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JÜRI TEHNOPARK LOOB 1000 UUT TÖÖKOHTA
4. novembril pidulikult avatud Jüri
Tehnopark annab nelja aasta jooksul
töökoha ligi 1000 inimesele, lisaks
kerkivad Tartu maantee ääres olevale
alale 200 korterit.
Aupaugu ja ilutulestikuga avatud Eesti
suurim tehnopark asub 37 hektari suurusel maa-alal, kuhu ehitatakse lähitulevikus rohkem kui 100 000 ruutmeetrit tootmis-, lao- ja äripinda.
Planeeritud on 42 krunti, millest suurimad võivad olla kuni 4 hektarit.
Pooleteise aasta jooksul on arendajana tegutsev AS Kodu Grupp investeerinud sinna 50 miljonit krooni.

Otse lao- ja tootmishoonete kompleksi
kõrvale kerkib elamukvartal. Vallavanem Raivo Uukkivi ütles tehnopargi
avamisel, et selle loomine on hea näide
omavalitsuse ja erainvestori koostööst,
kuna lisaks töökohtade lisandumisele
ja elamuehitusele investeeriti ka avalikku kasutusse jäävatesse teedesse ja
infrastruktuuri.
Arendaja AS Kodu Grupi juhatuse liikme Margus Haudi sõnul on valmiv elamukvartal olnud nii mõnegi krundiostja
jaoks kaalukeeleks, miks on otsustatud
Jüri Tehnopargi kasuks. „Elamukvartal
võimaldab puhtmajanduslikult muuta
tootmise ja teeninduse ülimalt efektiiv-

ses ja samas rikastab see kogu piirkonna miljööd,” ütles Margus Haud.
Ehituse peatöövõtja esindaja Priit Sauk
ütles, et sellise suure infrastruktuuri
rajamine oli omamoodi hullumeelne
ettevõtmine isegi niisuguse suure firma
jaoks nagu Koger & Partnerid. „Oleme
ka ise arendajateks hakanud ning
esimesed kortermajad peaksid valmima järgmise aasta lõpuks,” lubas Sauk.
Jüri Tehnopargi rajamise idee tekkis
arendajatel 5 aastat tagasi, esimene
projektiga seotud leping allkirjastati
2001. aastal. Ehitusleping peatöövõtjaga Koger & Partnerid allkirjastati 1.
oktoobril 2003.
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GÜMNAASIUMI SÖÖKLA SAI VALMIS
1. novembril toimus pidulikult korraliku
uuenduskuuri läbinud Jüri Gümnaasiumi
söökla ja köögi pidulik avamine. Rõõmus
meeleolu valitses koolimajas juba
hommikutundidel, sest samal päeval
tähistas Jüri Gümnaasium oma sünnipäeva. Kooli juhtkond tervitas kõiki majja
saabunuid koolitrepil ning lapsed said

kommi ja head-paremat rootsi lauast.
Kooli direktor Maria Tiro ütles söökla
avamisel, et kui ta ise augustikuus tööle
hakkas, ei uskunud temagi, et septembrikuus saab juba supi lauale. Direktor tänas
oma kõnes nii õpilasi kui lapsevanemaid,
oma kolleege ja tehnilist personali. Tänukirjadega peeti meeles nii vallavalitsust

Sünnipäevahommikul andsid lastele terekäe õpetajad ja koolidirektor.

kui ehitajat. Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots
pühitses söökla sisse sõnadega, et
loodetavasti saab söökla tervisliku toidu
ja mõnusa koosolemise paigaks.
Enne uude sööklasse astumist said kõik
kohalviibijad ka direktori käest kaasa
väikesed õpetussõnad, kuidas seal
käituda. „Õpilane saabub vaikselt ja
trügimata, suundub leti äärde ja võtab roa
taldrikusse,” sõnas Maria Tiro.
Uues sööklas on rõõmsavärviliste toolide
näol olemas ligi 180 kohta, ühe
söögivahetunni ajal on söömas kuni 150
last.
Söökla pidulikul avamisel lõikasid lindi läbi ehitaja, vallavalitsuse ja kooli esindaja.

KORISTUSTALGUD RAE KOOLIMAJAS
Kolm korda võib arvata, mis sündmusega
on tegemist, kui inimesed hüüavad
üksteisele nii „Oleks pime, oleks see
konteiner juba tühi!”; „Nii palju on staffi, et
ei tea, mida rabada - saapaid, kappe või
raamatuid?”; „Sissekantud nahktagi
enampakkumisel!”; „Kuulge nüüd, me ei
saa ikka kõike prügimäele viia,
muuseumisse on ka asju vaja!”.
Suure hasardi ja rõõmsa pealehakkamisega kogunesid 24. oktoobril
endise Rae koolimaja juurde Jüri
perekoori liikmed, et ühiste talgute korras
koolimaja korrastada. Selleks puhuks
maja ette tellitud suur prügikonteiner
täitus lausa silmnähtavalt, sest vana
koolimaja oli kui kuuseheki varju peidetud
aarete saar. Noored ja pisut vanemad
kooriliikmed koos kaaslastega tassisid
majast välja nii kaste, kui traati,
veneaegse kirjutusmasina, kottide kaupa
kasutatud riideid, vineertahvleid, mööblitükke, rattaid ja mida kõike veel.
Koolimaja sai igatahes kilast-kolast
puhtamaks ning pole võimatu, et varsti
käib nendes ruumides juba väga elav
seltsielu.
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RAE KÜLAS LOODI NAISTE ÜHENDUS
Mõte, et Rae külas võiks moodustada
Naiste Ühenduse, sai alguse küla
arengukava koostamise käigus. Nii
kogunesidki viinakuu viimasel päeval
Sepa talus 11 küla aktiivsemat naist,
külalistena viibisid kohal vabariikliku
maanaiste ühenduse juhatuse liige Tiia
Soasepp ja külavanem Ado Sepa. Peale
kohalolnute lühikest enesetutvustust
otsustatigi moodustada Rae küla Naiste
Ühendus.
Vastu võetud põhikirjaga seati oma
tegevuse eesmärgiks küla kultuurilise ja
sotsiaalse jätkusuutliku arengu toetamine, külas elavate naiste huvide ja
vajaduste kaitsmine ning oma liikmete
esindamine. Samuti naiste ühistegevuse
korraldamine ja koordineerimine ning
osalemine kultuuri, spordi ja muude
ühisürituste korraldamisel. Ühenduse
liikmeskonna moodustamisel asuti
seisukohale, et liikmeteks võivad olla kõik
täisealised naiskodanikud olenemate
vanusest ja elukohast. Seega on
ühenduse liikmeteks teretulnud peale
Rae küla naiste ka naaberkülade ja
alevike naiskodanikud, kes tunnevad huvi
naisliikumise edendamise vastu.
Ühendusele moodustati ka viieliikmeline
eestseisus ning ühenduse esinaiseks
valiti Kaja Kuuseok. Kavandati ka esimesi
tegevusi - peale ühenduse sisese

Rae küla Naiste Ühenduse liikmed. Vasakult Katrin Kressel, Kaire Loomets, Maie Hiio,
Virve Kõrve, Heli Kaljurand, Tiia Soasepp, Ene Link, Kaja Kuuseok, Eerika Kermon,
Maie Kressel, Kaie Lips ja Ülle Vaask.

organiseerimise osaletakse valla
põhjapiirkonna külade jõuluõhtu
korraldamisel, aeroobikaringi ja kohvikklubi loomisel.
Rae küla Naiste Ühenduse tegevusest
huvitatutel on võimalik ühendust võtta

esinaise Kaja Kuuseokiga telefonil 52 78
022 ja esinaise abi Eerika Kermoniga
telefonil 51 83994.
Ado Sepa
Rae küla külavanem

LAGEDI NOORTETUBA KONKUREERIB RIPPSILLAGA
15. novembril avati Lagedi noortetuba,
mis asub aadressil Jaama 1 ehk samas
majas raamatukogu ja arstipunktiga.
Lisaks kohalikele noortele ja kooli
esindajatele osalesid üritusel ka vallavalitsuse ja volikogu esindajad.
Siiri Pettai julgel kureerimisel lausus
tervitussõnad vallavanem Raivo Uukkivi
ning kultuuri- ja haridusameti juhataja
Heli Niin. Noortetoa avamist tähistava
lindi läbilõikamise au kuulus piirkonna nn
alustalale Sven-Allan Sagrisele. Oma
meenutustes oma lapsepõlvemaja kohta
soovis ta, et noortetuba hakkaks
pakkuma väärikat konkurentsi Lagedi
arhitektuurimälestisele - rippsillale.
Samasugust lootust avaldas Lagedi
Põhikooli direktor Jüri Järvik, kelle
arvates võiksid seni rippsillal kogunenud
noored leida tegevust ja olemist just
noortetoas.
Lagedi noortetoa ettevalmistamisele
pühendus kogu MTÜ Rae Noorteühingu
kollektiiv. MTÜ juhatuse liige Signe Sulbi
avaldas tänu tegutsevatele noortejuhtidele Oksanale, Triinule, Peetrile ja

