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KÜLALIIKUMINE KOGUB HOOGU
Eesti elu areneb kiires tempos, samuti ka elu Rae
vallas. Meie valda tuleb elama üha rohkem
inimesi, kes eelistavad oma kodu luua linnamelust
pisut kaugemal, puhtamas ja vaiksemas
elukeskkonnas. Elavneb olemasolevate külade ja
alevike elu, kuid tekib juurde ka uusi külasid ning
asulaid. Rae vallas on praegu 28 küla ja 4 alevit.
Rae valla üks prioriteete on tagada ühtlane areng
kõigis valla piirkondades. Seepärast on erilist
tähelepanu hakatud pöörama nn külaliikumisele.
Külaliikumise üks põhieesmärke on pidev koostöö
ja dialoog elanike ja kohaliku omavalitsuse vahel.
Samuti aga ka teadlik kultuurielu ja ühistegevuse
arendamine. Külaliikumise võtmekujuks on
külavanem, külaelanike poolt rahvaalgatuslikult
valitud esindaja, kelle kaudu jõuavad omavalitsusse ka suurtest keskustest kaugemate elanike
vajadused, probleemid ja ettepanekud kohaliku
elu korraldamiseks. Samuti ka vastupidi,
külavanem informeerib inimesi vallas toimuvast:
muutustest, uuendustest jne.
Külaliikumise kaudu saavad inimesed aktiivselt
osa võtta oma kodukandi arendamisest. Seega
lihtsustub ka tunduvalt igapäevane asjaajamine
kohaliku omavalitsusega. On oluline, et külavanema valimisel osaleksid kõik külaelanikud, et valitud isik esindaks võimalikult paljude elanike tahet.

Iga kuu teisel kolmapäeval kella 17-18 toimub
Rae vallamajas regulaarselt infotund külavanematele ja teistele külaelust huvitatud inimestele,
kus jagatakse informatsiooni ja arutatakse
kohalikku elu puudutavaid küsimusi. Loodame
väga, et nendel kokkusaamistel ei vahendata
pelgalt infot, vaid tekib tihe mõttevahetus, kuidas
kohalikku elu paremini arendada, korraldada.
Lisaks infotundidele on plaanis pakkuda külavanematele ka koolitusvõimalusi. Esimene kokkusaamine, kus arutati tulevikuplaane ja koolitusvajadusi toimus 8. märtsil Tuhalas. Kokkusaamisel
viibis ka liikumise Kodukant Harjumaa esindaja,
kes rääkis mitmesugustest koostöövõimalustest
külavanemate ja kohaliku omavalitsuse vahel.
Kokkusaamisel otsustati, et lisaks infopäevadele
hakatakse korraldama ka korra kvartalis põhjalikumaid arutelusid.
Tahaks väga loota, et Rae vallas leidub küllaga
ettevõtlikke inimesi, kes leiavad aega ja tahet külaliikumisega ühineda. Ikka selleks, et elu
kodukandis paremaks muutuks.
Vello Voog
Külaliikumist koordineeriv abivallavanem

Külavanemad koonduvad omakorda katusorganisatsiooni MTÜ Alevike ja Külavanemate Koda.
See on ühendus, kuhu peaksid kuuluma kõikide
külade ja alevike vanemad.
Alevike ja Külavanemate Koda loob külade ühtse
arengukava ning selle organisatsiooni ettepanekute kaudu hakkab tulevikus toimuma ka
külaliikumise rahastamine, mis oleks süsteemne
ja küla arengut toetav.

Rae vallas on moodustatud MTÜ Alevike ja Külavanemate Koda, mille eesmärk on hoogustada
külaliikumist ja elanike aktiivsemat osavõttu oma elukoha probleemide ja kitsaskohtade
lahendamisel.
Alevike ja Külavanemate Koda on juriidiline isik ja tal on võimalik taotleda külaliikumiseks
eraldatud rahasid erinevatelt fondidelt. Alevike ja Külavanemate Koja liige saab olla iga küla või
aleviku vanem, vanema asetäitja. Alevike ja Külavanemate Kojaga liitumine on tasuta. Kutsume
üles kõiki külasid ja alevikke valima endale küla- või alevike vanemaid. Loodame aktiivsele
koostööle.
Info telefonidel

051 661 940, V. Kumari
050 650 045, T. Laherand
055 155 33,

A. Roop
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RAE VALLA TULEVIK JOONISTATAKSE KAARDILE
2002. aasta sügistalvest alates on vallavalitsus
koostöös arhitektuuri- ja planeeringufirmadega Urban
Mark OÜ ning Hendrikson & Ko koostanud Rae valla
üldplaneeringut.
Valla üldplaneeringuga määratakse maade kasutusotstarve. Valminud üldplaneering näitab valla pikaajalise
arengustrateegia põhjal, kuhu saab ehitada elamuid,
kas need on korrusmajad või pereelamud, kuhu on
võimalik ja otstarbekas rajada tööstus- ja kaubandusettevõtteid, kus hakkavad paiknema pargid, parkmetsad
ja puhkealad, millised alad jäävad põllumajanduslikuks
kasutuseks ja millised metsandusele jne. Samuti määratakse üldplaneeringuga suuremate teede asukohad,
ka raudteed, kuhu rajada elektri- ja gaasimagistraaltrassid jms. Üldplaneeringuga määratakse ära ka objektide
kaitsevööndid, ehk kui lähedale võib midagi ehitada,
samuti kirjeldatakse teisi piiranguid, mis kehtivad
maade erinevate kasutusotstarvete korral. Esitatud
loetelu ei ole sugugi lõplik, kuid iseloomustab üldplaneeringu tähtsust maade tulevase kasutamise osas.
Seda kõike tehakse kaardil ja suhteliselt suure
üldistusastmega. Arengukavast ja arengustratee-giast
eristab üldplaneeringut ruumilisus ehk püüe vaadelda ja
prognoosida valla arengut konkreetsel territooriumil,
tuginedes valla arengukavale ja arengustrateegiatele.
Detailplaneeringuga võrreldes on üldplaneering üldisem, ei ole tegemist konkreetsele maatükile ehitusõiguse andmisega, vaid eelkõige arengusuundumustega laiemas, kogu piirkonda käsitlevas kontekstis.
Üldplaneeringuga paralleelselt toimub ka piirkonnas
kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine,
mille käigus analüüsitakse kavandatavate planeeringulahenduste mõju keskkonnale.
Üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele
tiheasustusaladel ja projekteerimistingimustele
hajaasustuses.

Töö toimub tihedas sidemes vallavalitsuse ja asjast
huvitatud elanike gruppidega vallas. Juba oli
avalikustamisel (valla kodulehel) olemasoleva olukorra
analüüsi projekt, millele oodati täiendusettepanekuid.
Hetkeolukorra analüüsi etapi lõpetuseks kavandatud
koosolek vallamajas 6. märtsil kujunes meeldivalt
tuliseks ja aktiivseks. Lepiti kokku, et moodustatakse
töögrupid, kellele vallavalitsuse poolt määratakse tööd
koordineerivad juhtisikud.
Lähiajal selguvad valla 6. klassi õpilaste hulgas läbiviidud kontuurkaardi uuringu tulemused, kus õpilased
märkisid kaardile meeldivad ja ebameeldivad kohad,
jalgrattateed, sõpradega kokkusaamise kohad jne.
Edaspidigi hakkab tihe koostöö toimuma vallarahva,
vallavalitsuse ja konsultantidega. Kellel on soovi ja aega
planeeringuga aktiivsemalt tegeleda, need saavad
seda teha töögruppide koosseisus võttes selleks
ühendust grupijuhiga. Teistel on võimalus osaleda
avalikustamise käigus esitatavale planeeringu eskiisile
täiendus- ja parandusettepanekute esitamise kaudu.
Kindlasti aga peaksid inimesed hoidma ennast kursis
avalikustamisel esitatavaga, sest üldplaneeringuga
kujundatakse elukorraldust vallas ja sageli seda ka
eraomandisse kuuluvatel maadel. Kui Te ei osale
planeeringu kujunemisel praegu, siis on seda hiljem
muuta oluliselt raskem ja vahel juba ka võimatu.
Üldplaneeringu koostamise ajakava koos töögruppide
töökoosolekute ning avalike seminaride toimumisaegadega riputatakse lähiajal valla kodulehele.
Informatsiooni saab ka vallavalitsuselt (Kaie Narro, tel
605 6747) või konsultantidelt (Tarmo Peterson, tel 056
476289).
Meeldivale koostööle lootes
Tarmo Peterson
Projektijuht

JÜRI ALEVIKU VÄLJAKU ELAMUKVARTALI DETAILPLANEERING
19. märtsil toimus Jüri aleviku Väljaku elamukvartali
detailplaneeringu avalik arutelu. Avalikul arutelul oli
osalejaid 41. Kokku laekus 5. märtsist kuni 19. märtsini
2003, mil toimus detailplaneeringu avalik väljapanek,
ning 19. märtsil toimunud avaliku arutelu käigus Rae
Vallavalitsusele 105 muudatusettepanekut.
Muudatusettepanekute rohkus ja tuline seisukohtade
esitamine 19. märtsil oli selge märk, et kõnealune teema
on väga aktuaalne ja oluline Jüri aleviku Väljaku
elamukvartaliga piirnevate elamute elanikele. Igal juhul
on, mille üle arutada, et saavutada lahendus, mis sobiks
praegustele elanikele ning Jüri alevik areneks
atraktiivseks ja moodsaks elupaigaks. Põhilised
punktid, mille kohta esitati muudatusettepanekuid:
! olemasolevate haljasalade säilitamine, kõrghaljastuse lisamine;
! planeeritavate majade asetuse muutmine, majade
kõrgus ja suurus;

!
!
!

Väljaku kvartali ja sellega külgneva ala liikluskorralduse parandamine;
parkimisprobleemide lahendamine;
laste mänguväljakute paiknemine.

