


Hea valija!
Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel tuleb iga-
ühel meist langetada kaalukas otsus. Laual on valik valla 
tulevikust, kuid laiemalt sellestki, millises Eestis soovi-
me elada, millises Eestis kasvavad meie lapsed. On teada, 
et iseäranis kohalikke probleeme ei lahendata ideoloogi-
liselt, kuigi seda vahel nii paista lastakse. Tegelikult ei ole 
ühtegi lasteaeda ega kooli ega muudki võimalik ehitada 
liberaalselt või konservatiivselt. Küll aga on avatult ja ini-
mestest hoolivalt võimalik käituda nii Rae vallas kui ka 
Eesti riigis. Seepärast kandideerimegi neil valimistel ja 
loodame Sinu häälele. Loodame Sinule, kes Sa soovid, et 
Rae vallas tõstetaks uuesti ausse avatud suhtumine ja ko-
heldaks võrdselt hoolivalt kõiki inimesi, sõltumata soost, 
vanusest, jõukusest ja rahvusest.

Me ei luni Sinu häält, et valitseda järgmised neli aastat 
Sinu eest ja Sinu asemel. Me küsime Sinu toetust, et juh-
tida Rae valla tegevust Sinuga koos. Me oleme kindlalt 
seda meelt, et valla kodanik on tähtis alati, mitte ainult 
kord nelja aasta jooksul.  

Usume, et tänane Rae valla valija on tark ja oskab ana-
lüüsida, et ta ei lase end pimestada osavast propagandast, 
mida Rae Sõnumite toimetuse kaudu osavalt juhitakse. 

2017. aasta valimised on märgilised sellegi tõttu, et 
täiskasvanud poliittehnoloogid Toompeal on otsustanud 
sekkuda meie laste lapsepõlve ja ärgitanud noori vali-
ma. Loodan, et noored valijad suudavad säilitada külma 
pea ega lase endaga manipuleerida kolmandatel isikutel. 
Usun, et ausam on jätta valimata kui valida kedagi käsu 
korras või “tungival” soovitusel. Loodan, et eakad valijad 
ei lase end haneks tõmmata majast majja käivatel hak-
kajatel abimeestel, kes “aitavad” läbi viia e-hääletamist.

Hea valija! Enne valiku langetamist süvene – siis ei 
kordu neli aastat tagasi juhtunu, kus võimu võtsid kor-
ruptsioonisüüdistusega kohtualused, kes mõni päev pä-
rast valimisi lõplikult süüdi mõisteti. Ära ole pinnapeal-
ne ja ära ole ükskõikne!

Raivo Uukkivi, SDE Rae osakonna juht
ja esinumber SDE nimekirjas

Rae valda
riigigümnaasium

Oli aasta 2013, kohalikud va-
limised tulemas ning kõik 
erakonnad ametis oma sõnu-
mi levitamisega. Kõneks võeti 
kõikvõimalikke teemasid. Tea-
dagi on alati üks olulisemaid 
haridus. Kuna haridusteema 
kätkeb lisaks pragmaatilisele 
vaatenurgale tugevat emotsio-
naalset poolt, ei julgeta prob-
leemidest pahatihti rääkida, 
sest lahendused ei pruugi kõigi-
le meeltmööda olla. 2013. aasta 
valimistel tulime välja mõttega 
tuua Rae valda riigigümnaa-
sium. Meie oponendid Reformi-
erakonnast ja IRL-ist hakkasid 
meid ründama ja, nagu ikka, 
võtsid appi hirmutamise – väit-
sid tõemeeli, et sotsiaaldemo-
kraadid tahavad kaotada Jüri 
gümnaasiumi. 

Ühel koolivõrguga seotud 
Geomedia uuringu tutvustusse-
minaril (14.12.2015) said kõik 
osalejad haridus- ja teadus-
ministeeriumi esindaja suust 
kuulda, et üks sobivamaid koh-
ti riigigümnaasiumile on Rae 
vald, kuid paraku sõdib valla 
juhtkond riigigümnaasiumi 
vastu. Kirjutasin kohe volikogu-
le pöördumise, milles kutsusin 
vallajuhte kaine peaga mõtlema. 
Ei saa ju head mõtet, kindlaid 
töökohti ja riigiinvesteeringut 
üle parda heita vaid sellepärast, 
et teema oli oponendi valimis-
programmi üks põhisõnumeid. 
Hoidsime selle teema pidevalt 
sooja ning lõpuks jää murdus 
– saadi aru, et mõistliku asja 
vastu pole mõtet sõdida. 2016. 
aasta märtsiistungil andis vo-
likogu vallavalitsusele volituse 
asuda läbirääkimistele riigi-
gümnaasiumi asutamiseks ja 
rajamiseks. 2016 suvel allkir-
jastati ministeeriumiga koos-
tööprotokoll ja seega olime lu-
batu kaitsmisel astunud tubli 
sammu edasi. Kurb on siiski, 
et asjaga venitati kolm aastat 
põhjusel, et mõtte toetamisega 
oleks tunnistatud: oponentidel 
oli õigus. Praegu tuleb öelda, et 
rõõm asjade edenemise üle oli 
ennatlik – „tänu“ kolmeaasta-
sele mitte-midagi-tegemisele 
võib Rae vald suurinvesteerin-
gust üldse ilma jääda.

“Me oleme nüüd olukorras, 
kus oleme jõudmas lõpule 
riigigümnaasiumite 
programmiga, ja mitmete 
kallinemistega oleme 
nende koolide puhul, kes 
on nimekirja lõppu jäänud, 
mõtlemas sellele, kas meil 
raha jätkub või ei jätku,” 
selgitas Küttis

(„Harju Elu“ 9.03.2017 Jüri riigi-
gümnaasium küsimärgi all)

Kokkuvõtteks peab nentima, et kui 
Rae vallas oleks kiiresti reageeri-
tud ja tehtud nii, nagu 2013. aas-
tal soovitasime, oleks maja võinud 
hakata juba valmis saama. Seega 
oleme praegu sisuliselt samas olu-
korras nagu 2013. a valimiste eel. 
Kuid pange hoolega tähele, kelle 
valimislubadustesse riigigümnaa-
siumi rajamine seekord tuleb.

SDE 2013. a valimisprogrammis 
oli kirjas: …toetame igati riigi-
gümnaasiumi rajamist Rae valda. 
Laiendame Jüri põhikooli ja huvi-
alakooli gümnaasiumist vabane-
vate ruumide arvel.

Ja juba 2016. aasta majandus-
aasta aruandes on lugeda, et ka tei-
sed poliitilised osapooled on suut-
nud oma ego maha suruda ning 
nõustuvad, et tegelikult oli SDE-l 
õigus ning on ülimalt mõistlik ra-
jada Rae valda riigigümnaasium. 
Majandusaasta aruandest loeme: 
Rae valla gümnaasiumiealistele 
õpilastele gümnaasiumikohtade 
tagamiseks on riigigümnaasiumi 
rajamine Rae valda hädavajalik 
ning lisaks on see oluline, et või-
maldada vabanevate ruumide ar-
velt piisavalt põhikoolikohti Jüri 
piirkonnas.

Meie teeme jätkuvalt kõik, et 
see suurinvesteering valda tuleks, 
ja seekord lubame rohkemgi. 
Mitte ainult riigigümnaasiumi, 
vaid sellega koos ka spordihoo-
net, mida ühele koolile ju vaja 
on. Ülimalt rumal on mõelda, et 
ca 500 lisaõpilast saaks oma õp-
pekava täita olemasoleva spordi-
hoone toel.

Moel või teisel – riigigüm-
naasium Rae valda tuleb! 
Kindlalt siis kui meie seda protses-
si juhime!

Inimeste usaldamine
loob eeldused

tuntavaks arenguks
Volikogu liik-
mena olen vii-
mastel aastatel 
näinud, kuhu 
viib ja mida 
põhjustab olu-
kord, kus valla 
juhtkond ei 
usalda kogu-
konna eest-
vedajaid ning 
teeb neile põh-
jendamatuid 
takistusi. Selli-
ne olukord on 
üsna tavaline 
juhul, kui need 
k o g u k o n n a 
aktiivsed liik-
med ei kuulu 
„õigesse“ sõp-
rusringi. See 
tekitab teotah-
telistes inimestes põhjendatud pahameelt, peagi nad loo-
buvad kogukonna eestvedajaks olemast ning pühenduvad 
teisele valdkonnale. Niisugune asjade käik on mõõtmatult 
kahjulik kogu valla arengule ja ei tohi mingil juhul jätkuda. 
Kohalikku algatust ja ettevõtlikkust tuleb igal juhul toetada 
ning aktiivseid inimesi julgustada. Algatusvõime ja tegut-
semistahe näitavad kogukonna tugevust.

Oleme tulevaks valitsemisperioodiks kavandanud val-
lajuhtimisse sisse viia kaasava eelarve põhimõtte. See on 
mitmes omavalitsuses elanike poolt väga hästi vastu võe-
tud. Kahjuks pole sellest seni midagi soovitud kuulda Rae 
vallas. Meie aga oleme kindlalt seda meelt, et kodanikke 
tuleb oluliselt rohkem usaldada. Usaldus tõstab teotahet ja 
annab inimestele jõudu panustada kodukohta ning seeläbi 
kogu valla arengusse. Paljud piirkonnad, külad ja alevikud 
on koostanud arengukava, mida järjepidevalt uuendatak-
se ning mille loomisele on kümned inimesed pühendanud 
hulga tunde oma ajast. Kahjuks pole need dokumendid 
tänaseni leidnud sisulist väljundit valla tasandil. Seisame 
selle eest, et valla arengu hüvanguks võetaks kuulda kõi-
ki häid mõtteid, sõltumata nende esitajast. Meie soovime 
vallavalitsemisse sisuliselt kaasata ettevõtjad, kodaniku-
ühendused, küla- ja alevikuseltsid, korteriühistud, mitte-
tulundusühingud.

