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VÄLJAKU KINNISTU ELAMUKVARTALI
DETAILPLANEERING HARJU MAAVALITSUSES
JÄRELEVALVEKS JA HINNANGU SAAMISEKS
19. juulil toimus Harju Maavalituses Väljaku elamukvartali
detailplaneeringu arutelu. Harju Maavalituses Väljaku
kinnistu elamukvartali detailplaneeringu arutelule oli
kutsutud kõik osapooled, nii muudatusettepanekud
esitanud kodanikud kui ka Väljaku kinnistu arendaja Jüri
Arendaja OÜ. Rae Vallavalitsust esindasid abivallavanem
arengu- ja planeerimisalal Meelis Kasemaa ja peaarhitekt
Kaie Narro.
Väljaku kinnistu detailplaneering edastati Harju
Maavalitsusse detailplaneeringu koostamisega seotud
toimingute osas järelevalve teostamiseks pärast seda, kui
detailplaneeringu avalike arutelude käigus esitati rohkelt
muudatusettepanekuid ja ilmnes ka Tammiku piirkonna
elanike terav vastuseis. Maavalitsuses hinnati, kas
detailplaneeringu koostamisel ja avalikustamisel on
järgitud kõiki nõudeid, kas kõnealune detailplaneering
Väljaku kinnistu hoonestamiseks muudab ümberkaudsete
kinnistute kasutustingimusi, ehitusõigust ning kas
kahjustab mingil muul viisil naaberkinnistute huve.
Nõupidamise käigus jäid
kõik osapooled oma
seisukohtade juurde ja kokkulepet vaidlusalustes
küsimustes ei saavutatud. Tulenevalt seadusandlusest
edastas maavanem oma seisukoha planeeringu avalikul
väljapanekul esitatud vastuväidete kohta osapooltele oma
2. juuli 2003 kirjaga.
Oma kirjas loeb maavanem õiguslikult põhjendatuks Rae
Vallavalitsuse poolt esitatud vastused Väljaku kinnistu
detailplaneeringu kohta vastuväiteid esitanud isikutele.
Samuti toob maavanem oma kirjas välja asjaolu, et
Maavalitsusele esitatud materjalide järgi ei ole Väljaku
elamukvartali detailplaneeringuga kinnistule kavandatud
ehitusõiguse lahendus vastuolus keskkonna- ja
tervisekaitsealaste normidega. Ka puuduvad momendil

tõendid vaidlustajate kinnistute kasutamist olulisel määral
halvendavate keelatud mõjutuste kohta.
Maavanem märgib oma kirjas, et järelevalve pädevusse
kuulub planeeringu seadustele ja normidele vastavuse
kontrollimine, kuid mitte planeeringulahenduse otstarbekusele õigusliku hinnangu andmine.
Planeeringu menetlemise ja sisulise lahenduse seadustele vastavuse osas esitas maavanem Rae Vallavalitsusele kuus märkust: kooskõlastada detailplaneering Riigi
Maaametiga, täpsustada kõnealuse detailplaneeringuga
seotud veetarbimise kogused, suurendada reoveepumpla
kuja, täpsustada planeeringuala suurus, lisada seletuskirja
täiendav peatükk kuritegevuse riske vähendavate nõuete
kohta ja täpsustada tee kaitsevööndi suurus. Maavanem ei
saa enne eespool toodud nõuete täitmist Väljaku kvartali
detailplaneeringut käsitleda kui seadusekohaselt
koostatud detailplaneeringut ja sellele planeerimisseaduse § 23 lõike 6 alusel oma heakskiitu anda.
Heakskiidu andmise otsustamine on võimalik alles pärast
eespool toodud märkuste arvestamist.
Rae Vallavalitsus on otsustanud puudused kõrvaldada ja
esitada detailplaneering uuesti maavanemale hinnangu
saamiseks.
Juhul kui maavanem detailplaneeringu heaks kiidab,
esitatakse detailplaneering Rae Vallavolikogule. Volikogu
kui kohaliku omavalitsuse esindusorgan peab otsustama
lõplikult Väljaku kinnistu detailplaneeringu ehitusmahtude,
maakasutustingimuste ja detailplaneeringu piirkonnamiljöösse sobivuse või mittesobivuse.
Meelis Kasemaa
abivallavanem arengu- ja planeerimisalal

RAEFOORUMI SULGEMISEST VALLA KODULEHEKÜLJEL
Rae Vallavalitsus otsustas 17. juuni 2003 istungil
sulgeda Raefoorumi alates 18. juunist 2003.
Raefoorum asus Rae valla koduleheküljel ja oli mõeldud
algselt Rae valla elu-olu kirjeldamiseks. Raefoorum
kujunes kohaks, kus aeg-ajalt levitati tõele mittevastavat ja kontrollimata ning teiste isikute au ja head nime
teotavat informatsiooni, kahjuks sageli ka anonüümselt.
Seetõttu ei sobinud Raefoorum valla ametlikule
koduleheküljele.
Raefoorumi sulgemisel lähtuti Eesti Vabariigi
Põhiseaduse ja Võlaõigusseaduse sätetest.
Eest Vabariigi Põhiseaduse § 45 sätestab, et igaühel on
õigus vabalt levitada ideid, arvamusi ja veendumusi ja
muud informatsiooni sõnas ja kirjas, kuid teeb ühtlasi ka
sellele õigusele reservatsiooni sätestades, et seda
õigust võib seadusega piirata muuhulgas teiste
inimeste au ning hea nime kaitseks. Samuti sätestab

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 17, et kellegi au ega head
nime ei tohi teotada.
Sellest tulenevalt kuulub rakendamisele Võlaõigusseaduse § 1055 lõik 1, mille kohaselt on isikul õigus
nõuda kestva õigusvastase kahju (mida au teotamine
kahtlemata on) tekitamise lõpetamist.
Lähiajal avatakse Rae valla koduleheküljel küsimustevastuste rubriik, mille kaudu vallakodanikud saavad
esitada Rae Vallavalitsusele küsimusi neile oluliste
teemade kohta.
Rae Vallavalitsus kutsub kõiki vallakodanikke oma
probleemidega pöörduma otse ametnike poole, et
saada vastus oma küsimusele ja leida jõudumööda
ühiselt lahendus probleemidele.
vallakantselei
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KONKURSS KAUNIS KODU 2003
Rae valla heakorrakonkursi Kaunis
Kodu tähtsaim sündmus toimus
sellel aastal 26. juunil, kui Vallavalitsuse poolt hindamiseks
moodustatud 9-liikmeline komisjon
käis konkursile esitatud objekte
vaatamas. Väga meeldiv oli tõdeda, et Rae vallas on palju korda
tehtud maju ja aedu. Kahjuks on
majaomanikud liialt tagasihoidlikud
ning konkursile oli esitatud ainult 9
kandidaati.
Põhilised hindamiskriteeriumid olid
objekti välishooldus, haljastus,
dekoratiivelemendid ja loomulikult
üldmulje.
Selle aasta võitjad on:
Kategoorias individuaalelamud
tiheasustuses:
I koht Sirli Talisoole kuuluv
elamu Kodala 34 Järveküla
külas
II koht Tiit Urblale kuuluv
elamu Atleet AÜ-s Atleet

Esikoha saavutanud kodu Järvekülas.

III koht Vello Lugnale kuuluv elamu Tuuliku tee 5 Vaida
alevikus
Omapärase kodu ümbruse eest vääris eripreemia Heimur Sepperile
kuuluv Nurma talu Limu külas.
Ege Kibuspuu
Heakorrakonkursi Kaunis Kodu komisjoni liige

SOSNOVSKI KARUPUTKE TÕRJUMISEST
12. juunil alustati Rae vallas
Sosnovski karuputke tõrjetöid
mürgiga pritsimise ja niitmisega. Esimesteks mürgitamiskohtadeks olid Rae mõisa ümbrus ja Kurna mõisa ümbrus.
Jõudumööda jätkatakse Kautjala mõisa ümbruse ning
ülejäänud kohtadega, millest
on valda teatatud. Mürk mõjub
taimedele lehtede kaudu 10
päeva jooksul pärast mürgitamist. Selleks et mürgitamise
tulemusel karuputk täielikult
häviks tuleb mürgitamist
korrata kuni 8 aastat. Veekogude ääres tõrjutakse karuputke
niitmisega, kuna veekogu lähedal ei ole pritsimine mürgiga
lubatud.
Keskkonnaministeerium on
algatanud Sosnovski karuputke tõrjeks riikliku projekti, mille
esimese etapina on kavas
kokku koguda informatsioon

Mürgiga pritsitud karuputk.

karuputke levikualadest. Kõigi andmed, kes on Rae vallavalitsusse oma
maadel asuvast karuputke kasvukohast teatanud (Rae Sõnumid mai
2003) edastatakse Harjumaa Keskkonnateenistusele. Kui keegi veel pole
teatanud, siis on viimane aeg teada anda e-posti teel
ege.kibuspuu@rae.ee või veigo68@hot.ee või telefonidel 0605 6781 ja
05644600.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
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Meeldiv töökoht kaasaegselt renoveeritud ja varustatud Vaida Põhikoolis (Tallinnast 20 km,
130 õpilast). Võtab tööle
inglise keele õpetaja - täiskoormus
arvutiõpetaja - 11 t. + IT juht 0,5 + ringitunnid
vene keele õpetaja - 9t.
Asukoht: Vaida Põhikool, Harjumaal
Kontaktisik: Rudolf Mürk
Telefon: 6035439, 05107242
E-post: rmyrk@hot.ee

RAE VALLA KOOLIDE LÕPETAJAD 2003
Lagedi Põhikool
Alari Allmäe
Heigo Vilkre
Kaisa Tiido
Maili Jõekäära
Martin Lust
Riho Kiintok
Robert Tamm
Roland Ehtla
Lehmja Põhikool
Age Jaagu
Helina Putrolainen
Henri Viljarand
Jüri Nõmm
Kristiina Sedjakina
Mariliis Pihlakas
Marko Päärma
Mihkel Luur kiituskirjaga
Priit Põldma
Richard Lant
Taavi Niidas
Tarmo Heinamägi
Vaida Põhikool
Ain Kesküla
Dorrit Lääne
Immanuel Poltimäe
Jevgeni Savitð
Kärt Rägastik
Mario Kummer
Merike Milvere
Mirelle Saamen
Pjotr Murajev

Jüri Gümnaasium
9a
Annika Aasa
Bätris Madrus
Getter Järve
Krista Naarismaa
Margit Norit
Marit Seljamaa
Marit Tahk
Meelis Rohula
Merit Martsik
Merje Jõgi
Merle Tamm
Mikko Juusu
Oliver Papp
Raido Välja
Rain Saaremäe
Ranner Ruus
Sandra Krusel
Siim Salm
Suzan Sarv
Tiina Mõttus
Ülvar Tuus
9b
Andre Väljak
Anti Kämara
Birgit Tamsalu
Ermil Mets
Eveliyn Mets
Kaarli Nagel
Kaili Sall
Kerlin Järmut
Kätlin Järmut
Leiu Lipping
Luisa Pani
Mairold Silberfeldt
Mait Kuuseok
Maris Tomingas
Ott Lepland
Ragne Pless
Ragne Rauamäe
Rain Kärkinen
Siret Künnapas

12. H
humanitaarklass
Andra Kitsner
Andro Alesmaa
Ege Pilov
Egle Käige
Iris Tomingas
Joonas Tool
Kadri Noormets
Kairi Kask
Kairi Saluste
Katrin Saks
Külli Alliksaar
Liis Lille
Liis Timuska
Madis Pähna
Marianne Leppmets
Riho Sinisalu
Tiina Põldmaa
12.R
reaalklass
Egert Nõmm
Helen Rajalo
Helen Tootsi
Hindrek Murdsalu
Janar Jäätma
Joosep Hermaste
Katri Pekri
Katrin Aruväli
Kristiina Ruven
Kuldar-Valdo Karula
Margit Milvere
Mart Võrklaev
Märt Põldma
Sulev Jürna
Tiina Marandi hõbemedaliga
Tiiu Albin hõbemedaliga

Palju õnne kõikidele lõpetajatele!
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Rae Vallavalitsus teatab
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
!

Rae küla Kaasiku kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8. juuli 2003 otsusega nr 106.

!

Limu küla Kesa kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 8. juuli 2003 otsusega nr 107.

Rae Vallavalitsus teatab
järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
!

Peetri küla Vaino V ja Sauki 12 kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga on ette nähtud viis krunti maakasutuse sihtotstarbega ärimaa ning kruntidele hoonestustingimuste
määramine. Planeeritava ala suurus on 4,6 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10. juuni 2003 otsusega nr 92.

!

Lagedi aleviku Sillaotsa kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga on ette nähtud jagada kinnistu kaheks pereelamukrundiks ja kruntidele hoonestustingimuste
määramine. Planeeritava ala suurus on 0,51 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10. juuni 2003 otsusega nr 93.

!

Peetri küla Koidu kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga on ette nähtud osaline maasihtotstarbe muutmine elamumaaks ning elamuehituseks ette nähtud
krundi moodustamine. Planeeritava ala suurus on 7,94 ha.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10. juuni 2003 korraldusega nr 643.

!

Jüri aleviku Võsa 15 kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada kinnistu neljaks pere-elamukrundiks ning hoonestustingimuste määramine
moodustatavatele ehituskruntidele. Planeeritava ala suurus on 0,57 ha.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10. juuni 2003 korraldusega nr 644.

!

Ülejõe küla Raadiojaama tee 2 krundi detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja hoonestustingimuste määramine
Planeeritava ala suurus on 1817 m2.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. juuni 2003 korraldusega nr 682.

!