Kõigile kirjaliku muudatusettepaneku esitajatele
koostas Rae Vallavalitsus ka kirjaliku vastuse. Uus
avalik arutelu Jüri aleviku Väljaku elamukvartali
detailplaneeringu lahenduste üle toimub 16. aprillil
2003 kell 18 Rae Vallavalitsuse ruumis 223.
Aktiivset osavõttu oodates
Meelis Kasemaa
arengu- ja planeerimisameti tööd kureeriv
abivallavanem
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TULEOHUTUSNÕUDED KULUPÕLENGUTE ENNETAMISEKS
Kevade saabumisega algab kibekiire prahi põletamise aeg nii koduaedades kui ka põldudel ja
heinamaadel. Samuti tekib vajadus lahti saada
vanast kolletanud kulust, mida paraku on igal pool.
Siis algab aga ka tuletõrjujatele kõige kiirem tööaeg.
Möödunud aasta kevadel oli meie vallas väljasõite
kulupõlemise tõttu üle viiekümne.
Kulu põletamisest tekkinud üks suuremaid tulekahjusid oli 27. aprillil Suursoo külas, kus tuule toetusel
liikus tuli kiiremini, kui kustutada jõuti. Kuue tuletõrjeauto ekipaaþide ühisel jõul pandi põlengule piir.
Üldreeglina on kulu põletamine keelatud!
Igal reeglil on ka väikeseid erandeid.
MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi autod sõidavad
välja ka prahi ja kulu põletamisele, et tagada põletustööde ohutus, kui tööde tegija on sellest varem
informeerinud Häirekeskust (112) ja on oht, et prahi
või kulu põletamine võib kas suure territooriumi või
põlevmaterjali suure hulga tõttu kontrolli alt väljuda.
Meie autosid saab välja kutsuda samuti Häirekeskuse kaudu (112).
Arusaamatuste ja tuleõnnetuste ärahoidmiseks
tuletab päästeteenistus meelde, et prahi ja kulu
põletamist ja lõkete tegemist reguleerivad “Metsa ja
muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded”
(keskkonnaministri 15. juuni 1998. a. määrus nr 46),
“Tuleohutuse üldnõuded” (siseministri 8. septembri
2000. a. määrus nr 55).
Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõue reguleerib tuleohutust metsades, soodes,
roostikes, heinamaadel, põldudel ja mujal, kus
tekkinud tulekahju võib levida taimestiku või selle
jäänuste põlemise teel.
Tuleohtlik aeg metsas algab kevadel pärast lume
sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade
saabumisel.
Tuleohtlikul ajal on metsas keelatud:
1. suitsetamine, välja arvatud suitsetamine selleks
ette valmistatud kohas või mineraalse pinnasega
kohas, kus puuduvad taimestik või selle jäänused,
või ajal, mil maapind on kastest või vihmast märg;
2. põlevate, hõõguvate või isesüttivate esemete/ ainete metsa jätmine;
3. lõkke tegemine, välja arvatud lõkke tegemine
selleks ettevalmistatud kohas, sealhulgas
raiejäätmete või risu põletamine. Väljaarvatud
mineraalse pinnasega kohas vihmasel ajal
maaomaniku või -valdaja nõusolekul;
4. kulu põletamine;
5. tehniliselt mittekorras sõiduki kasutamine, mis
võib põhjustada tulekahju;
6. rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine
sellest Häirekeskusele (112) eelnevalt teatamata;
7. muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Vastavalt nõuetele on kevadel esimese kahe nädala
jooksul pärast lume sulamist keltsalt lubatud
maavaldaja järelevalve all ning Häirekeskuse (112)
teadmisel ennetustööna põletada kulu järgmisi
tingimusi täites:
1. kulu on lubatud põletada päeval tuulevaikse
ilmaga;
2. teedeäärse kulu põletamisel tuleb teemaa välisserv eelnevalt märjaks kasta või mineraliseerida;
3. kulu põletamine lähemal kui 15 meetrit mistahes
hoonetest on keelatud;
4. põletustöö tegijal peavad olema kaasas tulekustutusvahendid, tagamaks tule kontrolli all
hoidmine;
5. põletuskohalt on lubatud lahkuda vaid tule lõpliku
kustutamise järel;
6. kulu põletamine on rangelt keelatud kadastikes
või puude ja põõsastega kaetud aladel.
Koduõuedes põlevmaterjalide jäätmete ja prahi
põletamisel tuleb kinni pidada järgmistest
nõuetest:
1. põlevmaterjalide jäätmeid ja prahti tohib põletada
tuulevaikse ilmaga, selleks kohandatud
mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust
puhastatud maapinnal tuletöö üle järelevalvet
teostava isiku juuresolekul;
2. jäätmete ja prahi põletamiskoht peab mis tahes
hoonest paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel;
3. pärast jäätmete ja prahi põletamist tuleb tuli
kustutada, kas hoolikalt veega üle valades või siis
mulla või liivaga kattes.
Tuleohutusnõuete rikkumises süüdi olevat isikut võib
oodata halduskaristus rahatrahviga kuni 50
trahviühikut ehk 3000 krooni.
Oleme arvamusel, et prahi põletamise asemel oleks
parem see komposteerida.
Iga isik, kes märkab tulekahju, mida pole asutud
kustutama, peab sellest kohe teatama häirekeskusesse telefonil 112.
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Lastevanematel, lasteaedade kasvatajatel ja
algklassiõpetajatel soovitame selgitada lastele tulega
mängimise ohtlikkust.
Tuleohutusalase selgitustöö raames on meie vallas
MTÜ Rae TPS-i eestvedamisel teoks saamas lastele
mõeldud kaks projekti, („Noorpäästjad“, mis on Rae
valla noorte tuletõrje- ja päästealane huviring ja
„Kaitse end ja aita teist“ mis on päästeala, esmaabi ja
liiklusohutust käsitlev koolitus kõigis Rae valla
koolides). Neid projekte finantseerib Riigi
Päästeamet 75% ja Rae vald ülejäänud osa ulatuses.
Küsisime raha ka Harjumaa Omavalitsuste Liidult
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kogu Harjumaad haarava projekti “Tõeline päästja
teostamiseks, kuid vastus oli eitav. Nimetatud projekt
oli mõeldud nukuetendusena Harjumaa 53 lasteaias
esitamiseks.
2003. aasta valla eelarvesse tegime möödunud
aasta suvel taotluse ka noorte päästealaste laagrite
korraldamiseks Rae valla koolide õpilastele kolmel
korral, mis oleksid kahel korral toimunud Jägalas ja
ühel korral Soomes Masku vallas. Laager toimub aga
ainult ühel korral Jägalas.
P. Böckler
Rae TPS-i Juhatuse esimees

KEVADINE SUURPUHASTUS RAE VALLAS
Kevadel on õige aeg vaadata üle oma majapidamine
ja korrastada koduümbrus. Kas kõik seal leiduv on
ikka vajalik ning kas järjekordne vedelev autoromu
leiab ikka kasutust? Koduümbruse korrastamiseks
toimuvad Rae vallas järgmised üritused:
26. aprillil toimub järjekordne ohtlike jäätmete
kogumisreid, mille käigus peatub AS-i MASP-i
väikebuss järgmistes kohtades:
10.00 - 10.30 MÕIGUS, Kanali tee garaaþide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaaþide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate
garaaþide juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL, endise klubi ees;
15.00 - 15.30 URVASTES, endise sovhoosi töökoja
hoovis.

Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud varu ka
erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks. Võib juhtuda, et garaaþi koristamise või majapidamise suurpuhastuse käigus tekib ühekordselt
märkimisväärselt suur kogus ohtlikke jäätmeid, mille
toimetamine vastuvõtupunkti on küllaltki tülikas.
Kellel ei ole aga 26. aprillil aega või kellel tekib
ohtlikke jäätmeid hiljem, siis neid võetakse Rae valla
elanikelt tasuta vastu ka Jüris, Alexela tankla
juures igal neljapäeval 16.30 - 19.30 ja laupäeval
11.00 - 14.00 ning Vaida keskusehoone juures
enne kokku leppides telefoni teel 603 5116.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed,
kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid,
mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud
ja akudega seadmed.
Ohtlikke jäätmeid ei tohi poetada loodusesse ega
tavalisele olmeprügi jaoks mõeldud prügimäele.
Keskkonna säästmise huvides tuleb kõik tekkivad
ohtlikud jäätmed kokku koguda ja anda ära ohtlike
jäätmete kogumispunkti, kus nende edasise
kahjutustamisega tegelevad spetsiaalse väljaõppe
saanud inimesed.

Ka sellel aastal viib AS EMEX tasuta ära autovrakke
ja muud vanametalli. Äraveo tellimiseks tuleb
registreerida
aprillikuu jooksul Rae
Vallavalitsuse telefonidel 605 67 81 või 605 67 50
Et elanikud saaksid kerge vaevaga lahti
suurpuhastuse käigus tekkivast prügist on maikuu
alguseks paaril nädalavahetusel planeeritud suurte
konteinerite paigutamine Rae valla territooriumile.
Täpsete kuupäevade kohta saab infot Rae
Vallavalitsusest (tel. 6056781, Ege Kibuspuu), Rae
valla kodulehelt www.rae.ee, samuti pannakse
kuulutused üles suurematesse poodidesse,
bussipeatustesse ja külade teadetetahvlitele.
Ära ei tohi unustada, et suured konteinerid on esmalt
mõeldud ümbruskonna koristamiseks. Olmejäätmete kõrvaldamiseks peab igal majapidamisel
olema oma jäätmete kogumisvahend. Võõrasse
olmeprügikonteinerisse oma prügi panna ei tohi!!!
Konteineri võib muretseda ka koos naabritega, kui
on ette näidata vastav leping. Oma maatükile prügi
ladestamine on keelatud ja selle avastamisel võib
maaomaniku oodata kopsakas rahatrahv.
Äravisatavate jäätmete kogust saab vähendada
jäätmete sorteerimisega. Valla elanikele on loodud
mitmesuguseid võimalusi ohtlike ja taaskasutatavate jäätmete tasuta äraandmiseks.
Valda on paigaldatud kuus AS Vaania vanapaberikonteineri, (kuhu tohib panna kuiva ja puhast paberit
ning pappi) ja paarkümmend sinakas-rohelist
joogipakendi konteinerit, kuhu võib panna värvilist
klaasi, alumiiniumpurke, tetrapakke ja plastpudeleid.
Hoiame oma koduümbruse puhtana!
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
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RAE VALLAVALITSUS TEATAB
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

·

Lagedi aleviku Mihklisaun 2 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 27. veebruari 2003 korraldusega nr 199

·

Aaviku küla Vana-Aaviku I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 25. veebruari 2003 otsusega nr 55

·

Peetri küla Vägeva ja Uusmaa kinnistute detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 11. märtsi 2003 korraldusega nr 247

·

Lagedi aleviku Jüri tee 14 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 04. märtsi 2003 korraldusega nr 222

·

Järveküla küla Otsa 9 kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 otsusega nr 60

·

Järveküla küla Aasa-I kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 otsusega nr 61

·

Jüri aleviku Õie elamukvartali detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 11. veebruar 2003 otsusega nr 48

TÄHELEPANU LAPSEVANEMAD!
Suvi pole enam kaugel ja praegu on paras aeg mõelda sellele,
kuidas oma võsukeste suvepuhkust korraldada. Edastan teile
Harju Maavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt
väljastatud informatsiooni noortelaagrite kohta:
1. Remniku Laste- ja Noortelaager
Ida-Virumaa, tel 03393198 või 05289335
Kontaktisik Ülle Järvesaar
Voodipäeva maks 145 krooni
08.07.-17.07.
10 päeva
1450.- 7-14.a.
22.07.-31.07.
10 päeva
1450.05.08.-14.08.
10 päeva
1450.2. Urumarja Noortelaager
Pärnumaa, tel. 044 74038 või 050 15740
Kontaktisik Tiia Lindmaa
Voodipäeva maks 130 krooni
07.06.-16.06.
10 päeva
1300.- 6-15.a.
17.06.-25.06
9 päeva
1170.26.06.-05.07.
10 päeva
1300.06.07.-15.07.
10 päeva
1300.17.07.-26.07.
10 päeva
1300.27.07.-05.08.
10 päeva
1300.06.08.-14.08.
9 päeva
1170.18.08.-27.08.
10 päeva
1300.3. Luunja Noortelaager
Tartumaa, tel. 07 417255 või 051 05010
Kontaktisik Reet Rannasaar
Voodipäeva maks 139 krooni
12.06.-21.06.
10 päeva
1390.- 7-12.a.
25.06.-03.07.
9 päeva
1251.21.07.-27.07.
7 päeva
973.- liikumispuudega
lapsed
30.07.07.08.
9 päeva
1251.11.08.-18.08.
8 päeva
1112.4. Treppoja Noortelaager
Harjumaa, tel. 6706 209 või 051 27607
Kontaktisik Tiiu Pramann, Voodipäeva maks 145 krooni
07.06.-13.06
7 päeva
1015.- 6-12.a.
15.06.-22.06
8 päeva
1160.-