Seega, kõik algab usaldusest. Kaasaegne vallavalitsus 
peab oluliselt rohkem usaldama kogukonda ja inimesi. 
Küla- ja asumiseltsidele tuleb anda kohapealsetes asjades 
enam otsustusõigust ning rohkem rahalisi vahendeid piir-
konna elu edendamiseks. Loomulikult peab usaldusega 
kaasas käima selgus nii rahaasjades kui ka ülesannetes. On 
aeg kujundada Rae vallast nüüdisaegne põhjamaise valit-
semiskultuuriga omavalitsus!

Krister Parbo, volikogu liige.
Number valimistel on 157.

Vallavanem – kas konkursiga
või erakonna tagatoa kaudu?

Niisugune küsimus tekib valimis-
te ajal sageli, on aegade jooksul 
tekkinud ka Rae vallas. On näh-
tud tuliseid konkursiga tegevju-
hivalimise toetajaid, kel võimu 
juurde saades on valu üle läinud. 
Kõige parem näide kursimuutjast 
on tänane Rae vallavolikogu esi-
mees. Küsimusele saab vastata 
kaheti: võib konkursiga, võib ka 
tagatoa kaudu. Mõlemal juhul on 
võimalus eksida või õnnestuda 
50:50. Sealjuures loevad veel pal-
jud kõrvaltingimused, mitte ai-
nult kandidaadi isikuomadused.

Vaatame asja lähemalt. Valla-
vanem on asutuse juht, kes peab 
seda juhtima iga päev. Vald on 
üsna keeruline institutsioon, sest 
toimingud hõlmavad eri valdkondi ning juht peaks neis kõigis orientee-
ruma. Oponendid võivad küsida, miks – piisab, kui töötajad on päde-
vad. Vallavanem ongi vaid suur juht, kes koordineerib, esineb, esindab. 
Tõepoolest, nii saab küsida juhul, kui avalikust teenistusest ja selle juh-
timisest palju ei tea. 

Loomulikult on vallavalitsuses oma struktuur ja seal töötavad ini-
mesed, kel on vastav haridus. Seega, ideaalolukorras ei saakski mida-
gi valesti minna. Ideaalolukorda tuleb ette aga harva. Näidet pole vaja 
kaugelt otsida. Rae valla näitel saab öelda, et olukord on ideaalsest kau-
gel. 2010. aastal lõhuti normaalne juhtimisstruktuur lõplikult. Ametite 
juhid, kes olid oma ala asjatundjad, kaotati. Sellega koos kadus kõikides 
valdkondades elementaarne vastutus. Juhi rolli täidavad abivallavane-
mad, aga nemad on paraku sootuks teise ala inimesed, kellel puuduvad 
vajalikud teadmised, tihti ka tahe. Nad on paika pandud poliitilise ehk 
tagatoa otsusega, mitte spetsialistina. Kui selles olukorras oleks pädev 
vallavanem, siis võiks asjast veel asja saada. Paraku on meie näite pu-
hul ka sellel ametikohal inimene, kes paika saanud sootuks juhuslikult 
ning kellel oli sellest tööst ettekujutus vaid ühes pisikeses segmendis. 
Aga mis siis viga on, inimene õpib ja saab kogemusi? Jälle hea küsimus. 
Kõrvaltvaataja alati viga ei näe. Kes avalikku teenistust ei tunne, see 
ei hakkagi nägema. Linte ju lõigatakse, lasteaedu ja koole avatakse… 
Siiski, viga on küll. Linti lõikama on õpitud, ja seda osatakse kohali-
kus meedias ka päris hästi kajastada. Isegi sibulavahendus tuleb välja. 
Ometi on viimasel ajal tehtud vead (kas kogenematusest või hoolima-
tusest) läinud maksumaksjale otseselt ja tõestatult maksma vähemalt 
paar miljonit lisaeurot. Peale selle need kulud, mis tekivad kaudselt 
ning millest mõned võivad ilmsiks tulla alles tulevikus ja tekitada suuri 
ning ootamatuid kulutusi valla eelarvessegi. 

Eelnevat teades võib öelda, et igal juhul on vallale kasulik spetsialis-
tist tegevjuht. Samas võib ka see spetsialist saada paika pandud n-ö ta-
gatoa kaudu. Vallale tuleks kasuks seegi, kui poliitilisi ametikohti üldse 
ei oleks, ka allasutustes. Ilmselt Rae vallas ja ka teistes Tallinna „kuldse 
ringi“ valdades tegevjuhti aga konkursi korras ei valita. Mitte kunagi. 
Seega jääb vaid üks võimalus – kasutada neid, kellel on kohaliku valija 
toetus ning samal ajal ka teadmised ja kogemus.

Rae valla puhul on see variant võimalik. Meie kandidaadil on nii 
teadmised kui ka kogemus. Vaja on valija toetust. Selle saamiseks loo-
dame Sinule, hea valija. Anna meile oma toetus ja meie anname Sul-
le vallavanema, kellel on magistrikraadid, vallajuhikogemus aastast 
2004 ning kes Rae valla kodanikuna on valda juhtinud rohkem kui 
viis aastat.

Meie kandidaat vallajuhi kohale on Raivo Uukkivi, tegudemees!
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Rae valla aukodanikud usuvad sotsiaaldemokraate
2017. aasta kohalikel valimistel osaleb Sot-
siaaldemokraatliku Erakonna ridades kaks 
Rae valla auväärset kodanikku, kes oma te-
gemistega on ära teeninud valla kõrgeima 
tunnustuse – nad on nimetatud Rae valla 
aukodanikuks. Ja seda ajal, mil see tiitel 
anti veel elutöö eest, mitte lojaalsuse eest 
võimuritele. Loetledes meeste saavutusi, 
saab nentida, et ütlus „kes teeb, see jõuab“ 
on täiesti omal kohal.

Johannes Tõrs (Tõrre Juss)
Aukodanik aastast 1999

Mees, kelle teod peaksid olema
talletatud ajalooõpikutesse

ja kuuluma kooliprogrammi.

Juss on Saaremaa mees, kelle elutee juba 
enne Rae valla territooriumil ankrusse heit-
mist on olnud nii pöörane, et sellest saaks 
kirjutada mitu raamatut. Ta on olnud nii 
kraanajuht kui meremees, nii restauraator 
kui akrobaat, laulumees ja tubli perepea. 
Rae vallas on temas välja löönud ajaloo-
uurija ja -talletaja. Ta on loonud erakordse 
muuseumi, mille sarnast teist annab otsida. 
Muuseum on juba avamise (24.06.1994) 
hetkest loonud positiivset kuvandit nii Rae 
vallale kui ka Lagedi alevikule.

Muuseumisse saab sisse üle Jussi enda kä-
tega rajatud silla.
Ka kõik, mis Leiva jõe ja Pirita jõe vaheli-
sele territooriumile jääb, on teinud Johan-
nes koos oma pere ja sõpradega

Juss meenutab, kuidas sai alguse mõte 
muuseumi rajamiseks: 1988. a 20. oktoob-
ril, umbes kella viie paiku öösel pani keegi 
– oli see vanajumal ise, või olid need min-
gid tundmatud jõud – mulle peale kohus-
tuse rajada siia muuseum. Järgmisel hom-
mikul  ütlesin abikaasale: “Lähme otsime 
selle koha üles!” Oli külm oktoobrikuu, kui 
me esimest korda siia tulime, mul oli süles 
väike tütar… Ja leidsimegi selle koha üles. 
See park siin, kus kasvas 48 puud, oli täie-
likult risustatud ja naine ütles: “Lähme siit 
ruttu minema, siin kasvavad ju ainult nõ-
gesed!“

Kahe nädala pärast oli mul selge, mida 
ma tegema pean. Mati Pätsi abiga saime 
Kanadast Voldemar Pätsi tütardelt mõned 
maja pildid, mille järgi Urmas Arike tegi 
projekti. Seejärel alustasime maja ehita-
mist. 

Ametlikult avati terves Euroopas ainu-
laadseks kuulutatud Vabadusvõitluse Muu-
seum 1994. aasta võidupühal, 23. juunil. 

Muuseumi pargis kasvavad lisaks roh-
kem kui sajale puu- ja põõsaliigile ka Ees-
ti omaaegsete ja tänaste tuntud isikute 
poolt istutatud tammed. Järgides üleskut-
set „Istutame vabariigi sünnipäevaks 100 
tamme”, on meil Eesti Vabadusvõitluse 
Muuseumi territooriumil tänaseks mulda 
pandud 120 tamme.

Juss on ettenägemise võimega mees. Eesti 
100 sünnipäevaks tammikute rajamisega 
alustas tema kohe pärast muuseumi ava-
mist, täna on ta jõudnud 120 tammeni, 
milliste istutajad on olnud tuntud inimesed 
üle maailma.

Tõrsi algatusel korraldatakse muuseumis 
mälestusüritusi, näidislahinguid, tähtpäe-
vade pidulikku tähistamist, loenguid, kon-
verentse jmt. Samuti leiavad seal aset kõik-
võimalikud kogukonna ettevõtmised. 

Johannes Tõrs on olnud valla ajalehe Rae 
Sõnumid aktiivne kirjasaatja ning raamatu 
„Rünnak“ (ilm 2009) koostaja. Eesti Vaba-
dussõja ainetel koostatud raamatus on ära 
trükitud ka Tõrsi kirjutatud näidend „Rün-
nak“, mis esietendus Rae valla 140. aasta 
juubeli peol 2006. aastal.