Ülejõe küla Raadiojaama tee 7 krundi detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja hoonestustingimuste määramine
Planeeritava ala suurus on 1766 m2.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 17. juuni 2003 korraldusega nr 683.

!

Jüri aleviku Võsa 22 kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga määratakse hoonestustingimused kinnistule. Planeeritava ala suurus on 3,28 ha.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 1. juuli 2003 korraldusega nr 724.

!

Lagedi aleviku Jüri tee 49 kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine viieks krundiks ja ehituskruntidele hoonestustingimuste
määramine. Planeeritava ala suurus on 1,99 ha.
Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 1. juuli 2003 korraldusega nr 725.

!

Rae küla Künnapuu pereelamute grupi detailplaneering
Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada 50 pereelamukrunti ja 1 ärimaa sihtotstarbega krunt. Planeeritava
ala suurus on 8,55 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 8. juuli 2003 otsusega nr 108.

!

Järveküla küla Lõo pereelamute grupi detailplaneering
Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada seitse pereelamukrunti ja neile hoonestustingimuste määramine.
Planeeritava ala suurus on 1,9 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 8. juuli 2003 otsusega nr 109.

!

Lagedi aleviku Killustiku 8 kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette jagada kinnistu üheksaks pere-elamukrundiks ning hoonestustingimuste määramine
moodustatavatele ehituskruntidele. Planeeritava ala suurus on 6,6 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 8. juuli 2003 otsusega nr 111.

!

Kadaka küla Mäe Hansu kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine kaheksaks pere-elamukrundiks ning hoonestustingimuste
määramine moodustatavatele ehituskruntidele. Planeeritava ala suurus on 2,82 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 8.juuli 2003 otsusega nr 110.

!

Patika küla Vana-Uustalu ja Kuremäe kinnistute detailplaneering
Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagamine seitsmekümneks pereelamukrundiks ning hoonestustingimuste
määramine moodustatavatele ehituskruntidele. Planeeritava ala suurus on 24,5 ha.
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 8. juuli 2003 otsusega nr 112.
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KOKKUVÕTE VALLAVOLIKOGU JUUNIKUU ISTUNGIST
Vallavolikogu juunikuu korraline istung toimus 10. juunil. Istung
algas nagu traditsiooniliselt avatud mikrofoniga. Agu Ojasoo
luges ette avalduse, kus soovis kirjalikult põhjendust, miks ei
ole volikogu istungi päevakorras revisjonikomisjoni esimehe
valimist. Samuti avaldasid Res Publica saadikud härra Ojasoo
ja Teder arvamust, et tuginedes valla põhimäärusele õnnestus
13. mai istungil revisjonikomisjoni esimehe valimine ning
revisjonikomisjoni esimees on seega härra Raivo Uukkivi.
Vallavolikogu ei saanud kinnitada volikogu revisjonikomisjoni
esimehe valimist 13. mail, kuna lähtuti Eesti Vabariigi
põhiseaduse rakendamise seaduse § 3, mille järgi tähendab
poolthäälteenamus seda, et poolt hääletab rohkem kui vastu.
Revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub koalitsioonilepingu
järgi opositsiooni esindajale, eelnõu esitamiseks ja
päevakorda võtmiseks on vaja opositsiooni ettepanekut.
Volikogu arutas järgmisi küsimusi:
1. Rae valla 2002. aasta eelarve täitmise aruande
kinnitamine;
2. Peetri küla Vaino V ja Sauki 12 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine;
3. Lagedi aleviku Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine;
4. Lagedi aleviku Killustiku 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine;
5. Peetri küla veevarustuse ja kanalisatsiooni
üldplaneeringu kehtestamine;
6. Katastriüksuste sihtotstarbe määramine;
7. Rae Vallavolikogu 09. aprilli 2002 otsuse nr 329
“Vallavara võõrandamine” muutmine;
8. Peremehetuks ehitiseks tunnistamine (Korneti
talu ehitiste 2/4 mõttelist osa);
9. Peremehetuks ehitiseks tunnistamine (Peetri
külas asuv puurkaev-pumbamaja);
10. Rae valla osalemine asutatavas sihtasutuses
Jüri Kiriku Fond;
11. Rae valla ja Rahandusministeeriumi vahelise
laenulepingu sõlmimine;
12. Rae valla 2004. aasta eelarve kulude, tulude ja
finantseerimistehingute liigenduse kinnitamine;
13. Rae valla 2004. aasta eelarve koostamise
põhimõtted ja prioriteedid;
14. Rae valla kaevetööde eeskirja I lugemine;
15. Volikogule laekunud informatsioonid.
Volikogu kinnitas 2002. aasta eelarve täitmise aruande. Seda
küll enam kui kuuajalise hilinemisega. Seadus nõuab eelarve
täitmise aruande kinnitamist 1. maiks, kuid suures osas tänu
audiitori tööle ei jõudnud see õigel ajal volikogu
revisjonikomisjoni töölauale. Revisjonikomisjon juhtis oma
seisukohas vallavalitsuse tähelepanu sellele, et tulusid ja
kulusid oleks vaja täpsemalt planeerida ning tegevusaruanne
peaks kajastama ebatäpse planeerimise põhjuseid. Samas
tuleb juhtida revisjonikomisjoni tähelepanu sellele, et
komisjoni istungile tuleb kaasata eelnõu esitaja, et saada
esitajapoolseid selgitusi.
Seejärel jätkus volikogu traditsiooniliste detailplaneeringute
kinnitamisega. Elevust saalis tekitas Lagedi piirkonnas
kehtestatavad detailplaneeringud. Naaber ei olnud rahul
volikogus kehtestatava Sillaotsa detailplaneeringuga ning
esitas hulgaliselt vastuväiteid. Detailplaneering on läbinud
maavanema järelevalve, kus ei leitud, et detailplaneeringu
koostamisel oleks muudetud naabri maakasutust,
ehitusõigust ega kahjustatud muul viisil tema huve.
Järelevalve teostamise käigus tõdeti, et detailplaneeringu
koostamisel ei ole rikutud planeerimis- ja ehitusseadusest
tulenevaid nõudeid. Volikogu kinnitas nimetatud

detailplaneeringu.
Diskussiooni volikogus tekitas Lagedi Killustiku 8
detailplaneeringu kehtestamine, kus keskkonnakomisjon tegi
ettepaneku päevakorrapunkti arutelu katkestada, et selgitada
üleskerkinud küsimusi väidetava reostuse kohta detailplaneeringu alal.
Volikogu katkestas selle päevakorrapunkti arutelu.
Järgmise päevakorrapunkti ehk Peetri küla veevarustuse ja
kanalisatsiooni üldplaneeringu kehtestamine leidis volikogu
poolt heakskiidu. Antud planeering annab võimaluse välja
kuulutada vee-ettevõtja konkurss määratud piirkonnas ehk
Assaku alevikust kuni Tallinna linnani. Ülanimetatud piirkond
on üks kiiremini arenevaid. Kehtestatud üldplaneering on
vajalik selle piirkonna vee-ettevõtja konkursi väljakuulutamiseks ja ISPA Ida-Harju tehnilise abi projektijuhile
lülitamiseks Euroopa Liidu rahastamisprogrammi.
Järgmise päevakorrapunktiga andis volikogu Radiolinja Eesti
ASile rohelise tee muuta maa sihtotstarvet 1998. aastal
rajatud mobiiltelefonimastide aluse maa osas Aruvallas
Kangro ja Lagedil Lohu tn 6 kinnistutel. Nimetatud mastide
rajamiseks andis Rae Vallavalitsus omal ajal ehitusload,
millega anti nõusolek kinnistute hoonestamiseks ja ühtlasi ka
nende rajatiste alla jääva maa sihtotstarve muutmiseks. See
nõusolek vajas kinnitamist volikogu otsusega.
Seitsmes päevakorrapunkt, Rae Vallavolikogu 09. aprilli 2002
otsuse nr 329 “Vallavara võõrandamine” muutmine oli tingitud
vallavalitsuse muutunud seisukohast vallavara võõrandamise
osas. Nimelt leiti, et vallale kuuluvat Kurekivi kinnistut ei tasu
võõranda, vaid see on vajalik hetkel valla arenguks. Volikogu
toetas vallavalitsuse seisukohta.
Kaheksas ja üheksas päevakorrapunkt volikogu istungil
käsitlesid peremehetu vara hõivamist valla poolt. Volikogu
otsustas valla bilanssi võtta Lehmja külas asuvate Korneti talu
ehitiste 2/4 mõttelise osa ja Peetri külas Tuulemäe
katastriüksusel asuva puurkaevu .
Kümnenda päevakorrapunkti heakskiitmisega otsustas
volikogu Rae valla osalemise sihtasutuses Jüri Kiriku Fond.
Fondi ülesandeks on kogu Jüri kiriku korrastamine. Esmaseks
ülesandeks aga kiriku katuse vahetus ja soojustamine.
Üheteistkümnenda päevakorrapunktina oli kavas Rae valla ja
Rahandusministeeriumi vahelise laenulepingu sõlmimine.
Sisuliselt oli tegemist valla ja Rahandusministeeriumi vahelise
laenulepingu uuendamine, vastastikuste kohustuste
täpsustamisega. Volikogu andis vallavanemale volituse
lepingu sõlmimiseks.
Kaheteistkümnenda päevakorrapunktina kinnitas volikogu
Rae valla 2004. aasta eelarve kulude, tulude ja finantseerimistehingute liigenduse ja järgmise päevakorrapunktina valla
2004. aasta eelarve koostamise põhimõtted ja prioriteedid.
Neljateistkümnenda punktina oli päevakorras Rae valla
kaevetööde eeskirja esimene lugemine.
Kaevetööde eeskirja projekt käsitleb kaevetööde teostamist
valla avalikel maadel, samuti puude ja põõsaste istutamist või
väljauurimist ega laiene eraomanduses olevatele maa-aladele
ja kruntidele.
Volikogu otsustas lõpetada Rae valla kaevetööde eeskirja
esimese lugemise ning saata ta teisele lugemisele.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees
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KOKKUVÕTE JUULIKUU VALLAVOLIKOGU ISTUNGIST
Kaheksandal juulil toimunud vallavolikogu istungil oli
päevakorras 16 punkti.
Esimese kahe punktina olid päevakorras vallavanema
ja volikogu esimehe puhkused. Volikogu lubas nii
vallavanema kui ka volikogu esimehe puhkusele.
Kolmanda päevakorrapunktina arutati vallavalitsuse
ettepa-nekut vallavara võõrandamiseks. Võõrandavaks
varaks oli kolm kinnistut Lehmja külas. Volikogu toetas
vallavalitsuse ettepanekut.
Järgmise käsitles volikogu vallavanema avaldust
volituste andmiseks lepingu sõlmimiseks MTÜ-ga Klaar
Mootorsport. Volikogu volitas ülalnimetatud MTÜ-ga
lepingut sõlmima härra Vello Voogi.
Neljanda ja viienda päevakorrapunktiga algatas
volikogu Rae küla Kaasiku ja Limu küla Kesa kinnistute
detailplaneeringud.
Kuuenda päevakorrapunktina arutati Kurna küla OÜ
Transient tootmisbaasi detailplaneeringut. Volikogu
liige härra Uukkivi esitas seisukoha, et ei ole arvestatud
ettepanekuid ja vastuväiteid, mis on laekunud planeeringu avaliku väljapaneku ajal. Vallavolikogu katkestas
asjaolude täpsustamiseks antud detailplaneeringu
menetlemise.
Seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda päevakorrapunktina võttis volikogu vastu Rae küla Künnapuu,
Järveküla küla Lõo ja Kadaka küla Mäe Hansu
kinnistute detailplaneeringud.
Kümnenda päevakorrapunktina käsitles volikogu
Lagedi Killustiku 8 kinnistu detailplaneeringut, mis
katkestati eelmisel vallavolikogu istungil. Arendaja ja
vallavalitus olid istungite vahelisel ajal sõlminud
koostööleppe detailplaneeringu realiseerimisel ilmneda
võiva keskkonnareostuse likvideerimiseks ning volikogu kinnitas ülalnimetatud detailplaneeringu. Arutelu

tekitas volikogus ka volikogu üheteist-kümnes
päevakorrapunkt, Patika küla Vana-Uustalu ja Kuremäe
detailplaneering. Kuna antud piirkonda tekib
detailplaneeringu ellu viimisel 69 elamukrunti, siis tekkis
volikoguliikmeil küsimusi võimalike keskkonnariskide
kohta, kuna kanaliseeritakse kogumismahutitesse.
Peale elavat vaidlust kinnitas volikogu ülalnimetatud
detailplaneeringu.
Kaheteistkümnenda volikogu päevakorrapunktina oli
vallavalitsus ette valmistanud ehitusseadusest ja
planeerimisseadusest tuleneva ülesannete delegeerimise vallavalitsusele. Volikogu nõustus ehitusseadusest tuleneva ehitusregistri andmete kinnitatud
väljavõtete väljastamise delegeerimisega vallavalitsusele.
Küll aga ei nõustunud volikogu delegeerima täitevvõimule detailplaneeringute vastuvõttu.
Antud eelnõu esitatud kujul vastuvõtmine oleks
kiirendanud detailplaneeringute menetlemisprotsessi
tellija jaoks. Volikogu keskkonnakomisjon soovib aga
selle küsimuse reguleerida valmiva valla uue
ehitusmäärusega.
Kolmeteistkümnenda päevakorrapunktiga kehtestas
volikogu valla kaevetööde eeskirja. Eeskiri reguleerib
kaevetööde korraldamist Rae valla haldusterritooriumil
ning on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele
isikutele, kes teevad kaevetöid Rae valla haldusterritooriumil. Eeskiri esitab nõuded, kuidas kaevetöid
planeerida, milline on kaevetöödega seotud projektdokumentatsiooni, kuidas vormistada kaevetööluba,
kuidas käituda avariikaevetöö puhul ja teekatte ja
haljastuse taastamisel ning vormistada kaevetöö
lõpetamine. Antud kord peab tagama teede,
tehnovõrkude ja ümbritseva keskkonna kaitse,
järelevalve ja vastutuse.
Eelviimase punktina oli päevakorras valla põhimääruse
esimese lugemise jätkamine. Volikogu komisjonidelt
laekunud parandusettepanekud olid vallavalitsuse
komisjoni poolt süstematiseeritud. Toetust leidnud
ettepanekud olid ka põhimääruse projekti sisse viidud.
Volikogu lõpetas esimese lugemise ning andis
võimaluse täiendavate parandusettepanekute
tegemiseks 8. augustini.
Viimase päevakorrapunktina käsitles volikogu aasta
alguses vastuvõetud Rae valla ametiasutuse
teenistujate töötasustamise korra muutmist. Valitsus oli
ettevalmistanud eelnõu muutmise, mis oleks andnud
võimaluse maksta ka volikogu poolt ametisse nimetatud
isikutele ilma vallavolikogu täiendava otsuseta
preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele
ametiasutuse teenistujatel, ühesugustel alustel.
Vallavolikogu antud muudatust ei toetanud.