26.06.-05.07.
10 päeva
1450.01.08.-10.08.
10 päeva
1450.17.08.-23.08
7 päeva
1015.23.08.29.08.
7 päeva
1015.5. Kurtna Noortelaager
Ida-Virumaa, tel. 033 48383, 033 78517 või 056 687305
Kontaktisik Ljudmilla Sut (vene keel)
Voodipäeva maks 105 krooni
09.06.-20.06.
12 päeva
1260.- 10-17.a.
21.07.-o1.08.
12 päeva
1260.04.08.-15.08.
12 päeva
1260.6. Valgemetsa Noortelaager
Põlvamaa, tel. 079 70169 või 051 39922
Kontaktisik Peeter Pree
Voodipäeva maks 140 krooni
09.06.18.06
10 päeva
1400.- 7-14.a.
20.06.-29.06.
10 päeva
1400.01.07.-10.07.
10 päeva
1400.21.07.-30.07.
10 päeva
1400.05.08.-14.08.
10 päeva
1400.18.08.-27.08.
10 päeva
1400.7. Romaðkino Tiigrid
Vääna-Jõesuu Harjumaa, tel. 055 22377 või 6463395
Kontaktisik Boriss Petrov (vene keel)
Voodipäeva maks 142 krooni
05.06.-16.06.
12 päeva
1704.- 7-16.a.
17.08.-26.08.
10 päeva
1420.8. Kloogaranna Noortelaager
Harjumaa, tel. 6380760; sekretär 6380757 või 051 29366
Kontaktisik Helga Eichen
Voodipäeva maks 150 krooni
04.08.10.08.
7 päeva
1050.- 7-15.a.
18.08.-24.08.
7 päeva
1050.NB! Palun vanustest kinni pidada!
Ülle Parmas
Sotsiaalameti juhataja
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PILJARDITURNIIR ASSAKU TOIDUTARES
Turniir toimus sel aastal 15. ja 16. veebruaril. Osa
võtsid nii eelmise aasta tegijad kui ka uued võistlejad.
Eelmise turniiri lohutusringi võitjast kasvas selleks
korraks välja turniiri võitja: Kalle Suurekivi. Pere
traditsioone jätkas perekond Aloe. Seekord võitis
vanem vend Jaanus Aloe teise koha. Lauludega
turgutas osalejaid ja kaasaelajaid Erich Krieger, kes
võitis ka auhinnalise kolmanda koha.
Lohutusringi ehk Matsiturniiri võitjaks tuli Margus
Valgmaa.
Assaku Toidutare tänab sponsoreid, kelleks seekord
olid Rae vald, Jentero AG, Frederik ja A.Le Cog.
Suur tänu kõigile osavõtjatele ja kaasaelajatele.
Esireas on võitjad: vasakult
Jaanus Aloe, Kalle Suurekivi, Erich Krieger.

Oleg Jegorov
turniiri korraldaja

TANTSUVÕISTLUSED VAIDAS
Tantsuklubi Step korraldas jälle üle pika aja Rae vallas
tantsuvõistluse lastele. Võistlus toimus 16. märtsil.
Kutsutud olid võistlejad vanuses 7- 13 a. Võisteldi
klassides algajad - lapsed 2, juunior 1, lapsed 2 E,
juunior 1 E, juunior 1 D.
Võistluse avakõnes soovis võistlejatele “pinda päkka”
vallavanem Tarmo Klaar. Vaheaegadel esinesid Rae
huvialakooli õpetaja Linda Pihu juhendamisel
tegutsevad tantsutüdrukud. Võistluste peasponsoriks
oli BDG Film, kelle poolt oli igale võistlejale meened
märtsis esilinastuvast laste multifilmi “Dþungliraamat
2” teemadel.
Kokku oli võistlejaid 160 ning kaugemad külalised
jõudsid Vaidasse ka Saaremaalt ja Võrust. Kõige
rohkearvulisem võistlejaskond oli juunior 1 E.
Standardtantsudes saavutas 35 paari seas II koha Jüri
Gümnaasiumi 4. kl õpilane Robert Veskus, kelle
partner oli Katri Eimla.
See võistlus oli eriline ka paljudele Rae valla lastele.
Nimelt toimus tantsuklubi Step, Rae valla koolide ja
kultuuri- ja haridusameti koostööna alates sügisest
seltskonnatantsu tunnid 1. klasside õpilastele.
Tantsutunnid toimusid kord nädalas ja lapsed õppisid
selgeks Viini valsi, aeglase valsi, cha-cha-cha ja rocki.
Vaidas oli nüüd tantsutundides käinud lastel võimalus
esimest korda võistlustulle astuda. Vaatajateks olid
kutsutud kõik lapsevanemad. Sellega lõppes ka
seltskonnatantsu algõpetus ning soovijatel on
võimalus jätkata tõsisemate treeningutega
tantsuklubis Step. Tegemist oli ettevõtmisega, mille
eesmärgiks oli tutvustada lastele tantsukultuuri ja häid
kombeid. Tasuta tantsutunde võiks lastele esimeseks
tutvuseks seltskonnatantsuga pakkuda edaspidigi.
Eriline tänu võistluse õnnestumise eest Rae valla
kultuuri- ja haridusametile ja Vaida kooli õpetajate
perele. Ilus uus spordisaal sai kinnitust oma

Hetki võistlustelt

vajalikkusele. Järgmist sellist sündmust on oodata
18. oktoobril 2003. a.
Eve Aunver
Tantsuklubi Step tantsuõpetaja
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Rae valla teatripäev 16. aprillil kell 15 Rae Kultuurikeskuses
Valla teatripäev on alguse saanud Jüri kooliteatri Vaba Valik poolt korraldatud Jüri
Gümnaasiumis toimunud teatripäevast. Eelkõige on üritus selleks, et sama
huvitegevuse harrastajad saaksid esitada oma loomingut ja nautida teiste tegijate
etteasteid. Samas saavad tegijad võrrelda näitlemise ja lavastamise oskusi. Etendusi
hindavad ja asjakohast nõu jagavad professionaalsed teatritegijad. Traditsiooniliselt
valitakse parim nais- ja meesosatäitja, parim lavastus ja jagatakse teisi
päevakohaseid auhindu. Teatripäev lõpeb osalejatele diskoõhtuga.
ÜRITUSELE ON OODATUD KÕIK TEATRIHUVILISED VALLAELANIKUD!
Infot teatripäeva kohta saab tel. 6056759

TANTS JA LUST 26. APRILLIL RAE KULTUURIKESKUSES
Mis on tants? Tants on emotsiooni väljendus. Kui laul
teeb rinna rõõmsaks, siis tants teeb kondi kergeks.
Nii on arvanud tantsust kuulsad tantsujuhid Mait Agu
ja Ullo Toomi.
!982. aastast alates tähistatakse 29. aprillil kogu
maailmas tantsupäeva. Juba neljandat aastat on
seda tehtud ka meie vallas.
Kui esimesel aastal oli üritus pisut Jüri-keskne, siis
nüüd on sellest välja kasvanud kõigi vallas tantsuga
tegelevate rühmade ühisüritus. Kõik tantsukollektiivid saavad välja tulla selle tantsustiili ja esinemisnumbriga, millega tegelevad. Olgu see siis rahvatants, moderntants, võistlustants, vabatants või mõni
muu tantsustiil.
Seekord toimub meie tantsupäev 26. aprill Rae
Kultuurikeskuses. Esmakordselt pakume sel aastal
noortele tantsijatele võimalust osaleda tantsuõpetuse töötoas: kell 14 ootame 1.- 4. klassi tantsu-

huvilisi ja kell 15 5. klassi ja vanemaid tantsijaid.
Õpetajaks on Elo Hunt, kelle viimaseks suuremaks
tööks oli koreograafi assisteerimine etenduses
“Helisev muusika”.
Noorte tantsupäeva lõpetab valla kõikide tantsulaste ühiskontsert kell 16.30.
Tantsupäev jätkub kell 19.30 naisrühma JüridMarid ja memmede tantsurühma Lustiline tantsulise
tervitusega. Kõik kohaletulijad saavad jalga keerutada ja lihtsaid seltskonnatantse meilt ja mujalt
õpetab Paul Bobkov Viljandist.
Inimene usub kõige enam oma silmaga nähtut ja
iseenda kogetut. Tulge ja saage osa meie ühisest
IV tantsupäevast “Tants ja lust” Rae Kultuurikeskuses 26. aprillil 2003. a.
Tantsulist kevadet!
Linda Pihu

22. juunil toimub Jüri kalmistu esisel platsil
JÜRI KIHELKONNAPÄEV
Kihelkonnapäeva korraldavad Jüri kogudus ning
kolm Jüri kihelkonna territooriumil asuvat omavalitsust: Kiili vald, Rae vald ja Raasiku vald.
Kuigi näib, et ürituse toimumiseni on veel aega, on
siiski paras aeg anda teada, mis kavas. Samuti
edastame üleskutse Jüri kihelkonna rahvale osaleda
Jüri kiriku uue katuse heaks korraldataval
heategevuslaadal ning joonistusnäitusel “Minu
kodukant”.
Kihelkonnapäeva esialgne kava:
10.00-17.00 Laat, kus kõigil võimalus tulla oma käsitöö ja muude väärtuslike esemetega, et anda need
annetusmüüki Jüri kirikule uue katuse ehitamise
heaks. Eraldi programm lastele lõbustuste, mängude
ja asfaldijoonistustega.
12.00 Surnuaiapüha jumalateenistus laulab kihelkonna ühendkoor
13.30 Oksjon kirikule uue katuse ehitamise heaks
14.00 Rahvuslik rahvapidu. Päev jätkub kohamuistendite käsitlemise, rahvalaulude laulmise, Lehmja
tammiku legendi ja toreda rahvapeoga.

17.00 Teaduste Akadeemia Meeskoori kontsert
Jüri kirikus
Üleskutse Jüri kihelkonna rahvale
Praegu on õige aeg alustada käsitöö tegemise ja
meisterdamisega, et oma kätetööga osaleda
heategevuslaadal ning osa tulust annetada kiriku uue
katuse ehitamiseks. Paremad tööd müüakse maha
oksjonil. Oksjonile ja laadale võib tuua ka muud
väärtuslikku - kunstiteoseid, lauahõbedat, mööblit ja
muud, ühesõnaga kõike, mida te ei tarvita
igapäevases elus ja mis on piisavalt hinnaline, et te
saate ka ilma selleta edasi elada. Nii on teil kõigil
võimalik ehitada oma ruutmeeter ehk kaks või isegi
kolm, meie kiriku uuele katusele.
Kutsume ka väikeseid ja suuri osalema
joonistusnäitusel “Minu kodukant”. Tööde väljapanek
kihelkonnapäeval kalmistu väravas asuvas
Teemajas.
Kihelkonnapäeva korraldajad
Lisainfot Jüri kihelkonnapäeva kohta, Anne Rentel
tel. 052 805 96
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EESTI MUINSUSKAITSE SELTSI 15 AASTAT
Eesti Muinsuskaitse Selts sündis meie rahva
armastusest mineviku vastu ja usus tulevikku.
EMS (Eesti Muinsuskaitse Selts) asutati 12.
detsembril 1987. a. Olles seltsi esimesi liikmeid
ja kuulunud palju aastaid EMS-i volikokku,
tahaksin teile, armsad lugejad, meenutada neid
kaugeid aegu.
Muinsuskaitse liikumine pani aluse Eesti
rahvuslike ja kultuuripoliitiliste seltside
massilisele taastamisele. Eesti riigi
taasiseseisvumine toimus viis aastat hiljem 20.
augustil 1991. a. Meie riigi esimeseks
presidendiks valiti EMS-i auliige Lennart Meri,
esimeseks peaministriks sai EMS-i
ajalootoimkonna esimees Mart Laar, esimeseks
välisministriks EMS-i president Trivimi Velliste.
EMS-ist on välja kasvanud hulgaliselt kõrgeid
riigiametnikke, poliitikuid, diplomaate ja
erakondi: Vabariiklaste Koonderakond (Mart
Nuut, Jüri Leemet, Jüri Luik), Konservatiivne
Rahvaerakond (Kaido Kama, Kalle Eller, Jekki
Rjäzin), Kristlik Demokraatlik Erakondade Liit
(Illar Kallaste, Mart Laar, Vootel Hanson) ja
Kristlik Demokraatlik Erakond (Kalle Jürgenson,
Toivo Jürgenson, Jaanus Betlem). 1992. a.
võitsid need Isamaaliiduks liitunud erakonnad
riigikogu valimised.