Johannes Tõrs on olnud kõva spordi-

mees ning spordi propageerija, täna tuntud 
ka laulumehena. Ta laulab Tallinna Eesti 
Meestelaulu Seltsi meeskooris ning lööb 
agaralt kaasa kohalikus ansamblis Kuldne 
Õhtupäike. 

Tõrre Jussi tegemisi on märgatud kõikjal, 
talle on kuhjaga omistatud tiitleid ja auni-
metusi. Lisaks Rae valla aukodaniku tiitlile 
on Jussi kontos Harju maakonna aukoda-
niku oma aastast 2010. Teda on autasus-
tatud 19 medaliga, sealhulgas on EV presi-
dent Lennart Meri andnud talle Kotkaristi 
Hõberisti medali, Soome president Tarja 
Halonen Soome Valge Roosi rüütelkonna 
medali (2003), Euroopa Sõjaveteranide 
Ühenduse president Jacgnes Derivier kuld-
medali (2003). Talle on omistatud muidki 
tiitleid rohkem kui siia lehte mahub. Lisaks 
on Juss Harju I Lionsklubi liige. 

Kogu eelkirjeldatud  tegevuse kõrvalt on 
Johannes Tõrs koos abikaasa Tiiuga osali-
sed Tallinna Loomaaia arendamisel. Nende 
ehitatud on palkmaja Triinu Tare, mis avati 
1989. aastal toidukohana. 1994. aastal ehi-
tas ta tare juurde tuuleveski (pukktuuliku). 
Kokku on Juss koos abikaasaga ehitanud 
aastate jooksul loomaaeda kaheksa müügi-
kohta.

Jääb vaid nõustuda Rein Langiga, kes 
3. juunil 2014, kui laulupeotuli tegi peatu-
se Vabadusvõitluse Muuseumis, kinnitas: 
Tõrre Juss on kõige suurem isamaaline 
mees.

Peeter Böckler
Aukodanik aastast 2004

Peeter Böckler elab tänase Rae valla ter-
ritooriumil alates 1980. aastast, kui talle, 
tollase Ranna sovhoosi peaenergeetikule 
pakuti Vaida sovhoosi direktori asetäitja 
kohta. Peeter on alati olnud tehnikahuvili-
ne. Nii tegeles ta innukalt ratsionaliseeri-
misega, aga juhendas ka noori tehnikahu-
vilisi, arendades kardisporti. Tema käe all 
saavutati nii kõrge tase, et teistel polnud 
pjedestaalile asja. On nooruses ka ise olnud 
tubli auto- ja motosportlane ning tegutse-
nud kohtunikuna. Siiani aitab ta agaralt 
kaasa Rae valla motokrossientusiastide te-
gemistele.

Praeguse Rae valla mõistes on Vaida 
alevik Peeter Böcklerile tänu võlgu, 
et suures erastamise-omastamise 
tuhinas ei lastud erastada Vaida sov-
hoosi kontorihoonet. Erastamine oli 
1994. aastal vaid direktori – kes sov-
hoosimajanduse kokkutõmbamise 
ajal oligi Peeter – allkirja kaugusel. 
Peeter jäi endale kindlaks ning jättis 
erastada soovija pika ninaga. Tänu 
Peetri otsusekindlusele on praegu 
olemas Vaida keskuse hoone koos 
raamatukogu ja perearsti ruumide-
ga. Peeter teeb kõik, et hoonet laien-
dada ning anda talle veelgi avaram ja 
avalikum funktsioon.

 

Peeter on olnud MTÜ Rae Tuletõrje- ja 
Päästeseltsi asutamise algataja ning on 
alustala siiani. Ta osaleb tänaseni pääste-
sündmustel, samas koolitab ka noori. Selts 
on Rae valla koolides ja lasteaedades sage 
külaline ning usutavasti andnud noortele 
tõuke võtta omaks harjumusi, millest tule-
vikus tõuseb tulu meie kõigi turvalisusele. 

Muu ennetustöö seas on selts koostanud 
ja välja andnud igale kooliastmele õpiku 
„Kaitse end ja aita teist“, aga ka infoma-
terjale õnnetusjuhtumite vältimiseks. Re-
gulaarseks on saanud kodude tuleohutus-
kontroll.

Peetri südameasjaks on koolitada lapsi 
päästeküsimustes. Nii viiakse tema eest-
võtmisel läbi Rae valla haridusasutustes 
regulaarseid päästeõppuseid kus lapsed 
saavad ise käe külge panna.

Peeter tunneb suurt huvi kohaliku ajaloo 
vastu. Ta on koostanud ja välja andnud 32 
raamatut, praegu on teoksil järgmine, „155 
aastat Vaida kooli“. Raamat valmib Vaida 
kooli aastapäeva pidulikuks tähistamiseks 
2018. a oktoobris. Viimase paari aasta töö 
viljana on tal ette näidata raamat Eestis ise-
tehtud traktoritest ja Harju rajooni spordi-
veteranide bibliograafiline leksikon aastatest 
1940-1991. Valmis on saanud ka rohkete pil-
tidega raamat Vaida sovhoosist (1967-1994).

Peeter on ka tunnustatud koduloouurija 
ning andnud välja hulgaliselt raamatuid 
(tal endalgi läheb number sassi)

Peeter on aktiivselt tegutsenud kohalikus 
poliitikas ning olnud paaris varasemaski 
koosseisus Rae valla volikogu liige; osaleb 
juba aastaid ühe olulisema komisjoni, ma-
janduskomisjoni töös. On kuulunud kolme 
ELVESO nõukogu koosseisu. 

 Viimastel aastatel pole Rae vallas olnud 
ühtki ettevõtmist, kus poleks kohal foto-
graaf Peeter Böcklerit. Samuti on ta heate-
gevusklubi Lions LC Harju I president ning 
olnud klubi enam kui 20-aastase ajaloo väl-
tel kolmel korral ka selle president.

 Peeter Böckler elab ja tegutseb põhimõt-
tel „Kus viga näed laita, seal tule ja aita!“, 
taunides suhtumist „Kui viga näed laita, 
tule aita laita!“. See on ka põhjus, miks au-
väärne vallakodanik soovib volikokku pää-
seda – praegu on Rae vallas palju vigu, mil-
le kõrvaldamisel on vaja Peetri kogemusi.
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1. Spordirajatis talispordi 
harrastamiseks aastaring-
selt

2. Küla Rae vallas
3. Manuaalne toode
4. Transpordi infrastruktuur, 

mis asub osaliselt Rae val-
las

5. Vajalik elukutse
6. Objekt, millele reformiera-

kond vastu võitles
7. Ulmeline transpordi object
8. Küla Rae vallas
9. Loodud millegi koos har-

rastamiseks
10. Tegevus, mis viis kaks re-

formierakondlast kohtu 
alla ja süüdimõistmiseni

11. Küla Rae vallas
12. Spordirajatis Rae vallas
13. Naaberomavalitsus
14. Likvideeritav struktuur
15. Kauplustekett. Esindatud 

ka Rae vallas
16. Rae valla Lasteaed
17. Koht kust saab hankida 

isekasvatatud tooteid
18. Eesti suurim kitsesõber
19. Küla Rae vallas

Ristsõna Loositakse välja 2 edasi-tagasi laevapiletit Soome, üks aasta tasu-
ta treeninguid Mikata Judokoolis, 3x50 kg kartuleid otse Rae valla 
põllult, õhtusöök Kivi talus, trükisooje raamatuid Rae vallast.

Vastus saata raivo@rae.ee või SMS-ina nr-ile 5019575. Vastu-
sesse lisada vastaja nimi ja kontakt ning auhind, mille loosis soovi-
takse osaleda. Vastamise viimane päev on 04.11.2017.



Vallavanem alates aastast 2004
Intervjuu vallavanemakandidaadi Raivo Uukkiviga

Oled SDE nimekirja vallavanema-
kandidaat. Miks just sina?

Selle üle on varemgi arutletud, rohkem 
2002. aasta valimistel. Järgmisel kolmel 
valimisel pole nimekirjasiseselt vaidlusi ol-
nud, sest olin tegevvallavanem 2005, 2009 
ja 2013 valimiste eel. Seega on nimekirjas 
olijad mind usaldanud. Olen tegevvallava-
nem praegugi, seega on vastus sama. Lisaks 
olen SDE Rae osakonna esimees, ja üld-
juhul on kohalik juht ikka oma nimekirja 
kandidaat. Lähiminevik on küll näidanud, 
et kui võimalus avaneb, siis ei julgeta vas-
tutust võtta. Mina julgesin selle sammu as-
tuda Rae vallas 2004. aastal ja ei kõhkle ka 
nüüd, sest praegu on vallavalitsuses vaat et 
sama palju segadust kui toona. Segadus ja 
ebapädevus valla tegevust koordineerivas 
institutsioonis kandub üle kõikidesse te-
gemistesse ning lõpuks väljendub rahalise 
ressursi ebamõistlikus kasutamises. Saime 
segaduse likvideerimisega ja korra loomise-
ga  hakkama 2004, saaksime ka nüüd. Mui-
dugi on meil nimekirjas teisigi, kes ilmselt 
saaksid selles ametis hakkama ning teeksid 
tööd südamega.

Millised on vallavanema kui tegev-
juhi väljakutsed?  

Vallajuhi ülesanded on seaduse mõistes 
ikka samad. Teisalt, eri aegadel on ülesan-
nete lõikes täiesti erinevad rõhuasetused ja 
isesugused lahendamist vajavad küsimu-
sed. Vallaõiguste taastamise järel oli väga 
suur osa omandireformil – tagastamine, 
erastamine, likvideerimine, munitsipali-
seerimine jms. 