Volikogu istung 8. juulil. Ees (vasakult) vallavolikogu
liikmed Raivo Uukkivi, Arno Kelnik ja Jaan Hiio.
Taga (vasakult) vallavalitsuse liikmed Ago Soasepp,
Richard Porman ja vallavanem Tarmo Klaar.

Endel Lepik
Vallavolikogu esimees
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RAE SÕNUMID
MÄÄRUS
Jüri

10. juuni 2003 nr 14

Rae valla 2002. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine
Lähtudes 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) § 391 lõikest 2, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 47, 642; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619;
1998, 30, 410; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 26, Rae valla põhimääruse § 60 lõikest 14, Rae valla
eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra punktidest 35, 36, 37 ja 38, tutvunud audiitori arvamusega,
kuulanud ära Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni ja Rae Vallavalitsuse ettekande ning Rae Vallavolikogu
majandus- ja eelarvekomisjoni kaasettekande, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Kinnitada juurdelisatud Rae valla 2002. aasta eelarve täitmise aruanne.
2. Käesolev määrus jõustub 14. juunil 2003.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees
Eelarve täitmise määruse lisaga saab tutvuda Rae vallamajas.

MÄÄRUS
Jüri

10. juuni 2003 nr 15

Peetri küla veevarustuse ja kanalistatsiooni üldplaneeringu kehtestamine
Lähtudes planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) § 24 lõikest 3, § 25 lõigetest 4, 5 ja Rae Vallavolikogu 10.
detsembri 2002 otsusest nr 19 ning tuginedes Rae Vallavalitsuse ettepanekule, Rae Vallavolikogu
otsustab:
Kehtestada Peetri küla veevarustuse ja kanalisatsiooni üldplaneering.
Rae Vallavalitsusel teatada üldplaneeringu kehtestamisest ajalehes Harjumaa ja Rae Sõnumid ning saata
üldplaneeringu kehtestamise määrus koos üldplaneeringuga maavanemale ja informatsioon üldplaneeringu
kohta riigi maakatastripidajale.
Käesolev määrus jõustub 14. juunil 2003.
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

Vallavolikogu
järgmine istung
toimub
19. augustil.
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MÄÄRUS
Jüri

08. juuli 2003 nr 16

Rae valla kaevetööde eeskirja kinnitamine
Lähtudes 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) § 22 lõike
1 punktist 36¹, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Kinnitada juurde lisatud Rae valla kaevetööde eeskiri.
2. Rae Vallavalitsusel välja töötada ja kinnitada hiljemalt 01. august 2003.a kaevetööloa saamise avalduse, kaevetööloa
taotluse kooskõlastuste, kaevekoha eelneva ülevaatuse akti ja kaevetööloa blanketid.
3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, Rae Sõnumites ja valla koduleheküljel internetis.
4. Käesolev määrus jõustub 01. augustil 2003 a.
Endel Lepik
Volikogu esimees

KINNITATUD
Rae Vallavolikogu
08.07.2003
määrusega nr 16

RAE VALLA KAEVETÖÖDE EESKIRI
I ÜLDSÄTTED
1. Käesolev eeskiri reguleerib kaevetööde korraldamist Rae
valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele
juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes teostavad
kaevetöid Rae valla haldusterritooriumil.
2. Eeskiri ei laiene kaevetöödele:
2.1 mida tehakse juriidilise või füüsilise isiku omandisse
või valdusse kuuluval kinnistul, maa-alal väljaspool
avalikke maa-alasid, kui sellel ei asu liini-, veejuhtmevõi muu servituudi alusel maaomanikule mittekuuluvaid tehnovõrke ega muid rajatisi, samuti tehnovõrke
milledele pole veel servituuti seatud. Tehnovõrkude või
muude rajatiste olemasolu korral ja juhul, kui
väljaspool avalikke maa-alasid paikneval kinnistul
tehakse töid, mille tulemusel võib tekkida varinguoht
naabermaatükil, tuleb servituudiga määratud või
määramata maatükiosal ning varinguohu alal
kaevetööd läbi viia käesoleva eeskirja kohaselt.
2.2 tööde tegemisel surnuaedades või territooriumi(de)l,
kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega.
3. Kaevetöid, mida omanik või valdaja kavatseb teha talle
kuuluval ja väljaspool avalikke maa-alasid paikneval
kinnistul uue hoone, selle juurdeehituse, rajatise või tehnovõrkude ehitamiseks, tuleb teha Rae Vallavalitsusega
(edaspidi Vallavalitsus) kooskõlastatud ehitusprojekti järgi
ja Vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusloa alusel.
II MÕISTED
4. Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
4.1 Kaevetöö - tagasitäidetavate süvendite kaevamine,
pinnase koorimine sügavamale kui 30 cm
maapinnast;
töö mille käigus rikutakse tee- või pinnakate (asfalt,
sillutis, muru jne);

töö mille planeerimise käigus muudetakse pinnase
esialgset kõrgust;
töö mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või
väljajuurimisega;
töö mis on seotud geoloogiliste uuringute
puuraukude, elektri-, side- või
reklaampostide paigaldamisega.
4.2 Avaliku maa-ala haldaja (edaspidi haldaja) - kas Rae
Vallavalitsus või riik, kelle haldusalas kaevetöö
toimub.
4.3 Kaevaja
4.3.1 kinnistu, maa-ala, ehitise, rajatise või
tehnovõrgu omanik või tema poolt kirjalikult
volitatud juriidiline või füüsiline isik, kes on
vormistanud enda nimele kaevetöö loa
4.3.2 avariilise tehnovõrgu valdaja, kes on asunud
tegema avariikaevetööd tehnovõrgu avarii
likvideerimiseks;
4.3.3 juriidiline või füüsiline isik, kes teeb kaevetööd
vastava loa olemasoluta.
4.4 Kaevetööluba - Vallavalitsuse poolt väljastatud luba,
mille alusel teostatakse kaeve- ja taastamistöid.
4.5 Kaevik kaevatud süvend sügavamale kui 30 cm
maapinnast.
4.6 Avariikaevetöö - kaevetöö, mis on vajalik tehnovõrgu
avarii likvideerimiseks juhul kui:
4.6.1 kaevetööde alustamisega viivitamine seab ohtu
vastava teenuse osutamise tarbijatele;
4.6.2 tehnovõrgu avarii ohustab liiklejaid;
4.6.3 tehnovõrgu avarii ohustab ehitisi, keskkonda või
elanikkonda.
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4.7 Vastutaja:
4.7.1 kaevaja poolt kirjalikult volitatud vastutav
füüsiline isik (Eesti Vabariigi kodanik või kehtivat
töö- ja elamisluba omav isik).
4.7.2 vastutaja kohustused enda kanda võtnud
füüsilisest isikust kaevaja;
4.7.3 vastutaja kohustused enda kanda võtnud
juriidilisest isikust kaevaja.
Vastutajata või kaevetööloata tehtavate kaevetööde
puhul vastutab:
4.7.4 kaevetööd tegev juriidiline isik.
4.7.5 eraisikuna kaevetööd tegev füüsiline isik.
4.8 Teemaa - maa, mis õigusaktidega kehtestatud korras on
määratud tee koosseisus olevate rajatiste
paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks.
III KAEVETÖÖDE PLANEERIMINE
5. Kaevetöid tuleb planeerida ajalises vastavuses teede ja
haljasalade hoolduse ning remondile nii, et kaevetööd
eelneksid teede või haljasalade hooldus- ja
remonditöödele. Vallavalitsusel on õigus teha kaevajale
ettekirjutusi kaevetöö aja kohta.
IV NÕUDED KAEVETÖÖDEGA SEOTUD
PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOHTA
6. Mitme tehnovõrgu paigaldamise või remondi korral ühele
tänavalõigule või haljasalale väljastatakse kaevajatele
ühtsed kaevetööde teostamise tingimused.
7. Eelnevalt koostatud ehitusprojektid peavad vastama
projekteerimistingimustele ja nendega määratud
kooskõlastajate põhjendatud nõuetele.
8. Kõik kaevetöödega seotud ehitusprojektid kooskõlastatakse eelnevalt kaevetööde alal asuvate tehnovõrkude
valdajatega, haldajatega. Eramaal toimuva kaevetöö korral
lisandub täiendavalt maaomaniku kooskõlastus. Muud
isikud, kellega projekt kooskõlastatakse, määratakse loa
väljastaja poolt. Projekti kooskõlastused kantakse projekti
kõikidele eksemplaridele.
9. Ehitusprojekt peab olema koostatud geodeetilisel alusplaanil mõõtkavas 1:200; 1:500, suurematel maa-aladel kuni
1:2000, mis ei ole vanem kui 1 aasta. Projekt peab sisaldama omanike või haldajatega kooskõlastatud tehnovõrkude
koondplaani,. Joonistele peavad olema peale kantud:
9.1 kõik geodeetiliste alusvõrkude punktid;
9.2 olemasolevad ning varem projekteeritud tehnovõrgud ja
rajatised;
9.3 tänavaelemendid (sõidu- ja kõnniteed, haljasribad,
sadevete kraavid, mastid ja postid, põrke- ja signaalpiirded jms);
9.4 olemasolev haljastus, võimalikult täpselt liikide kaupa;
9.5 olemasolevad kõrgusarvud;
9.6 kehtivad maaüksuste ja kinnistupiirid koos aadresside
ning kinnistunumbritega;
9.7projekteeritavad tänavaelemendid, kõrgusarvud,
tehnovõrgud, haljastuse plaan koos seletuskirjaga jt.
projekteeritud ehitised;
9.8kõik kultuurimälestise d, nende kaitsetsoonid ja
muinsuskaitsealad.
10. Ehitusprojektis peavad olema ära näidatud tulevase
kaeviku piirjoon ja ristlõige. varisemisohtlike pinnaste puhul
peab olema ära näidatud varisemisohtliku ala suurus ja
ettenähtud varisemisvastased meetmed.
11. Ühistranspordi liikluse ümberkorraldamise või liikluse
ümbersuunamise vajaduse korral peab projekti koosseisus
olema ajutise liikluskorralduse lahendus.
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12. Projektis tuleb anda ka sidemed kaevetrassi mahamärkimiseks looduses. Tehnovõrkude projektis tuleb ette näha
haruühendused teekatte alt välja, samuti vajalikud reservja manteltorud.
13. Ehitusprojekt peab sisaldama mittekasutatava pinnase
käitlemist.
14. Kui see tehniliselt võimalik on, tuleb eelistada kinnisel viisil
tehtavat kaevetööd. Juhul kui tehnovõrgu rajamiseks
tehtava kaevetööga kahjustatakse kõrghaljastust,
miljööväärtuslike alade haljastust või müra barjääris olevat
hekki on haldajal õigus nõuda projekteeritava tehnovõrgu
trasseeringu muutmist nii, et tehnovõrgu paigaldamine või
asendamine ei nõuaks haljastuse kahjustamist.
15. Juhul kui tehnovõrgu rajamiseks tehtava kaevetööga
lõhutakse vähem kui viie aasta vanune teekate on haldajal
õigus nõuda projekteeritava tehnovõrgu trasseringu
muutmist nii, et tehnovõrgu paigaldamine või asendamine
ei nõuaks teekatte lõhkumist. Vallavalitsusel on õigus jätta
vähem kui viie aasta vanuse teekattega teedele
kaevetööluba väljastamata.
V KAEVETÖÖLOA VORMISTAMINE JA VÄLJAANDMINE
16 . Kaevetööloa vormistamiseks peab kaevaja või kaevajat
esindav vastutaja esitama Vallavalitsusele:
16.1 täidetud ja allkirjastatud kaevetööloa avalduse,
koos kooskõlastuste lehega. Kehtivad kooskõlastused võib kooskõlastuste lehele üle kanda
ehitusprojektilt juhul kui need pole vanemad kui 2
kalendrikuud, kinnitades need kaevajat esindava
vastutaja allkirja ja pitsatiga (selle olemasolul);
16.2 kooskõlastatud ehitusprojekti või ehitusprojekti
tööjoonised, mis käsitlevad kaevetöid ja Vallavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseaduse § 22, 23
väljastatud ehitusloa;
16.3 vajadusel liikluskorralduse ajutise skeemi;
16.4 vastutaja volikirja (juhul, kui kaevaja ja vastutaja on
erinevad isikud);
16.5 kaeve- ja taastamistööde ajagraafiku, mis on
kinnitatud kaevaja ning alltöövõtja (taastaja) allkirja
ja pitsatiga (selle olemasolul);
16.6 kaevajat esindava vastutaja isikut tõendava
dokumendi;
16.7 puude raide või muu kõrghaljastuse likvideerimise
korral Rae Vallavalitsuse poolt väljastatud vastava
loa;
16.8 tehnovõrkude ajutiste ümberlülitamiste, ümberpaigalduste ja katkestuste ja olemasolevasse
süsteemi ühendamise kooskõlastused (vajadusel).
Katkestuse korral peab kooskõlastus sisaldama
tarbijatele katkestustest teatamise viisi ja korda;
16.9 õiendi (garantiikirja), millega tagatakse kaevetöödeks vajalike materjalide, tööjõu ja mehhanismide olemasolu, finantseerimine ning kaevetrassi ja
selle ümbruse nõuetekohane taastamine kogu
kaevetrassi ulatuses.
17. Vallavalitsusele jäävad alljärgnevad dokumendid:
17.1 kooskõlastatud ehitusprojekt või ehitusprojekti
tööjoonised, mis käsitlevad kaevetöid;
17.2 kaevetööloa avaldus koos kooskõlastuste lehega;
17.3 õiend (garantiikiri);
17.4 liikluskorralduse ajutine skeem kui muudetakse
liikluskorraldust;
17.5 kaeve- ja taastamistööde teostamise täpne
ajagraafik;
17.6 volikiri kui kaevaja ja vastutaja on erinevad isikud;
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17.7