Mõned faktid:
! EMS-ist said alguse kodanike komiteede
liikumine ja Eesti Kongress.
! Hirvepargi koosoleku peakorraldaja Tiit
Madisson oli Pärnu MKS-i esimees.
! 23. augustil 1989 korraldasid Balti keti
Rahvarinne ja EMS kahasse.
! Hakati taastama Vabadussõjas langenud
sõdurite auks püstitatud mälestussambaid.
! EMS tõi kodumaa mulda presidendi K. Pätsi
põrmu.
! EMS oli esimene organisatsioon kodumaal,
kellega väliseestlased hakkasid koostööd
tegema.
! Muinsuskaitsjad tõid taas välja Eesti
rahvuslipu. See toimus Tartus
1988.a.
aprillil.
Kahtlemata kõige suurema töö EMS-i loomisel
on ära teinud EMS-i esimene esimees Trivimi
Velliste, kes juba 12. oktoobril 1981 kutsus ellu
ajalooklubi Tõru. Tõru presidendina käis ta välja
mõtte: “Vajame muinsuskaitse seltsi.” Koostati
Muinsuskaitse Seltsi asutamise eelnõu, mida
toetas Heinz Valgu initsiatiivil Kunstnike Liit.
(Villem Raam, Trivimi Velliste, Jaan Tamm) käis
visiidil Kadriorus, Arnold Rüütli kui Looduskaitse
esimehe ja Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe
juures. 16. novembril 1988 võeti
vastu suveräänsuse deklaratsioon. Poolt hääletas 258
rahvasaadikut, vastu oli üks.
12. detsembril 2002. a. tähistas
EMS 15. aastapäeva piduliku
kontsert-jumalateenistusega
Pühavaimu kirikus. Hiljem
toimus autasustamine EMS-i
teenetemedaliga, mis loodi 29.
novembril 2002. a. Olen nüüd
minagi selle medali omanik.
Peame hoidma seda kallist vara,
mida eelnevad põlved on
loonud, et ka tulevastel põlvedel
oleks vaadata minevikku ja
minna edasi tulevikku.

Muinsuskaitse Seltsi liikmed
möödunud suvel
Vabadusvõitluse muuseumis.

Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse
muuseumi juhataja,
EMS-i volikogu liige
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2002. AASTA KOKKUVÕTE
Rae vallas toime pandud kuritegudest ja võrdlus 2001. aastaga
Rae vald 2002
(Registreeritud kuriteoteateid 301)

Rae vald 2001
(Registreeritud kuriteoteateid 251)

Kuritegude arv 265
200 salajast vargust
4 avalikku vargust
10 sõiduki ärandamist/vargust
12 liiklusõnnetust
10 huligaansust

Kuritegude arv 231
141 salajast vargust
10 avalikku vargust
13 sõiduki ärandamist/vargust
12 liiklusõnnetust
11 huligaansust
1 tapmine
3 röövimist

Salajased vargused alevikes ja suuremates
külades:
Jüri alevik
83
Lagedi
25
Peetri küla
20
Vaskjala
11
Vaida
10
Järveküla küla 10

Toimepandud kuritegudest moodustavad põhiosa
salajased vargused, mille arv on 2001. aastaga
võrreldes kasvanud 59 võrra ja kuritegude arv tervikuna 34 fakti võrra. Kuritegude avastamise
protsent oli 2002. a. 13,6 ning 2001. a 15,1.
Vähenenud on raskete isikuvastaste kuritegude
arv. Varguste kasvu üheks põhjuseks on kindlasti

Salajased vargused alevikes ja suuremates
külades:
Jüri alevik
57
Lagedi
23
Peetri küla
13
Vaskjala küla
5
Vaida
15
Järveküla küla
2
Tallinna ja Maardu lähedus, kus on kuritegevus
veelgi suurem.
Firmade ja asutuste juhtidel ning elanikkonnal tervikuna soovitan vara kindlustada ning tõkestada
vara asukohale juurdepääsutee veelgi efektiivsemalt, sest tagantjärele tarkus on sageli kulukas.
Mikk Altmets
vanemkonstaabel

SECURITAS TEATAB
17. veebruaril kell 14.10 oli väljakutse kauplusesse
Edu. Kauplusetöötajad pidasid kinni nooruki, kes
üritas varastada kartulikrõpse. Autopatrull andis
nooruki üle politseile.
17. veebruaril väljakutse Vaidasse. Tülitseti
pärandi pärast. Autopatrull lahendas tüli kohapeal.
18. veebruaril kell 05.15 kutsuti patrull Jürisse
Aruküla tee 14, kus korteriukse taga lõhkus korteris
elava naise endine abikaasa.
18. veebruaril kell 17.35 väljakutse Jürisse. Patrull
kutsuti lahendama peretüli. Konflikt lahendati
kohapeal.
1. märtsil Maardu politsei väljakutse. Pajupäe
busssipeatuses juures magas alkoholijoobes
meesterahvas. Autopatrull kutsus kohale kiirabi.
1. märtsil kell 20.40 Maardu politsei väljakutse.
Vaida kaupluse ees toimus kaklus. Autopatrull
lahendas olukorra kohapeal.

6. märtsil väljakutse Jürisse Ehituse 6, maja
trepikotta kogunesid noorukid. Autopatrull saatis
noorukid laiali.
8. märtsil kell 18. 50 väljakutse Jürisse Ehituse 2,
kus ühe korteri ukse taga magas meesterahvas.
Patrulli saabudes oli olukord juba lahendatud
12. märtsil 23.21 väljakutse Lagedile Betooni
tänavale, maja ees lamas alkoholijoobes
meesterahvas, autopatrull selgitas välja
meesterahva aadressi ning toimetas ta koju.
14. märtsil kell 20.20 Maardu politsei väljakutse
Rae külla, kus meesterahvas tülitas oma endist
abikaasat. Autopatrull lahendas olukorra kohapeal.
1. veebruarist - 16. märtsini 2003 oli Securitase
autopatrullile koos tehnilise valve all olevate
objektidega 103 väljakutset.
Securitase patrulli lühinumber on 1660.
Kutsu abi!
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VARGUSED AJAVAHEMIKUL 17.02.-18.03.2003
Veebruari algul varastati õhtusel ajal Jüris Aruküla
tee 1 maja trepikojast lukustamata sinist värvi 21käiguline jalgratas Sarda Siera.
17. veebruaril lõhuti päevasel ajal lukud ja murti
sisse korterisse Jüris Kasemäe 4-9. Korterist
varastati hulgaliselt mitmesuguseid ehteid.
Ajavahemikul 21.-24.veebruar siseneti rõduakna
kaudu Vaidas Vana-Taru mnt. 39-6 korterisse, kust
varastati televiisor Philips, õhupüstol ja
mitmesuguseid ehteid.
Ajavahemikul 22.-24.veebruar lõhuti lukk ja murti
sisse korterisse Vaidas Vana-Tartu mnt. 39-49.
Korterist varastati televiisor Philips, mikrolaineahi
Whirlpool ja muud kodutehnikat.
Ööl vastu 24.veebruari eemaldati ukseklaas ja kell
04.23 murti sisse Jüri Noortekeskusesse Aruküla
tee 9, kust varastati videomakk Panasonic ja
akudrell.
Ööl vastu 26.veebruari purustati Järvekülas Uus
Maja juures sõiduauto Peugeot reg. nr. 206MCU
ukseklaas ning autost varastati automakk Pioneer.
Ööl vastu 26.veebruari lõhuti Järvekülas Hiiemäe
24a juures sõiduauto Mercedes Benz reg. nr.
001GRA ukseklaas ning autost varastati
automakk Pioneer.
Ööl vastu 26. veebruari lõhuti Järvekülas Kodala 7
juures sõiduauto Mazda 323 reg. nr. 909MDH
ukseklaas ning autost varastati automakk Pioneer.
Ööl vastu 26. veebruari lõhuti Assakul Tiigi põik 1a
juures sõiduauto VW Caddy ukselukustus ning
autost varastati automakk Pioneer.
Ööl vastu 3. märtsi varastati Jüris Tammiku 29
juures sõiduautolt Toyota Corolla kõik neli ratast
koos velgedega.
Ajavahemikul 28. veebruar kuni 3. märts varastati
Lagedilt Killustiku 8 AS Harbet territooriumilt
ligikaudu 135 m alumiiniumkaablit.
Ajavahemikul 4.- 5. märts lõhuti Peetri külas
Männiku talus aknaklaas ja siseneti majja, kust
varastati vanaaegne grammofon, kell-raadio ning
alumiiniumist ja roostevabast metallist valmistatud
nõusid.
Ajavahemikul 04.-06.märtsil murti sisse Peetri
külas Peetri 23a ehitusjärgus olevasse eramusse,
kust varastati saunaahi, uks, elektrikilp,
kompressor ning koduelektroonikat.
6. märtsil varastati Vaskjal külas AÜ Lootsi 11 juurest aia tagant 7 kasutatud alumiiniumraamidega
pakettakent.
6. märtsil varastati päevasel ajal Assakul Järve tee
7 maja lukustamata keldrist kolm jalgratast.

7. märtsil lõhuti Rae külas Loode 10 juures
aknaklaas ja murti sisse sõiduautosse Seat
Alhambra reg.nr. 193 JAP, kust varastati mapp,
mille sees oli juhiluba Aadu Grepp'i nimele, 2
krediitkaarti, fotoaparaat ja automaki esipaneel.
Ajavahemikul 02.-07. märts lõhuti lukud ja murti
sisse Salu külas Päidu tallu, kust varastati neli ust
koos lengidega, ehitusmaterjale, erinevaid
tööriistu ning abihoonest 140 ruutmeetrit
katuseplekki.
Ajavahemikul 05.-09. märts lõhuti Lagedil Posti 4
ukselukk ja murti sisse keldriboksi, kust varastati
salaja meestejalgratas Eldorado, spinning
Concorde P kalastustarvetega ja tööriistu.
Ööl vastu 9. märtsi muugiti lahti Jüris Aruküla tee
1 juures sõiduauto VW Golf juhiukse lukk ning
autost varastati automakk Sony ja autokõlarikast.
10. märtsil Jüris varastati Kasemäe 4 maja eest
valveta parkimisplatsilt sõiduauto AUDI 80,
9 0 1 T C J , T T - V VA U Z Z Z 8 9 Z K A 0 8 7 4 7 7 ,
tumesinine, valmistamisaasta 1989, autosse jäid
reg.tunnistuse B-osa, kindlustuspoliis ja
tööriistakohver. Sõiduki leidis Tallinna Ida politsei
18.03.2003 Iru Hooldekodu kandis metsast maha
põletatuna, auto on täielikult hävinenud.
Ööl vastu 13. märtsi lõhuti Järvekülas Hiiemäe tee
20 juures on Audi A4 reg.nr. 863 AOX kõrvalistuja
ukseklaas ja varastati automaki Alpine esipaneel.
Ööl vastu 13. märtsi siseneti Järvekülas Lõuna tee
6 pagasiluugi kaudu sõiduautosse Peugeot reg.nr
611 MBS ning salongist varastati kaamera Konica
ja automakk Pioneer.
Ööl vastu 13. märtsi lõhuti Järvekülas Kodala 33
juures sõiduauto Mercedes Benz reg.nr 816 AOV
vasakpoolse tagumise ukse kolmnurkaken ja
varastati automakk Pioneer.
Ööl vastu 18. märtsi lõhuti Mõigus Kuusekese 2
juures maja ees seisnud sõidukite VW Transporter
ja Audi 80 ukseklaasid sõidukitest varastati maki
paneelid.
Ööl vastu 18. märtsi lõhuti Jüris Tammiku tee 27
juures sõiduauto Peugeot 206, reg.nr 173MCX
ukseklaas, sõidukist varastati automakk Pioneer.
Isikutel, kellel on antud kuritegude kohta
informatsiooni või kes teavad varastatud
esemete asukohta, palume teavitada Rae valla
konstaablit, aadress Jüri, Aruküla tee 9, telefon
605 6778
Mikk Altmets
Rae valla konstaabel
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KRIMINAALHOOLDUSEST RAE VALLAS
Kriminaalhoolduse eesmärgiks on kuritegevuse
vähendamine ühiskonnas ja kriminaalhooldusele
määratud isikute korduvkuritegude ennetamine.
Kriminaalhooldustöö kaks põhilist eesmärki on
kriminaalpreventsioon ja kriminaalkaristust kandva
inimese aitamine ühiskonda sotsialiseerumisel.
Preventsioon ehk ennetustöö on mingi ebasoovitava
nähtuse või protsessi ennetamiseks või selle arengu
pidurdamiseks tehtav töö. Kriminaalpreventsioon on
kuritegevuse ennetamine, tõkestamine ja
ärahoidmine.
Sotsialiseerumine on inimese sünnipärane võime
omandada teda ümbritseva kultuurikeskkonna
reeglid. Sotsialiseerumise kaudu omandab inimene
ühiskonnas olulised teadmised, normid, väärtused.
Kriminaalhooldus aitab kurjategijal kohaneda
ühiskonnas.
Sageli arvatakse, et milleks see, kandku kurjategija
karistust kinnipidamiskohas ning probleem
lahendatud. Suhtumine muutub, kui oma pere liige
karistatuks osutub, sest kriminaalhooldus annab
seaduserikkujale õiguse jääda ühiskonnaliikmeks.
Meie ühiskonnas ei ole vangla kasvatus-, vaid
karistusasutus. Seega jäädes vabadusse ja soovides
elada seadusekuulekalt, saab karistatu tuua oma
tööga ühiskonnale kasu, mitte olla vangistuses
ülalpeetav. Kriminaalhooldusametnik kontrollib
kriminaalhooldusalusele kohtu poolt määratud
kohustusi ja kontrollnõudeid, samas on ta ka tugiisik
aitamaks hooldusalusel korraldada oma elu nii, et tal
oleks eeldused elada uusi kuritegusid sooritamata.
Kriminaalhooldus laieneb vaid neile isikutele, kelle
suhtes on kohaldatud tähtajaline vabaduskaotus
tingimisi karistuseks või kes on tingimisi enne
tähtaega vabastatud.
Eestis töötab maa- ja linnakohtute juures 17
kriminaalhooldusosakonda.
Harju Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Kose
talituses on arvel kriminaalhooldusalused neljast
vallast: Rae, Kiili, Kose ja Kõue vallast. Rae valla
hooldusaluseid on arvel ka Maardu ja Kehra
talitustes.
Kose talituses on hetkel Rae vallast kriminaalhooldusaluseid 19. Neist neli on ennetähtaegselt
vabastatud. Tähtajaline vanglakaristus on kohaldatud tingimisi karistuseks 15. Seitse neist on Rae
vallas sooritanud varavastaseid kuritegusid, kaheksa
aga avaliku korra ja ühiskonna julgeoleku vastaseid
kuritegusid (näiteks kolm kriminaalhoolduse alla
sattunut on aasta jooksul kaks korda juhtinud
ebakaines olekus sõidukit). Uue kuriteo on
sooritanud Rae vallast kaks kriminaalhooldusalust,
neist üks oli vabanenud ennetähtaegselt.