Käesoleva sajandi esimese kümnendi 
märksõna Rae vallas oli plahvatuslik aren-
dussurve. Sellega kaasnes esimeses, pabe-
ril arendamise faasis üks süsteemne viga: 
puudus üldplaneering ehk suur pilt. Rae 
vallana tuntud piirkond on ilmselt Eesti 
parima logistilise asukohaga ala läbi ajaloo, 
on praegugi. Just siia on soovitud rajada 
tehnokülasid ja luua elupiirkondi. Seda kõi-
ke tehti kiirkorras, detailplaneeringu kau-
pa, ja nii juhtuski, et teed-trassid kavandati 
detailplaneeringu mahus, kuid puudus üle-
vaade sellest kust need peaksid kulgema 
väljaspool arendusala piire. Niisugused 
olulised momendid seataksegi paika üld-
planeeringuga. Planeeringualad asusid üks-
teisest eemal, vahepealsetel paikkondadel 
puudus tulevikupilt. Tollane vallavalitsus 
läks arendajate survega kaasa ning hakkas 
planeeringuid kehtestama kohaliku kanali-
satsiooni- ja veevarustuslahendusega, mis 
oli halvim variant üldse. Loomulikult mitte 
arendajale, kes pärast planeeringu elluvii-
mist ju piirkonnast lahkus. 2004 tõmbasi-
me sellisele lähenemisele otsustavalt kriip-

su peale, alustasime reovee kogumist ja 
suunamist Tallinna puhastusseadmetesse. 
Samaaegselt tõime valda Ülemiste vee. See 
muidugi ei meeldinud arendajatele, kellele 
ühiskanalisatsiooniga liitumine tähendas 
lisakulu. Nüüd ei tuleks enam keegi selle 
pealegi, et sooviks Peetri piirkonnas rajada 
kanalisatsiooni kohaliku mahutiga kas iga-
le majale või siis majade grupile. Ei kujuta 
ju keegi ette, et suures alevikus oleks kõige 
nähtavam sõiduk lokaalsetest süsteemidest 
heitvett ammutav paakauto. Nii oligi aastail 
2004-2006 kõige kuumem teema  veema-
janduse tänapäevaseks korraldamine.   

Teine põletav valdkond on alati olnud teed 
ja nende korrashoid. Kui veevarustuse ja heit-
veega seonduv vaieldi selgeks eelkõige aren-
dajatega, siis teedega seotud mured jäid mit-
mes piirkonnas elanike kanda, sest arendaja 
oli moel või teisel juba lahkunud, kui problee-
mid ilmnesid. „Heaks“ näiteks on Suurekivi 
arendusala Peetris ja Andrekse Karla külas.

2009 tuli päevakorda jalakäijate ohutu 
liiklemine ning alustati kergliiklusteede ra-
jamisega. Samuti tõusetusid Tallinna külje 
all elementaarsed probleemid ühistrans-
pordi korraldusel.

Kõik nimetatud kriisid on tänaseks ena-
masti ületatud või ületamisel. On üks mure, 
millega alates 2004. aastast on kindlasti pi-
danud kokku puutuma kõik vallavalitsused 
– lasteaia- ja koolikohtade nappus. Kind-
lasti saab sellest proovikivi ka järgmisele 
vallavalitsusele.

Tahtsingi küsida, millised prooviki-
vid sinu arvates ootavad vallavane-
mat pärast 2017. aasta valimisi?

Jätkan samast kohast, kus eelmise vastu-
sega lõpetasin. Olen realist, samas ka aus 
ning seetõttu ei saa ma lubada, et lasteaia- 
ja koolikohtade probleem võluväel kaob. 
Mäletatavasti lubas üks meie konkuren-
terakond eelmistel valimistel likvideerida 
kohtade vajaku 2014. aasta lõpuks. Tõesta-
sime juba siis, et nad blufivad, kuid lubadus 
oli nii ilus, ja 2013 oktoobrist detsembrini 
2014 ju küllalt aeg.  Tundub, et valijad astu-
sid neile üles seatud püünisesse ja jäid us-
kuma. Elu näitas, et vähemalt kahe 120-ko-
halise lasteaia jagu lapsi jäi ikka kohata. 
Teisisõnu, 2013 valimistel Reformierakond 
Rae vallas valetas. Tänaseks on vajak veel-
gi suurem, ja seda vaatamata lisandunud 
lasteaedadele. Selles võidujooksus ei saagi 
vald tavavõtetega võita, sest igal aastal li-
sandub vastsündinuid 400 ümber. Buumi 
ajal asusime lasteaiakohtade probleemi la-
hendama kahel moel. Neist üks – sotsiaalse 
osalustasu korjamine arendajailt – on käi-
gus tänagi (mõnele oma sõpruskonda kuu-
luvale arendajale tehakse küll erandeid) ja 
eks see aita kindlasti olukorda leevendada. 
Teine, mida juurutama hakkasime, oli ko-
hustus arendajale mitte maksta sotsiaalset 
osalust, vaid ehitada arendusalale lasteaed. 
Mitme arendajaga oligi selline leping sõl-
mitud, kuid masu nullis need. Loomulikult 
saab sellisest lähenemisest rääkida vaid 
suuremate elamisühikutega arenduste pu-
hul.

Teine proovikivi on koolid. Kuulutatakse 
küll, et põhikoolikohti on rohkem kui vaja, 
kuid see on matemaatiline illusioon. Tege-
likult ju hakatakse uut kooli üldjuhul täit-
ma esimesest kooliastmest, ja ülemisse otsa 
jõuavad nad mitme aasta jooksul. Seega, nt 
äsja avatud Järveküla alatäituvus tulebki 
just sellest. Nagu eelpool mainisin, on meil 
aastas umbes 400 sündi. Kui neile lisan-
dub rändest veel samaealisi, siis seitsme 
aasta pärast läheb esimesse klassi 17 klassi 
jagu lapsi. Praegu on meil põhikoolides 12 
esimest klassi. Tegelikult on teada, et juba 
tänavu on I klassi ealisi 407. See tähendab, 
et meil peaks järgmise kooli projekt juba 
valmis olema ja hange käsil, et hiljemalt 
ülejärgmisel õppeaastal avada kolme klas-
sikomplektiga põhikool. On ka üks valla 
rahakotti säästev võimalus, mida tänane 
võimuliit jäärapäiselt tõrjus – tuua valda 
riigigümnaasium ning teha praeguses Jüri 
koolis ruumi põhikoolile. Siin on kindlasti 
oluline ministeeriumiga suhteid siluda ning 
riigigümnaasiumi asjus kokku leppida. On 
ilmselge, et tänane vallajuhtkond selleks 
suuteline ei ole olnud.

Kolmas tähtis ülesanne on vallamaja sees 
asjad jälle korda saada. Seal on nii palju 

segadust, et leheruumist jääb kõige üleslu-
gemisel väheks. Põhiline on selgitada, mis 
on ja mis ei ole omavalitsuse kohustus, ning 
keskenduda sellele osale, mis on. Samuti 
tuleb lõpetada raiskamine, mis on seotud 
ilmselgelt pealiskaudse suhtumisega oma 
ülesannetesse, ja kindlasti tuleb lõpetada 
vargus vallakodanike tagant. Olgu see ot-
sene maksumaksja raha oma taskusse aja-
mine või valla vara kantimine läbi variisi-
kute. Kindlasti lõpeb “sõbralike” arendajate 
erikohtlemine ja muu selline, mis mahub 
mõiste korruptsioon alla.

Mida kavatsed muuta koolieelses 
hariduses?

Me kavatseme lõpetada vallaraha raiska-
mise. Nt mudilase toetus on raiskamine. 
Ütlesime seda siis kui ta kehtestati ja üt-
leme tänagi, eriti kui täna on oma reegleid 
muutnud seaduseandjagi. Mudilasetoetu-
sega püütakse noori peresid ära osta, tege-
likult on vallal kohustus tagada lasteaiako-
had, mis rahvaarvult kiires kasvus olevates 
omavalitsustes on pea võimatu. Seega on 
riik andnud seadusliku suunise turule tek-
kinud paralleelstruktuurile ehk lastehoiule 
tasumise osas. Seega tuleb täita seadust ja 
tasuda neile vanematele, kellele kohta las-
teaias pole, lastehoiu kasutamise eest. Ja 
mitte raisata selleks mõeldud vahendeid 
lihtsalt laiali külvates. Meie oleme tõsiselt 
arvutanud ja arutanud ning tuleme noorte-
le peredele appi ning tagame nende lastele 
lasteaias tasuta toitlustamise. See on oluli-
ne tugi noore pere eelarvesse.

Viimased seitse aastat on sotsiaal-
meedias pidevalt ületanud uudise-
künnist volikogu revisjonikomisjoni 
ümber käiv trall. Mis selle taga on?

Siin on vastus selge. Komisjonile on süs-
teemselt jalga ette pandud ja volikogu esi-
mehe tasemel takistatud tööd. Iseenesest 
töötegemist ju segada ei saa, küll aga saab 
eri nippidega pidurdada töö tulemuse voli-
kogu menetlusse jõudmist ja selles ametli-
ku seisukoha kujundamist. Miks seda tehti, 
ei tea. Pealegi on Rae vallas jõutud sellisele 
astmele, et revisjonikomisjoni juhtis voli-
kogu esimees ise. Üldistatult öeldes: kont-
rollitav kontrollis ennast. See pretsedent 
jäi ajavahemikku 2010-2013. Viimasel pe-
rioodil anti komisjon oponentide juhtida. 
Esimesena oli see austav ülesanne minul. 
Kontrollisime spordikeskuse tegevust, 
koostasime akti, esitasime menetlusse. 
Ja ei võetud. Seepeale loobusin kohast ja 
esimeheks sai Indrek Uuemaa. Jälle tehti 
tööd, uuriti arenduslepinguid, jõuti aktini, 
kuid sedagi ei võetud menetlusse. Uuemaa 
tegi oma tööd liiga hästi, jõudis asjadele lii-
ga lähedale, ning teda umbusaldati. Pärast 
seda mustas volikogu esimees teda eri ka-
nalites, nii kuidas jõudis. Seega süsteemne 
vastutöötamine ning samas pooltõdedest ja 
täisvaledest lookas retoorika meedias (kah-

juks ka valla teabelehes) – põhjendamaks, 
et komisjon ei saa hakkama. Mage, aga see 
näitab, et midagi varjati ja kardeti selle ava-
likuks tulekut.