tehnovõrkude ajutiste ümberlülitamiste, ümberpaigalduste, katkestuste ja olemasolevasse
süsteemi ühendamise kooskõlastused.
18. Vajadusel võib Vallavalitsus nõuda täiendavaid
dokumente.
19. Vallavalitsus kontrollib enne kaevetööloa vormistamist p. 8
ja p. 9 nõutud ehitusprojekti kooskõlastuste olemasolu.
Uute asjaolude ilmnemisel võib Vallavalitsus nõuda
ehitusprojekti täiendavaid kooskõlastusi ja esitada
täiendavaid tingimusi kaevetöö läbiviimiseks.
20. Esitatud dokumentide alusel vormistab ja väljastab
Vallavalitsus kaevetööloa.
21. Puudulikult vormistatud dokumentide alusel või
täiendavate nõudmiste täitmatajätmisel võib Vallavalitsus
jätta kaevetööloa vormistamata.
22. Vallavalitsusel on õigus:
22.1 määrata kaevajale tööde lõpetamise tähtaeg,
millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;
22.2 nõuda mitmevahetuselist või kindlatel kellaaegadel
tehtavat tööd.
23. Enne tööde alustamist koostavad kaevaja ja Vallavalitsuse
esindaja kahepoolse ülevaatuse akti teekatte, äärekivide,
muldkeha, sadevetekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste
seisukorra kohta.
24. Kaevetööluba antakse vastutajale allkirja vastu üle
kaevetöö asukohas. Eelnevalt kontrollib Vallavalitsuse
esindaja kaevaja ettevalmistatust tööks (trassi
mahamärkimine, ümbersõidutee seisukord, töötsooni
tähistamine piirete ja liiklusmärkidega, objekti teabetahvli
olemasolu, materjalid jms.). Olukorrast tingituna võib
kaevetööloa jätta üle andmata. Töö alustamine ilma
kaevetööloata on keelatud.
25. Kaevetööluba jõustub kaevetööloa vastutajale allkirja
vastu üle andmise hetkest.
26. Kaevaja või vastutaja vahetumisel jäävad kaevetöödest
tulenevad kohustused endise kaevaja või endise vastutaja
kanda seniks, kuni kaevetööluba ei ole Vallavalitsuse poolt
ümber vormistatud uue kaevaja või uue vastutaja nimele.
VI KAEVETÖÖ
27. Kaevetööd (välja arvatud avariikaevetöö) võib teha vaid
kaevetööloa olemasolul.
28. Teekatte või haljasala korduvate lahtikaevamiste vältimiseks tuleb samale teelõigule või haljasalale planeeritud
erineva otstarbega kaevetööd läbi viia üheaegselt.
29. Projekteeritud kaevetrassi võib loodusesse maha märkida
vaid isik, kes omab tegevusluba geodeetilisteks
mõõdistustöödeks ehitusplatsil.
30. Teekatte lammutamiseks võib kasutada ainult haldaja
poolt aktsepteeritavat tehnoloogiat.
31. Kaevetöö paigas peab olema:
31.1 kaevetööluba;
31.2 Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud ehitusprojekt
koos kooskõlastatud liikluskorralduse ajutise
skeemiga;
31.3 nähtaval kohal teabetahvel, millele on märgitud:
31.3.1 ehitise omaniku (hoonestaja) nimi, ja
aadress;
31.3.2 tööd teostava isiTku nimi, telefoni nr ja
aadress;
31.3.3 vastutaja nimi ja telefon;
31.3.4 töö algus- ja lõpptähtaeg;
31.3.5 tööde nimetus.
Teabetahvlil on must kirje kõrgusega vähemalt 75 mm kollasel
või valgel taustal. Tahvli mõõdud ja teostus peavad vastama
Eesti standardi EVS 613:2001 “Liiklusmärgid ja nende
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kasutamine” nõuetele.
32. Kaevetöö ala peab olema ümbritsetud ohupiirdega ja
tähistatud liikluskorraldus-vahenditega vastavalt kehtiva
standardi EVS 613:2001 ja kooskõlastajate ning haldaja
poolt esitatud nõuetele. Ajutise piirdeaia kasutamisel peab
see olema paigaldatud viisil, mis tagab ta püsivuse.
Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon
olema valgustatud ohutuledega.
33. Kaevaja peab tagama kaevetöö ala ja sellega piirnevate
alade heakorra vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale
kuni kaevetööloa lõppemiseni ja seejärel taastama vana
või läbi viima kavandatud heakorrastuse vastavalt haldaja
esitatud nõuetele.
34. Kaevaja vastutab varisemis- ja vajumisvastaste meetmete
rakendamise eest. Kaeviku varisemisohu või külgnevate
ehitiste vajumisohu korral peab kaevaja koheselt rakendama varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid.
35. Kaeviku täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalikud
materjalid tuleb ladustada kohtadesse, kus nad ei sega
liiklejaid. Käsitletaval objektil edaspidiseks kasutamiseks
mittekõlblikud materjalid tuleb vastavalt ehitusjäätmete
käitluse eeskirjale koheselt ära vedada ja nende
ladustamine kooskõlastada maa-ala haldajaga ja
keskkonnaspetsialistiga.
36. Kaevetöö läbiviimise korda ja tähtaegu võib muuta üksnes
Vallavalitsuse nõusolekul, kusjuures viimane võib esitada
sel puhul täiendavaid tingimusi ja nõuda täiendavaid
kooskõlastusi;
37. Kui kaevetöö tegemisel ilmneb takistusi, peab kaevaja
tarvitusele võtma ohutust tagavad abinõud, vajadusel töö
osaliselt või täielikult katkestama ning taotlema haldajalt
uut kaevetöö lõpetamise tähtaega.
38. Kaevetöö tähtaja pikendamiseks peab kaevaja esitama
Vallavalitsusele põhjendatud taotluse kaevetöö
teostamise tähtaja muutmiseks. Koos taotlusega tuleb
esitada uus töö teostamise ajagraafik, mis on kinnitatud
kaevaja ja alltöövõtja (taastaja) allkirjadega.
Kaevetöö tähtaja põhjendamatu pikendamise korral on Vallavalitsusel õigus mitte väljastada kaevajale kaevetöölubasid
uutele kaevetöödele.
39. Kaevetöö teostajal tuleb vastavalt liiklusskeemile piirete ja
ajutiste sildade abil tagada ohutu liikluskorraldus ja
juurdepääs kruntidele ning läbipääs jalakäijatele.
40. Vallavalitsusel on õigus peatada kaevetööloa kehtivus
juhul, kui ilmneb, et projekteerimise või ehitamise käigus
pole käesolevast või muudest eeskirjadest ja kehtivatest
seadustest kinni peetud. Sel juhul on kaevaja on
kohustatud taastama endise olukorra 3 tööpäeva jooksul.
41. Vallavalitsusel on õigus nõuda kaevajalt kaevetöö peatamist ja kaevetrassi ajutist taastamist järgmistel juhtudel:
41.1 plaaniväliste massiürituste korraldamine kaevetsoonis
või kaevetsooni läheduses;
41.2 kaevetööde eeskirja nõuete rikkumisel;
41.3 muudel põhjustel Vallavalitsuse vastava korralduse
alusel.
VII AVARIIKAEVETÖÖ
42. Avariikaevetöö alustamine on erandkorras lubatud ilma
eelnevalt kaevetööluba vormistamata. Enne avariikaevetöö alustamist peab avariilise tehnovõrgu valdja:
42.1 välja selgitama avariikaevetöö kohas asuvad muud
tehnovõrgud ja tagama nende kaitse;
42.2 teatama avariikaevetööst kirjalikult Vallavalitsusele
ja kaevekohas asuvate tehnovõrkude valdajatele või
haldajatele näidates ära avariikaevetöö koha,
avariikaevetöö põhjuse, töö alguse kuupäeva ning
töö eest vastutaja ametikoha, nime ja telefoninumbri.
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Kui tehnovõrgu avarii nõuab töö alustamist väljaspool
kehtivat tööaega (kella 8.00 - 17.00), puhkepäevadel
või riiklike pühade ajal, teatab avariilise tehnovõrgu
valdaja avarii-kaevetööst sellele järgneval esimesel
tööpäeval Vallavalitsusele ja esitab avalduse
kaevetööloa vormistamiseks;
42.3 Kui avariikaevetööga väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklike pühade ajal kaasneb ühistranspordi
liikluse sulgemine, peab vastutaja sellest enne
kaevetööde algust informeerima ühistranspordiliinide
dispetðerteenistusi.
43. Avariikaevetöö koht peab olema ümbritsetud ohupiirdega
ja tähistatud liikluskorraldus vahenditega vastavalt
kehtivale tööpaikade tähistamise juhendile. Ajutise
piirdeaia kasutamisel peab see olema paigaldatud viisil,
mis tagab ta stabiilsuse. Pimedal ajal peab liikluseks
ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud
ohutuledega. Avariitöö paigas peab olema käesoleva
eeskirja p. 31.3 nõuetele vastav teabetahvel.
44. Avariikaevetööle kaevetööloa taotlemiseks peab kaevaja
esitama Vallavalitsusele:
a) tehnovõrkude ja asukoha täpse skeemi või
kaevetööga seotud projekti;
b) töö toimumise ajagraafiku;
c) kaevetööloa avalduse koos kooskõlastuste lehega.
45. Juhul, kui avariikaevetöö piires ei ole teisi tehnovõrke, ei
nõuta kaevetööloa vormistamiseks teiste valdajate
kooskõlastusi. Vajadusel võib Vallavalitsus nõuda
täiendavate dokumentide esitamist.
46. Avariikaevetöö kohal tuleb kaeviku täitmine ning teekatte ja
haljastuse taastamine läbi viia eeskirja VIII peatükis
äratoodud korra kohaselt.
47. Avariikaevetöö lõpetamiseks annab töö eest vastutaja
avariikaeveobjekti üle Vallavalitsuse esindajatele.
48. Avariikaevetööde lõpetamiseks peab kaevaja esitama
haldajale:
48.1 haljasala haldaja kirjaliku tõenduse haljastuse
endise olukorra taastamise kohta;
48.2 täitepinnase kihtide tihedusmõõtmiste laboratoorsed õiendid;
48.3 taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse
õiendi, kui taastatud pind on üle 10 m².
VIII KAEVIKU TÄITMINE, TEEK ATTE JA HALJASTUSE
TAASTAMINE NING KAEVETÖÖ LÕPETAMINE
49. Enne kaeviku täitmist tuleb paigaldatud tehnovõrk vastavat
litsentsi omava isiku (vt. p. 29) poolt mõõdistada.
Tehnovõrgu valdaja peab teostusjoonised säilitama ja
esitama koos kaevetööloa lõpetamise taotlusega
Vallavalitsusele.
50. Töö lõpetamise järel tuleb kaevetöö ala ning selle alaga
piirnevad maa-alad heakorrastada, kui need said töö
käigus rikutud. Kaeviku täitmine, teekatte ja haljastuse
taastamine ning kaevetööga rikutud ala heakorrastamine
on kaevaja kohustus. See peab toimuma käesoleva
eeskirja nõuete, haldaja ettekirjutuste ja ehitusprojekti
kohaselt. Teekatet võib taastada ainult vastava töö
tegevusluba omav juriidiline isik.
51 . Iga tihendatud kihi kohta peab kaevaja esitama haldajale
tiheduse mõõtmise laboratoorse õiendi, mis on
väljastatud vastavat tegevusluba omava isiku poolt.
Laboratoorsete uuringute kulud kannab kaevaja.
52 . Haldajal on õigus:
52.1 mõõta täitepinnase tihedust ka ise ning vajadusel
nõuda kaevajalt täiendavat tihendamist;
52.2 nõuda kaevajalt laboratoorset õiendit täitepinnase
omaduste kohta.