Sageli arvatakse, et kui inimene saab tingimisi
karistada, siis ta on karistusest pääsenud. Tegelikult
see nii ei ole, sest kriminaalhooldusseadus näeb
katseajaks ette kontrollnõuded ja kohustused, mida
hooldusalune peab täitma:

!
!
!
!
!

elama kohtu poolt määratud alalises elukohas;
ilmuma kriminaalhooldaja määratud
ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda
registreerimistele;
alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma
elukohas ning esitama talle andmeid oma
kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa
elukohast lahkumiseks kauemaks kui
viieteistkümneks päevaks;
saama kriminaalhooldajalt eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks.

Vastasel korral pööratakse karistus täitmisele.
Määratud kriminaalhooldusele, peab karistatu
ilmuma kohtu otsuses määratud kriminaalhooldaja
juurde. On juhtunud, et kutsetele ei reageerita, siis
kriminaalhooldaja külastab kodu ja kontakteerub
valla sotsiaalosakonnaga ja politseiga. Kui
õigusrikkuja kohtumisele ei ilmu, siis
teeb
kriminaalhooldaja kohtule erakorralise ettekande ja
karistus pööratakse täitmisele. Rae vallas on
viimase kahe aasta jooksul selline olukord olnud
kahel korral. Kriminaalhoolduse algul koostatakse
hooldusalusega hoolduskava, milles lepitakse kokku
eesmärgid ja kohustused. Hoolduskava täitmise
kohta esitab kriminaalhooldaja 6 kuu tagant korralise
ettekande. Kui hooldusalune on käitunud
eeskujulikult ja kriminaalhooldajal ei ole põhjust
eeldada uue kuriteo toimepanemist, võib kohus
kohustusi kergendada või neist vabastada. Viimane
ei laiene vanglast ennetähtaegselt vabanenule.
Alaealiste õigusrikkujatega toimub võrgustikutöö
valla sotsiaalosakonna, lapsevanema, politsei ja
kooliga. Rae vallast praegu alaealisi õigusrikkujaid
Kose talituses arvel ei ole.
Sageli otsivad kriminaalhooldajaga kontakti
süüdimõistetu enda asemel ta pereliikmed, kes
muretsevad poja või elukaaslase pärast. Aga isik
peab ikka ise oma tegude eest vastutama ja karistust
kandma. Vanematega on koostöö vajalik, kui
õigusrikkuja on alaealine.
Tiiu Jalg
Harju Maakohtu
Kose talituse kriminaalhooldusametnik

RAE SÕNUMID

aprill

13

KOKKUVÕTE
märtsikuu volikogu istungist
on enamasti olnud kas ebakonkreetsed
Märtsikuus kogunes volikogu istungile 11.
või lausvale (vastus ligi 300 elaniku
kuupäeval. Päevakorras oli üksteist
pöördumisele, revisjonikomisjoni aktides
päevakorrapunkti. Alustas vallavolikogu
toodule selgituste andmine, ametinagu traditsiooniks saanud avatud
juhendite olemasolu jne). Samas jätavad
mikrofoniga, kus volikogu liikmeil
allakirjutanud ütlemata, millises
võimalus öelda välja hingele kogunenu,
küsimuses vallavolikogu esimees ja
jagada erakondade seisukohti päevavallavanem valetanud on.
kajalistes küsimustes ja esitada
vallavolikogule algatatud eelnõusid.
Allakirjutanud juhivad vallavolikogu
Volikogu liige hr Raivo Uukkivi edastas
liikmete tähelepanu sellele, et vallavallavalitsusele arupärimise mitmesekretäri poolt juhitava vallakantselei töö
sugustes valitsuse poolt sõlmitud
on nõrk. Eiratakse seadustest tulenevaid
lepingutes ja tegi ettepaneku vallavolikohustusi, ei oldud ka rahul teabekogu esimehele arutada järgmisel
nõuetele vastamise ja volikogu eelnõude
vallavolikogu istungil küsimusi, mis üles
ettevalmistusega.Vallavolikogu kiitis
Endel Lepik
kerkinud suvel toimunud Loomäe kinnistu
heaks pikalt menetluses olnud Rae valla
enampakkumisega.
Rae vallavolikogu
avaliku korra, heakorra ja koerte ja
kasside pidamise eeskirja. Juhin
Hr Ojasoo edastas haridus- ja kultuuriesimees
siinjuures tähelepanu sellele, et antud
komisjoni nimel, enda koostatud
eeskirjad hakkavad kehtima alates 1. maist. Selle aja jooksul
protestikirja sporditoetuste jagamise küsimuses ning võttis
peab täitevvõim ette valmistama antud eeskirjade
tagasi oma avalduse ülalnimetatud komisjoni esimehe kohalt
rakenduskorrad.
tagasiastumise küsimuses. Hr Veigo Gutmann kandis ette
Eesti Reformierakonna Rae piirkondliku organisatsiooni nimel
Päevakorras olnud haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe
arvamuse revisjonikomisjoni aktile.
vabastamine jäi ära, kuna komisjoni esimees võttis tagasi oma
tagasiastumispalve, pannes koalitsiooni raskesse olukorda.
Seejärel jätkus vallavolikogu istung. Päevakorras oli üksteist
Nimelt kuulub koalitsioonilepingu järgselt antud komisjoni
päevakorrapunkti. Traditsiooniliselt käsitleti vallavolikogu
esimehe koht koalitsiooni kuuluvale erakonnale või
istungil detailplaneeringutega seoses olevaid küsimusi.
valimisliidule. Kuna Res Publica lahkus koalitsioonist, siis oli
Algatati Järveküla küla Otsa 9 kinnistu detailplaneering.
ka antud komisjoni esimehe kohalt tagasiastumise avaldus
Detailplaneeringu realiseerimisel peaks antud kinnistule
igati loogiline.
tekkima kolm elamukrunti. Järveküla küla Aasa-I
detailplaneeringu kehtestamisel vallavolikogu poolt peaks
Volikogu kiitis heaks Rae Vallavolikogu komisjonide
antud 3,8 ha kinnistul tekkima pereelamute kvartal, kuhu on
põhimääruse paranduse, millega tühistati säte, mis piiras
võimalik rajada huvilistel oma uus kodu.
vallavolikogu esimehe õigust osaleda vallavolikogu
komisjonide töös.
Volikogu kehtestas Peetri küla Salu kinnistu detailplaneeringu
ja katkestas Peetri küla Vana-Tartu mnt 13 kinnistu
Järgmise päevakorra punktina käsitleti volikogu kodukorra
detailplaneeringu kehtestamise, kuna vallavalitsusel ja
muutmist. Eelnõuga sooviti muuta operatiivsemaks
kinnistu arendajal oli sõlmimata istungi päevaks kinnistu
vallavolikogu juhtimist ehk kaotada korralised istungi ajad ja
omanikuga detailplaneeringu järgsete teede ning
anda vallavolikogu esimehele võimalus juhtida ka
tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise kohustuse
vallavolikogu komisjoni. Antud eelnõu oli esitanud hr
üleandmise leping. Ülalnimetatud detailplaneeringute
Gutmann. Juhtivkomisjon ei toetanud antud eelnõu esitatud
vastuvõtmisega tekib vallas juurde 78 elamukrunti ja kolm
kujul, kuid revisjonikomisjon oli antud eelnõule teinud kolm
ridaelamu krunti ja üks ärimaa krunt. Kokkuvõtvalt võib öelda,
parandusettepanekut ja vallavolikogu otsustas saata antud
et kasvutendentsi jätkab Järveküla ja Peetri küla atraktiivsus
eelnõu vallavalitsusele seisukohavõtuks.
elamupiirkonnana.
Viimase, jällegi traditsioonilise päevakorrapunkti raames
Järgneva kolme päevakorrapunkti teemadeks olid
teavitati vallavolikogu liikmeid laekunud avaldustest,
revisjonikomisjoni poolt ettevalmistatud otsuse eelnõud.
eelnõudest ja kirjadest. Laekunud on volikogule kiri Kaitseliidu
Nimelt kinnitas vallavolikogu revisjonikomisjoni II kvartali
Harju Maleva Jüri Malevkonna pealikult Jaak Puuralt, kus
tööplaani. Teise punktina revisjonikomisjoni eelnõudest
palutakse toetada malevkonda kaitseväe rakmete ja
käsitleti Mõigu SK revideerimise akti ja vallavalitsuse
sidevahendite ostmisel. Keskkonnainvesteeringute Keskuse
seisukoha alusel valminud volikogu otsuse eelnõu. Pärast
kirjas informeeritakse vallavolikogu Lagedi prügila
vallavolikogu liikmete tehtud parandusettepanekuid, kiitis
sulgemistööde projekti rahastamisest 720 000 krooniga.
volikogu antud eelnõu ka heaks. Volikogu menetles ka
Laekunud on kiri Tallinna ja Harjumaa kohtutäituri Reet Vokki
revisjonikomisjoni poolt ette valmistatud teist eelnõud:
poolt saadetud täitekutse Ado Sepa haldusasja nr 2-3/74/03
“Eelarveliste vahendite kasutamisest 2002. aastal spordikohta.
toetusteks ja teederemondiks”. Antud eelnõu menetlemine
Pöördumise on vallavolikogule edastanud Jüri aleviku
katkestati. Antud päevakorrapunkti raames luges hr Kelnik ette
Tammiku tee 19 ja 21 elanikud seoses Väljaku kinnistu
avaliku pöördumise koalitsioonierakondade, vallavalitsuse ja
kavandatava planeeringuga ja planeeritava sõidutee
vallaametnike poole. Avaliku pöördumise tekstiga saab
rajamisega üle Tammiku tee 19 ja 21 majade ees oleva
tutvuda valla kodulehel aadressil: www.rae.ee
haljasala.
Allakirjutanud volikogu liikmed juhivad tähelepanu Väljaku ja
Vallavalitsus edastas informatsiooni vallavalitsuse poolsest
Loomäe kinnistutega seonduvale. Samuti juhitakse
eelnõust “Rae valla ja Rahandusministeeriumi vahelise
tähelepanu väidetavatele hämaratele tehingutele, mis on
laenulepingu sõlmimine”.
seotud AS-iga ELVESO ja spordirahadega. Ka ei ole
allakirjutanud rahul vallavolikogu esimehe ja vallavanema
Endel Lepik
selgitustega ja väidetakse, et vastused tõstatatud küsimustele
Rae vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri

25. veebruar 2003 nr 8

Rae valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasustamise aluste
ja palgamäärade kinnitamine 2003. aastaks
Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42 497; 2000, 33, 195; 2000, 54, 349; 95,
611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521) § 45 lõike 2, Vabariigi
Valitsuse 04. veebruari 2003 määruse nr 37 “Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade
kehtestamine” § 1, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.
2.