Aronile ning novembrikuuni Rae valla
noorte heaks töötanud noortejuhtidele
Jutale ja Maarikale. Kõik noortejuhid on
seotud nii Lagedi kui Jüri noortekeskuses
tegevuse korraldamisega.
Noortekeskuste juhatajana tegutsev
Oksana Marjunitð andis ülevaate ka
lähema aja tegevustest. Kui esimene
nädal on tutvumisnädal, siis edaspidi
hakkavad Peetri juhendamisel toimima
filmiklubi ja kokanduse ring, plaanis on

külaskäik Ravila noortekeskusesse.
Arendada ja teha ruumides on veel
paljugi. Loodame kohalike elanike
heatahtlikkusele ja vastutulelikkusele
noortetoa tegevuse suhtes ning jätkuvale
meeldivale koostööle Rae Vallavalitsuse
ja Rae Noorteühingu vahel.
Lianne Ristikivi
Vanemspetsialist noorsootöö alal
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HARJUMAA LIINIDE KUUKAARDID MUUTUVAD ODAVAMAKS
Harjumaa Liinid kehtestavad alates 1.detsembrist perioodikaartidele senisest soodsamad hinnad. 30 päeva kehtiv perioodikaart
hakkab maksma Jürist, Lagedist, Raelt,
Veetornist, Kurnast, Patikalt ja Vaskjalast
Tallinnasse ühtviisi 200 krooni. Pildikülast ja
Lehmjast hakkab kuukaart maksma 140
krooni. Vaida-Tallinn perioodikaardi hinnaks on
1.detsembrist 240 krooni. Bussifirma lubab, et
perioodikaardiga sõitmine on poole odavam
kui päevast päeva üksikpiletite ostmine.
Koos perioodikaardi odavnemisega tõuseb
Harjumaa Liinide üksikpileti hind, madalaim

piletihind saab detsembrist olema 7 ja kalleim
30 krooni. Harjumaa Liinide kaardi lühim
kehtivusperiood on 30, pikim 60 päeva. Perioodikaardid on müügil Harjumaa Liinide Balti
jaama kassas ja ATKO Toursi büroos Tallinna
kesklinnas.
Harjumaa Liinide tegevdirektor Rene Musta
sõnul on soodsamate hindade kehtestamise
eesmärgiks vähendada bussides müüdavate
üksikpiletite hulka ja suurendada püsiklientuuri. Bensiinihindade hoogne kasv laseb
eeldada, et tööle käivad inimesed kaaluvad
ühe enam isikliku sõiduvahendi kasutamisest

loobumist ühistranspordi kasuks. Harjumaa
Liinide ülesanne on inimestele otsuse tegemine omapoolselt kergemaks teha ja muuta
ühistransport ahvatlevaks alternatiiviks.
Harjumaa Liinide kaardi lühim kehtivusperiood
on 30, pikim 60 päeva. Perioodikaardid on
müügil Harjumaa Liinide Balti jaama kassas ja
ATKO Toursi büroos Tallinna kesklinnas.
Alates 1.detsembrist laieneb perioodikaartide müük Harjumaa postkontoritesse,
kust saab soetada ainult paikkonna sõidusuuna kaarte.

Alates 1. novembrist muutusid järgmiste liinide sõidugraafikud:
Liin nr. 121 Tallinn - Lehmja - Pildiküla - Jüri - Pajupea
Jäävad ära väljumised Tallinnast kell 7.15; 9.00; 10.20; 12.15; 18.50 ja Pajupealt kell 8.05; 9.50; 11.10; 13.05; 20.00
Nende asemel väljuvad bussid Tallinnast kell 5.55; 6.50; 15.20; 18.20 ja Pajupealt kell 6.40; 7.35; 16.10; 19.10; 21.00
Liin nr. 135 Tallinn - Lehmja - Pildiküla - Jüri Pajupea - Aruküla - Peningi - Pikavere
Lisanduvad väljumised Tallinnast kell 16.25 ja Peningilt kell 17.45
Liin nr. 125 Tallinn - (Järveküla) - Lehmja Pildiküla - (Kurna) - Jüri - Lagedi
Väljumine Tallinnast kell 17.00 sõidab mööda Vana-Tartu mnt.-d läbides Järveveere ja hiljem ka Kurna. Tagasi Lagedilt
tuleb buss mööda endist marsruuti.

RAE VALLA UUS JUHTIVKONSTAABEL
Alates oktoobrikuust töötab Rae valla
konstaablijaoskonna juhtivkonstaablina Margo
Väina.
Viimased kolm aastat on ta olnud ametis IdaHarju Politseiosakonnas, kokku on Margo Väinal politseinikuna töötamise staaþi 13 aastat.
„Lõpetasin 1991. aastal Paikuse Politseikooli,
õppinud olen ka Nõmme Politseikoolis.
Praegusele juhtivkonstaabli kohale sain
konkursiga,” rääkis Väina. Lisaks Rae vallale
kuuluvad juhtivkonstaabli piirkonda ka Kose ja
Kõue vald. Linnalähedaste valdade ühise
probleemina tõi Margo Väina välja selle, et nn
gastroliste ehk väljastpoolt vallapiire sisse-

sõitnud kurikaelu on väga palju.
„Rae vallas on päris palju probleeme ka näiteks
sellega, et inimesed jätavad ehitus-objektid
valveta ning seetõttu varastatakse tööriistu ja
ehitusmaterjale. Palju abi oleks politsei jaoks
juba sellestki, kui inimesed oleksid ise enda
ümber toimuva suhtes tähelepanelikumad.
Oleks tore, kui ka Rae vallas hakkaks tööle
Naabrivalve. See on igalpool vaid positiivne
ettevõtmine - näiteks suvilate piirkonnana
tuntud Muugal on kahe aasta jooksul toimunud
vaid üks vargus ja seda suuresti tänu sellele, et
seal toimib Naabrivalve,” rääkis Margo Väina.
Juhtivkonstaabel Margo Väina.

VETERINAARPUNKTIL ON UUS AADRESS
Alates novembrikuust asub Rae valla veterinaarpunkt uuel aadressil, see on Jüri alevik,
Ehituse 6.
Vastuvõtuajad on endised:
E, K kell 17-19 Kersti Loit
(telefon 56 478 690)
T, N kell 8-10 Märt Männaste
(telefon 50 59 481)
Samas tuletame meelde, et Rae valla koerte ja
kasside pidamise eeskirja järgi tohib pidada
üksnes Rae valla veterinaararsti juures
registreeritud koeri. Kasside registreerimine
on vabatahtlik.
Oma koera registreerimiseks tuleb täita
registreerimisleht, mille saab valla kodulehelt
aadressiga www.rae.ee või loomaarstilt.

Täidetud lehe vastu annab arst registreerimisnumbri, mis tuleb kinnitada koera kaelarihmale
(numbri maksumus 10 krooni). Teiseks
võimaluseks on paigaldada koerale mikrokiip,
mis maksab 200 krooni. Iga koera registreerimisega kaasneb tasuta esmakordne vaktsineerimine kolmikvaktsiiniga.
Kõik hulkuvad registreerimata koerad kuuluvad kinnipüüdmisele. Nad antakse üle koerte
varjupaika, kus neid hoitakse kaks nädalat
arvates kinnipüüdmise päevast. Rae valla
koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkujat
võib karistada kuni 6000 krooni suuruse
rahatrahviga.
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

WAVECOM KATKESTAS
KÜLADES INTERNETIÜHENDUSE
15. novembril katkes Rae külas Wavecomi
poolt pakutud internetiühendus, mis tuli mitmete inimeste jaoks ebameeldiva üllatusena. AS Wavecomi juhataja Kristian Liivak
vastas Rae Sõnumite küsimusele, et nende
ühendus pole kuskile kadunud. ”Nädalavahetusel (13.-14. nov. - toim.) olnud suurema tormiga riknes küll Vaidas korterelamu
klientidele teenuse pakkumiseks vajalik
seade, mille tõttu võisid jääda sideta kuni
10-15 tarbijat. Vallas on meil kokku veel ca
300 tarbijat, kelle ühendus toimub suurepäraselt,” ütles Liivak oma meilivastuses.
Kolmapäeval, 17. novembril puudus aga
Rae külavanema Ado Sepa kinnitusel külas
endiselt võimalus kasutada internetti.
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VOLIKOGU ISTUNG 9. NOVEMBRIL
Volikogu päevakorras oli 18 päevakorrapunkti ning istungit alustati tavapäraselt avatud mikrofoni vooruga. Volikogu
liikmed avaldasid oma arvamust erinevatel
teemadel, jutuks tulid nii Jüri tehnopargi
avamine, Riigikohtu 4. augusti otsus kui
ettepanek leida ettevõte ja eelarverahad
raamatukogu raamatute kiletamiseks.
Päevakorra esimene punkt puudutas
Lagedil asuva kauplusehoone ja parkla
müügiga seonduvat. Arutelu nii tehingute
läbiviijate kui ehitise ja maa-ala ostu-müügi
teemadel oli pikk. Volikogu ei toetanud
eelmisel istungil revisjonikomisjoni poolt
algatatud eelnõud, otsust vastu ei võetud.
Sisuliselt on tegu sellega, et Lagedil
aadressil Jaama 10A püstitatud spordiväljak
ei ole loodud õiguslikul alusel ja tegemist on
vallasasjaga. Seega ei saa antud maa-ala
müügilepingus kokku leppida selles, et
järgmised omanikud peavad võõrandamise
korral säilitama spordiväljaku.
Teise punktina oli arutlusel valla teeneteplaadi andmine, esitatud oli 2 kandidaati,
volikogu otsustas mõlemat toetada. Edasi
määrati uued valla esindajad Harjumaa
Omavalitsuse Liitu. Järgmised otsused
puudutasid erinevatele maatükkidele
sihtotstarbe määramist ning detailplaneeringute kehtestamist.
Üheksandas päevakorra punktis muudeti
Lagedi alevik hajaasustusega alast
tiheasustusega alaks. Volikogus tuli jutuks
ka teiste võimalike piirkondade muutmine
(näiteks Peetri küla ) tiheasustusega alaks,