juuli
53.Kaevikust eemaldatud pinnas, mida ei kasutata
tagasitäiteks, tuleb käidelda vastavalt jäätmekäitluse
eeskirja nõuetele. Erandina võib liigset kaevepinnast
paigaldada liigniisketele ja teistele reljeefi tõstmist
vajavatele maa-aladele selle maatüki omaniku või haldaja
kirjalikul loal kooskõlastatult valla keskkonnaspetsialistiga. Viimatinimetatud juhul peab kaevetöödega
seotud ehitusprojekt sisaldama ka pinnase paigaldamist
käsitlevat osa, milles on lahendatud pinnase
paigaldamine, tihendamine, projekteeritud maapinna
kõrgusarvud ja täidetud ala heakorrastus.
54. Piki teed toimuvate kaevetööde korral tuleb teekate
taastada kogu tee laiuses (vahetades vajadusel ka
äärekivid), kui haldajaga ei lepita kokku teisiti.
55. Kaevaja peab asendama ja korrastama ka lõhutud või
rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud, kaevuluugid ja
päised ning haljastuse.
56. Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist
või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või
haljastust nõuetekohaselt taastada, on kaevaja
kohustatud taastama teekatte või haljastuse ajutiselt
(talvel külma asfaldiga). Kaevaja on kohustatud hoidma
ajutise teekatte sõidukõlblikuna kuni katte lõpliku
taastamiseni.
57. Kaevetööluba lõpetatakse pärast teekatte ja haljastuse
lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning kaevekoha
heakorrastamist, vastavalt valla heakorra eeskirjale.
Kaevetöö lõpetamiseks annab vastutaja kaeveobjekti üle
Vallavalitsuse esindajatele. Kaevetööloa lõpetamine
fikseeritakse Vallavalitsuse esindaja poolt kaevetööloal.
Kaevetööloa lõpetamiseks peab kaevaja esitama:
a. kaevetööloa täidetud eriosa;
b. haljasala haldaja kirjaliku tõenduse haljastuse
nõuetekohase taastamise kohta;
c. täitepinnase kihtide tihedusmõõtmiste laboratoorsed
õiendid;
d. taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse
õiendi, kui taastatud pind on üle 10 m²;
e. kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;
f. tee asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul (kui
kaevetööde tulemusena on muudatused tee
asendiplaanis) ja paberikandjal;
g. ehitise kasutusloa vastavalt Ehitusseaduse § 32, 33
kui kaevetöö tulemusena ehitati uusi tehnovõrkusid.
58. Kaevaja peab kaheaastase garantiiaja kestel ilmnenud
kaevetööst tingitud defektid kõrvaldama omal kulul.
59. Avariikaevetöö tulemusena vähem kui 5 aasta vanuse
asfaltkatte lõhkumisel tuleb asfalt vahetada kogu tee
laiuses ning pikisuunas mõlemale poole kaevekohta 5
meetri ulatuses
60. Kaevajale, kellele on Vallavalitsusel pretensioone
käesoleva eeskirja täitmise osas, võidakse edaspidi
kaevetööluba mitte väljastada.
IX
TEEDE, TEHNOVÕRKUD E JA ÜMBRITSEVA
KESKKONNA KAITSE
61. Vallavalitsusel on õigus teha kaevajale ettekirjutusi tööde
käigus eemaldatava materjali (teekate, killustik, kruus,
liiv, kasvumuld jne.) ladustamise ja taaskasutamise osas.
62. Kaevikust väljapumbatavat vett ei tohi suunata tänavale
ega haljasalale. See tuleb vastavalt projektis ettenähtule
(kooskõlastuse tingimustele) torustiku abil suunata
fekaal- või sadevetekanalisatsiooni või kraavi. Nende
võimaluste puudumisel tuleb väljapumbatav vesi ära
vedada. Ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult haldaja
kirjalikul nõusolekul. Suvisel ajal tehtavate avariikaevamiste puhul on erandkorras lubatud reostumata
pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata
tänavale, suunaga lähima restkaevu poole.

juuli
63. Kaevetöö tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on
tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel
puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal,
tuleb rajada tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustumist
pinnase nihkumise tagajärjel. Paigaldada tüvedele
kaitsepiirded ekskavaatori kopa tööraadiuse ulatuses.
64. Tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale või
vastu ei tohi ladustada materjale, töövahendeid, pinnast
jm. Peab olema tagatud juurdepääs olemasolevatele
tehnovõrkudele ja kaevetööga piirnevale alale ning
hoonetele ja rajatistele.
65. Projektis mittemärgitud tehnovõrgu avastamisel tuleb tööd
kuni avastatud tehnovõrgu valdaja leidmiseni katkestada.
Töid võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu valdaja kirjaliku
kooskõlastuse saamist. Juhul, kui avastatud tehnovõrgu
valdajat pole võimalik kindlaks teha, kooskõlastab edasise
töö Vallavalitsus.
66. Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paigutada ainult
nende tehnovõrkude valdajate poolt kirjalikult kooskõlastatud ja Vallavalitsuse poolt kooskõlastatud projekti alusel.
67. Kaevetöö käigus on keelatud risustada tehnovõrkude
kaeve, samuti on keelatud vähendada olemasolevate
sadevetekraavide läbilaset või neid likvideerida.
68. Kaevetöö ajal on lubatud kasutada vaid sõidukeid ja
mehhanisme, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide
või -roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme,
mille rattad, roomikud, muud osad või koorem võivad
rikkuda teekatet või teerajatisi. Selliste mehhanismide
kasutamine maanteedel või tänavatel tehtavatel töödel on
lubatud ainult haldaja kirjalikul nõusolekul.
69. Sõidukeid ja mehhanisme, mille rattad, roomikud või muud
konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, tuleb
vedada eriveeremiga (treiler). Nimetatud sõidukid võivad
kõva kattega teed ületada, kui kasutatakse abivahendeid,
mis hoiavad ära tee-elementide ja teekatte rikkumise.
70. Teel liikuvate ja töötavate sõidukite ning mehhanismide
gabariidid, mass, teljekoormused ja tehnoseisund peavad
vastama liikluseeskirjale ning “Suuremõõtmeliste ja/või
raskete veoste eeskirja” nõuetele.
71. Keelatud on hävitada, vigastada või ümber paigutada geoloogilisi ja geodeetilisi märke. Märgi tahtmatult vigastanud
või hävitanud isik on kohustatud sellest teatama märgi
omanikule ja ta kannab vastutust seaduses ettenähtud
korras.
72. Lõhketöid võib teostada ainult lõhketööde projekti ja eriloa
olemasolul, täites rangelt lõhketööde projekti ja loa
väljastanud isiku poolt esitatud nõudeid.
73. Teel on keelatud teha selliseid töid, mille ajal võib kattele
või haljastusele sattuda mootorikütust, määrdeaineid või
muid lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid.
Taoliste tööde hädavajadusel tuleb rakendada teekatte ja
haljastuse kaitsmiseks tõhusaid meetmeid.
74. Teel ei tohi:
a. sulgeda, tõkestada või ohustada liiklust mis tahes
esemete, sõidukite või veostega, v.a. juhud kui selleks
on luba;
b. sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud või
pole liiklemiseks mõeldud kui haldajaga ei ole
kooskõlastatud teisiti;
c. sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad
peale- ning mahasõidud;
d. ummistada sildade ja truupide avasid, sadevetekraave
ja drenaaþe ning takistada vee eemaldumist teelt;
e. teele loopida või koguda prahti ja jäätmeid ning juhtida
sinna reovett või heitvett.
75. Haldaja loata ei tohi:
a. projekteerida ja ehitada teemaale mis tahes hooneid,
rajatisi ja paigaldada konteinereid;
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b. rajada teele täiendavaid maha- ja pealesõite;
c. paigaldada teemaale teabe- ja reklaamivahendeid.
76. Tekitatud kahju hüvitamise eesmärgil on ametiisikul õigus
fikseerida kirjalikult käesoleva eeskirja nõuete rikkumised
ja teele, haljasalale, avalikul asjal asuvatele ehitistele
ning selle muudele olulistele osadele tekitatud kahju
iseloom, suurus ning muud asjaolud.
77. Haldajapoolsel järelevalvetöötajal on õigus korraldada
teelt sinna nõuetekohase loata või kooskõlastuseta
paigaldatud objektide (s.h. reklaami- ja infovahendid)
eemaldamine nende omaniku kulul.
78. Kui on tekkinud ettenägematud, projektist kõrvalekaldumisest või tööde tehnoloogiast tingitud ohud inimestele,
varale või ümbritsevale kekkonnale tuleb kaevetööd
koheselt peatada. Sellisteks ohtudeks võivad olla
varingud, tehnovõrkude vigastused või purunemised jms.
X AJUTISED ÜMBERSÕIDUTEED
79. Teed võib sulgeda või liiklust ajutiselt piirata vaid
Vallavalitsuse kirjalikul loal (v.a. avariikaevetööd).
80. Ajutise ümbersõidutee ehituse, vajaduse korral, teostab
kaevaja.
81. Kui ümbersõidutee rajamiseks või muuks liikluse
korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis
sõlmib kaevaja maaomaniku või kasutajaga ajutise
maakasutuse lepingu.
82.Üldjuhul peaks ümbersõiduteega seonduv olema
lahendatud kaevetööloa taotlemise aluseks olevas
ehitusprojektis. Ehitada tuleb nõuetekohaselt
kooskõlastatud projekti järgi ja haldaja ettekirjutuste
kohaselt.
83. Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada pärast selle
ülevaatamist haldaja poolt, kusjuures vormistatakse
vastav akt.
84. Ajutine ümbersõidutee kuulub kaevajale, kes peab ajutise
ümbersõidutee korras hoidma ja vastutab selle
seisukorra eest. Ajutise ümbersõidutee kasutamise eest
ei tohi tasu nõuda.
85. Pärast tööde lõppu peab kaevaja likvideerima ajutise
ümbersõidutee ja taastama selle maa-alal endise või
projekteeritud olukorra.
XI JÄRELEVALVE JA VASTUTUS
86. Vallavalitsuse poolt Väärteomenetluse seadustikuga
ettenähtud korras volitatud Vallavalitsuse ametiisikutel on
õigus kontrollida käesoleva eeskirja nõuete täitmist,
koostada rikkumiste kohta protokoll ning arutada sellest
tulenevaid väärteomenetluse asju, kohaldades vajadusel
eeskirja rikkunud isikute suhtes karistusi vastavalt
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66².
Füüsilist isikut rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ja
juriidilist isikut rahatrahviga kuni 20000 krooni.
87. Eeskirjanõuete täitmatajätmisel või mittenõuetekohasel
täitmisel on ametiisikutel õigus esitada süüdlasele kirjalik
ettekirjutus puuduste likvideerimiseks.
88. Eeskirjanõuete korduvate mittetäitmiste või tõsiste
rikkumiste korral on ametiisikul õigus tühistada
kaevetööluba ja peatada töö.
89. Kaevaja kannab täielikku vastutust tööde tehnoloogia,
ohutuse, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning
ehitusprojekti ja selle juurde käivate kooskõlastuste
nõuete täitmise eest.
90. Eeskirjanõuete täitmine või mittetäitmine kaevaja poolt ei
tee Vallavalitsust vastutavaks kolmandate isikute ees.
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MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON
VOLIKOGU
LIIKMED

Ametikoht

Asutus (tööandja)

Kinnisvara

Registrisse
Aktsiad, osad ja
kantud sõidukid muud väärtpaberid

Pangaarved

Agu Ojasoo

pedagoog

Tallinna Inglise Kolledþ

sõiduauto
Saab

Tiit Teder

üksuse juht

AS Minu Vara

42,2% elamustl
Lagedi
Garaaþ
Rae vallas

Hansapank
ja EÜP
Hansapank

Reet Raudkepp raamatukogu
juhataja
Anneli Kontson pedagoog
Priit Põldmäe

FIE

Endel Albin

juhataja

Rae Vallavalitsus

Garaaþ
Rae vallas
1/2 korter Rae vallas,
korter Tallinnas
ja kinnistu Järvamaal
1/2 korter Rae vallas,
1/2 elamust
Viljandimaal
Elamu Rae vallas

Jüri Gümnaasium

AS Pakar

Veigo Gutmann projektijuht

Hansaviimistluse OÜ

Anneli Kihulane üliõpilane
Jaan Hiio
talupidaja

TTÜ
Hõbeallika talu

Margus Valgmaa

Indrek Uuemaa pedagoog

OÜ Alaver
Kinnisvara osakud,
OÜ Villevar osakud

Katleri Põhikool
ja Saku Gümnaasium

Hansapank
AP Geodeesia osakud
sõiduauto
Hyundai,
veoauto UAz
sõiduauto VAz

AS Pakar lihtaksiad
Hg Viimistluse aktsiad

Talu koos hoonetega,
1/3 kahest elamust
Tallinnas, 3/10 kinnistust
Märjamaal
Korter Rae vallas,
1/3 maja Rae vallas
maatulundusmaa
Rae vallas
0,8 osa elamust Rae
vallas, kolmetoaline

Võlad ja
pankadele
teistele eraõiguslikele
isikutele
Ühisliisingu
AS

sõiduautod
Baltika aktsiad,
Subaru,
Villero lihtaksiad
Jeep ja Nissan
sõiduauto
Nissan
ja veoauto
MAZ
sõiduauto
Volga