Kinnitada juurde lisatud Rae valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasustamise alused ja palgamäärad 2003.
aastaks.
Käesolev määrus jõustub 01. märtsil 2003. Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2003.

Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
25. veebruari 2003
määrusega nr 8

Rae valla munitsipaalkoolide õpetajate töötasustamise alused
ja palgamäärad 2003. aastaks

Palgamäär

Palgaaste

Palgamäär

4. Lisatasude määramine
4.1 tööandja määrab lisatasu tööandja hoolekogu
ettepanekul.
4.2 tööandjal on õigus kooskõlas kooli palga- ja
atesteerimiskomisjoniga määrata õpetajatele

5. Munitsipaalkoolide õpetajate palgaastmed ning
palgamäärad

Palgaaste

3. Palgaastmete rakendamine
3.1 Punktis 2.1 nimetatud palgaastmeid kohaldatakse
õpetajatele, kellel on õpetaja kvalifikatsiooninõuetele
vastav kõrgharidus.
3.2 Õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja palgaaste on kaks astet madalam sama
ametijärguga kõrgharidusega õpetaja palgaastmest.
3.3 Õpetajana töötav isik, kelle kvalifikatsioon ei vasta õpetaja
kvalifikatsiooninõuetele, palgaaste on keskhariduse ja
keskerihariduse puhul 14 ning kõrghariduse puhul 16.

Palgamäär

2. Õpetajate palgaastmed
2.1. koolide õpetajate palgaastmed on järgmised:
nooremõpetaja
19
õpetaja
20
vanemõpetaja
22
õpetaja-metoodik 25

aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires
lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest.
4.4klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse
õpetajatele tasu tema ametikoha palgamäärale
vastavast kuupalgamäärast vähemalt:
4.4.1 põhikoolis ja gümnaasiumis põhikooli astme klassis
nooremõpetaja
800 krooni
õpetaja
860 krooni
vanemõpetaja
970 krooni
õpetaja metoodik
1180 krooni
4.4.2 gümnaasiumiastme klassis
nooremõpetaja
270 krooni
õpetaja
290 krooni
vanemõpetaja
320 krooni
õpetaja-metoodik
390 krooni

Palgaaste

1. Direktor ning vahetu õppe- ja kasvatustöö
1.1 direktori palgaaste on lähtudes õpilaste arvust järgmine:
70-120 õpilasega koolis 23
121-300 õpilasega koolis 27
301-600 õpilasega koolis 29
üle 600 õpilasega koolis 30
1.2 direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal palgaaste on üks
kuni kolm astet ja osakonnajuhataja palgaaste kolm kuni
kuus astet madalam direktori palgaastmest.

14
15
16
17
18
19
20

2 865
3 080
3 305
4 670
4 980
5 350
5 710

21
22
23
24
25
26
27

6 110
6490
6 930
7 375
7 870
8 325
8 830

28
29
30

9 340
9 975
10 605
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Jüri

11. märts 2003 nr 9

Rae valla avaliku korra eeskirja,heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174;
36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22) § 22 lõike 1
punktidest 361 - 363, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kinnitada Rae valla avaliku korra eeskiri vastavalt lisale 1.
Kinnitada Rae valla heakorra eeskiri vastavalt lisale 2.
Kinnitada Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri vastavalt lisale 3
Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 19. mai 1998 määruse nr 45 “Rae valla avaliku korra eeskirja uue
redaktsiooni kinnitamine” punkt 1.
Rae Vallavalitsusel töötada välja eeskirjade rakenduskorrad 30. aprilliks 2003.
Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
Käesolev määrus jõustub 01. mail 2003.

Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

Lisa 1
KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
11. 03. 2003
määrusega nr 9

RAE VALLA AVALIKU KORRA EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.
Eeskiri sätestab avaliku korra reeglid Rae valla territooriumil,
arvestades väljakujunenud tavasid, ühiselu reegleid,
käitumise norme ja Eesti Vabariigi seadusi, et tagada kõigi
valla territooriumil elavate, töötavate ning viibivate inimeste
normaalne ja turvaline kooseksisteerimine.
2.
Avalikuks kohaks on iga territoorium, hoone või ruum, mis on
antud avalikuks kasutamiseks või mis on tegelikult
üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad,
parklad, kalmistud, avalikud veekogud, supelrannad,
staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, sadamad,
ettevõtete piirdeaiata territooriumid, väljakud),
üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, klubid,
raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted,
kauplused, saunad, käimlad, lasteaiad, kirikud, palvemajad,
elamud), kortermajade üldkasutatavad ruumid (trepikojad,
pööningud, keldrid).
3. Avalikud üritused on rongkäigud, rahvapidustused,
vabaõhukontserdid, spordivõistlused, laadad ja muud
täiskasvanutele või lastele mõeldud avalikku huvi pakkuvad
üritused, sõltumata sellest, kas need toimuvad avalikel
territooriumitel vabaõhuüritusena või üldkasutatavates
hoonetes.
4.
Avaliku koosoleku (pargis, teel, tänaval või muus avalikus
kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või
muud meeleavaldust) reguleeritakse avaliku koosoleku
seadusega (RT I 1997, 30, 472; 1999, 31, 425; 2002, 61,
375; 2002, 63, 387).
5.
Eeskiri kehtib Rae valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik
täitmiseks kõigile seal tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele
ning juriidilistele isikutele.
II AVALIKU KORRA NÕUDED
6.
Avaliku korra tagamiseks on keelatud:
6.1. kaaskodanike pahatahtlik tülitamine, lärmamine,
sõimamine jmuudkodanike sündsustunnet riivavad janing
ühiselu reegleid rikkuvad teod.

6.2. öörahu rikkumine kella 23.00 kuni 06.00 ükskõik millisel
viisil, välja arvatud juhul kui müra on põhjustatud
õnnetusjuhtumi ennetamiseks või selle tagajärgede
likvideerimiseks vajalikust tegevusest.
6.3. joobeseisundis viibimine avalikes kohtades, kui see
solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.
6.4. alkohoolsete jookide pruukimine avalikes kohtades,
samuti alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük kohas
ja/või isiku poolt, kellel puudub selleks vastav müügiluba.
6.5. mootorsõidukiga liiklemine ja nende parkimine
haljasaladel, mänguväljakutel, staadionitel, samuti teedel,
mis ei ole ette nähtud mootorsõidukiga liiklemiseks.
6.6. avalikes kohtades lõhkuda, rikkuda, määrida ja
omavoliliselt teisaldada liiklusmärke, viitasid,
reklaamtahvleid, kuulutustahvleid, tänavavalgusteid,
bussipeatusi, pinke, aedu, prügikaste ning muud avalikus
kasutuses olevat inventari ja rajatisi.
6.7. siseneda üldkasutatavatesse hoonetesse väljaspool
nende üldises kasutuses oleku aega ilma haldaja, valdaja või
kasutaja loata, samuti siseneda või viibida võõras valduses
ilma omaniku loata.
6.8. üldkasutatavates hoonetes ja kortermajade
üldkasutatavates ruumides suitsetada selleks mitte
ettenähtud kohtades.
6.9. üldkasutatavatesse hoonetesse või eluruumidesse
sisenejate ja väljujate häirimine kauplemise, teenuste ja
kaupade pakkumise, kerjamise ja usulise tegevusega.
6.10. üldkasutatavate hoonete ja ruumide kasutamine
magamiseks või sündsusetuks ja ühiselu reegleid eiravaks
tegevuseks.
6.11. alla 16-aastasel alaealisel viibida ilma täiskasvanud
saatjata avalikes kohtades kella 23.0006.00; ajavahemikus
01.06.31.08. on alaealistel keelatud viibida ilma
täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.0005.00.
(Nimetatud säte tuleneb Lastekaitse seaduse §-st 231.
Kohalikul omavalitsusel on õigus liikumispiirangut ajutiselt
lühendada)
6.12. alaealistel suitsetamine.
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6.13. alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine
alaealistele, samuti alaealiste abistamine nende ostmisel.
6.14. Alaealistel viibida pärast kella 21.00 ilma täiskasvanud
saatjata toitlustusettevõtetes, kus tarvitatakse alkohoolseid
jooke kohapeal. Toitlustusettevõtete töötajad on kahtluse
korral kohustatud nõudma isikut tõendavat pildiga
dokumendi esitamist ning dokumendi mitteesitamisel
keelduma isiku teenindamisest.
6.15. Rae valla piiridesse jäävatel puhkealadel mootorsõidukitega liiklemine ja parkimine, välja arvatud selleks
ettenähtud teedel ja parklates, samuti telkimine, lõkke
tegemine, ja prügi mahaloopimine selleks mitte ettenähtud
kohtades ning puid või taimestikku kahjustav tegevus.
6.16. autode ja muude (mootoriga) sõiduvahendite pesemine
ning prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohas.
6.17 viibimine avalikes supluskohtades kodu- ja
lemmikloomadega.
6.18. viibida avaliku ürituse korraldaja poolt aia, nööri või
muul analoogilisel viisil piiratud territooriumil ilma korraldaja
loata.
6.19. korraldada ilutulestikku ilma Rae Vallavalitsuse loata,
samuti lasta ebaseaduslikult punaseid signaalrakette.
6.20. siseneda ühissõidukisse ebameeldivalt lõhnavate või
kaasreisijaid määrivate riiete või määrdunud või ohtlike
esemetega (lõhkeained, mürgised ained, katmata teravad
esemed).
6.21. suplemine alkoholi või muus joobes.
6.22. avalikes supluskohtades klaastaara kasutamine.
III KOHUSTUSED AVALIKU KORRA TAGAMISEKS
7. Turvalisuse ja heakorra tagamiseks on kortermajade
elanikel õigus lukustada üldkasutuses olevaid ruume,
tagades kõigi üldkasutuses olevate ruumide kasutajate ja
vajadusel operatiivtalituste juurdepääsu.
8. Üldkasutatavate hoonete sisekorraeeskirjad on
kohustuslikud täitmiseks nii oma töötajatele kui ka teistele
isikutele. Üldkasutatavate hoonete valdajad/haldajad
peavad kindlustama siseeeskirjade olemasolu ja nendega
tutvumise võimaluse
9.
Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid ja
nende vanemad, hooldajad või neid asendavad isikud on
kohustatud kasvatama ja õpetama oma lapsi, samuti tagama
laste koolikohustuse täitmise ning nad vastutavad oma laste
poolt korda saadetud tegude eest seadusega ettenähtud
korras.
10. Kauplemine valla territooriumil on lubatud ainult kehtestatud
korras väljastatud kauplemisloa alusel ja kauplemisloal
ettenähtud lahtiolekuaegadel ning tingimustel.
11. Kauplemisega tegelevate ettevõtete omanikud peavad
tagama käesoleva eeskirja punktide 6.14 ja 10 täitmise oma
ettevõtete töötajate poolt või volitama selleks töötajate seast
vastutava isiku või juhataja, kes kannavad vastutust
käesoleva eeskirja järgi. Samuti peab ettevõte täitma
vallavalitsuse ja politsei esildisi turvalisuse, avaliku ja
heakorra tagamiseks kehtestatud tähtaja jooksul.