kuid selle määrab lõplikult ära valmiv valla
üldplaneering.
Kümnes päevakorrapunkt puudutas veevarustuse arengukava. Emotsionaalseks
aruteluks paisunud arvamuste vahetus
lõppes otsuse vastuvõtmisega. Arengukava
järgi suunatakse tulevikus Jüri ja Jüri
piirkonna heitveed Tallinna kanalisatsiooni
ning toimub ka pinnaveesüsteemide
laiendamine Tallinna ühisveevärgist kuni
Jüri piirkonnani.
Järgmises punktis muudeti 2004. aasta eelarvet, tegemist oli eelarvesisese rahade
ümberpaigutamisega, sest rahandusministeeriumis on muutunud klassifikaatorid.
Üheteistkümnenda punktina oli päevakorras kaugküttepiirkondade piiride teema.
Toimus eelnõu esimene lugemine ning
arutelu jätkub volikogu detsembrikuu
istungil.
Volikogu jätkas tööd kahe järgmise punktiga, mis olid seotud jäätmekäitlusega.
Seoses maikuus kehtima hakanud jäätmeseadusega on kõigil tiheasustusaladel
elavatel inimestel kohustus liituda jäätmeveosüsteemiga. Seda aga alates hetkest,
kui kohalikud omavalitsused on igale
piirkonnale oma vedaja leidnud. Selle tarvis
peavad omavalitsused veel käesoleval
aastal korraldama konkursid prügiveofirmade leidmiseks. Volikogu võttis vastu
kaks määrust, mis on täistekstina olemas ka
tänases vallalehes.
Sama temaatikaga oli seotud ka järgmine
päevakorrapunkt, kus tuli jutuks AS Kiviluksi

maakasutuse üürileping. Volikogu toetas
vallavalitsuse ettepanekut pikendada seda
kahe aasta võrra, uus lepingu tähtaeg on 15.
november 2006. Lisaks peab AS Kiviluks
taastama peale lepingu lõppemist maa-ala
endise olukorra.
Viimane päevakorrapunkt puudutas järgmise aasta eelarvet. Nimelt peab volikogu
andma vallavalitsusele loa eelarveprojekti
esitamiseks. Tuleva aasta eelarve projekt
peab olema esitatud hiljemalt 30. novembril
2004.

OTSELÜLITUS VOLIKOGU SAALI
Toimub päevakorra kümnenda
punkti arutelu, jututeemaks
veevarustuse arengukava ning
kired kerkivad otsuse eelnõus
olevate miljonite kroonide, üleüldse
halduslepingute, kanalisatsiooni,
arengukavade ümber.
Sõna palub Meelis Rosenfeld: „Onu
Raivo jutupliiats on siin kirjutanud
igasuguseid lepinguid.”
Raivo Uukkivi ei jää vastust võlgu:
„Mul ei ole midagi selle vastu, et olla
seotud nii tuntud nimega. Onu
Meelise jutupaunik ei ole nii
tunnustatud kaubamärk.”

AINULT ÜKS KÜSIMUS
Kas Väljaku elamurajooni rajamine keerab
kogu senise elu Tammiku piirkonnas pea
peale?
Vastab vallavanem Raivo Uukkivi:
Üles on kerkinud mitmeid probleeme stiilis
pori lendab ja müra häirib elu . Tegelikkuses
on see pori lendamine seotud suuresti
emotsiooniga, sõidan ise iga päev seda
kaudu tööle ja töölt koju ning julgen väita, et
tee ei ole halvemas seisukorras kui Laste
tänava remontimata osa oli ka enne
ehitustööde alustamist. Kindlasti mitte ei
ole tegemist porimülkaga. Samas on selge,
et teatud ehitusetapil on pori kandumine
ehitustandrilt sõiduteele ka paratamatu.
Niisuguseks etapiks saab nimetada ka
mullatööde etappi ehituses. Sellele järgneb
veel üks ebameeldiv ja Laste tänava
piirkonnas raskesti läbipääsetav ajajärk selleks on Laste tänavale kanalisatsiooni
peatrassi rajamine ja seejärel Laste tänava
rekonstrueerimine. Kogu see osa peaks
valmima tänaste kavade kohaselt 1. juunil
2005. aastal. Praegu on töömaa aiaga
piiratud ning elanikke häirib ehk kõige
rohkem see, et seal vurab tavalisest enam
tehnikat. Ööpäevaringset müristamist seal

olla ei saa, sest meil kehtib avalikku korda
reguleeriv eeskiri, mis ei luba niisugust
tegevust ajavahemikul kella 23.00-07.00ni.
Väljaku piirkonda ehitatakse kokku ligi 190
korterit, lahendatud on nii parklate kui laste
mänguväljakute küsimused. Kurvem on
see, et lahendamata probleemid on hoopis
planeeringualast väljaspool, nn pudeli-

kaelad tekivad kindlasti Tammiku ja Aruküla
tee ristmikul ning jalakäijate jaoks muutub
liiklemine suurenenud liiklusintensiivsuse
tõttu Aaviku teel ohtlikumaks.
Seega vastus küsimusele oleks, et Väljaku
elamurajooni rajamine kindlasti häirib
piirkonna elanikkonda, kuid kogu senist elu
kindlasti pea peale ei keera.
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Vallamaja

DETAIPLANEERINGUD
Mäetamme-1
kinnistute
detailplaneering
Algatatud Rae
Vallavalitsuse 09.
novembri 2004
korraldusega nr 1561.

Rae vallavalitsus teatab
järgmiste
detailplaneeringute
algatamisest:
!

!

!

Kurna külas asuva
Poola ja Poolaku
kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae
Vallavalitsuse 19.
oktoobri 2004
korraldusega nr 1472.
Peetri külas asuva
Allika kinnistu
maatüki II
detailplaneering
Algatatud Rae
Vallavalitsuse 26.
oktoobri 2004
korraldusega nr 1506.

!

!

Peetri külas asuva
Läike tee 5, 7 ja 10,
Kaasikusalu,
Kaasiku II ja

Lagedi alevikus
asuva Hirdasauna
kinnistu
maatükkide I ja III
detailplaneering
Algatatud Rae
vallavalitsuse 09.
novembri 2004
korraldusega nr 1562.
Peetri külas asuva
Roosaare tee
piirkonna
detailplaneering
Algatatud Rae
vallavalitsuse 09.
novembri 2004
korraldusega nr 1560.

PEREMEHETU EHITISE
HÕIVAMISE TEADE
Rae Vallavalitsus teatab, et on peremehetu
ehitisena hõivanud ja arvele võtnud Parmu talu,
mis koosneb ühekordsest maakivist vundamendiga viilkatusega kokku ehitatud elamumajandushoonest asukohaga Suursoo küla,
Rae vald, Harjumaa.
Ehitise viimane teadaolev omanik oli praeguseks
likvideeritud Vaida sovhoos.
Kõiki juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellel on
vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse või
hõivamise kohta, esitada need Rae Vallavalitsusele, Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald,
75301, Harjumaa kahe kuu jooksul pärast teate
avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

!

Jüri alevikus asuva
Allika tn 6 kinnistu
detailplaneering
Algatatud Rae
Vallavalitsuse 16.
novembri 2004
korraldusega nr 1578.

ja järgmise
detailplaneeringu
kehtestamisest:
!

Rae küla Koplipere
kinnistu
detailplaneering
Kehtestatud Rae
Vallavolikogu 09.
novembri 2004
otsusega nr 314.
Detailplaneeringuga
nähakse ette kinnistu
jagamine,
maakasutuse
sihtotstarbe muutmine
üldmaast tööstus- ja
ärimaaks. Planeeritava
ala suurus on 26,7 ha.
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PÕRGUVÄLJA PEREMEES TÄHISTAB ESIMEST TEGUTSEMISAASTAT
KALEVI KINGITUS
RAE VALLA ELANIKELE
Detsembrikuus avatakse Kalevi
kommivabriku olmekorpuse I
korrusel tehase kauplus. Enam
kui 80 ruutmeetrisesse poodi
tuleb müügile Kalevi jõulutoodete täissortiment ning valik
muid maiustusi.
Kalevi hoone katusel olevad suured tähed köidavad nii mõnegi eralennukiga ringilendaja
tähelepanu ning teistele on need heaks tähiseks, mis näitavad Jüri asukohta.
Sel sügisel sai täpselt aasta päevast, mil Eesti
president Arnold Rüütel avas pidulikult Põrguväljal asuva Kalevi kommivabriku, käivitades
sümboolselt vahvlikommide liini. Täna võib
ettevõte uhkelt öelda, et septembrikuu lõpuks
koliti Rae valda karamellitsehh ning nüüd on
Kalevi ümberkolimisprojekt lõppenud.
Ettevõtte juhtide kinnitusel on Kalevi eelmisel
aastal valminud tehase- ja büroohoone Eesti
viimase kümnendi suurim ja kaasaegseim
ühes jaos valminud toiduainete tootmiskompleks. Hoone üldpindala on 26 500 ruutmeetrit,
sellest 16 500 ruutmeetrit kuulub tootmisele ja
6000 ruutmeetrit laopindadeks. Ettevõtte
kontor, söökla, töötajate riietusruumid ning
pesukoda hõlmavad kokku 4000 ruutmeetrit.
Uus koht annab uued võimalused
Uues tootmiskompleksis ringi kõndides võib
väga kergelt ära eksida. Ometi on siin igapäevaselt ametis ligi 400 inimest, kes on selle aasta jooksul harjunud nii uue maja kui avaramate
olmevõimalustega. Põrguväljal töötavatest
inimestest on praegu pea 40 Rae valla elanikud. Kommilõhn hõljub ettevõttes samamoodi
nagu endises asupaigas, Tallinna Pärnu
maanteel asunud ruumides. „Rae valda tulime
eelkõige sel põhjusel, et meil ei olnud võimalik
oma tootmist Pärnu maanteel enam laiendada.
Tootmine oli laiali kahes hoones ja kaheksal
korrusel, probleeme oli logistikaga ning isegi
laopinnad olid meil renditud,” räägib ettevõtte
nõukogu esimees Heino Priimägi. „Ühel hetkel
oli vaja teha otsus, kas saame oma sealseid
ruume laiendada või tuleb tootmisele otsida
uus asukoht.” Põhimõtteline otsus Rae valda,
täpsemalt öeldes Lehmja külla tuleku suhtes
tehti 2001. aastal. Poolteist aastat hiljem oli
ettevõtte ladu juba Jüri külje all, järk-järgult
toodi Põrguväljale üle ka kontor ja ülejäänud
tootmisüksused.
Kohanimi tekitab elevust
Nimetus „Põrguvälja” ei jäta kedagi külmaks,
selle kohta käivaid küsimusi esitatakse näiteks
miljonimängus, omapoolsete kommentaaride
andmisest ei pääse Kalevi töötajad. „See on
tõesti üks põrgu väli,” kommenteerib Heino
Priimägi heatujuliselt. „Meie maja ees lehvivate lippude järgi on ju kogu aeg näha, kui tuuline
siin on.” Tegelikult on Põrguvälja nimeloo taga
ajalooline taust, varasematel aegadel laius seal kivine ja viljatu põld ning see oli põhjuseks,
miks inimesed hakkasid seda Põrguväljaks
kutsuma.
Jõulud juba ammu käes
Tegelikult ei tegeleta Põrguväljal millegi patusega. Ettevõtte bussid toovad igal hommikul