EVP-d

Hansapank
Hansapank
ja EÜP

Eesti
Ühispank

2 Hansapank
ja EÜP
Hansapank
ja Sampo pank

Eesti
Ühispank
Hansapank,
Sampo pank
ja AS Rentacar

EÜP
2 Hansapank
ja EÜP

Eesti
Ühispank

Hansapank

Hansapank

Ühisliisingu
AS

korter Rae vallas, Garaaþi

boks Rae vallas, heina
seemneladu Valgamaal,
maatulundusmaa Valgamaal

Meelis
Rosenfeld

juhatuse liige

Raul Väinsar

FIE

Kaarel Tamm

perearst

OÜ Landgreen

eramu Rae vallas,
Sõiduautod Daetootmismaa Kose vallas woo, MB 200E,
Mitsubishi Pajeka Rosen OÜ

kinnistu

veoautod Ford,
GAz ja Kamaz

EÜP
Hansapank

Jüri Tervisekeskus OÜ

OÜ Jüri Tervisekeskus lihtaksiad

Hansapank

VALLAVALITSUSE
Richard Porman müügikonsultant
Vello Voog
abivallavanem

AS Orient
Kontorikaubad
Rae vallavalitsus

AS Orient kontori
kaubad lihtaktsiad
VL Toode OÜ
osakud

2 EÜP

Meelis Kasemaa abivallavanem
Sven Nugis

abivallavanem

sõiduauto
Isuzu

Rae Vallavalitsus

Ehitusjärgus elamu
Jõelähtme vallas
Korter Tallinnas

Rae Vallavalitsus

kinnistu Harku vallas

sõiduauto
Honda

Hansapank
ja EÜP
Hansapank
ja EÜP
Hansapank
ja EÜP

Hansaliising
ja maksuamet

Hansapank
Hansapank
Hansapank

Volkogu liikmed Raivo Uukkivi, Enn Mänd ja Arno Kelnik ning vallavalitsuse liige Helin Kangur esitasid majanduslike huvide deklaratsiooni teistele deklaratsiooni hoidjatele

SECURITAS TEATAB
17. mail kell 14.10 väljakutse Sillavahe teele maja perenaist tülitas
alkoholijoobes meesterahvas, autopatrull lahendas olukorra
kohapeal.
18. mail kell 12.20 väljakutse Looperale, kalamehed sõitsid
autodega eravaldusesse, autopatrull lahendas olukorra
kohapeal.
21. mail kell 22.10 väljakutse Edu kauplusesse, kus nooruk üritas
varastada kommi, kaup tagastati kauplusele.
31. mail kell 18.54 väljakutse Lagedile Tiina kauplusesse, kus
alkoholijoobes noorukid tülitasid inimesi. Autopatrull saatis
noorukid kaupluse juurest minema. Kell 21.05 samad noorukid
jälle kaupluse Tiina juures, autopatrull pidas noorukid kinni ja
andis üle politseile.
4. juunil kell 23.30 väljakutse Lagedile, Posti 6 - 8 meeskodanik
peksis naist, autopatrull pidas mehe kinni ning andis üle politseile.
6. juunil kell 01.30 väljakutse Jürisse, mahajäetud majas üritasid
mehed tuld teha. Autopatrull saatis mehed laiali.
7. juunil kell 19.26 väljakutse Jüris asuva katlamaja juurde, katlamaja juurde oli kogunenud kamp noorukeid, kes lärmasid kõvasti.
Securitas Eesti AS autopatrulli märgates jooksid noorukid laiali.

12. juunil kell 19.50 väljakutse Jüris asuva kaupluse EDU juurde,
kaupluse ees asuvas autoparklas tarbisid noorukid alkohoolseid
jooke. Autopatrull lahendas olukorra kohapeal.
17. juunil kell 13.15 väljakutse Tammiku teel asuvale
mänguväljakule, kus poisikesed üritasid lõhkuda atraktsioone.
Autopatrull saatis poisikesed minema.
21. juunil kell 18.05 väljakutse Jüris asuva kaupluse EDU juurde,
kus meesterahvas varastas 2 pudelit viina. Autopatrull pidas mehe
kinni ja andis üle politseile.
23. juunil kell 03.15 leidis autopatrull Assakult maas lamava
kontaktivõimetu noormehe, noormees oli ilmselt jalgrattaga
kukkunud ning kukkumise tagajärjel tugevasti vigastanud pead ja
õlga. Autopatrull kutsus välja kiirabi.
28. juunil kell 20.33 väljakutse Jürisse Aleviku teele, kus
alkoholijoobes meesterahvas laamendas ning ähvardas kirvega.
Lahkudes lõhkus kirvega maha ukse, autopatrull pidas
laamendaja kinni ning andis üle politseile.
Ajavahemikul 16.05.03 30.06.03 autopatrullile väljakutseid koos
tehnilise valve all olevate objektidega 230.
Securitase patrulli lühinumber on 1660. Kutsu abi!
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KURITEOD AJAVAHEMIKUL 19. MAI KUNI 28. JUUNI
Ajavahemikul 19. aprill - 3. mai siseneti Patika Külas AÜ Patika
2/7 suvemajja ning varastati tööriistu.
Ajavahemikul 28. 30. mai murti sisse Patika külas AÜ Patika
suvilasse ja selle kõrvalhoonesse ning varastati murutrimmer,
sinine suvemüts ja tööriistu.
Maikuu keskel varastati Patika külas Rangi 2 talu õuelt
jalgratas Sarda.
Ajavahemikul 8. - 19. mai murti sisse Vaidasoo külas Väljaotsa
tallu ning varastati veepump, soojapuhur, mahlaauruti ja
elektrikann.
Ööl vastu 20. maid varastati Peetri külas Aasa 13 maja juures
pargitud sõiduautolt Honda Civic neli valuvelge koos
suverehvidega.
Ööl vastu 24. maid ärandati Lagedil Betooni 16 maja eest
sõiduauto BMW 525I, registrinumbriga 622 ALH.
25. mail varastati Assakul Järve põik 8 majaehituskrundilt
puitmaterjal. Välja on selgitatud, et kohalikud poisikesed
vedasid krundilt materjali, et ehitada onni.
Ajavahemikul 30. aprill 26. mai varastati Kesko Agro Eesti AS
müügisaali riiulilt tootekarpidest kaks lammaste
pügamismasinat.
Ööl vastu 26. maid murti sisse Ülejõe külas Raadiojaama 2
maja juures sõiduautodesse Ford Probe, registreerimisnumber 90 zAH ja Lada, registreerimisnumber 446 ABJ.
Varastati automakk Philips, kõlarid Pioneer, Caterbilleri
naistesaapad, tööriistakott, akulaadija ja paagist 20 l bensiini.
26. mail varastati Vaskjala külas Vaskjala silla juures alaealise
seljakotist mobiiltelefon Nokia 3310.
Ööl vastu 28. maid lõhuti lukud ja murti sisse Jüris Kasemäe 4
keldrisse ning varastati neli sõiduauto talverehvi.
Ööl vastu 28. maid varastati Jüris Kasemäe 6 maja juures
sõiduautost CD-mängija Alphine ja kuus CD-plaati.
31. mail rööviti püstolitaolise esemega ähvardades Jüris
Alexela tankla kassast sularaha, riiulilt alkoholi ja
tubakatooteid. Tundmatud isikud tulid ja lahkusid sinise Ford
Sierraga, millel olid paigaldatud varastatud registrimärgid.
Ööl vastu 2. juunit siseneti Peetri külas lukustamata ukse
kaudu Lepiku tallu ning varastati hoidiseid, botased, kaks
käekella, mobiiltelefon ja suitsu. Teo toimepannud isik tabati
kohapeal.
2. juunil soovisid kaks tundmatut meest osta Jüri Alexela
tanklas kaupa väärtuses 599 krooni. Kui ilmnes, et kauba eest
tasumiseks oli anda ainult 100-kroonine, siis lubasid mehed
autost tuua puuduoleva raha. Puuduolevat raha nad ei toonud
ja sõitsid arvet tasumata minema sõiduautoga MB,
registreerimisnumber 555 APH.
Ajavahemikul 19. mai - 3. juuni murti sisse Patika külas AÜ
Patika 2/32 suvemajja ning varastati elektriline keedupott ja
tööriistu.
Ööl vastu 3. juunit murti sisse Vaidas Vana-Tartu mnt. 13
asuvasse keldriboksi ja varastati jalgratas Panther, samovar ja
metallvaas.
3. juunil süüdati Lagedil Killustiku 10 põlema renoveerimisel
olnud kütusemahuti.
Ööl vastu 4. juunit varastati Mõigus Juhtme 25 maja lukustatud
trepikojast kaks lukustatud jalgratast.
4. juunil varastati Patika külas AÜ Patika 6 krundilt 29
naistejalgratas ja eramu välisseinalt keraamikatoode kahe
orava kujutisega.
Ajavahemikul 4. - 8. juuni varastati Patika Külas AÜ Patika
6/33 varikatusealuse alt muruniiduk Partner.
Ööl vastu 5. varastati Järvekülas Hiiemäe tee 24 maja juurest

sõiduautolt Peugeot 307, registreerimisnumber 453 MDE,
rehvid velgede ja ilukilpidega.
Ööl vastu 6. juunit murti sisse Patika külas AÜ Patika 1
suvilasse ning varastati veepump ja 20 m kaablit.
Ööl vastu 6. juunit siseneti pööninguukse kaudu Aaviku külas
Talfors OÜ hoonesse. Hoonest midagi ei varastatud.
Ööl vastu 7. juunit varastati Assakul Järve tee 5 lukustatud
garaaþist muruniiduk ja sõiduauto järelhaagis.
Ööl vastu 8. juunit murti sisse Patika külas AÜ Patika 4 krundi
25 hoovis olevasse soojakusse ning varastati muruniiduk MTD,
ketaslõikur Gern, lihvimismasin ja kanister ligikaudu 9 liitri
bensiiniga.
8. juunil varastati Pildikülas Lukoili tanklas lukustamata
sõiduautost Honda Accord mobiiltelefon Nokia 6610.
Ajavahemikul 9. mai - 9. juuni varastati Vaida alevikus punast
värvi sõiduauto Moskvitsh 412, registreerimisnumber 912 ALV.
Autos oli Kaitseliidu matkavarustus.
Ööl vastu 9. varastati Assakul Tiigi põik 6 AS Clik hoonelt kaks
turvakaamerat.
Ööl vastu 9. juunit varastati Salu külas Võisilma talu õuelt
naiste jalgratas ning kuurist keevitusaparaat ja ketaslõikur
11. juunil varastati Lagedil Jaama 6 maja hoovist jalgratas.
Ajavahemikul 8.-12. juuni murti sisse Patika külas Urba tallu
ning varastati Philipsi raadio ja mobiiltelefon Nokia 2210.
Ööl vastu 16. juunit varastati Jüris Võsa 22 hoovist noorukite
jalgratas Optima, ratta raam oli kollast ja sinist värvi.
Ööl vastu 9. juunit varastati Veneküla külas Rangu talust
muruniiduk ning 17. juunil kadus samast talust dalmaatsia koer
Ajavahemikul 11. - 18. juuni murti sisse Seli külla Pilli tallu,
midagi ei varastatud.
Ajavahemikul 14. - 18. juuni murti akende kaudu sisse Vaidas
Iidla tallu ning varastati automakk ja muid esemeid.
Ööl vastu 19. juunit murti sisse Vaskjala külas Tuulevälja 14
garaaþi ja varastati muruniiduk, mootorsaag ja survepesur.
Ajavahemikul 19. - 21. juuni murti sisse Vaidas Iidla tallu ning
varastati riideid, majapidamistarbeid ehitusmaterjale ja
muruniiduk.
Ööl vastu 25. juunit varastati Aaviku külas Kivi talu hoovist kaks
lukustamata jalgratast.
Ööl vastu 26. juunit lõhuti Peetri külas Aasa 9 sõiduauto VW
Polo ukselukk ja varastati automakk Alpine.
Ööl vastu 26. juunit varastati Lagedil Betooni 15a Nissan Patrol
GR küljest parempoolne küljepeegel.
Ööl vastu 27. juunit varastati Jüris Ellemäe 1 ehitusjärgusoleva
eramu katuselt katuseaken.
Ööl vastu 27. juunit varastati Jüris Võsa 24 lukustamata kuurist
kolm jalgratast.
Ööl vastu 27. juunit murti sisse Aruvalla külas OÜ Bodeo
tootmishoonesse ning varastati neli keevitusaparaati ja
tööriistu.
28. juunil kell 20.00 võtsid Peetri külas Mõigu teel kaks
tundmatut vene keelt kõnelevat noormeest füüsilist vägivalda
kasutades kodanikult mobiiltelefoni NOKIA 3410. Teo toime
pannud isikud on välja selgitatud.
Isikutel, kellel on antud kuritegude kohta informatsiooni
või teavad varastatud esemete asukohta, palume teavitada
Rae valla konstaablit, aadress Jüri, Aruküla tee 9, tel.
6056778.
Mikk Altmets
Rae valla vanemkonstaabel
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VANANAISTE JUTUD
(Old Wives´ Tales) Sue Castle
Vt algust augusti-septembrikuu Rae Sõnumites
Inglise keelest tõlkinud RIINA RAUDSIK.