Oli siis midagi varjata?
Ei oskagi täpselt öelda. Ilmselt oli. Mõ-

nedki teemad on ju valguse kätte jõudnud. 
Riigikontroll andis hävitava löögi vallava-
nema ja abivallavanema autokasutusele ja 
tõi välja omastatud summa. Rahandusmi-
nisteerium hindas hanketegevust ning tõi 
seal ridamisi korruptsiooniohtlikke han-
keid, kus tehti kõik, et tagada „õigete“ pak-
kujate võit.

Augustikuu Rae Sõnumites sarjas 
volikogu esimees komisjoni tegevust. 
Miks selle kõrval teise poole seisu-
kohta ei olnud?

Nagu juba ütlesin, volikogu esimees ka-
sutas komisjoni tegevuse halvustamiseks 
kõiki võimalusi. Püüdsin vastulauseks le-
hes ruumi saada, kuid toimetaja keeldus 
avaldamast. Siit koorub veel üks oluline asi, 
mis pärast valimisi tuleb kiiresti ära teha – 
muuta Rae Sõnumid propagandalehest aja-
kirjandusväljaandeks.

Kas vallavanemaks võib saada iga-
üks?

Hea küsimus. Rae valla näitel alates aas-
tast 2010 saab vastata, et võib küll. Tõsi-
semalt rääkides on see laiem probleem. 
Praegu on kehtestatud nõuded mitmele 
ametikohale, mis struktuuris on vallavane-
mast allpool. Nõudeid vallavanemale pole, 
ei hariduses, kogemuses ega milleski muus. 
Nii et vallavanemaks võib saada tõepoolest 
igaüks. Sama kehtib ju ka ministrite ja Rii-
gikogu liikmete puhul. Kui rahvalt mandaa-
di saad, siis oledki sobilik.  

Samas, kogemuse ja hariduseta valla-
vanem ei pruugi iseenesest halb olla. Kui 
ta tahab ja suudab süsteemi endale sel-
geks teha, on kõik hästi. Kui ei, siis läheb 
nii nagu Rae vallas alates 2010 jaanuarist. 
Paljud vallad on aru saanud, et mõistlik on 
palgata tegevjuht konkursi kaudu. Milline 
valik on õigem, raske öelda. Eks igas oma-
valitsuses tehakse need otsused isemoodi.

Kuidas sinu endaga oli aastal 2004? 
Polnud ju sinulgi avaliku teenistuse 
kogemust.

Nii oli jah. Mul oli inseneri kõrgharidus 
ja suure ettevõtte juhtimise kogemus, nt 
Tallinna Vesi AS-ist, ning rahvusvahelise 
omanikeringiga ettevõtte juhtimise koge-
mus AS-ist Tallinna Prügila. Mõlemad olid 
servapidi Tallinna linnaga koos. Tõsi, ava-
liku teenistusega ma otseselt kokku puutu-
nud ei olnud. Nii nagu ettevõtlusest tulnud 
inimesed tavaliselt, ei suutnud ka mina 
alguses harjuda otsustamisahelate pikku-
sega. Samas, kui oskad lugeda ja saad aru 
õigusaktidest ning tahad ennast arendada, 
siis pole hullu. Mina kaitsesin 2008. aastal 
vallavanema töö kõrvalt sotsiaalteaduste 

magistrikraadi haldusjuhtimises ning see-
ga sain kogemusele lisaks ka teoreetilised 
teadmised. 

Sulle on ette heidetud otsekohest 
sõnakasutust. Mida sellest arvad?

Mõni aeg tagasi küsis minult sedasama 
ajaleht Sõnumitooja. Pean möönma, et 
elukogemus on mind õpetanud käima otse-
teid ja rääkima asjast. Olen aru saanud, et 
lihtsatest asjadest paljusõnaliselt rääkijad 
ei saa tihti ise teemast aru ja arvavad, et ka 
kuulaja ei mõista. Siis tekibki huvitav olu-
kord, kus selgitaja teeb ennast lihtsalt lol-
liks. Seega tuleb asjadest rääkida lühidalt ja 
täpselt. Minu puhul on tõesti kritiseeritud 
ka mu sõnakasutust. Kui kritiseerijad aga 
süvenevad, pole selles hullu midagi. Kind-
lasti ei kavatse ma oma otsekohest tegutse-
mismalli muuta tulevikuski.

Eelmisel korral välistas SDE nime-
kiri koostöö Reformierakonnaga. 
Kuidas tänavu on, kellega pärast va-
limisi koostööd teete, kellega mitte?

Eelmisel korral oli asi selge. 2010. aas-
tal reetis Reformierakond meid, lõi meile 
kui partneritele noa selga. Oletasime, et 
reetmisega tehti algust juba valimiste ajal. 
Tõestust küll ei olnud. Nüüd on Agu Laius 
k.a augustikuu Rae Sõnumites kinnitanud, 
et meie oletus vastas tõele. Seega, partner, 
kes reetis, oli 2013 valimistel tõesti välis-
tatud. Seal oli teinegi põhjus – erakonna 
nimekirja juhtisid korruptsioonikuriteos 
kohtu all olijad, kes peale valimisi ka koh-
tuotsusega kurjategijateks nimetati.

Kuidas tänavu? Raske öelda, enne peab 
ikka valija oma otsuse tegema. Kohaliku 
omavalitsuse tasand ei ole maailmavaadete 
võitlus. Kõik tahavad – vähemalt räägivad, 
et tahavad – elu vallas paremaks teha. Kui 
arusaamad paremaks tegemisest kattuvad, 
siis pole keegi välistatud. Kindlasti näitame 
punast tuld isikutele, kes oma tegevusega 
on vallale haiget teinud, kas pealiskaud-
susest või valla tagant otseselt varastades. 
Seega, erakonnana ei välista kedagi, küll 
aga võib välistuse esile kutsuda mõni isik, 
kes nimekirjades. 

Mida arvad välireklaamist ja edas-
tatavatest sõnumitest?

Naerma ajab, vahel ka nutma. Kui ena-
muses need pildid on mõttetud raharaiska-
mised, siis jõuetu raevu tekitab neil vahel 
esitatava sõnumis olev teadlik vale. Rae 
valla reformierakondlased valetasid eel-
mistel valimistel lasteaiakohtade vajaku 
kaotamise osas. Teadlikult. Täna valetab nt 
Põldmäe plakat trammi toomise osas. Ehk 
esitatakse infot, mida pole võimalik täita. 
Valija ei süüvi ja teeb oma valiku, sest talle-
gi meeldiks ju tramm Jürisse või Peetrisse. 
Isegi kui see oleks kohaliku tasandi poolt 
lahendatav ülesanne, siis tehniliselt ja ra-
haliselt pole see nii pea (kui üldse) reaalne.
Teine petmise variant on lubada seda, mil-
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le realiseerumine juba otsustatud. Näiteks 
SDE 2013 valimislubaduste hulgas oli Jüri 
tervisekeskuse rajamine. See on tänaseks 
otsustatud, see tervisekeskus on riigi poolt 
kehtestatud esmatasandi tervisekeskuste 
võrgus fikseeritud ja rahataotlemine  ning 
projekteerimine on töös. Seega on vastus-
tundetu ja lühinägelik sellisele lubadusele 
oma kampaaniat ehitada. Meie oleme siin-
kohal valinud järgmise eesmärgi – Peetris-
se tervisekeskuse rajamine. See saab olema 
tõsine töö, sest sinna pole riigituge täna 
näha. Mis puudutab nt reformierakonna 
üleriigilist loosungit tugevusest, siis on sel-
lest raske aru saada. Rae valla mõttes saab 
nõustuda, et Rae vald on tugev, sest ta on 
kannatanud perioodil 2010-2017 toimunud 
reformierakondliku raiskamise välja. Seni. 
Kas ka tulevikus kannatab? Ilmselt kanna-
tab. Kuid kas peaksime selle raiskava valla-
juhtimisega nõustuma? Ilmselt mitte, kuid 
vastuse saame valimistel.

Seega välireklaamid on suhteliselt mõt-
tetud infokandjad, sest nad tuleb aktiivse 
kampaania alguses maha võtta. Kindlasti 
ergutavad nad majandust, sest nende val-
mistamine maksab ja mitte vähe.

Nendel valimistel valivad ka noo-
red. Mida sellest arvad?

Kui toimus debatt teemal kas noored lasta 
valima, siis juba olin seisukohal, et ei mak-
sa lapsepõlve sekkuda. Olen noortega päris 
palju sellel teemal suhelnud ja valdav on 
seisukoht, et me ei ole teadlikud ega huvita-
tud. On isegi öeldud, et käed eemale lapse-
põlvest. On meil noorte poliitilisest aktiiv-
susest näide Rae vallaski. Noorte volikogu 
valimine kukkus kolinal läbi. Kandidaate ei 
tulnud. Valla, kus kolmandik on alla 18-aas-
taseid ja noortena (26 aastat) kvalifitseeru-
vaid veel tunduvalt rohkem, ei saada 25 ini-
mestki aktiivselt osalema, näite varal võib 
öelda, et noori pigem poliitika ei huvita. Ei 
oska kommenteerida, millele tuginedes see 
seadus tehti, kuid loodan väga, et need noo-
red, kes valimistele lähevad, teevad oma 
otsuse ise. Et nad viitsiksid süveneda ja et 
nad ei laseks end manipuleerida. Mõistan, 
et soovitada on kerge ja reaalsus võib olla 
teine, kuid seda enam soovitan.