Tallinnast Jürisse tööle ligi 200 inimest, kes
jätkavad samamoodi töötamist nagu Tallinnas.
Juba septembrikuust elavad Kalevi tootmisliinid ja töötajad jõulumeeleolus. „Tegelikult on
meil jõulud aastaringi. Lihtsalt lõikuseaeg jääb
aasta lõppu,” ütleb Priimägi.
Kalevil on tänavu plaanis jõulutooteid müüa üle
600 tonni. Kokku ligi 50 erineva jõulutoote
seast peaksid endale sobivad magusad üllatused leidma nii suured kui väikesed.
Kalevi selleaastases jõulutoodete kollektsioonis on 50 nimetust erinevaid pühadetooteid.
Täiesti uue osa neist moodustab klassikakollektsioon, millesse on koondatud erinevad pralineekompvekkide ning valikkäsitöö karbid, samuti ðokolaaditahvlid. Esimest korda toob Kalev välja spetsiaalse noortesarja, mis mõeldud
lastele, kes ise peavad end täiskasvanuteks.
Mõeldud on ka lastevanemate peale, kes peavad iga päev aitama päkapikkudel midagi laste
sussi sisse panna. Nende tarvis on Kalev komplekteerinud spetsiaalse Päkapiku pakikese,
kus sees terve nädala jagu üllatusi ehk 7 üllatust - enamik neist magusaid, lisaks üks
mänguasi. Ettevõtte esindajad lubavad kui
ühest suust, et hoolimata sellest, et ettevõte ise
läheb jõulu- ja aastavahetuse ajal kollektiivpuhkusele, ei jää täitmata ka päris viimasel
minutil saabunud tellimused.

!

!

!

!

Eesti kondiitritööstuse sündi dateeritakse aastaga 1806, mil suhkrupagar Lorenz Caviezel hakkas
Tallinnas Pikal tänaval praeguse
kohvik Maiasmokk asukohas pidama kondiitriäri.
Kalevi nime all alustas mitmest
ettevõttest moodustunud kondiitrivabrik tööd 1. aprillil 1948.
Huvitaval kombel jäid nimekonkursil sõelale kaks nime - Punane
Kompu ja Kalev. Vaid ühe häälega
jäi peale nimi Kalev.
1991. aastal moodustati kondiitritoodete vabriku Kalev baasil Riiklik Aktsiaselts Kalev. 1995. aastal
toimus Kalevi erastamine ning
moodustati aktsiaselts. Alates
1996. aastast on AS Kalevi aktsiad
noteeritud Tallinna VäärtpaberIbörsil.
Täna toodab Kalev aastas ligi 8000
tonni maiustusi. Eesti maiustustest saavad osa ka Läti, Leedu,
Soome, Rootsi, Venemaa, Hollandi
ja USA magusasõbrad.

Batoonide pakkimine uues tootmistsehhis.

Martsipani maalitakse tänases Kalevi kommivabrikus samamoodi käsitsi nagu sada aastat tagasi.

Kommivabrikus töötamine on töö, nagu iga
teinegi. Ainult pisut magusam...

Ðokolaadikommid saavad ilusa läike tänu sellele,
et pruunile magusale massile on lisatud
mesilasvaha.
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LAGEDI PAKENDITEHAS AHVATLEB TÖÖLE
Tallinn-Tartu ringtee ääres asuv Nefab Eesti AS, mis on
rahvasuus tuntud Lagedi pakenditehasena, ootab kohe homme
tööle vähemalt 20 uut inimest.
Ettevõtte tegevjuhi Erkki Susi kinnitusel ilmuvad nende
tööpakkumiste kuulutused sageli just seepärast, et firma areneb
nii kiiresti ja tööjõudu vajatakse järjest juurde. „Ainuüksi sel aastal
kasvas meie investeeringute maht 15 miljoni krooni võrra.
Päevapealt võtaksime tööle paarkümmend inimest, otsime just
tootmistöölisi ja sinna ametikohale sobivad nii mehed kui naised,
nii noored kui vanad,” selgitas tegevjuht.
Logistiliselt hea asukoht ringtee ääres aitab küll Nefabi toodetud
pakenditel kiiresti liikuma pääseda, kuid on omamoodi
probleemiks tööjõu leidmisel. „Meil käib inimesi tööl nii Tallinnast
kui lisaks Rae vallale ka Kose, Jõelähtme, Raasiku vallast. Hea
meelega näeme töötajate seas vallainimesi, sest hea tahtmise
korral saab iga inimene nende tööülesannetega hakkama,” rääkis
Erkki Susi.
Ettevõte meelitab huvilisi mitmete asjadega - näiteks toimub
väljaõpe kohapeal, Tallinnast on käima pandud töötajatele
mõeldud buss, isikliku transpordi kasutamise eest saab
kompensatsiooni ning tänapäeval pole vähetähtis seegi, et
lõunasöögi eest peab välja käima vaid 15 krooni ( ülejäänud
summa tasub ettevõte ). „Paari aasta jooksul laieneb meie tehas
veelgi, seega on Nefab perspektiivne ettevõte, kuhu tasub tööle
tulla,” lubas Erkki Susi.
Nefab Eesti AS on ringtee ääres pakendeid valmistanud juba
kolm aastat. Esimene tootmiskompleks valmis 2001. aasta
novembrikuu lõpul. Nefab on Rootsi firma, mille tehased asuvad
kümnes riigis. Eesti sattus väljavalitute hulka kolmel põhjusel:
pakendite valmistamisel on tooraineks vineer, Eesti asub
logistiliselt väga hea koha peal ehk Venemaalt tuleva tooraine ja
Euroopasse mineva kauba kohtumiskohas ning kolmandana
sümpatiseerisid rootslastele meie töökultuur ja siinsed odavad
tööjõukulud.
Eestis toodetud pakenditest läheb 45% Rootsi, 45% KeskEuroopasse ning ülejäänud toodang eksporditakse teistesse
riikidesse. Nefab Grupp pakub pakendilahendusi rahvusvahelistele tööstusettevõtetele, seda eeskätt telekommunikatsiooni- ja
masinatööstusseadmete transportimiseks. Firma tuntuimad
kliendid on Nokia, Ericsson, Alcatel, Siemens, SAAB, Ford, Volvo.

Soovime seoses ettevõtte kiire arenguga oma meeskonda leida
füüsilisest tööst lugu pidavaid mehi

pingioperaatoriteks
Töö sisu:

!
!
!

toota erinevaid vineerist pakendeid vastavalt klientide
tellimustele
jälgida toodangu vastavust kvaliteedinõuetele
olla operatiivselt valmis tööks erinevatel seadmetel

Sobiv kandidaat:
!
on soovitavalt omandanud keskhariduse,
!
eesti keele oskus vähemalt C tasemel
!
on valmis meeskonnatööks
Kasuks tuleb:
!
töökogemus tootmises
!
isikliku transpordi kasutusvõimalus
!
töökogemus puidu- või metallitöötluspinkidel
Omalt poolt pakume:
!
huvitavat tööd mainekas ja kiiresti arenevas
rahvusvahelises ettevõttes
!
Motiveerivaid töö- ja palgatingimusi, esimesel aastal
33-43 krooni tunnis
!
Kohapealset väljaõpet
!
Toitlustus ning töövahendid kohapeal ettevõtte poolt
!
Isikliku sõiduvahendi kasutamine kompenseeritakse
ettevõtte poolt
!
Arenemis- ja enesetäiendamisvõimalusi ettevõttes
Kontaktinfo
Kontaktisik: personalispetsialist
Aadress: Killustiku 6 Lagedi Rae vald, 75303,
Harjumaa
Tööle asumise aeg: koheselt
Kontakttelefon: 6349 828, 63490 800
Koduleht: http://www.nefab.com