ÄRA VII HAIGET LAST ÕUE
soovivad õhtul rahu, siis võivad nad
Vale
lastele määrata kindla aja, kus neil on
lubatud veel lugeda või mängida ilma
See ajast ja arust arvamus on läinud
vanemaid segamata. Eelistatud oleks
ajalukku nagu arstide kojukutsedki ja iga
magamiseks eraldi tuba.
ema teab tänapäeval, et see on vale.
Mäletan seni, kui ðokeeritud ma olin, kui
UINUMISE EELNE KLAAS SOOJA
õde teatas mulle, et pean oma kolmePIIMA SOODUSTAB UND.
kuuse lapsega, kellel oli 38 kraadi
Õige.
palavikku minema arsti vastuvõtule,
Olete
kindlasti paljudes filmides ja
pealegi veel detsembrikuus.
näidendites näinud, kuidas mõnele
Varem polnud ma käinud haige lapsega
tegelasele tuuakse voodisse klaas sooja
väljas isegi suvel.
piima, et uinumine oleks hõlpsam.
Arsti juurde minekul on lapse haiguse
Riina Raudsik
Tegelikult sisaldab see surmavat valget
Jüri Tervisekeskuse
puhul üks suur eelis, mida peaks iga
pulbrit ja hommikul on see tegelane
juhataja
lapsevanem meeles pidama. Nimelt
surnud, käsi üle voodi serva, klaas
saab arst alati parema ülevaate teie lapse haigusest
tühjalt põrandal.
raviasutuses, kus on ka analüüside tegemise võimalus.
Kuid tegelikult... on piimal tõepoolest uinutav ja rahustav
Pealegi ei ole lapsele kahjulik värske-jahe õhk, kui
toime.
lapse on korralikult riidesse pandud.
Piim on kaltsiumit sisaldav jook, mis aitab lihastel
LAPSED PEAVAD MAGAMA VÄHEMALT KÜMME
lõõgastuda. Lisaks sisaldab piim palju trüptofaani,
TUNDI ÖÖPÄEVAS
valku, mis stimuleerib ajus serotoniini eritumist ja
Vale
sellega aju unekeskuse “sisse lülitamist”.
Kui ma põhikoolis käies pidin hakkama kell 7:00
Kui te olete minu moodi ja ei armasta SOOJA piima, siis
hommikuti tõusma, luges ema lihtsalt 10 tundi tagasi ja
võin avaldada saladuse ja öelda, et ka külm piim mõjub
kustutas kell 21:00 minu toas lambi. Ei olnud tähtis , kas
sama hästi.
ma olin unine või mitte.
Minu mees aga väidab, et paar küpsist lisaks toob eriti
Miljoneid lapsi maailmas pannakse voodisse varakult ja
hea une.
kustutatakse valgus, küsimata, kas nad ikka on unised.
VÕITE SAADA LAHTI TSELLULIIDIST.
Muidugi võivad lapsevanemad kulmu kortsutada ja
Vale
öelda, et lapse unetarve on suurem, kuid kõik on
Üks prantsuse ärigeenius olevat istunud sajandivahesuhteline.
tusel rannas, nautinud punast veini ja itaalia spagettit.
Lastearstide soovitus lapsevanematele on tavaliselt
Järsku jäänud ta silmad peatuma ühe naise ja siis
selline, et 6-8-aastane laps peaks ööpäevas magama
paljude naiste reitel ja alakehal. Ta kivistus korraks ja
12 tundi, 12-aastane laps 10-11 tundi ja 13-15-aastane
karjus siis täiest kõrist Heureka! Ta pani aluse 20.
laps 10 tundi. Kriitiline sõna siin on “keskmine”.
sajandi pseudoteadusele, tselluliidi ravile. Sellest ajast
Lapsed nagu täiskasvanudki erinevad oma une
on kulutatud miljoneid dollareid tselluliidist vabanemise
vajadustelt. Mõned saavad väga hästi hakkama 8uurimisele ja ravile. Petetud tegelikult miljoneid
tunnise uneajaga ööpäevas või isegi veel vähemaga.
dollareid välja inimestelt, kuid tselluliit pole kadunud
Seetõttu soovitavad lastearstid vanematel jälgida,
kuhugi.
kuidas laps hommikul ärkab, kuidas saab hakkama
Tselluliit pole haigus. Kuna seda esineb rohkem naistel,
koolis, kas ta ei väsi lühema uneaja puhul päeval. Kui
siis on uuritud, et naiste rasvarakk erineb mehe omast
see on nii, siis piisab teie lapsele unetundidest, mida ta
selle poolest, et see on suuremakambriline ehk
vastavalt oma vajadusele
augulisem ning seetõttu ka rohkem silmatorkav.
ise endale valib.
Kas olukord on siis nii lootusetu?
Magama sundimine võib
USA
arstid Klein ja Steinberg kinnitavad, et tselluliidist
lapses kutsuda esile
saab
lahti vaid kaalu languse ja treeninguga.
trotsi ja ta võib keelduda
Naissportlastel
pole tselluliiti!
magamisest ka siis, kui
ta tegelikult ON unine.
Lõpp
Kui vanemad aga
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LAPS ESIMEST KORDA LASTEAEDA
Teie lapse elus toimub suur muutus seoses lasteaeda
tulekuga. Lastel kulgeb kohanemine uue keskkonnaga
erinevalt. On lapsi, kes harjuvad kohe ning on tublid ja
terved lasteaia lõpetamiseni. Mõnikord siiski nii lihtsalt ei
lähe ja see on ka mõistetav, sest kõige armsam, kallim on
lapsele ta oma kodu, ema-isa.
Lapsel tuleb kohaneda lasteaia päevareþiimi, uut moodi
toidu, uute täiskasvanute ja teiste lastega.
Kohanemisperioodil võivad ilmneda mõnedel lastel
kapriissus, isuhäired, palavik. Kõik need nähud mööduvad,
kui võtate asja rahulikult, mõistvalt.
Annamegi teile väikesi nõuandeid, kuidas kohanemine
läheks valutumalt nii teie lapsele kui ka teile.
!
Looge oma lapsele suhtlusvõimalusi omaealiste ja
täiskasvanutega juba enne lasteaeda tulekut.
!
Alustage tutvumist lasteaiaga varakult, järk-järgult:
jalutage lasteaia läheduses, tutvustage lapsele
lasteaeda. Kui lapsed õpetajaga õues viibivad, tehke
lühitutvus ka õues. See ei tohiks esialgu siiski pikalt
kesta, sest õpetaja vastutavale hoiule on antud palju
lapsi ning tema tähelepanu peab kõikidele neile
jaguma.
!
Lähendage lapse kodune päevarütm lasteaia omale.
!
Õpetage lapsele iseenda teenindamist (riietumine,
söömine, pesemine, WC kasutamine. Muidugi
aidatakse teie last kõikide nende tegevuste juures

!
!
!
!
!

!
!

lasteaias, seda suurem on aga ta rõõm, kui ta oskab ka
ise juba pisut kaasa aidata ja saab selle eest kiita.
Mänguasjade koristamine ühe mängu lõppedes saagu
tasapisi tema ülesandeks.
Alustage päeva kiirustamata, sõbralikult, hellalt. Olge
ka ise heas tujus. Teie närviline olek
kandub
automaatselt lapsele üle.
Esimesed päevad lasteaias olgu lühikesed, laps väsib
uues olukorras kiiresti.
Esimesed paar nädalat ei soovita me veel päevast und
lasteaias.
Usaldage õpetajaid, rääkige neile siiralt oma muredest
ja rõõmudest lapse suhtes, õpetajad on pikaajalise
töökogemusega, kindlasti leiavad nad lahenduse
probleemidele, mis puudutavad last.
Võtke omaks positiivne ja heakskiitev suhtumine
lasteaeda, ärge kartke ka teha asjalikke märkusi.
Pidage nõu oma arstiga lapse kollektiivi sobivuse
suhtes.

SOOVIME TEIE LAPSELE KAUNEID LASTEAIAAASTAID JA TOREDAT KOOSTÖÖD TEIE KUI
LAPSEVANEMAGA!
Tõrukese lasteaia õpetajate mõtete põhjal
Karin Ivanovs

RAE VALLA JAANIÕHTU 22. JUUNIL LEHMJA TAMMIKUS
Jaaniõhtu Jüris Lehmja tammikus algas võistluste ja
mängudega. Kõige pisemad võtsid osa
kommijooksust, natuke suuremad jooksid ümber
tammiku. Hakkajamad lapsed otsisid tammikust
kullapada, milleks osutus suur ämber maiustustega.
Populaarseks kujunes saapaviskevõistlus, kus kõige
kaugemale lennutas saapa Kristjan Vello.
Sangatõstmises üllatajaid polnud traditsiooniliselt
võitis Mati Kanarbik. Köieveos oli parim eelmise
aasta võitjameeskond “Tiitlikaitsjad”. Auhinnad pani
välja Bla-Bla klubi ja Rae Kultuurikeskus.
Õhtuhämaruses süütas jaanitule Rae vallavanem
Tarmo Klaar. Peagi asutas end lavale ansambel
Bernhard ja pidu jätkus tantsuga. Vaheajal sai
kuulda-näha Miilit ja Maalit, kes aastatest hoolimata
jõudsid lavale minna ja natuke juttu heietada.
Ja õhtu jätkus. Kes keerutas tantsu, kes hüppas
batuudil, kes kinnitas keha, kes kiikus kiigel või mujal.
Täname kõiki osalejaid ja eriti suured tänud: Krista
Koppel, Jaan Ots, Sirli Naarismaa, Madis Võrklaev,
Mart Võrklaev, Meelis Kasemaa, Rae Hooldekodu
töötajad, AS Elveso elektrikud, Väino Orumets ja
tublid mehed VA Vaheko.
Kristi Aru
Rae Kultuurikeskus
Jaaniõhtu korraldajad haridusametnik
Krista Koppel (vasakult kolmas)
ja Rae Kultuurikeskuse juhataja Kaja Kalmer
(vasakult neljas) tantsuhoos.

Miili ja Maali kirikuteel. Näitetrupi OMAD liikmete
Sirli Naarismaa ja Kaja Kalmeri esitluses.
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KIHELKONNAPÄEV SAI TEOKS
Idee korraldada sel suvel Jüri
kihelkonnapäev sai kultuurikoja
poolt toetuse kultuurikeskuse tööplaani tegemisel. Rae Kultuurikeskuse direktriss Kaja Kalmer on
enda ümber kogunud/leidnud valla
eri paigust inimesed, kes soovivad
tegelda kohaliku kultuuri edendamisega.
Kuna kihelkonna keskuseks on kirik
ja surnuaed, siis kihelkonnapäeva
korraldamise kuupäeva koos surnuaiapüha jumalateenistusega pakkus
välja Jüri koguduse õpetaja Tanel
Ots.
Päeva algus oli küll vihmane ja lausa
külm, kuid ürituse kava see segada
ei suutnud.
Surnuaiapüha jumalalateenistuse
lõpuks hakkas taevas selginema.
Esineb kihelkonnapäevaks moodustatud ühendkoor, kuhu kuulus Raasiku valla
segakoor, Kiili segakoor, Jüri segakoor, Jüri perekoor ja Jüri koguduse koor.

Elupuu istutamise tseremoonia järel
kutsus kihelkonna ühendkoor
“Tuljakuga” rahva muruplatsile
rahvapeole.
Kihekonnpäeva raames korraldati
oksjon Jüri kiriku katuse remondi
heaks. Korraldajad ei osanud loota,
et oksjonile annetatakse nii palju
esemeid ja oksjon kestis planeeritust pea tunni jagu kauem, kuid
pakkus rahvale meeldiva elamuse.
Oksjonile annetatust kogunes
ligikaudu 3700 krooni.
Nagu juuresolevatelt fotodelt näha,
jagus lustimist terveks päevaks.
Lastele korraldati rattaralli, täpsusviskeid ja kogu päev oli võimalus
hüpata batuudil.

Kihelkonnapäeval tehti algust traditsiooni loomisega, et iga kord, kui kihelkonna
rahvas koguneb pidu pidama, istutatakse puu. Seekord istutati puu pärast
jumalateenistust. Pildil puu istutajad (vasakult) Kihelkonna päeva üks korraldajaid Toivo Veenre, Rae vallavanem Tarmo Klaar, Raasiku vallavanem Andre
Sepp, kohaliku elu edendaja Rein Karm, Kiili vallavanem, kihelkonnapäeva üks
korraldajaid Anne Rentel, Jüri koguduse õpetaja ja kihelkonnapäeva korraldaja
Tanel Ots ning Rae valla aukodanik Sven-Allan Sagris.

Kihelkonnapäeva sügavam mõte oli
tutvustada rahvale Jüri kihelkonna
minevikku. Seda eesmärki täitsid
näitus kihelkonna minevikust ja Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri
koguduse häälekandja kihelkonnapäeva erinumbrina. Lisaks koguduse liikmetele tegid seekord lehele
kaastööd Mari-Ann Remmel, Jaan
Remmel, Julius Põldmäe (Rae valla
aukodanik), Anne Rentel ja Enn
Kesa.
Tänusõnad Jüri koguduse toimetusele nii huvitava lehe eest. Lehe
väljaandmist toetasid rahaliselt Kiili
ja Raasiku vallavalitsused. Lehte on
veel praegugi võimalik osta Jüri
kirikust ja kohalikest kauplustest.
Ajalugu meenutavatele stendidele
teemajas olid väga meeldivaks
täienduseks kooliõpilaste joonistusnäitus teemal “Minu kodukoht”.

Arlet Palmiste viib läbi oksjoni, mille tulud annetati kiriku katuse parandamiseks.

juuli
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Sügisel uue õppeaasta alguses
saavad kõik joonistus-näitusel
osalenud väikese kingituse kommivabrikult “Kalev”, kelle toodetega
tänati ka kihelkonnapäeva korraldajaid ja toetajaid.
Päeva lõpetas Teaduste Akadeemia Meeskoori isamaaline kontsert
Jüri kirikus. Rõõmu tegi, et kontserdil ja sellele järgneval lillede asetamisel Vabadussõjas langenute
mälestuseks osales hulgaliselt
inimesi.
Jüri kihelkonnapäev sai teoks tänu
suure hulga inimeste tööle ja toele.
Tänusõnad kuuluvad - kirikuõpetaja Tanel Otsale ja Jüri kiriku
kogudusele, Rae Kultuurikeskuse
perele, Raasiku vallast Toivo
Veenrele, Ardo Niinrele ja nende
lauljatele, Kiili vallast Antonida
Kauberile ja lauljatele, Rae vallavalitsusele, Rae valla lauljateletantsijatele ning nende juhendajatele, koolide kunstiõpetajatele,
ajalooalase näituse tegijatele,
vallaasutusele Vaheko, Elvesole ja
kommivabrikule Kalev.

Jüri kihelkonnapäeval esitasid Jüri Gümnaasiumi, Rae Huvialakooli ja Rae
Kultuurikeskuse tantsijad ja lauljad kontserdikava Julius Põldmäe ballaadi
“Lehmja tammik” ainetel.

