jooksevad
vabalt ringi.

Muud sündmused
• 5. detsembril märkas patrull, et Tervise poe
kõrval ei põle kaks tänavavalgustit.
• 5. detsembril märkas ekipaaž Vana-Tartu
mnt ja Aiamaa tee ristis lpikali lükatud iiklusmärk, mille ekipaaž tagasi püsti tõstis.
• 5. detsembril saabus ekipaažile saabus
info, et Aaviku tee ühe maja hoovi väravad
on lahti ning koer on aiast tänavale jooksnud. Naabriga väitel viibis koeraomanik

POLITSEITEATED

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED

• 3. detsembri öösel varastati Rae vallas
Peetri külas Tartu maanteel ehitussoojakust tööriistu. Kahju on 46 100 krooni.
• 7. detsembril varastati Vaidas asuvast
saunast jope koos mobiiltelefoniga, tekitatud kahju on selgitamisel.
• 13 - 17. detsembri vahel varastati
Lehmja külas kahelt poolhaagiselt rattad
kokku 10 tk. Kahju on 74 250 krooni.
• 20. detsembril varastati Patika külas ehitusobjektilt tellingud. Kahju on
50 000 krooni.
• 21. detsembril varastati Peetri külas
ehitusobjektilt elektrikaabel, tekitatud
kahju on selgitamisel.
• 29. detsembril varastati Järvekülas ehitusobjektilt tööriistu ja ehitusmaterjale.
Kahju on 42 940 krooni.
• 30. detsembril varastati Aruvalla külas kütusemahutid koos diiselkütusega.
Kahju on 22 000 krooni.

• 6. detsember - Suur-Sõjamäe tänaval
põles aiamaja;
• 11. detsember - põles Kosejõe koolkodu;
• 13. detsember - Roosipõõsa tee 7 päästeti kass; Jüris, Aruküla tee 9 põles prügikast;
• 18. detsember - Tallinna ringteel Lagedi lähistel toimus autoavarii;
• 22. detsember - Tallinna ringteel. Kurna lähistel toimus autoavarii;
• 23. detsember - põles elumaja Arukülas
Jaama tn 8; Tallinna ringteel likvideeriti
õlireostus;
• 24. detsember - Tallinn-Tartu mnt 20.
kilomeetril toimus autoavarii;
• 26. detsember - Vaidas toimus autoavarii;
• 29. detsember - Tallinn-Tartu mnt 18.
kilomeetril põles auto;
• 30. detsember - Tallinn-Tartu mnt,
Mõigus toimus autoavarii.

haiglas ning kedagi rohkem majas ei ole.
Ekipaaž toimetas koera tagasi aeda ning
sulges aiaväravad.
• 7. detsembril helistas kodanik Suve tänavalt ning teatas, et üks oli kihutanud tema
maja juurest ohtlikult mööda ja arvatavasti
on juht ebakaines olekus. Ekipaaž leidis
nimetatud sõiduauto, mis oli maast välja
ulatuva kaevuluugi otsa sõitnud. Sõiduki
aken oli lahti ja võtmed olid autol ees, kuid
kedagi masinas ei olnud. Info edastati politseile.
• 15. detsembril helistas politsei ekipaažile
ja palus minna vaatama Tiigi tänaval asuva maja ühte korterisse, kus väidetavalt
viibib lärmakas seltskond. Ekipaaž palus
seltskonnal arvestada hilise kellaajaga ja
tagada öörahu, mida ka tehti.
• 17. detsembril märkas patrull Patikal Jõekääru teel seisvat veoautot, millel on juba
osa juppe küljest ära viidud/varastatud.
Info olukorra kohta edastati politseile.
• 19. detsembril avastas ekipaaž, et Pargi
tänavale on paigaldatud maapealne voolukapp, kuid puudu on voolukapi klaas.
• 20. detsembril rallitas Vaida vahel ringi
sõiduauto. Ekipaaž edastas info rallitaja
kohta politseile.
• 22. detsembril märkas patrull, et Vana-Tartu maanteel oli kiirusepiirangut tähistav
liiklusmärk valesse suunda keeratud; patrulli keeras märgi õigesse suunda.
• 28. detsembril sõitis Pildiküla bensiinijaama Lukoil tagusel teel kraavi veoauto.
Kannatanuid ei olnud. Puksiirauto abil
saadi veok kraavist välja.
G 4S üld num b er 1911
Jüri ekip aaž 5332 6318
Vaid a ekip aaz 5332 6316