ETTEVÕTLUSKODA - SILD ETTEVÕTJATE JA VALLAMAJA VAHEL
Rae vald on viimastel aastatel muutunud
paljude ettevõtjate jaoks omalaadseks
tõmbekeskuseks, siia tuuakse nii tootmisettevõtteid kui terveid komplekse. See omakorda paneb ka vallavalitsusele suuremaid
lootusi-ootusi selles osas, milline võiks olla
vallajuhtide ja ettevõtjate edasiviiv koostöö.
Vallavanema Raivo Uukkivi sõnul on taas
liikuma hakanud idee luua Ettevõtluskoda.
Kellele ja milleks luua valla
ettevõtluskoda?
Ettevõtluskoda või nõukoda, see nimi polegi
oluline. Oluline on, et vallas tekiks kontakt
siin tegutsevate ettevõtete ja vallavalitsuse
vahel. See oleks koht, mille kaudu saaksid
ettevõtjad edastada valda oma ühiseid
ettepanekuid ja muresid ning teisalt saaksid
sealt vastu infot valla plaanide kohta. Minu
poole on pöördunud mitmed Rae vallas
tegutsevad ettevõtjad. Nad on käinud end
tutvustamas, rääkinud oma muredest. Ikka
on jutust kõlama jäänud, et vallaga on side

kuidagi nõrk ja sooviks tihedamat kontakti.
Millised võiksid olla seesuguse koja
toimimispõhimõtted?
Toimetada võiks see koda mittetulundusühingu põhimõttel. Eks esialgu kujuneb see
rohkem klubiliseks vormiks, aga ajapikku
võib sellest saada reaalse tegevusega ja
kindlate tegevussuundadega tõeline
nõukoda selle sõna otseses tähenduses.
Koda töötaks koos vallaga ja aitaks
lahendada valla valulisi küsimusi. Näiteks
kogu see temaatika, mis puudutab valla
infrastruktuuride teemat - ärimehed teavad
oma arenguperspektiive ja seega saavad
anda omapoolsed soovid varakult ka vallale
teada. Vald saab öelda samuti küllalt varases staadiumis, et kas valla üldise arengu
kontekstis on niisugused kavad reaalsed.
Kaob ära rabistamine ning mõlemal poolel
on tuleviku suhtes selgem perspektiiv.
Koostöö ettevõtjatega võimaldab ka valla
arengukava ja planeeringuid korrigeerida,

kui me teame ärimeeste soove ja vajadusi.
Samuti võiks koda anda nõu alustavatele
ettevõtjatele või aidata projektide kirjutamisel.
Täna on Rae vallas tegutsemas 111 aktsiaseltsi, 232 osaühingut, lisaks 4 täisühingut
ja hulk FIE-sid ning MTÜ-sid - kokku
aukartustäratav number. Usun, et loodav
koda peaks suutma kõik huvilised liikmeks
võtta ja kõiki liikmeid vääriliselt esindada.
Kas ja millist kasu võiks üks tavaline
vallakodanik ettevõtluskoja
tegutsemisest saada?
Kui tegevus on organiseeritud ja ettevõtjate
probleemid saavad ettevõtluskoja poolt
kokku koondatud, siis kindlasti jääb
vallaametnikel rohkem aega kodanike
teenindamiseks. Samuti on koja kaudu
võimalik koordineerida tööhõivega seotud
küsimusi ning töötajate valla kodanikeks
registreerimisega seotud küsimusi.
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ETTEPANEKUD RAE VALLA KOOLIVÕRGU KORRASTAMISEKS

KOLM MINUTIT
JA TANTS TEHTUD!
21. oktoobril toimusid Jüri Gümnaasiumis
Kolme minuti tantsu võistlused. Tantsunumbritega astusid lavale üheksa seltskonda, kellest
igaüks jäi millegagi meelde - kes muusika, kes
osavate liigutuste, kes omapärase tõlgendusega tantsuteemadel. 5.-8. klasside arvestuses tunnistati parimaks 7B, 9.-12. klasside
arvestuses kuulus võidurõõm 11hr seltskonnale. Nooremate arvestuses said parima
tantsija tiitli Marleen Hiiekivi ja Daimar Lind,
vanemate seast valiti parimateks Elina Poll ja
Ott Lepland. Kostüümide eest sai eripreemia
8a ja noorima osavõtja au kuulus 5a klassile.
„Triinu tantsu” esitab 11hr, kes võitis
lustaka ja julge esinemisega
lisaks þüriile ka pealtvaatajate südamed.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

48
41
50
44
45
50
47
53
47
60
45
Kokku

9
2
7
9
11
12
13
19

Klassikomplektide arv
ühendatud koolis

Oletatavasti õpilasi
kokku ühendatud koolis

Oletatavasti Lehmja Põhikoolist
tulevate õpilaste arv

Ühiskoolis õpiks üle 800 lapse
Kahe kooli liitmine tähendaks kindlasti Lehmja
kooli töö ületoomist Jüri Gümnaasiumisse.
Praeguseid õpilasarve arvestades oleks
järgmisel õppeaastal 2005/2006 ühendatud
kooli õpilaste arv järgmine:
Oletatavasti Jüri Gümnaasiumist
tulevate õpilaste arv

Õpikeskkonnad kooliti väga erinevad
Õpikeskkonnad eespool nimetatud koolides
on praegu äärmiselt erinevad. Jüri Gümnaasiumis on kõrge kvalifikatsiooniga pedagoogiline kaader, koolil on võimla, staadion, poiste
ja tüdrukute tööõpetuse klassid, raamatukogu,
renoveeritud söökla ja huvikool. Lisaks hakkavad lähiaastatel koolikompleksi kuuluma ka
algkoolimaja ja ujula.
Lehmja kooli positiivseteks külgedeks on
väikesed klassid, tihe koostöö õpilase ja
õpetaja vahel, lihtsam suhtlemine ja rahulikum
koolimiljöö. Sellises koolis on kindlasti lihtsam
tulemusi saavutada terviseprobleemidega ja
suhtlemisraskustega õpilastel.
Jüri Gümnaasiumi ja Lehmja Põhikooli
ühendamisel oleks tagatud mõlema kooli
õpilastele kaasaegne igapäevast konkurentsi
pakkuv õpikeskkond, kus laps peab suhteliselt
varakult olema valmis sotsialiseeruma ning
saavutama tulemusi ka keerukamates ja
emotsiooniderikkamas olukorras.

Väga oluline on liidetud koolide tingimustes
õpilastele sobivate graafikutega õpilastranspordi tagamine. Juba praegu kasutab kooli
jõudmiseks transporti 64 Lehmja Põhikooli
õpilast, seega õpilastranspordi korraldamine ei
saa koolide liitmisel olla takistuseks.
Lehmja Põhikooli lapsevanemad eelistavad
küsitluse põhjal laste õppimaasumist uude
Peetri küla kooli, sest üsna paljud elavad Rae
valla põhjapoolses osas. Samas ei ole vallal
reaalne kahte kooli korraga ehitada. Kui aga
Peetri kooli ehitamisel kasutada erarahasid,
siis võib see kaasa tuua õppemaksu. Reaalne
ei ole ka kohene põhikooli ehitamine, vaid
esialgu luuakse lasteaed-algkool, mis kasvaks
vajadusel üle põhikooliks.

Klass

Rae vald omab momendil nelja kooli, kuid kui
arvestada olemasolevat õpilaste arvu ja pealinna lähedust, on nende ülevalpidamine kallis
ning koolide liitmine igati mõttekas samm. Kui
Tallinnas on õpilased harjunud kooliteele kulu
tama 30-50 minutit, siis Rae valla praeguste
õpilasarvude juures tähendaks see korraliku
õpilastranspordi olemasolu korral seda, et vajadus on ühe gümnaasiumi ja 1-2 põhikooli järele. Lisaks käivitub järgmisest aastast koolide rahastamisel riigi poolt süsteem, kus baasraha kooli ülalpidamiseks antakse vaid juhul,
kui koolis õpib vähemalt 90 õpilast. See tähendab, et Lehmja Põhikoolil on peaaegu võimatu baasraha saada, sest momendil õpib
koolis 99 õpilast ja kevadel lõpetab 9. klassi 17
õpilast.
Seega võiks esimeseks sammuks olla Lehmja Põhikooli ja Jüri Gümnaasiumi ühendamine
1. septembrist 2005. Selleks tuleks vastavalt
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele teavitada
kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi,
maa-vanemat, kooli, lapsevanemaid ja õpilasi
vähemalt kuus kuud enne uue õppeassta
algust ehk siis hiljemalt 1. märtsil 2005.