Oled ka eraettevõtja. Kas see ei sega 
valda juhtimast? 

Tõepoolest, meil on perefirma, mis Kivi 
talu nime all pakub taluturismiteenuseid 
alates 2002. aastast. Ettevõte on rajatud 
meie kodu baasil, eesmärgiga panna kodu 
oma kulusid tasuma. Pakume ruume öö-
bimiseks ja üritusteks. Teistest Rae valla 
analoogsetest ettevõtetest erineme selle 
poolest, et meil peatub suvel palju välistu-
riste, kes reisivad matkaautoga. Pakume 
neilegi kämpinguteenust. Ettevõtmine pole 

teab mis suur, kuid eesmärgi täidab, ja sel-
lega tegeleb abikaasa. Siiani pole see mu 
tegemisi vallavanemana seganud. Küll aga 
on juhtunud vastupidi. Mu tegevus valla 
opositsiooniliidrina on toonud vallas võimu 
teostavate isikute kättemaksu ning seega 
mõjutanud ehk ka ettevõtte käekäiku. Olen 
sellest kirjutanud oma aruandes valijale, 
mis ilmus septembris. Sealt saab iga soovija 
ise lugeda.   

Mainisid aruannet. Millega tegu?
On juhtunud nii, et olen kirjutanud mõ-

ned raamatud. Esimese, “Vallavanema 
aruanne”, 2009. aastal Rae vallavanema 
tegemistest. Teise kirjutasin 2013. aastal, 
pealkirjaks “Aruanne. Mälupildid”, ja nüüd 
traditsiooni kohaselt kolmanda raamatu, 
“Aruanne. Lood, mida Rae Sõnumitest ei 
leia”. Lisaks olen kirjutanud vallavanema 
aruande nii Vihula kui ka Raasiku vallava-
nemana töötamise aegadest.

Kas Rae vallas on sinu arust hea ela-
da?

Loomulikult on Rae vallas hea elada. Sa-
mas, alati saab üht-teist paremaks teha. 
Meie oma tugeva ja teotahtelise meeskon-
naga oleme valmis jätkama seda, mida 
alustasime 2002. aastal.

SDE nimekirja vallavanemakandi-
daat Rae vallas on Raivo Uukkivi, 
kes perioodil 2004–2017 on juhtinud 
kolme valda. Raivo on olnud valitud 
Rae vallavolikogu liikmeks alates 
2002. aasta valimistest. 2009 ja 2013 
valimistel on ta saanud maaomavalit-
suste klassis enim hääli tervel Harju-
maal, aga ilmselt ka terves Eestis.

Raivo Uukkivi nr valimistel on 156.

Lasteaiakohtade ralli
Nõudlus ületab pakkumise 20–30%

Oleme Rae vallas lasteaiakohtade loomisega 
aktiivselt tegelnud alates 2007. aastast. Sel-
lele vaatamata ei ole paraku võimalik kõigile 
soovijaile kohe kohta pakkuda. Omavalitsu-
ses, kus aastas sünnib umbes 400 ilmako-
danikku, on niisugune olukord igati loomu-
lik. Valimisprogrammi kokku pannes oleme 
alati olnud realistid, pole lubanud võimatut 
– lasteaiakohtade vajaku 100%-list likvidee-
rimist. Meie konkurendid seda eelmistel vali-
mistel lubasid, kuid täita ei suutnud.
Pingutused on vilja kandnud ning samm-
sammult asi edeneb. Ajavahemikus 2013–
2017 oleme suutnud avada mitu lasteaeda 
– Aruheina, Võsuke, Peetri laiendus. Nagu 
lubasime, tõime lõpuks Uuesalu Rae val-
la käitamisele. Rohkem löömist oli Lagedi 
lasteaiaga. Volikogu koalitsiooni liikmed 
tõrkusid ägedalt selle vastu. Kõige kurve-
maks tegi asjaolu, et lasteaiamõtet vastus-
tasid Lagedi kandi mehed Varik ja Torjus. 
Sama mehiselt seisid oma põhimõtte eest 
Aadi Potter ja Raivo Kruuk ning kogu SDE 
seltskond. Lõpuks jää murdus – suutsime 
selgeks teha, et ilma selle lasteaiata ei saa. 
Praegu on maja karp juba püsti ning varsti 
saab 2013. aasta valimistel lubatud hoone 
ka valmis. Lasteaiakohtade põuda see mui-
dugi leevendab, kuid aasta alguse seisuga 
on jätkuvalt nelja lasteaia jagu lapsi, kellele 
kohti ei piisa. Teada trend on seegi, et niipea 
kui on lootust kohta saada, hoogustub ko-
danikuks registreerimine ja laste arv kasvab 
hüppeliselt.
Iseenesest on ju tore, et lapsi sünnib, kuid 
omavalitsuse paneb see kindlasti rihma pin-
gutama. Siin oleks mõistlik kaugemale ette 
vaadata ning seada pikemaid plaane. Prae-
gu seda kahjuks ei tehta, pigem tegutsetakse 
nagu metsatulekahjul – ühe kolde likvidee-
rid, teine tekib. Kohalik omavalitsus peab 
toime tulema riigi ülimalt liberaalse majan-
duspoliitika tagajärgede silumisega. Kindlas-
ti leevendaksid olukorda majandushoovad, 
mis võimaldaksid inimestel tööd leida Eesti 
kaugemates piirkondades. Kahjuks pole nii-
suguste muudatuste tegemine kohaliku oma-
valitsuse võimuses.

Rae vallas on 01.08.2017 seisuga ko-
danikke registris 17541, neist mehi 
8804, naisi 8737. Vanuserühmas 0–7 
a on registri kohaselt 2399 last, vanu-
serühmas 7–19 a 3334 last. Laste osa-
kaal moodustab 32%. Lasteaiakohti on 
praegu 1567. Põhikooliealisi lapsi on 
2791, koolikohti 2526.

Söögionu Heinar Kannimäe
Heinar Kannimäe on Rae 
vallas elanud aastast 1975. 
Viimased 26 aastat on ta 
töötanud autojuhina, kel-
le kohustuste hulka kuulub 
Rae valla lasteaedadele, las-
tehoidudele ja koolidele toi-
du vedu. Ta on teeninud las-
telt austava tiitli „söögionu“. 
Teda on alati oodatud ja oo-
datakse elevusega iga päev, 
sest söömine on ju ainus 
tegevus, mis toidab. Las-
te tänu on siiras. Rõõm on 
vastastikune, sest laste sära-
silmne, vahetu ja aus suhtle-
mine annab eluenergiat ka 
söögionule. Heinar on laste-
le tänulik ning lubab, et toob 
neile toidu lauale edaspidigi. 

Autojuhiamet annab või-
maluse palju kuulata ja kaa-
sa mõelda. Seda võimalust 
on Heinar kasutanud ning 
teinud järeldusi nii riigi kui ka valla tege-
mistest. Eesti poliitikast arvab ta kindlalt, 
et pikalt võimul olnud Reformierakonna-
le ei tohi anda võimalust juhtpositsiooni-
le tagasi saada, nii ka väikevend IRL-ile. 
Heinari seisukoht on, et üle 20 aasta on 
need erakonnad Eesti elu reforminud, ja 
lihtsa kodaniku vaatenurgast mitte pari-
mal viisil. Põhjenduseks on ikka olnud, et 
tuleb tuua välisinvestorid. On toodudki, 
kuid lubatud kasu asemel voolab raha 
Eestist välja. Väga paljud töölised, kes nn 
välisinvestoritele kasumit teenivad, saa-
vad ikka miinimumpalka. Selline terrori-
seerimine tuleb Heinari arvates lõpetada. 
Samas ta kahtleb, kas Eestis on jõudu, kes 
ka tegelikult suudaks lihtsa eestlase pea-
le mõelda. Oma arutlustes on ta jõudnud 
lootuseni, et sotsiaaldemokraadid ehk on 
selleks valmis. Nõnda ongi ta otsustanud 
anda oma toetuse SDE-le ning kandidee-
rida kohalikel valimistel nende nimekir-
jas. Heinar on ka varem kandideerinud, 
kuid teinud seda üksik-
kandidaadina, sest pole 
siiani ühtegi erakonda 
usaldanud.  

Rae valla elust arvab 
Heinar, et praegune 
vallavalitsus ei suhtu 
inimestesse võrdselt, ei 
kohtle neid väärikalt. 
Näitena toob ta paar 
aastat tagasi juhtunu. 
Nimelt soovis ta koda-
nikuna avaldada Rae 
Sõnumites arvamusloo 
Rae koolimaja kohta. 
See lugu ei ilmunud. 

Uurides, miks ei ilmunud, sai ta toime-
tajalt vastuseks, et keda see huvitab, mis 
teil seal Vaskjalas toimub. Heinar leppis 
vallavanemaga kokku kohtumise, et aru-
tada nii tsensuuri üle Rae Sõnumites kui 
ka Rae koolimaja probleeme. Oli kolma-
päev, vastuvõtuaeg, aga vallavanem ei 
tulnudki kohtumisele kohale. Sellest tegi 
Heinar järelduse, et vallavanem on kõrk 
ja valib, kellega kohtub, kellega mitte. 
Heinari arvates see ei sobi. Vallavanemal 
peab olema aega kõikide kodanike jaoks. 
Kindlasti ei tohi Rae Sõnumid kuuluda 
vaid vallavanemale ja olla tema kõneto-
ruks. Ka ei mahu Heinarile pähe valla-
vanem Mart Võrklaeva ametiaja jooksul 
alusetult lahti lastud isikute hulk. Ei saa 
ju olla võimalik, et nii paljud inimesed 
olid oma ametis sobimatud. Hilisemad 
kohtuvaidlused on alati andnud õigu-
se lahti lastud töötajatele ja määranud 
kohtukulud valla kanda. Kas niisuguse 
isikliku kättemaksu kinnimaksmine val-

la eelarvest on ikka õige, 
arutleb Heinar. Või peaks 
vallavanem ise peeglis-
se vaatama. Heinar on 
tahtnud temalt küsida: 
„Härra vallavanem, kas 
su süda ei valuta?“  

Heinari süda asub õi-
ges kohas ja tunneb mu-
ret inimlikkuse kadumi-
se pärast vallajuhtimise 
juures olijatel. Kui Sinagi 
toetad inimlikku soojust, 
siis aita Heinaril volikok-
ku saada. Tema number 
on 176.