12. Lemmikloomade puhkealale või mujale avalikku kohta
kaasavõtmisel peab omanik tagama kaaskodanike
turvalisuse ja väljaheidete eemaldamise.
13. Veesõidukeid tohib vette lasta ja neid kasutada ainult
vallavalitsuse poolt lubatud kohtades.
14. Veesõiduki kasutajad ja suplejad peavad täitma
vetelpäästetöötajate antud korraldusi ja kinni pidama
ohutusnõuetest.
15. Töid, millega kaasnev müra ületab sanitaareeskirjaga
kehtestatud päevase olmemüra normid, võib teha
ajavahemikul kella 08.00 - 20.00 välja arvatud juhtudel kui
selliste tööde tegemine on vajalik õnnetusjuhtumi
ennetamiseks või tagajärgede likvideerimiseks.
16. Rae vallavalitsus on kohustatud tagama avaliku supluskoha heakorra, riietuskabiinide, infotahvlite ja muu vajaliku
rannainventari, avalike käimlate ja jäätmemahutite
olemasolu ning avalike käimlate ja jäätmemahutite
regulaarse tühjendamise ja desinfitseerimise.
IV AVALIKE ÜRITUSTE KORRALDAMINE
17. Avalike ürituste korraldamiseks on vajalik Rae
Vallavalitsuse luba.
18. Avalike ürituste korraldamiseks on vajalik teavitada
vallavalitsust ja politseid vähemalt seitse päeva enne ürituse
algust, esitades kirjaliku teatise, kuhu märgitakse ürituse
algus ja lõpp, sisu, vastutav isik, tarvitusele võetavad
turvameetmed ja ürituse ala puhastamise tähtaeg, mis on
12 tundi arvates ürituse lõppemisest, kui loaga ei ole
määratud teisiti, Vallavalitsuse ja politsei poolt määratud
tingimused on ürituse korraldajatele kohustuslikud ning
nende täitmata jätmisel on ürituse läbiviimine keelatud.
19. Üritustel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud
alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük ning
tarvitamine, samuti viibimine sellisel üritusel alkohoolses või
muus joobes.
20. Alaealistele korraldatud ürituste läbiviijad peavad jälgima,
et üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne liikumispiirangu
algust (6.11). Erandjuhtudel kehtestab alaealiste ürituse
kestuse vallavalitsus kooskõlastatult politseiga korraldajate
poolsel põhjendatud taotlusel lisatuna avaliku ürituse
teatisele.
21. Avalikel üritustel on keelatud klaastaara kasutamine
jookide (s.h. ka mittealkohoolsete) müügiks.
22. Vabaõhu avaliku ürituse korraldajad on kohustatud tagama
piisava hulga teisaldatavate käimlate ja jäätmemahutite
olemasolu ning kasutatavuse kogu ürituse kestel.
V LÕPPSÄTTED
23. Eeskirja rikkumise eest kannab süüdlane vastutust
vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
24. Kontroll käesoleva eeskirja täitmise üle on pandud
vallavalitsuse poolt määratud isikutele.
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RAE VALLA HEAKORRA EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1. Rae valla (edaspidi vald) heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri)
ülesanne on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning
heakord.
2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja
juriidilistele isikutele, kes viibivad või asuvad valla
haldusterritooriumil.
3. Käesolevas eeskirjas on:
3.1. heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud
tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
3.2. kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt,

maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
3.3. avalikuks kohaks iga territoorium, rajatis või ruum, mis
on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult
üldkasutatav;
3.4 puhastusala alevikes - kinnistu või ehitisega piirnev ala,
mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni.
II HEAKORRA NÕUDED
4. Hoonete fassaadid ja piirded ning haljastus peavad kinnistu
piires olema korras.
5. Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud korras hoidma
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sellega külgneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub
kinnistu või ehitise piirist selle laiuselt sõidutee ääreni.
Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala,
arvestades konkreetse kinnistu asendit.
6. Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurnide, pinkide,
tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste teisaldatavate
väikevormide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende
omanikel.
7. Parke, haljasalasid ning nendega külgnevaid kõnniteid on
kohustatud puhastama ja korras hoidma nende omanik.
III KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS
8. Vallavalitsus on kohustatud tagama:
8.1.valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute
korrashoiu;
8.2. tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
8.3. avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja
veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
8.4. sadeveekraavide ja truupide puhtuse vallateedel.
9. Kinnistu omanik on kohustatud:
9.1. korras hoidma oma kinnistu piirdeaia;
9.2. koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning tegema seal
lume- ja libedusetõrjet;
9.3. puhastama maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, kui
eelnimetatud jäävad tema puhastusala piiresse;
9.4. tegema umbrohutõrjet, hoidma söötis ja kasutuseta maa
umbrohuvaba, agrotehniliselt õigel ajal niitma muru ja rohu,
õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksi, mis kasvavad
väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat
tehnilist vahendit, takistavad sõiduki liiklust või ulatuvad
elektri- või sideliinidesse;
9.5. hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
9.6. kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt
nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
9.7. rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja
risustamise vältimiseks;
9.8. tähistama ja säilitama kinnistu piiri märgid.
10. Ehitise omanik on kohustatud:
10.1. remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud
ehitised;
10.2. hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama
nendesse kogunenud prügi;
10.3. vajadusel kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad,
varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama nende tööde
ajal tänaval ohutu liikluse;
10.4. varustama ehitised ja mitmekorterilises elamus ka korterid
korrektsete numbrisiltidega;
10.5. kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja
pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
10.6. omama kinnistul prügi ja tahkete jäätmete paigu-tamiseks
tervisekaitsenõuetele vastavat prügikonteinerit ning sõlmima
prügiveofirmaga lepingu, mis
kindlustab konteineri
õigeaegse tühjendamise ja väljaveo ning tagama konteineri
pesemise ja desinfitseerimise vastavalt tervisekaitseeeskirjadele;
10.7. tagama heitvee kogumiskaevu ja/või kuivkäimla
korrasoleku, veepidavuse, korrektse sulgumise, õige-aegse
tühjendamise, vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele ning heitvee koguse üle aruandluse pidamise
ja ümbruse hooldamise;
10.8. tagama kortermajade keldri-, katuse- ja pööninguukse
lukustatuse;
10.9. tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurde-pääsutee ja
välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende
lume- ja libedusetõrje;
10.10. tagama põllumajandushoonete ja rajatiste vastavuse
tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma ümbruse
korras ja vältima selle saastumist.
10.11. hoidma tootmistegevuses tekkivat müra lubatud piires;
10.12. tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide
korrektse asetuse ja ohutu kinnituse.
11. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
11.1. järgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel
riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korda;
11.2. vältima objektilt prahi jms sattumist sõidu- ja kõnniteele;
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11.3. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
11.4. rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
11.5. pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni
andmist heakorrastama selle ümbruse.
12. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
12.1. korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
12.2. hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni
seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja
kaaskodanike
turvalisuse.
13. Tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett)
omanik on kohustatud:
13.1. paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalitsuse
poolt lubatud kohta;
13.2. koristama iga päev pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha
ümbruse kuue meetri raadiuses, kui puhastusala ei ole
määratletud teisiti.
14. Veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või
sõiduajal mahalangenud prügi (ka kauba).
15. Kinnistu reostamisel ja risustamisel on reostaja kohustatud
selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik
kindlaks teha, peab selle ala korrastama selle omanik.
Keskkonnaohtliku reostuse korral teavitada Rae
Vallavalitsust.
16. Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud
välja vahetama liivakasti liiva üks kord aastas kevadhooajal
või vajadusel tihedamini ning tagama mänguväljakute
elementide hoolduse ja remondi.
17. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus läbi viidi,
puhastama hiljemalt 12 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist
või loal määratud tähtajaks.
18. Põllumajandustööde tegija peab tagama, et teedele ei satuks
pori, sõnnikut, jms.
19. Reklaamiobjektide paigaldamiseks tuleb taotleda
vallavalitsuse luba vastavalt Rae vallas kehtestatud reklaami
paigaldamise korrale.
20. Heakorra tagamiseks on Rae valla haldusterritooriumil
keelatud:
20.1. risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;
20.2. kritseldada ehitiste seinale, müürile, piirdeaiale, pingile jms
või kahjustada neid muul viisil;
20.3. välja panna teadet, kuulutust, plakatit ja reklaamstendi,
järgimata selleks riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud
korda;
20.4. vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust (v.a
viljapuud, marjapõõsad) nii avalikes kohtades kui ka kinnistu
territooriumil, rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude
külge tarasid, traate, silte. Puude ja põõsaste (v.a viljapuud,
marjapõõsad ja hekid) mahavõtmine võib nii avalikes
kohtades kui ka kinnistu territooriumil toimuda maatüki
omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega;
20.5. tuleohtlikul ajal (algab kevadel pärast lume sulamist ning
lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel) rohket suitsu
tekitava risu, põhu jms põletamine, välja arvatud juhul, kui
sellest on valehäire vältimiseks eelnevalt informeeritud
vallavalitsust ja Päästeteenistust;
20.6. omavoliliselt püstitada ehitisi;
20.7. maha panna jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;
20.8. kloppida riiet ja vaipa mitmekorteriliste elamute rõdul, aknal
ja uksel, kuivatada pesu rõdu või lodþa piirdest kõrgemal;
20.9. ehitada kinni rõdu või lodþat ilma kehtestatud korras
kinnitatud projektita;
20.10. paigutada üldotstarbelisse prüginõusse või -konteinerisse
vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid; puisteliiva,
hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke
jäätmeid, jätta lahti prüginõu või -konteineri kaant;
20.11. hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms korralikult ladustamata
õue tänavapoolses osas ja laduda neid vastu kasvavaid puid;
20.12. lasta olme- või heitvett sadeveekraavi või sadeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil,
omavoliliselt ühendada krundidrenaaþi üldkasutatavasse
sadeveekanalisatsiooni.
20.13. lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sadeveevõrku
pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või
kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid,
samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
20.14. valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida
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mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende
imbumine pinnasesse;
20.15. matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
20.16. matta põllumajandus loomi väljapoole Harjumaa
Keskkonnateenistusega kooskõlastatud matmiskohta;
20.17. telkimisel reostada loodust ning teha lõket selleks mitte
ettenähtud kohas.
20.18. pesta mootorsõidukit veekogus ega lähemal kui 10 m
veepiirist, kui kohapeal puudub teade teistsuguse korra kohta;
20.19. viibida loomadega üldkasutatavas supluskohas;
20.20. kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud
eeskirjade vastaselt;
20.21. tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
20.22. sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, laste
mänguväljakutel, kalmistutel ja teistes selleks mitteettenähtud
kohtades;
20.23. purgida selleks mitteettenähtud kohtadesse.
21. Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb arvestada järgmist:
21.1. põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud
küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse
ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust
puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet teostava
isiku juuresolekul. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m
kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest
hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast;
21.2. avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt
kooskõlastama Päästeteenistusega ja omama selleks
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vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise koht peab
paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või
metsast vähemalt 50 m kaugusel;
21.3. pärast prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise
tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega
ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
21.4. tahkekütusel töötav teisaldatav ðaðlõkiahi või muu
samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suitsutusahi
peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast
asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad
kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö
lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või
põlemisjäägid veega kustutada;
21.5. kulu põletamine on lubatud kevadel esimese kahe nädala
jooksul pärast lume sulamist, kuid mitte hiljem kui 1. mail,
kooskõlastatult Päästeteenistusega. Kulu võib põletada
päeva ajal tuulevaikse ilmaga. Tee- või hooneäärse kulu
põletamisel tuleb teemaa välisserv, hoonel selle ümbrus,
eelnevalt kasta märjaks või mineraliseerida. Kulu põletajal
peavad kaasas olema tulekustutusvahendid. Kulu ei tohi
põletada puude ja põõsastega aladel.
IV LÕPPSÄTTED
22. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
23. Kontroll käesoleva eeskirja täitmise üle on pandud
vallavalitsuse poolt määratud isikutele.
Lisa 3
KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
11. 03. 2003
määrusega nr 9