3
57
3
43
2
57
2
53
2
56
2
62
2
60
2
72
3
60
2
60
2
45
2
625
27
+ I klassid

Võrreldes käesoleva õppeaastaga kasvab
õppekomplektide arv 2 võrra ja tarifitseeritavate õppetundide arv 62 võrra, seega vajab
ühendatav kool juurde 3 õpetajakohta. Rekonstrueeritava Jüri Gümnaasiumi maksimaalne õpilaste arv võiks reaalselt olla 840 õpilast,
kui 1.-9. klassini oleks igal klassil kolm paralleeli (ja igas klassis 24 õpilast) ning gümnaasiumi osas igal klassil kaks paralleeli (ja igas
klassis 32 õpilast).
Teiseks sammuks peaks Rae valla haridusvõrgu korrastamisel olema Peetri külla lasteaed-algkooli loomine ning selle kasvatamine
vajaduse korral kuni põhikoolini. See tagaks
Tallinnale ligemal elavate õpilaste suurema
õppimaasumise Rae valla koolidesse. On ju
teada, et kui laps on juba kord Tallinnas oma
kooliteed alustanud, siis ta ka lõpetab oma
koolitee pigem pealinnas.
Kolmandaks sammuks võiks olla Lagedi ja
Vaida Põhikoolide reorganiseerimine vastavalt
kujunevatele õpilasarvudele. On võimalik, et
Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimise lõppemisel eelistavad nii mõnedki Vaida ja Lagedi
lapsevanemad oma lapse koolina Jüri Gümnaasiumi ning nimetatud põhikoolide õpilaste
arvud vähenevad. Väikesel koolil on sageli
raske sisustada 7.-9. klassidele sobivaid
kvaliteetseid õppeklasse, leida kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid ning tagada kvaliteetne
õpetamine. Seega tuleb sõltuvalt õpilaste arvust kõne alla mõne kooli liitmine, koolide
kujundamine 6-klassilisteks algkoolideks vms.
Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et Rae valla
koolivõrgu reorganiseerimine on paratamatu
samm. Vastasel juhul pole üheski valla koolis
võimalik tagada 21.sajandi koolile vastavat
õpi-keskkonda ning kvaliteetset õpetamise
taset.
Maria Tiro
Jüri Gümnaasiumi direktor
Lehmja Põhikooli direktori kt
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ENN KOORT AVAS RAASIKUL NÄITUSE
Lagedil elav Enn Koort avas Raasiku Rahvamajas 8. oktoobril oma
kalanahkadest piltide näituse. Tegemist on kunstimehe niigi kirevas
eluloos omalaadse rekordiga, sest samal ajal olid Koorti teised
taiesed väljas veel viies erinevas Eestimaa paigas.
78-aastase elurõõmsa ja erksa mehe enda sõnul on tema jaoks kõige
olulisem eneseteostus. „Ma ei pea ennast mingiks kunstnikuks,
ainuke õige kunstnik on Emake Loodus,” arvab Enn Koort.
Seepärast ei vasta ta ka küsimusele, milline näitusel olevatest piltidest talle endale kõige olulisem on. Ütleb vaid, et talle meeldivad kõik
enda tehtud pildid. „Pealkirju ei ole ma oma töödele ka pannud, sest
nimetan neid töid ise naturaal-abstraktseteks ja las siis igaüks mõtleb
pildile oma nimetuse. Minu jaoks on nimest olulisem see, et kompositsioon ja heledad-tumedad toonid oleksid paigas,” ütles ta näituse
avamisel. Kalanahast piltide tegemine on Enn Koorti hobi olnud juba
üle 40 aasta. Lisaks sellele on ta tegelenud fotograafia, filateelia ja
puitfiguuride meisterdamisega. Tema kodumaja Lagedil võib ära
tunda omanäoliste kiviväravate ja -aia järgi, mis on kõik tema enda
kätega tehtud.

KOHTUMISED KAHE KIRJANIKUGA

Kohtumine Kerttu Soansiga lõppes autogrammide jagamisega, lapsed
palusid neid nii päevikusse, ilusatele paberitele kui ka näiteks otse oma
käe peale.

MEMME-TAADI
KLUBI
TÄHISTAS
ISADEPÄEVA
14. novembril Rae kultuurikeskuses oma
traditsioonilisele kokkusaamisele tulnud
memme-taadi klubi tähistas isadepäeva.
Iga kuu teisel pühapäeval kogunevad Rae
valla vane-mad inimesed olid endale seekord
külla kutsunud Kernu Hooldekodu inimesed,
kes etendasid kaheosalise mininäidendi ning
laulsid mereteemalisi laule. Lisaks neile võttis
lauluviisi üles ansambel Lustilised ning nende
hoogne esinemine tõi paljud kohaletulnud ka
tantsuringi. Isadepäeva puhul said magusad
medalid kaela kõik kohalviibinud härrasmehed, keda peeti (vana)isadepäeva puhul
meeles. Õnnitleti ka novembri- ja detsembrikuu sünnipäevalapsi.

Novembrikuus oli nii koolilastel kui vanemaealistel kirjandushuvilistel
võimalus osaleda kahel huvitaval kohtumisel. Jüri Gümnaasiumis oli 9.
novembril külaliseks lastekirjanik Kerttu Soans ning 13. novembril veedeti
põnevad tunnid Jüri raamatukogus koos Erik Tohvriga.
Ajakirjanikuna tuntud Kerttu Soans on olnud ühel õppeaastal ka Jüri Gümnaasiumi kunstiõpetaja, seejärel 15 aastat ajakirjanik ning alates kevadest
on ta enda sõnade kohaselt pühendunud ainult lasteraamatute kirjutamisele. „Mu ema on Helvi Jürisson ja tegelikult olin harjunud, et kirjutamine on tavaline asi. Hakkasin ise ka enne masinaga trükkima kui pliiatsiga
kirjutama. Täna on kirjutamine minu jaoks mõnus tegevus. Lastele
raamatut kirjutades avastan maailma justkui uuesti,” rääkis kirjanik.
Kerttu Soans esitas katkendi oma uuest, novembri lõpul ilmuvat raamatust,
mis räägib taksikoer Kruubi-Ruudist. Ka kirjeldas ta emotsionaalselt oma
esimese raamatu „Olivia ja esimene maailm” saamislugu, eelmisel aastal
valiti see Eesti kaunimaks lasteraamatuks.
Jüri raamatukogus toimunud kohtumine Erik Tohvriga algas pisut isegi
samasuguses meeleolus kui lastekirjanikuga olnud kokkusaamine. Külaraamatukogudes on Erik Tohvri raamatud ühed loetavamad, kuid mees ise
end kirjanikuks ei pea. „Selle üle otsustavad lugejad. Loen seda tiitliks, mitte elukutseks,” sõnas Erik Tohvri (kodanikunimega Hans-Erik Laansalu).
Mitmetel novelli-, kuuldemängu- ja romaanivõistlustel osalenud mees
rääkis kohtumisel oma värvikast eluteest ning huvitavatest eluseikadest.
Näiteks romaane hakkas ta kirjutama alles pensionipõlves ja viimase kolme aasta jooksul on tema sulest ilmunud 9 raamatut. „Kirjutamine on mu
elustiil. Mulle meeldib nende tegelastega seigelda, kes mu arvutist välja
ronivad,” ütles kirjanik.

RAE NOORTEÜHINGU ETTEVÕTMISED
!
!
!
!

!

24. november - kadripäeva tähistamine nii Lagedil kui ka Jüris
26. november - ühine väljasõit Ravila Noortekeskusesse ( vajalik eelnev registreerimine!)
3. detsembril kell 19 toimub Jüri Noortekeskuse ruumes MTÜ Rae Noorteühingu
üldkoosolek, kuhu on oodatud kõik noorteühingu liikmed.
Detsembrikuust alustab tegevust Filmiklubi, mis käib koos kolmapäeviti nii Jüris kui ka
Lagedil. Tutvustakse filmis mängivaid näitlejaid ja räägitakse filmi valmimisest. Pärast
filmivaatamist toimub temaatiline workshop, kus noortel on võimalus nähtu põhjal oma
mõtteid avaldada.
Kaks korda kuus hakkavad toimuma kultuuriõhtuid, kus tehakse mõttelisi rännakuid eri
maadesse ning õpitakse tundma vastava maa kultuuri ja kombeid. Samuti tutvutakse selle
maa köögikunstiga, valmistades ka kohapeal midagi maitsvat. Nende ürituste puhul on
vajalik eelnev registreerimine ja seoses toiduainete hankimisega ka kokkuleppeline
osalemistasu.

Lisaks pakutakse noortele igapäevaselt võimalusi mängida lauatennist, piljardit ja koroonat. Noored
võivad oma vaba aega veeta ka muusikat kuulates, ajakirju lugedes, televiisorit vaadates. Loomulikult
saavad noored ka muidu lõõgastuda ning üksteisega suhelda. Noortekeskuste liikmetel ja külastajatel
on võimalus saada „tegijakaart“, mis on vajalik noortekeskuste külastajate andmebaaside
pidamiseks.
Noortejuhid on alati valmis kuulama ära noorte muresid ja võimaluse korral ka neile nõu andma. Eriti
teretulnud on noortepoolne initsiatiiv erinevate ürituste korraldamise näol. Infot noortekates toimuva
kohta saate küsida, helistades Jüri Noortekeskuse numbril 60 56 783 või maili aadressil
raevalla.noortekeskus@mail.ee. Noortejuhid Oksana Marjunitð, Triinu Sagor,Aron Urb, Peeter Mae
loodavale meeldivale koostööle!
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KÜLAELU ARENDAMISEKS SAAB JÄLLE TOETUST
Tänavu saab külade taastamise ja arendamise
toetust taotleda riikliku arengukava meetmest
3.5, tegemist on struktuurifondide toetusega,
millest 75% pärineb Euroopa Liidu ja 25%
Eesti eelarvest.
Toetuse eesmärgiks on tugevdada kohaliku
elanikkonna omaalgatust ja koostöötahet ning
toetada vaba aja veetmiseks mõeldud
hoonete, rajatiste ja infopunktide korrastamist.
Toetust saavad mittetulundusühingud ja külas,
alevis või alevikus tegutsevad ettevõtjad ning
taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema
tegutsenud vähemalt kuus kuud.
Toetuse suurus sõltub sellest, kas tegemist
on mittetulundusühingu või ettevõtjaga.
Projekti abikõlblikust maksumusest antakse
mittetulundusühingule toetust kuni 90%; maapiirkonnas tegutsevale ettevõtjale, kes ei ole
väike- ega keskmise suurusega ettevõtja kuni
50% ja kui kavandatav investeeringuobjekt
asub Harjumaal, siis kuni 40%; maapiirkon-

nas tegutsevale väike- või keskmise suurusega ettevõtjale kuni 65% ja kui kavandatav investeeringuobjekt asub Harjumaal, siis kuni
55%.
Väike- ja keskmise suurusega ettevõttes on
alla 250 töötaja, aastakäive ei ületa 40 mln
eurot ja bilansimaht ei ületa 27 mln eurot ning
ettevõte on sõltumatu. Maksimaalne toetus
ühe taotleja kohta on 938 796 krooni aastas.
Toetatakse investeeringuobjekte, mille kavandatav asukoht on küla, alevi või aleviku territooriumil. Näiteks küla elukeskkonna arendamise alla kuuluvad seltsimaja, kultuurimaja,
spordisaali või muu sellise teistele isikutele
kasutamiseks avatud hoone või selle osa ehitamine või rekonstrueerimine ja sinna sisustuse ostmine; pargi, haljasala, puhkeala, mängu- või spordiväljaku, matkaraja, terviseraja,
õpperaja või külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats,
linnamägi vms) rajamine või korda tegemine;
paadisilla või ujumiskoha rajamine või korda

tegemine, küla tutvustavate püsiviitade või kaartide ostmine ning sporditarvikute,
muusikariistade ja eesti rahvariiete ostmine.
Kõigepealt tuleb MTÜ-del või ettevõtjatel läbi
kaaluda oma järgmiste aastate tegevus ja
mõelda, millesse on vaja investeerida. Toetus
makstakse välja refinantseerimise põhimõttel ehk kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja nõuetekohaste
maksedokumentide PRIA-le esitamist. Seega
tuleb investeeringu teostamiseks vajaminev
rahaline puudujääk katta esialgu laenu abil.
Taotlusdokumentide vorme ja juhendmaterjali
saab PRIA veebilehelt www.pria.ee ja
büroodest. Taotlusi on plaanis vastu võtta 22.
novembrist kuni 16. detsembrini PRIA
piirkondlikes büroodes.
Heli Raamets
PRIA pressinõunik