Raiud ühe – istutad kaks!
Eesti keskmine metsasus on 52%, 
Harjumaa keskmine 48-52%. 
Rae vallas on metsasuse prot-
sent strateegiliste dokumentide 
järgi aastaid olnud 25, ja on ka 
praegu. Ei oska kommenteerida, 
kuidas metsavarudega lood te-
gelikult on, kuid nõustugem: isegi 25% näitab, et 
Rae valla puhul pole tegemist kaugeltki mitte liiga 
metsarikka alaga.

Teisalt, Rae vald paikneb logistiliselt väga heas 
asukohas – kaubateede ristumise südames. See-
tõttu võib mõista tugevat arendussurvet, mida 
viimastel kümnenditel on meie ümbruskonnale 
avaldatud. Inimtegevuse tagajärjel kahaneb niigi 
vähene metsa osatähtsus kahtlemata veelgi. Met-
sade kergekäelisele mahavõtmisele tuleb piir pan-
na! Arendajatele peab saama kohustuseks heastada 
oma tegu sel moel, et iga mahavõetud puu asemele 
istutataks vähemalt kaks. Sellest peab saama ree-
gel. Hoiame loodust ka järeltulevatele põlvedele!
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Rajame Rae valda suusatunneli
Juba aastaid on olnud õhus idee ra-
jada Rae valda suusatunnel koos suu-
samäe ja ringrajaga. Isegi koht oli val-
mis vaadatud – see pidi tulema Kiili 
valla piiri äärde Aaviku külla Ringi-
nimelisele kinnistule. Plaani kohaselt 
pidi kinnistule rajatama F3-sõitude 
tasemele vastav vormelirada ning 
koos sellega nii suusamägi kui ka 
-tunnel, mis ühtlasi oleks täitnud mü-
ravalli otsatarvet ning millega kokku 
kavatseti ehitada tribüünid ringrajal 
toimuva jälgimiseks. Kahjuks tõmbas 
masu headele plaanidele joone peale. 
Vormeliraja-plaanile juba kolmandat 
korda.

Nüüd on masu möödas ning võib 
kunagi seatud eesmärkide juurde 
tagasi tulla. Suusamäe ehitamisega 
alustasime 2016. aastal ja peagi on 
mäesuusahuvilistel seal võimalik 

harjutada. Teisalt on meil talved üha 
lumevaesemaks jäänud ning suusa-
spordisõpradel napib võimalusi oma 
ala harrastada. Seega on viimane aeg 
astuda kunagiste plaanide elluviimi-
seks järgmine samm ning panna nur-
gakivi suusatunnelile. Oleme ennegi 
näidanud, et meie ideed saavad teoks. 
Rajame Rae valda suusatunneli!



Muie läbi pisarate ehk Saab ka nii 21. sajandi Eestis 
Rae vald on oluline omavalitsus ning siin soovitakse saada otsustusõigust iga hinna eest.

Valimislehtedes oleme ikka vestnud 
mõne naljaloo. Seekord pole pajatuse väl-
jamõtlemisega endal vaja vaeva näha. Rae 
vallas on oma humoristid, kes alljärgne-
va loo eest on hoolt kandnud. Iseasi, kas 
see naljakate elementidega lugu suudab 
kedagi naerma ajada. Analüüsivõimelise 
lugeja nutma ilmselt küll.

Kui kaugemates omavalitsustes män-
givad kohaliku poliitika mänguväljal 
kohalikud valimisliidud, ja erakondlik 
poliitika pole väga popp, siis Tallinna 
„kuldses ringis“ on asjad ammugi era-
kondlikud ning siin püüavad kõik era-
konnad juhtpositsiooni. Selleni jõudmise 
teed on erinevad – mõni üritab läbi lüüa 
ausa võistlusega, teine verise ja armutu 
võitlusega, kus näivad sobivat kõik võt-
ted, millest kõige leebem on lihtlabane 
valetamine. On ju tuntud tõde, et võitjate 
üle kohut ei mõisteta. Tänases Eestis ko-
gub üha enam tuult purjedesse põhimõte, 
et mõistetakse kohut nende võitjate üle, 
kes kuuluvad „valesse“ erakonda. Samas 
kui „õige“ erakonna kriminaalid saavad 
võimaluse kasutada erinevaid relvi, näib, 
et ka kohtuga manipuleerimist. Viimane 
tundus olevat kasutusel Rae vallas 2013. 
a kohalikel valimistel. „Näib“ ja „tundus“ 
tuleb öelda, sest niisugust asja pole ilma 
osapoolte ülestunnistuseta võimalik tões-
tada. Alljärgneva kokkuvõttega tutvunud, 
saab iga lugeja ise otsustada, kui palju on 
selliste olukordade puhul võimalusi ju-
huseks. Antud juhtumi puhul on üllatust 
väljendanud nii prokurör kui ka Harju 
Maakohtu esinaine.  

Tegemist on 2013. aasta Reformiera-
konna Rae valimisnimekirjas kandideeri-
nud kohalike tippude V.Gutmanni-M.Ka-
semaa korruptsioonikaasusega, mis igas 
mõttes on Rae valla ajaloos pretsedent. 
Kahjuks negatiivne. Rae valla mainet 
varjutanud korruptsioonikuriteo saaga 
algas septembris 2010 ja kestis märtsi-
ni 2014. Algas läbiotsimistega ja lõppes 
süüdimõistva kohtuotsusega, nagu võiski 
eeldada. Vahepeal aga toimus ka midagi, 
mida võiks demokraatlikus ühiskonnas 
koomiliseks mõelda.

Paar päeva pärast skandaali puh-
kemist, 14.09.2010, esinesid mehed 
uljalt Postimehes:

Teeme uurimisorganitega igakülgset 
koostööd, et süüks pandavad väited või-
malikult kiiresti kummutada.

Kui uurimine peaks siiski viima kohtu-
teeni, siis olgu nii – õigust mõistab Eesti 
Vabariigis sõltumatu kohtusüsteem. 

Seni, kuni asjaolud selgunud pole, pa-
lume kõigilt mõistvat suhtumist ning loo-

dame, et see juhtum ei saa osaks kellegi 
valimiskampaaniast. Peame oluliseks 
jätkata oma tööd vallarahva nimel ja 
täita oma ülesandeid parimal võimali-
kul viisil ning nii, nagu meile usaldatud 
amet seda eeldab.

Aeg möödus, saabus aasta 2013, kohali-
ke valimiste aasta. Ja kohtualused mehed 
ise muutsid selle teema valimiskampaa-
nia osaks. Nii juhtus, et esimesest koh-
tuastmest väljutati 2013. a aprilli alguses 
otsus – ei ole süüdi. Prokurör ja üldsus 
olid üllatunud, sest uurimine oli ju kõik 
vastupidist tõendavad faktid kandikule 
asetanud. Siit edasi läks asi kummaliseks. 
Nimelt, õigeksmõistvale kohtuotsusele ei 
järgnenud selle otsuse tegemise põhjen-
dust (tervikteksti), kuigi resolutsioon sä-
testas muu hulgas edasikaebamise korra 
ja tähtajad. Seal oli kirjas:

Kohtuotsuse peale võib esitada apel-
latsiooni. Apellatsiooniõiguse kasuta-
mise soovist tuleb Harju Maakohtule 
teatada kirjalikult 7 päeva jooksul, ala-
tes kohtuotsuse resolutiivosa kuuluta-
misest. Apellatsioon esitatakse otsuse 
teinud kohtule 15 päeva jooksul, alates 
päevast, mil kohtumenetluse poolel on 
võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. 
Apellatsiooniteadete esitamise korral 
on kohtuotsuse terviktekst Harju Maa-
kohtu Liivalaia kohtumaja kantseleis 
kättesaadav 02. mail 2013. a alates kel-
la 14.00-st. 

Seega oli kellaajalise täpsusega paika 
seatud aeg, kuid paraku ei tulnud seda 
tervikteksti ei lubatud ajaks ega ka neli 
kuud hiljem. Seni kui pole kohtuotsuse 
tervikteksti, ei saa ka apellatsiooni esi-
tada, sest ei ole teada, millega kohtunik 
oma otsust põhjendas. Kohtuotsuse ve-
nimine on imelik, sest resolutiivosa oli ju 
kuulutatud ja õigeksmõistev otsus teh-
tud, seega pidi olemas olema põhjendus, 

millele tuginedes see otsus tehti. Paraku 
tervikteksti ei tulnud ega tulnud. 

Ja niisiis venis otsuse põhistava osa väl-
jutamine ca neli kuud (!), pretsedenditult 
kaua, mida tunnistas isegi kohtu esinaine 
oma 16.09.2013 kirjas, kus ta muu hulgas 
ütles: 

Kriminaalasjas 1-12-5471 motiveeri-
tud kohtuotsus on e-toimikusse pandud 
03.09.2013. a, s.t alates 3. septembrist 
2013. a on otsus olemas.

Kohtu esimehena ma tunnistan, et an-
tud kriminaalasjas on motiveeritud koh-
tuotsuse kuulutamine liigselt veninud.