RAE VALLA KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.
Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri)
sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Rae valla
haldus-territooriumil.
2.
Eeskirjas kasutatakse mõisteid loomakaitseseaduse ja
loomatauditõrje seaduse tähenduses.
II NÕUDED KOERTE JA KASSIDE PIDAMISEL
3. Koera ja kassi pidamisel peab loomapidaja jälgima
seadusega kehtestatud loomapidamisnõudeid ja loomade
pidamise veterinaarnõudeid ning täitma muid talle
õigusaktidega pandud kohustusi, sealhulgas koheselt
korrastama oma koerte või kasside poolt reostatud kohad,
läbi viima loomade sise- ja välisparasiitide tõrje; lubamatu on
looma hukkumist, vigastamist või talle valu ja välditavaid
füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu.
4.
Koera ja kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ning
teiste isikute rahu ja turvalisust.
5.
Koeri peab pidama loomapidajale kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või territooriumil. Territoorium peab
olema tarastatud selliselt, et koer sealt välja ei pääseks ja
oleks välistatud kallaletungimise võimalus inimestele ja
loomadele. Tarastamine ei ole kohustuslik koera pidamisel
ketis.
6. Koeraomanik on kohustatud tähistama sissepääsu
territooriumile sildiga, mis annab informatsiooni koera
olemasolust. Silt peab olema paigutatud nähtavale kohale.
7.
Paljukorterilistes elamutes võivad korteriomanikud loomapidamise küsimuses korteriomandi reaalosa ja kaasomandi
eseme kasutamiseks sõlmida kokkuleppeid.
8.
Lubatud on pidada üksnes Rae vallas volitatud veterinaararsti juures registreeritud koeri. Loomapidaja on kohustatud
registreerima täiskasvanud koerad kahe kuu jooksul peale
käesolevate eeskirjade kehtestamist, vastsoetatud koerad
10 päeva jooksul soetamisest.
9.
Koera registreerimisel esitab koera omanik (vähemalt)
järgmised andmed:

10.
11.

12.
13.

14.

15.

9.1. omaniku nimi, elukoht ja telefoninumber;
9.2. koera nimi ja asukoht;
9.3. koera tõug või/ja tunnusmärkide kirjeldus;
9.4. koera vaktsineerimist tõendav dokument.
Koera registreerimisel väljastatakse koera omanikule
registreerimistunnistus.
Koera indentifitseerimiseks peab olema koer varustatud kas
numbriga kõrvas või mujal koera kehal, numbriga
kaelarihmal või mikrokiibiga
Koerte registreerimisega kaasneb tasuta esmakordne
vaktsineerimine.
Koera surma korral, omaniku muutumisel või kaduma
minekul peab omanik (omaniku muutumisel uus omanik)
teatama sellest veterinaararstile kümne päeva jooksul
looma registrist kustutamiseks.
Loomapidaja peab tagama vastsoetatud koerte ja kasside
vaktsineerimise loomataudide vastu alates kolmandast kuni
neljandast elukuust ning kord aastas vaktsineerima oma
koerad ja kassid.
Loomapidaja peab koheselt teatama koera või kassi
marutaudi kahtlusest, teatamata põhjusel haigestumisest
või suremisest volitatud veterinaararstile.

III KOERA VÕI KASSIGA AVALIKUS KOHAS VIIBIMINE
16. Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab
loomapidaja tagama:
16.1. järelvalve oma koera või kassi üle vältimaks nende
lahtipääsemise. Koera tohib viia avalikku kohta rihma või keti
otsas. Kui läheduses on inimesi või teisi loomi, peab koera
eest vastutav isik tagama nende ohutuse;
16.2. et koeral oleks avalikus kohas viibimisel vajadusel peas
suukorv. Ühistranspordis peavad suuremad koerad olema
suukorviga, sülekoerad ja kassid peavad olema puuris või
korvis;
16.3. oma koera või kassi reostuse kohese koristamise.
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17. Keelatud on:
17.1. teadvalt nakkusohtlikult haige koera või kassiga
avalikus kohas viibimine;
17.2. viibimine koera või kassiga kaubandus- ja
toitlustusettevõtetes, spordi- ja mänguväljakutel, haridus-,
kultuuri-, sotsiaal- ja ametiasutustes, avalikes
supluskohtades, kultuuriüritustel ja teistes rahvarohketes
paikades, välja arvatud selleks ettenähtud üritused ja
kohad.
IV HULKUVATE KOERTE JA KASSIDE PÜÜDMINE,
PIDAMINE JA HUKKAMINE
18. Kõik järelevalveta koerad, loetakse hulkuvateks ja kuuluvad
kinnipüüdmisele. Järelevalveta koerad, kellel puudub
registreerimisnumbriga tätoveering, mikrokiip või kaelarihm
loetakse omanikuta loomadeks ja kuuluvad
kinnipüüdmisele, pidamisele ning hukkamisele vastavalt
loomakaitseseaduse §-le 18.

19. Kinnipüütud hulkuvad registreeritud koerad tagastatakse
omanikule kohe pärast püüdmis- ja ülalpidamiskulude
tasumist.
20. Kinnipüütud registreerimata koerad antakse üle koerte
varjupaika, kus neid hoitakse kaks nädalat arvates
kinnipüüdmise päevast.
V RAKENDUSSÄTTED
21. Eeskirja punkte 16.1. ja 17.2. ei rakendata sügava
nägemispuudega inimese juhtkoera ja teenistusülesannet
täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.
22. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kehtivatele
õigusaktidele.
23. Kontroll käesoleva eeskirja täitmise üle on pandud
vallavalitsuse poolt määratud isikutele.

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri

11. märts 2003 nr 10

Rae Vallavolikogu komisjonide põhimääruse muutmine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 82, 489; 100, 642; 2002,
29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1,1; 4, 22) § 47
ja 48, Rae valla põhimääruse § 13 lõikest 2, § 22, § 23, § 24, § 27 ning võttes aluseks volikogu liikmete ettepanekud, Rae
Vallavolikogu
määrab:
1.
2.

Muuta Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2001 määrusega nr 42 kinnitatud Rae Vallavolikogu komisjonide põhimäärust
alljärgnevalt:
1.1 Tunnistada kehtetuks punkti 3.1 viimane lause.
Käesoleva määrus jõustub 15. märtsil 2003.

Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

Rae Vallavalitsus teatab
järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

!

!
!

Jüri aleviku keskuse osa ja tehnopargi detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse Aaviku tee äärsete elamukvartali, Tartu maantee ja Aruküla tee
vahelise ala hoonestamine põhiliselt äri- ja tootmishoonetega, samuti on planeeritud mõned
elamukrundid. Lahendatud on uue juurdepääsutee ehitamine planeeringualale.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 25. veebruari 2003 otsusega nr 54.
Lagedi aleviku Lohu 1 kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagada kaheks pereelamukrundiks.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 04. märtsi 2003 korraldusega nr 223.
Peetri küla Salu kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu hoonestada pereelamute kvartalina.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2003 otsusega nr 62.

VEEBRUARIKUUS REGISTREERITUD SURMAD:
Linda Freiberg
Vassili Vahaste
Julius-Martin Reinmets

Helmi Mitt
Hilje-Aurelie Miku
Arvi Lootsmann
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RAE VALLAVALITSUS
Kodanike vastuvõtt
esmaspäeval 9-13 ja 14-17
kolmapäeval 14-18
Aruküla tee 9, Jüri,
75301 Harjumaa
Tel
6056 750
Faks
6056 770
info@rae.ee www.rae.ee
Vallakantselei
Vallasekretär
Sekretär
Jurist
Registripidaja
Vanemspetsialist
IT-spetsialist

Erika Luks
Helen-Mai Voogand
Gunnar Nuuma
Mare Juurikas
Elo Allemann
Urmas Alas

Vallavolikogu
Volikogu esimees Endel Lepik
Volikogu sekretär Mare Seppel
Arengu- ja planeerimisamet
Juhataja
Erki Noorak
Maakorraldaja
Toivo Kongas
Spetsialist
Jaan Dello
(maamaks, maahindamine)
Spetsialist
Taimi Oru
(maaküsimused)
Keskkonnaspetsialist
Ege Kibuspuu
Peaarhitekt
Kaie Narro
Ehitusjärelevalve
insener
Ain Lilleorg
Spetsialist
Hannes Toom
(ehitusalased küsimused)
Vaneminsener
Lembit Vares

6056 740
6056 750
6056 765
6056 756
6056 762
6056 752
6056 745
6056 745
6056 757
6056 777
6056 758
6056 782
6056 781
6056 747

Vallavalitsus
Vallavanem

Tarmo Klaar

6056 750

E 09-12; K 14-17*

Abivallavanem

Vello Voog

6056 741

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalküsimused)

E 09.00-13.00
14.00-17.00

Abivallavanem

E 09-12; K 14-18

Meelis Kasemaa 6056 786

(arengu- ja planeerimisalased küsimused)
* Vastuvõtuks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 605 6750

Kultuuri- ja haridusamet
Juhataja
Rein Rooks
Nooremspetsialist
Krista Koppel
Vanemspetsialist
Kristel Tamm
(noorsootöö küsimused)
Noortekeskus

6056 753
6056 785
6056 764
6056 783

Sotsiaalamet
Juhataja
Hoolekandetöötaja

Ülle Parmas
Maret Mäeväli

6056 773
6056 774

Rahandusamet
Ameti juhatajapearaamatupidaja
Raamatupidaja
Nooremraamatupidaja
Nooremraamatupidaja
Nooremspetsialist (kassa)

Silvi Raud
Leili Sutter
Tiina Elu
Teesi Vesilind
Kati Post

6056 749
6056 744
6056 744
6056 776
6056 751

Vallaasutus Vaheko
Direktor

Väino Orumets

6056 768
Faks 6056 780

6056 748
6056 746
6056 754

PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMISE TEADE
Rae Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena hõivanud ja arvele võtnud Ehitiste 2/4
mõttelise osa - Korneti talu, mille koosseisus asuvad ehitised: elamu, laut, ait, kelder ja
kaev asukohaga Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa.
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või
hõivamise kohta, esitada need Rae Vallavalitsusele, Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301
Harjumaa kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Kui soovite müüa oma maja, korterit
või maad (võib olla kinnistamata),
lisage oma pakkumine Matkapunkt
Kinnisvarabüroo andmebaasi, kus on
juba üle 150 pakkumise. Aitame Teid
ostu-müügitehingu vormistamisel.
www.kinnisvaraplaza.ee; Tallinn,
Endla 23, tel. 6664812; 056604450

VAJATAKSE
kogemustega
lapsehoidjat-koduabilist
Rae vallas Järve külas.
3 a. tüdrukule, täisajaga,
sots. garantiid. Palk hea.
Tel 6 556 224, 050 57 922

VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 17. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 605 6762.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

AS Vilandert teatab, et
väikebussiliini nr 214
(Jüri-Tallinn)
kl 7.30 Jürist
väljuv väikebuss
ei sõida
läbi Järveküla.