Jüri kihelkonnapäeva korraldamise
idee autor ja korraldaja
Anne Rentel

Loodusetundja Jaan Remmel
rääkis põhjalikult ja huvitavalt
haruldasest looduskaitse all
olevast Lehmja tammikust, ka
sellest, missuguseks võib
kujuneda tammiku tulevik. Kõigile
kuulajatele sai selgeks, et tammik
vajab ümberkaudsete elanike
hoolivat suhtumist ja teadlikku
hooldamist.

Teemajas sai tutvuda Jüri kihelkonna ajalugu tutvustava näitusega. Näituse
koostasid koostöös Rae Kultuurikeskusega Jaan Remmel, Mari-Ann
Remmel, Malle Remmel ja Varje Malsroos.
Teemajas oli välja pandud kihelkonna koolide õpilastööde joonistusnäitus.
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JAANIÕHTU UUE KIIGEGA
Lagedi jaaniõhtu pidamise uut tava
alustasime eelmisel aastal. Tänavu
see jätkus. Kolhooside aegu tehti
jaanituld rippsilla lähedal nn Kepsu
saarel, kus ürituse hingeks oli
toonane kolhoosi esimees Nikolai
Kruuk. Hiljem käis Lagedi rahvas
Lagedi mõisa pargis Tallinna Linnuvabriku korraldatud jaaniõhtul. Siis
järgnes aeg, mil iga mees sussitas
oma koduaias. Eelmisel aastal
kutsusime rahva kokku. Ilmataat
kippus küll pidu ära rikkuma, kuid
siiski otsustas lõpuks lasta peo
maha pidada. Tänavu oli ta meie
vastu palju lahkem ja näitas juba
hommikust kena ilma.
Kava sisustasid Lagedi enda
elanikud. Alustas proua Urve Arik,
kes rääkis oma hobist koertega
tegelemisel, nende soetamisest,
treenimisest, esinemistest,
auhindadest ja kõigest, mis sinna
vahele mahub. Kohalik ratsaspordifänn Ain Unt oli ette valimistanud ratsahobuste meeliköitva
etteaste. Poole tunni jooksul näitasid noored ratsutajad, milleks nad
suutelised on. Järgnevalt esines
kohalike meeste kolmeliikmeline
muusikakollektiiv Kuuno Kasaku
eestvedamisel, kellelt kuulsime
laulu akordioni ja kitarri saatel.
Eeskava lõpetas ajaloolane Sven
Sagris, kes meenutas jaanipäeva
kombeid ja pärimusi. Jõhvis
süüdatud võidupäeva tuli jõudis
peopaigale koos abivallavanem
Vello Voogiga, kes ka lõkke süütas.
Tantsuks tegi muusikat ansambel
Trahter, kes oli ainus mittekohalik
esineja. Tantsu vahel oli peolistel
võimalus demonstreerida oma
visketäpsust ja sitkust, oli ka
meeskondlik suusavõistlus.

Õhtu kuumim koht oli uus külakiik.
Juba enne kiige pidulikku avamist
oli kiige ümbrus nagu sumisev
mesilaspere. Kiige avamisel võtsid
sõna Lagedi kahtle-mata kõigi
aegade kõvim tegija Sven Sagris ja
abivallavanem Vello Voog. Nendel
kahel mehel oli ka au ära proovida
uue külakiige esimene kiikumine.
Esimesele kiikumisele lükkasid hoo
sisse kiige idee üks autoreid Endel
Lepik ja peo peremees Ain Unt.
Seejärel oli kiik kõigile kiikumiseks
avatud.
Tänu ja tunnustus Rae eelmisele ja
praegusele vallavalitsusele ja
volikogule abi ja toetuse eest, et
Lagedi rahvas omale külakiige sai
ning et meil on jälle võimalus oma
kodukandis üheskoos jaanipäeva
pidada. Kiik pole pelgalt jaanipäeva

atraktsioon, vaid eelkõige Lagedi
rahva kooskäimise koht. Seni olid
ainsateks kooskäimise kohtadeks
rippsild ja kool oma staadioniga.
Suur tänu peolistele, kes aktiivselt
kaasa lõid. Aitäh esinejatele ning
korraldavale toimkonnale, eriti suur
tänu teile Raivo Kruuk, Ain Unt ja
Kuuno Kasak, kes te nägite kõige
suuremat vaeva õhtu ettevalmistamisel. Aitäh Jõe poe perele ja
turvafirma Securitas turvameeskonnale, kes hoidis peopaigal silma
peal.
Uute kohtumisteni.
Rein Karm
Peoline ja õhtu juht

LUGUPEETUD VALLAELANIK
Rae Vallavalitsuse kodanike vastuvõtt toimub
esmaspäeval 9-13 ja 14-17 ning
kolmapäeval 14-18
Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa, tel 6056 750, faks 6056 770,info@rae.ee, www.rae.ee
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II PIRITA JÕE MUUSIKAFESTIVAL
Sel suvel toimub Pirita jõe muusikafestival teist korda. Festival annab
võimaluse kuulata ja nautida professionaalset muusikat maakohtades
väiksemates kirikutes ning samas on võimalus tutvuda ka kiriku ning muude
kohalike vaatamisväärsustega.
Kontserdid toimuvad Kose, Jüri ja Jõelähtme kirikutes, mille kihelkondasid
läbib Pirita jõgi, kust festival oma nimegi on saanud.
Avakontsert toimus 6. juunil Jüri kirikus, kus esines Kose poistekoor Kai Rei
dirigeerimisel. Päev hiljem esitasid Kristel Aer orelil ja Maano Männi viiulil
kontserdi ”Suveõhtu muusikaga” Kose kirikus. Festival jätkus Jüri kirikus, kus
sai kuulata Teaduste Akadeemia Meeskoori. Dirigeerisid Kuno Areng ja
Andres Siimon. Kontserdid jätkuvad Kose kirikus 18. juulil kell 19.00 Riho
Sibula ja Robert Jürjendali kitarriduoga ning 8. augustil kell 19.00 Rein
Rannapi klaverikontserdiga. 15. augusti hilisel õhtutunnil kell 21.00 esitab
Jüri kirikus Hortus Musicus Andres Mustoneni juhatamisel ”Liikumise
müstika” salapärase Istampitta keskaegsest Itaaliast - tants,
performance, väikese etenduse liikumise jäävusest. Festivali lõppkontsert
toimub 22. augustil kell 19.00 Jõelähtme kirikus, kus Eesti Rahvusmeeskoor
esitab armeenia vaimulikku muusikat.

II Pirita jõe muusikafestivali
toetavad: Harjumaa Omavalitsuste
Liit, Eesti Kultuurkapitali Harjumaa
ekspertgrupp, Kose, Rae, Jõelähtme vald.

Festivali projektijuhid on Erge Loorits Kose vallast ja Kaja Kalmer Rae vallast.
Esimesel festivalil osalesid kaks valda, sel aastal liitus Jõelähtme vald ja
järgmisel aastal soovib projektis osaleda Kõue vald.

Kaja Kalmer
Rae Kultuurikeskuse juhataja

8. august

15. august

kell 19.00

kell 21.00

REIN RANNAPI
KLAVERIKONTSERT

HORTUS MUSICUS

Kose Kirik

Jüri kirik

Kunstiline juht
Andres Mustonen
“Liikumise müstika” salapärane Istampitta keskaegsest Itaaliasttants, performance, väike etendus liikumise jäävusest
22. august

kell 19.00

Festivali lõppkontsert

Jõelähtme

EESTI RAHVUSMEESKOORI

kirik

Esituses PATARAG Armeenia vaimulik muusika
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Lugupeetud Rae valla volikogu!
Patika ja Veskitaguse küla põliselanikud tuletavad teile
meelde maaelu põhiväärtusi.

APRILLIKUUS
registreeritud surmad:
Aino Humonen

Eesti maapiirkondades on sajandeid au sees hoitud
hajuasustust (s.o et suits suitsu näeb, aga ei kuule).
Palume teil valla arengukava koostamisel ja ehituslubade
väljastamisel tagada ka edaspidi meie külades
hajusasustuse säilimine.

Helvi Selart

Ette tänades Patika ja Veskitaguse küla elanikud.

Vilma Saar

Kirjale on alla kirjutanud 68 Patika ja Veskitaguse küla
elanikku.

Ahto Lepasalu
Meta Hiio
Ella Heinsoo
Nikolai Pomozov
Evdokia Bespalova

MAIKUUS
registreeritud surmad:
VASTUSEKS PATIKA JA VESKITAGUSE KÜLA
ELANIKELE

Oskar Tafinov
Rudolf Feldman
Ants Kern

Rae Vallavolikogul on Patika ja
Veskitaguse külade elanike pöördumise põhjal rõõm tõdeda, et
vallaelanikele on tähtis oma
kodukandi hea käekäik.
Vallavolikogu on algatanud valla
üldplaneeringu. Üldplaneeringu
koostamise käigus mõeldakse läbi
arengusuunad edaspidiseks ja
kaalutakse mitmesuguseid võimalusi Rae valla tuleviku kujundamisel. Üldplaneeringu koostamisel
peavad nii planeeringu koostamiseks moodustatud töörühmad kui
ka Rae vallavalitsus ja vallavolikogu, kes hiljem üldplaneeringu
kinnitavad, au sees siinsete elanike
sajandite jooksul väljakujunenud
elamistraditsioone, unustamata ka
tänapäeva elu nõuetest tulenevaid
vajadusi. Seejuures on väga oluline ajaga kaasas käia, jäämata jalgu
üldisele ühiskonna ja majanduse
arengule. Seetõttu võib ka tegevusetus olla samavõrd taunimis-

väärne kui läbimõeldamata tegevus.
Ka üldplaneeringu koostamine on
omamoodi kompromissi leidmine
mitmesuguste huvigruppide vahel,
nagu kohalikud elanikud, maaomanikud, kinnisvaraarendajad, ettevõtjad jne. Kuid kompromisside
tegemisel tuleb lähtuda eelkõige
kõige parema lahenduse leidmisest
elukesk-konna kujundamisel.
Eelkõige paneb see kohustuse
praegustele poliitikutele leida
üldplaneeringu koostamisel ühine
seisukoht ja arusaam tulevikust
kohalike elanike ja spetsialistide
vahel nii, et elukeskkond Rae vallas
oleks elamisväärne ka aastakümnete pärast.
Lugupidamisega
Endel Lepik
Vallavolikogu esimees

Järgmine
Rae Sõnumite number
ilmub septembrikuu algul.

Lonni Murajeva
Erna Koppel

JUUNIKUUS
registreeritud surmad:
Teodor Pärn
Voldemar Koch

Vaikib rõõm ja mure
kõigest jääb järele miski,
mis ei sure
Südamlik kaastunne
Marele kalli ema
HILDA-JOHANNA
KÜBARSEPPA
12.11.1921. - 08.07.2003
surma puhul
Jüri aleviku
Tammiku 21 maja
elanikud
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J ü r i R a m m u m e e s 2 00 3

1 3 . 0 0 V Õ IS T L U S E D L A S T E L E
1 5 . 0 0 V I I M A SE M E H E J O O K S
17.00 X JÜRI RAMMUM EHE VÕISTLUS
B A T U U T , T I IR , K O R V P A L L , P Ä Ä S T E A M E T ,
T A N T S U TÜ D R U K U D J A PA L J U M U U D

2 1 .0 0 – 0 1 .0 0 D IS K O

2 1 .0 0 – 0 3 .0 0 M E E L EL A H U T U S E P R O G RA M M
SISSEPÄÄS PILETITEGA

IN FO J A REG ISTREER IM IN E

050 34 113

VALLA FOTO 2003
Fotokonkurss VALLA FOTO 2003 toimub ka sellel aastal. Konkursist osavõtja
peab olema Rae valla kodanik. Fotode soovitav formaat on 15X20 (või suurem).
Fotosid hinnatakse 4 kategoorias: loomafoto, inimfoto, vabateemaline foto.
Fotod palun saata hiljemalt käesoleva aasta lõpuks Jüri raamatukokku.
Parematest töödest koostatakse näitus ning autoreid ootavad väikesed
meened…
H.-V. Sepper
Huviklubi JüFo
Tel 05578167
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KOOLILAAT
23. augustil
kell 11.00-16.00
Rae
Kultuurikeskuses.
Müügil
riided,
jalanõud,
koolitarbed
Kodune. Kindel. Käepärane.

Samal ajal kaaretoas
väikelaste riiete
müük ja vahetus.
Kauplemisest huvitatutel
helistada telefonil

052 25478

Kui Teil on pangakaart, saate edaspidi oma rahaasjad Lagedi Postipangas aetud
hoopis kiiremini ja mugavamalt. Kui soovite välja võtta sularaha, teostada
ülekandeid ja näha kontojääki, saate selleks kasutada kõikide Eesti pankade
kaarte. Lisaks on avatud Jüri ja Vaida Postipangad.
Eesti Ühispanga kaardi omanik saab Postipangas Iisaks küsida kontoväljavõtet
ning sõlmida erinevaid pangalepinguid. Eesti Ühispanga kaarti saate nüüd taotleda
ka oma koduses Postipangas, kust saate kaardi ka hiljem kätte.
Eriti soodne on Postipangas kasutada
Postipanga kaarti, millel puudub väljastusning kuumaks ning mille Te saate kätte kohe.
Vajadusel abistab Teid Postipangas kohalik postitöötaja.

Osaühing Promill
võtab tööle

heakorrastustöötajaid
(traktoriste)
AS-i Kalev territooriumi
hooldamiseks, asukohaga
Põrguvälja tee 6.
Telefon 050 787 66.

Matkapunkt Kinnisvarabüroo
ostab ja otsib maad
Rae vallas. 6664812;
056604450;
vara@kinnisvaraplaza.ee;
Tallinn, Endla 23.

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.