VÄIKESED JALGPALLIPOISID ESIMEST KORDA TURNIIRIL
Jüri Gümnaasiumi võimlas võis nii oktoobris
kui novembris kuulda jalgapallipõrgatusi. FC
Jyri eestvõttel pidasid igal nädalavahetusel
omavahelisi jalgpallilahinguid 13-aastased ja
nooremad poisid.
Meie valla 1995. ja 1996. aastatel sündinud
poistele olid need elu esimesed võistlused. FC
Jyri jalgpalluritest olid oma vanuseklassi seas
edukamad 1993. aastal sündinud poisid, kes
sai teise koha ning mängisid FC Jyri I meeskonnas. Samamoodi said omaealiste seas
teise koha 1991. aastal sündinud poisid.
Kohalikke väikeseid vutistaare on taas võimalik näha 18.-19. detsembril, kui toimub FC Jyri
jõuluturniir Rae valla karikale. Palli püüavad
väravasse lüüa 8-13-aastased poisid.
1995. aastal ja nooremate poiste vanusegrupis
võitsid esikoha Operi Jalgpallikooli poisid.

Rae Koss teeb ajalugu
Eelmisel hooajal treenimist alustanud valla
korvpallimeeskond Rae Koss juhib meeste II
liiga A alagruppi vapustava eduga, sest
kaheksast toimunud mängust on võetud
kaheksa võitu.
Tegelikult algas korvpallimeeste edu juba
eelmisel hooajal, kui RSK Rae nime all nopiti
kolmanda koha auhindu nii Harju Meistrivõistluste I liigas kui Eesti valdade mängudel.
Lisaks sellele tõusti Eesti meistrivõitlustel III
liigast II liigasse.
Eraldi peab ära märkima, et võistkonnas mängivad vaid Rae vallas elavad noormehed,
kellest omakorda on 80% Jüri Gümnaasiumi
vilistlased ( meeskonda kuuluvad Rivo Aunpu,
Tõnis Vahesaar, Marko Laanemets, Siim Pukk,
Kristjan Laurits, Kaarel Keerd, Meelis Mõisja,
Mikk Sarik, Lauri Mõisja, Priit Marandi, Madis
Sarik, Oliver Tuus ).
Mittetulundusühinguna loodud võistkonda
treenib Mati Keerd ning manageri rollis on Ken
Aunpu. 2004/2005 hooaja eesmärgid on seatud kõrgele kinnitada kanda II liigas ja võidelda
pääsu eest I liigasse, võita esikoht Eesti

valdade mängudel ja saada endale Harjumaa
meistri tiitel. Lisaks sellele soovivad
korvpallimehed propageerida karsket ja
tervislikku eluviisi ning seista selle eest, et Jüris
hakkaksid toimuma noorte korvpallitreeningud.
Meeskonna liikme Madis Sariku sõnul on
nende suuremateks toetajateks ansambel
Meie Mees, OÜ Hansainvest ja loodetavasti ka
Rae vald. „Avansiks trükkisime valla logo juba
soojendus- ja võistlusdressidele, sest tervele
võistkonnale on Rae valla promomine tähtis
selleks ka võistkonna nimi Rae Koss,” ütles
Sarik. Kindlasti on suureks moraalseks toeks
mängijate isad ja vanaisad, kes fännidena on
kõigil võistlustel kohal, üks-kõik kas võistlus
toimub Sillamäel, Tartus, Tallinnas või Jüris.
Noorte meeste unistus oma korvpallivõistkonnast on teoks saanud ning järgmiste
unistuste täitumisele saab kaasa elada juba 4.
detsembril kell 12.00, kui Jüri Gümnaasiumi
võimlas kohtutakse Sillamäe Kaleviga. Oma
valla au kaitstakse ka 15. detsembril, kui kell
18.30 toimub gümnaasiumi võimlas mäng
Estico/Tartu Terminaliga.

Rae Karikavõistlused
jahilaskmises
Oktoobrikuu algul toimusid Mannikul
neljandat korda Rae karikavõistlused
jahilaskmises, meestest võitis Margus
Valgma ja noorte seas Rennet Kitsemets.
Võistlus annab Rae valla jahihuvilistele
võimaluse kontrollida oma laskeoskust ja
anda omapoolseid kogemusi edasi
noorematele jahihuvilistele. "Võistlusmoment on väga oluline. Vanusegrupi
parimad saavad Rae valla karikad ning
meie tipplaskuritel (Agu Roots, Ivar Puhk,
Margus Valgma) on võimalus omavahel
taas kohtuda," utles ürituse korraldaja Anti
Järvelaid, kes on ka ise valda mitmesugustel vabariiklikel ja rahvusvahelistel üritustel
esindanud. Võistlusprogrammis lasi iga
osaleja 50 lendavat savitaldrikut, rohkem
tabamusi saanud mehed said lisaks lasta
veel finaalseeria ehk 25 märki. Põnevaks
teeb võistluse see, et iga märgi lennusuund
ja kõrgus on erinev, samuti muutub
laskekaugus. Anti Järvelaiu kinnitusel on
tiirudes toimuvatest jahilaskmistest päris
palju abi ka päris jahil käies.
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JÜRI KIRIKU SINISED SILMAD
Jüri kirik sai endale sügisel sinised aknasilmad,
nende saamislugu on väärt kirjapanemist ning
mäletamist ka aastate pärast.
Muusikaakadeemia diplomit omav Jüri koguduse pühapäevakooli õpetaja Anna-Maria
Vaino pidi Tallinna Pedagoogikaülikooli
kunstiõpetaja eriala lõpetamiseks esitama
praktilise diplomitöö. Kuna tulevased kunstõpetajad omandavad koolis väga mitmesuguseid oskusi, mõlkus tal alguses meeles
teha midagi keraamika alalt. Ühel päeval juhtis
Anna-Maria abikaasa, sama koguduse
organist tähelepanu sellele, et Jüri kirikul on
küll väga ilusate ruutudega aknad, aga kahjuks
pole ühegi juures kasutatud värve. Tekkis
mõte, kas naine ei tahaks teha kirikule mõnda
värvilist akent?
Südame võbisedes pidas tulevane diplomand
nõu õppejõududega, koguduse juhatuse ja
õpetaja Tanel Otsaga. Miks mitte, kostus julgustav arvamus. Kogudus kattis materjali ostuks
vajalikud kulutused, tasuta anti Anna-Maria
käsutusse ülikooli klaasisulatusahi.
Ülitäpne ja harukordne tegemisprotsess
Nii Anna-Maria kui diplomitöö juhendaja Sofi
Arðase teada ei ole Eesti kirikute akende juures
klaasisulatustehnikat kuigi palju kasutatud. Et
traditsioonilise vitraaþi juurde kuuluvad tinaribad oleksid hakanud võistlema kaunikujuliste
aknaruudukestega, otsustati materjali valikul
ainult klaasi kasuks. Nelja tooni sinise, kolme
tooni kollase, läbipaistva ja rohelise värvuse
jaoks läks vaja sinist, läbipaistvat ja kollast
lehtklaasi, mida eri toonide saavutamiseks tuli
sulatada üksteise peale. Millist ülisuurt täpsust
nõudis protsess, oli uudiseks isegi klaasikunstnik Sofi Arðasele.
Kunstiakadeemias viljeldakse rohkem külma
klaasi töötlemist. Sulatamiseks ei sobi mitte
igasugune klaas, ka on oluline näiteks ahju
kuumenemise kiirus ja täpne sulamistemperatuur. Ühe töö juures tuleks kasutada mitte
ainult samas kohas toodetud, vaid lausa
samast tootmispartiist pärit klaasi, et vältida
sulatusel pingete tekkimist.