Inimlikud politseinikud
Eelmise aasta 4. detsembril peatasin
Patikal oma auto tagakihutava politseiauto tulede vilkumise märguande peale.
Peatumise hetkel kaotas mu auto juhitavuse.
Saanud aru, et mu auto on katki, pakkusid politseinikud Kadi Kuuseoja ja
Anu Metsaorg mulle lahkelt abi. Tulede vilkudes sõitsime Vaida Põhikooli,
politseinikud aitasid toidukonteinerid
autost maha tõsta, võtsid Lagedi kooli
toidud enda autosse ja viisid kohale.
Austatud politseinik Kadi Kuuseoja, aitäh abi eest ja selle eest, et mind
üldse kinni pidasite, hoidmaks ära kõige
hullema, mis oleks võinud juhtuda, sest
minu autolt kukkus ära paralleelvarras.
Päikest
Heinar Kannimäe
Rae valla koolide söögivedaja
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Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane? WiFi ebastabiilne?

Vali WiMAX-internet!
Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

0 kr, kuutasu alates 275 kr

Lisainformatsiooni jagame lahkesti tel.
520 1201 või kodulehel www.nanny.ee
Kandideerimiseks palume saata CV e-maili
aadressile info@nanny.ee või postiaadressil
Nanny Services OÜ Pronksi 3, 10124 Tallinn

Jüri Spordihoone pakub tööd

KORISTAJALE.

H2O

Otsime kohusetundlikke ja puhtust armastavaid töötajaid, kes sooviksid töötada koduabilisena meie firmas.
Omalt poolt pakume väljaõpet ja sõbralikku kollektiivi.
Pakume töötasu tunnitasu alusel ning tulemuspalka vastavalt töötulemustele.

H2O

Pakume tööd KODUABILISTELE

H2O

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee
Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!

H2O Haldusteenuste OÜ
pakub tööd

KORISTAJATELE
Objekt asub Jüris.
Töö-aeg:
õhtusel ajal ca 4h E-R
päevasel ajal ca 8h E-R
Lisainfo tel: 5818 9566
terje@h2o.ee
www.info@h2o.ee

Seoses tootmise avamisega Jüris
pakume tööd

Töötasu kokkuleppel.

abitöölistele ja spetsialistidele
lihaümbertöötlemise tsehhi.

Info telefonil 521 3893.

Lisainfo tel. 661 6800, 507 6473
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VARIA

HERTA MEOS			
LINDA ŠENTŠEVA		
ILSE SEPP			
HEIKKI BERENDSEN		
AINO NIINEPUU		
LAINE KASK			
ASTA KESKÜLA		
TATJANA NIKITINA		
AINO LINK			
ALFRED OJAMÄE		
ADELE HAMM			
SALME MOOR			
LINDA VIHUL			
JAANUS RANDOJA		
ERICH HEINAMÄGI		
NIINA SEREBRJANNIKOVA
MIHHAIL RODNIKOV		
JAN GANZEN			
AINO RUUL			
ANNA RÄTTEL		
GALINA ANDREJEVA		
AINO RÄTTEL			
ANTS SUUREKIVI		
UNO KÖSTER			
ERMINA NÕMM		
IJA HLEBOSOLOVA		
MAIMU SÄINAST		
SIRJE KUURBERG		
ÜLLE MEINER			
JAAN MIITER			
GALINA KULL			
VALVE SOMANN		
ANU MÄNNASTE		
AINO TAMM			
ENDEL TARIKAS		
PEETER SOIDLA		
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70
70
70
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70
65
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Angela Virak 56 640 991
66 84 700
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Ville Värk

51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

KUULUTUSED
Teostame puude raiet, okste ja võsa
lõikust, muru niitmist ja teisi haljastuse
hooldusega seotud töid.
Info tel. 5563 7666.
Firma osutab Teile transporditeenust, Citroen Jumper 1500 kg + haagis 2000 kg. Rahvusvaheline vedu, Citroen Jumper 1500 kg.
Lisainformatsioon tel. 5666 6681.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Telefon 502 9075.

Novembrikuus
registreeritud surmad:
1. Vaike Viljarand
2. Õie Villo
3. Eino Peipsi

Rae Sõnumid
Väljaandja:
		
		
Trükikoda:
Toimetaja:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Kujundaja: Katrin Põdra, katrin@vali.ee, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.
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ELME Trans OÜ Renditalitus
Tõstukid (Denka, Sky-Man, Haulotte),
Haagised (Respo), Ehitusseadmete rent.
Ekskavaator JCB 4CX. Roksonitööd (610 2262)
Mõistlikud hinnad.
Võimalus tellitud varustuse objektile saabumine.
Pidevalt täendav seadmete park.
Alati teile abivalmis!
11712, Kopli 103,Tallinn
610 - 20 45
Tel:
GSM: 555 86 492
610 - 22 22
Fax:
E-mail: renditalitus@bsr.ee
www.elmetrans.ee

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