Nüüd, tagantjärele, saab julgelt oletada, 
et venitamine polnud juhus. Ilmselt oli 
tegemist kaine ja külma kalkulatsiooniga, 
mille tegijad teadsid, et lõppude lõpuks 
tuleb süüdimõistev otsus ikkagi. Venitada 
oli selle kõigega vaja põhjusel, et valimi-
sed olid ukse ees ning ebasoodne otsus 
mõjunuks halvasti kohalike reformarite 
valimistulemusele. Ei tea, kas kohtunikku 
kasutati lihtsalt ära või oli tegu teadliku 
kokkumänguga, ehkki otsuse tervikteksti 
avaldamisega venitamine viitab rohkem 
teisele võimalusele. 

Lõpuks terviktekst siiski tuli ja proku-
rör sai motiveeritud kohtuotsusega tut-
vuda alates 05.09.2013 ning seejärel kir-
jutas apellatsiooni. Arvutajal, kes iganes 
seda protsessi dirigeeris, oli kõik õigesti 
rehkendatud: prokurör esitas küll apel-
latsiooni, kuid ringkonnakohus ei jõud-
nud enne 20.10.2013 – enne kohalikke 
valimisi – asja menetleda, veel vähem 
otsuseni jõuda. Nii läkski, et korrupt-
sioonikuriteoga kohtu all olijad osalesid 
valimistel süümepiinata, ning kuna koh-
tuotsust polnud, siis ei saanud valija Re-
formierakonda ka objektiivselt hinnata. 
Neid, kes teemasse süveneda ei viitsinud, 
pimestati pideva infoga, et esimese astme 
kohtu otsus oli õigeksmõistev.

Loomulikult tuli (pidigi tulema) ring-
konnakohtust 2013. a novembri lõpus 
süüdimõistev otsus, mis küll mängu ilu 
pärast edasi kaevati, ilmselt juba ette 
teades, et sellest ei muutu miski. Ei muu-
tunudki, riigikohus ei võtnud asja menet-
lusse ja nii jõustus ka ringkonnakohtu ot-
sus korruptsioonikuriteos.

Kangelastest tandem on kohalike polii-
tikutena loodetavasti kadunud liik, kuid 
möödunud volikogu mandaadiperiood 
näitas, et nende kingad ei ole tühjaks 
jäänud. Kui valija otsustaks Reformiera-
konnale valla juhtimisest puhkust anda, 
siis tõenäoliselt ujub välja palju sensi-
tiivset infot, mis asjaosalistele on eba-
meeldiv.

Teeme arenguhüppe
sportimis- ja vaba aja veetmise 

võimaluste loomisel
Viimastel aastatel oleme igal 
moel seisnud valla inimeste 
sportimis- ja vaba aja veetmise 
võimaluste rohkendamise eest. 
Edaspidi jätkame sama joont 
ning tahame seda valdkonda 
edendada ennaktempos. Terve, 
sportlik ja õnnelik inimene on 
tugeva kogukonna eeldus.

Tahame jätkata välispordiraja-
tiste ehitamist. Mõnus liikumine 
värskes õhus on jõukohane kõigi-
le. Seni oleme rajanud kümneid 
kilomeetreid kergliiklusteid, 
nende ehitamine jätkub. Plaanis 
on Jüris asuva valgustatud suu-
sa- ja jooksuraja edasiarendus 
ning terviseraja ehitamine Piri-
ta-Ülemiste kanali äärde ja Peet-
risse. Sajandi spordiprojektiks 
saab kahtlemata suusatunneli ra-
jamine meie valda. Suusatunnel 
loob aastaringsed harjutamisvõi-
malused nii murdmaasuusahu-
vilistele kui ka lastele ja noorte-
le mäesuusa- ja lumelauasõidu 
harrastamiseks. Sellest kujuneb 
olulise tähtsusega spordirajatis 
kogu Eestile. Soomes on suusa-
tunnelid populaarsed nii tipp-
sportlaste kui ka harrastajate 
seas. 

Pakume rohkem võima-
lusi vaba aja veetmiseks. 
Oleme hea seisnud selle eest, et 
mitmekesistada vallarahva vaba 
aja veetmise võimalusi, ja et 
need oleksid kõigile kättesaada-
vad. Peame seda esmatähtsaks 
ka järgmisel valitsusperioodil. 
Tähtis on luua erinevaid võima-
lusi nii keskustes kui ka külades, 
inimestele võimalikult lähedal. 
Praegu veel on mõnigi piirkond 
selles mõttes jäänud vaeslapse 
ossa. Avalik, tasuta kasutamiseks 
mõeldud mängu- ja spordiväljak 
peab olema igas külas! Loomu-
likult eeldab see aktiivset koos-
tööd kohalike eestvedajatega. 

Avardame huviharidus-
võimalusi. Rae huvialakoolis 
saab õppida üsna paljudel eri-
aladel, kuid vallas on hulk ande-
kaid lapsi ja noori, kes soovivad 
end arendada rohkem süvitsi, 
ja ka neil aladel, mida meie val-
las ei õpetata. Tallinna huvi-

koolides on erialavalik mõistagi 
laiem ning mõnel alal saab ka 
põhjalikumad teadmised-osku-
sed. Kahjuks tekkis paar aastat 
tagasi olukord, kus Rae vallal 
puudus Tallinna linnaga leping 
lastele vastastikku huviharidust 
anda. Meie aktiivsel tegutsemi-
sel sai asi lahendatud ning nüüd 
on Rae valla lastel ja noortel taas 
võimalik osaleda Tallinna huvi-
koolides. Ütlematagi on selge, et 
see on ülimalt oluline. Järgmistel 
aastatel on plaanis Rae huvikooli 
igas mõttes laiendada, et kvali-
teetne ja mitmekülgne huviha-
ridus oleks kättesaadav võimali-
kult paljudele lastele ja noortele.

Loomulikult on meil veelgi 
häid mõtteid ja plaane, mida 
eelpool nimetatud valdkondades 
ära teha, kuid kõiki neid ei hakka 
siinkohal detailideni lahti rääki-
ma. Heade mõtete elluviimiseks 
ja plaanide õnnestumiseks on 
oluline kõik vajadused kaardis-
tada ning panna rõhk toimekale 
korrapärasele koostööle spor-
diorganisatsioonidega, küla- ja 
asumiseltsidega ning ettevõtete-
ga.    Vald peab sisuliselt olema 
spordi harrastamiseks ja vaba 
aja veetmiseks soodsa keskkon-
na looja.

Krister Parbo omab ideid ja on 
valmis neid ellu viima. Kristeri 
nr on 157.

Aeg üle vaadata
Rae Sõnumite

väljaandmise põhimõtted
Aastal 2004 võttis meiega ühendust aktiivne ning hakkaja 
ajakirjandustaustaga naine, kes pakkus end appi Rae Sõ-
numeid muutma, n-ö 21. sajandisse tooma. Ta tuli sellega 
väga hästi toime ning Rae Sõnumitest sai tasakaalustatud 
leht, mis järgis head ajakirjandustava, kajastades kogukon-
na tegemisi ning edastades vallavalitsuse infot. Mõistagi 
käsitleti ka neid teemasid, mis vallavalitsusele eriti meeldi-
vad ei olnud. Pärast lehele uusaegse näo andnud professio-
naali lahkumist leidsime õnneks teisegi hea tegija, kes kan-
gutati lahti pärast 2010. aasta jaanuaripööret. Sealtmaalt 
hakkas tasakaal paigast nihkuma. Lehes hoiduti tundlikest 
teemadest ning jäeti sõnaõiguseta need, kes Reformi-
erakonna eeslauljatega kaasa ei laulnud. Nüüd on lehega 
jõutud sinnamaale, kus sõnaselgelt öeldakse välja, et või-
murite suunas kriitikanoolte loopimist selle lehe kriitpa-
ber ei kannata, seega ei tasu teise mõtteviisi kandjatel oma 
kirjatükke isegi mitte pakkuda. Küll aga avaldatakse lehes 
vabalt võimumeeste vorbitud poliitilist teksti jms. Rae Sõ-
numitest on saanud täiesti tavaline propagandaleht, milles 
esitatakse sädelevaid “kogukonna” uudiseid ning püütakse 
probleemidelt tähelepanu kõrvale juhtida. Heast tasakaa-
lustatud ajakirjandusest ei tasu rääkidagi. 

Mis Rae Sõnumitest edasi saab? On vaid kaks võimalust 
– kas leht muutub või kaob. Ütleb ju kõnekäändki: parem 
õudne lõpp kui lõputu õudus. Tegelikult poleks lehe lõpp 
sugugi õudne, pigem oleks see uus võimalus. Näiteks Ida-
Harju kolm valda on jõud koondanud ning asutanud ühise 
päris ajalehe, mille toimetamisel hoolega järgitakse hea aja-
kirjandustava põhimõtteid. Ajaleht teenib ka ise, seda saab 
tellida, ning lugejani jõuab info kolmest vallast. Rae valla 
liitumine selle lehe omanikeringiga annaks häälekandja 
kvaliteedile uue tõuke. Pealegi olen päris kindel, et nende 
summade arvel, mis praegu lähevad propagandalehe kin-
nimaksmiseks, väheneksid Rae valla kulud üsna oluliselt.  

Muudatusi saab paraku teha vaid juhul, kui valija seda 
tahab. Kui jätta vallamajja tänane seltskond, siis ei muutu 
miski. Isegi vaatamata tõsiasjale, et üks sellest seltskonnast 
on püüdnud üldsusele rääkida sama juttu mis meie. Kah-
juks pole tema teod sõnu toetanud. 

Teeme kõik selleks, et kaotada tsensuur Rae valla uudiste 
kajastamisel ning propagandalehest saaks oodatud sõnu-
mitooja iga vallaelaniku jaoks.
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