Sulatustehnikas aknaklaaside ehk sulatatud
vitraaþide valmistamine on võrreldes traditsioonilise vitraaþiga suhteliselt uus ala. Lehtklaasi hakati tootma alles 18. sajandil. Traditsioonilise vitraaþitehnika algusaegadel vajutati väike puhutud värviline klaasitomp alusel
laiaks, aknasuuruse pinna saavutamiseks
ühendati pisikesed tükid tinaga, millest ka
tänaseni kestev tinaribadega ühendamise
traditsioon.
Sulatamiseks asetatakse õige kujuga lehtklaasi tükid ülestikku ja asetatakse ööpäevaks
programmeeritavasse ahju. Sulamisel tekkivat mitmekesist pinnafaktuuri on mingil määral võimalik ette planeerida, aga tööl esineb
alati teatud ettearvamatus. Tulemus meenutab pisut vanaaegset ebaühtlast ja mullilist
klaasi. Anna-Mariat võlus just valguse mäng,
mis tungides läbi sellise klaasi moodustab
lugematult muutuvaid lisavarjundeid.
Uuendusmeelsus tõi tunnustuse
Enne tööle asumist uuriti läbi aukartustäratav
hulk raamatuid ja katalooge, saamaks aimu,
mida on kogu maailmas sel alal tehtud.
Inspireerivaks osutusid inglise vitraaþikunstnik Marc Anguse tänapäevase kujunduslaadiga vitraaþid. Et rõhutada Püha Jüri kui
koguduse kaitsjat, oli akendele plaanitud
alguses punane rist kui lohevõitja sümbol.
Kuna punane värv jättis peale sulatamist
laialivalgunud ja määrdunud mulje, jäi
lahenduseks lõunapoolse akna pisut laiem ja
põhjapoolse akna pisut kitsam kollane rist
sinisel taustal.
Diplomitöö idee käis läbi muinsuskaitsekomisjonist, kust see suunati EELK
Konsistooriumi kunsti- ja arhitektuurinõukogusse. Dolores Hoffmann, Eva Jänes,
Marju Raabe ja Illar Kannelmäe jäid uuendusmeelse kavandiga pärast väikeste nõuannete
esitamist rahule.
Nii asuski Anna-Maria abikaasa Jüri Vaino
ühel septembripäeval kuumaõhupuhuriga
kiriku akende kallale, et puhastada raamid
vanast kitist ja värvist.

Vastutustunne on suur, kui ei tee asja ainult
enda tarbeks - aknad pidid harmoneeruma
juba olemasoleva sisekujundusega, millest
nõudlikumad olid kiriku tumesinine lagi ja
puupitsiline altarivõre. Ometi tundis AnnaMaria terve kolmveerandi aasta vältel akende
kavandamisest kuni valmimiseni, et töö sujus
hästi.
3. novembril tunnistati Anna-Maria Vaino
kunstiõpetaja eriala praktiline bakalaureusetöö hinde A (suurepärane) vääriliseks, kirikuvitraaþidele lisandus lisamärkmena esiletõstmine. Samal päeval kaitses Anna-Maria
samuti hindele A ka oma teoreetilise uurimuse
“Eelkooliealiste laste loovuse õpetus”.
Piret Riim

SIHTASUTUS JÜRI KIRIKU FOND OOTAB ANNETUSI
Suvel loodi vallavalitsuse ja Jüri koguduse
poolt sihtasutus Jüri Kiriku Fond, mis on oma
esimeseks tegevuseesmärgiks püstitanud
annetuste kogumise kiriku katuse rekonstrueerimiseks.
Ligi 90 aastat tagasi ehitatud katus on tänaseks nii kehvas seisus, et vihma- ja lumevesi
voolab mööda kirikuseina alla ning talvisel ajal
katab kogu kirikuhoonet härmatisekirm. Lisaks
on katusel sõja ajast pärit kuuliaugud, mida
püütakse lappida. Hoone esiküljel on suisa
varisemisoht, osaliselt on sein juba varisenud.
”Praegune plekk-katus on tehtud 1914. aastal
tollase mõisnike konvendi poolt. See oli omaaegne võimu- ja ärieliit. Ka tänases Eestis hakkab tekkima nende inimeste ring, kellel läheb
majanduslikult hästi ning kes tunnevad, et tahaksid veel midagi korda saata. Kirikuhoone
tähendus on laiem kui ainult kogudus. Jüri kirik
on vaieldamatult üks Rae valla tähtsamaid ajaloolis-kultuurilisi vaatamisväärsusi, turistid
käivad siin lausa bussidega,” ütles kirikuõpetaja Tanel Ots.
Uue katuse maksumus jääb 1,5-2 miljoni

krooni vahele. Selle summa sisse mahub katuse panemine tornikatusele ja kiriku pikihoonele, samuti lae soojustamine. See omakorda
lubab kirikul muutuda köetavaks. Sihtasutuse
toetamine on hea võimalus annetamiseks ka
neile, kes ei ole otseselt koguduse tööga seotud, kuid tahaksid anda omapoolse panuse
ühe muinsusobjekti korrastamiseks. Tulevikus
on lisaks katusele plaanis korda teha ka kiriku
orel, kirikuaed ning kirikaias paiknevad muinsus- ja ajalooväärtused.
Sihtasutuse Jüri Kiriku Fond nõukogusse kuuluvad koguduse esindajatena õpetaja Tanel
Ots ja koguduse liige Enn Otsa ning Rae valla
esindajatena vallavanem Raivo Uukkivi ja volikogu esimees Veigo Gutmann. Sihtasutuse
nõukogu esimees on Veigo Gutmann, juhatuse
liikmed Margus Vain ja Raul Otsa.
Oma tegevuse alustamiseks on sihtasutus
saanud toetust 2003. aastal Jüri kihelkonna
päevade raames korraldatud heategevusliku
oksjoni tuludest 4000 krooni. Samuti on katuse
vahetamist toetanud sõpruskogudus Loppist
Soomest 50 000 krooniga. Hetkel suurima, 500

000 kroonise toetuse teeb Rae vald. Annetusi
on juba teinud mõned eraisikud. Sihtasutuse
nõukogu ja juhatuse liikmed tegelevad
aktiivselt sellega, et leida rahastamise
võimalusi ka Euroopa Liidu ja Eesti erinevatest
fondidest.

Annetused on oodatud Hansapanga arvele 221025520072,
makse saajaks märkida Sihtasutus Jüri Kiriku Fond ning
selgitusse „katuse rekonstrueerimiseks“. Soovi korral lisada
oma nimi, et sihtasutus saaks
annetuse eest avalikult tänada.
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HIV-TEEMALINE TEATRIFESTIVAL TOIMUB JÜRIS
3.detsembril toimub Rae Kultuurikeskuse saalis Eesti Pereplaneerimise Liidu poolt korraldatav vabariiklik HIV-teemaline teatrifestival.
Festival ise toimub kuni järgmise
aasta aprillini, Jüris saavad kokku
Põhja-, Lääne- ja Kirde-Eesti noored.
Kultuurikeskuse saalis on võimalik
vaadata õpilaste 15-minutilisi etendusi, mis käsitlevad HIV-temaatikat.
Festivali korraldajate sõnul on nende
sooviks, et HIV-temaatikat nähakse
sügavamalt, kui seda on turvaseks ja
süstimine. HIV kätkeb endas ka

usaldussuhteid, väärtushinnanguid,
pöördumatuid valikuid, vastutust,
sõprust, armastust, enesehinnanguga seonduvaid küsimusi, meie
rahva tulevikku - nii seisab teatrifestivali üleskutses.
Kõigi alafestivalide võitjad saavad
võimaluse esineda oma võiduetendusega kümnes erinevas koolis, et
edastada festivali põhiideed.
Ingrid Pukk
Teatriprojekti juht

Õnnitleme
novembrikuu
sünnipäevalapsi!
CHARLOTTE KUUSK
VILHELMINE MOONDU
LEIDA ELM
LEIDA SIHV
ÕIE VILLO
NADEZDA TIKKER
HELJA PUSTOLJAKOVA
PELAGEJA DOLGOPOLOVA
LIISA LAURITS
AINO ASU
LAINE TOMASBERG
MARIA VAIN
ALEKSANDRA KULEBA
HELENE SINEP
HELGA MÄNNIMÄGI
HELLA KUUSKMAA
SAIMA KULLAMAA
LYA KONGAS
HANDO NOOR
IVAN HARAKA
TOIVO ADER
HELMUT-JOHANNES
VEHRMANN

96
92
87
85
85
84
83
81
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70
70
65
60
60

Oktoobrikuus
registreeritud sünnid:
HANS JOOSEP ALTROFF
LAURI LAURBERG
JARCO KAREL TOOMESSO
KIRTE MIINA KULLJUS
EELA SIMENSON
VIRGO TEOS
EVELINA NAGIBINA
KETLIN LEPISTU

KUIVAJÕE
MEESKOORI
KONTSERT
5.detsembril kell 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Kontsert tasuta
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Jüri
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09. november 2004 nr 41

09. november 2004 nr 40
Rae valla jäätmehoolduseeskirja
kehtestamine

Rae valla 2004. aasta eelarve muutmine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755;
2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58,
362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88,
588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1 punktist 1, valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993,
42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393; 2003, 88,
588) § 23, Rahandusministri 11. detsembri 2003 määrusega nr 105 kehtestatud riigi
raamatupidamise üldeeskirja § 41 (RTL 2003, 130, 2103; 2004, 104, 1685), Rae
Vallavolikogu 22. augusti 2000 määrusega nr 25 kinnitatud eelarve koostamise, vastuvõtmise
ja täitmise korra punktidest 39.1 ja 40 ning olles ära kuulanud Rae Vallavalitsuse ettekande,
Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Vähendada 2004. aasta eelarve kulusid 8 174 561 alljärgnevalt
Tunnus
Tegevusala
Artikkel
06300
Veevarustus
15
Kapitalikulud
08201
Vaida Raamatukogu
15
Kapitalikulud
09110
Lasteaed Pillerpall
15
Kapitalikulud
09220
Jüri Gümnaasium
15
Kapitalikulud
09212
Lehmja Põhikool
15
Kapitalikulud
09212
Teised koolid
45
Eraldised
09212
Tasuta toit
45
Eraldised
55
Majandamiskulud
09212
Koolipiim
55
Majandamiskulud
KOKKU

Summa
1 130 151
4 834
211 770
422 203
112 000
4 400 000
649 000
1 200 000
44 603
8 174 561

2. Suunata vahendid summas 8 174 561 2004. aasta eelarve kulude katteks alljärgnevalt:
Tunnus
06601
05400
09220
08201
09212
09212
09212
09212
09110
01112
01700
09212

Tegevusala
Vaheko haldus

Artikkel
50
55
Maastikukaitseala
50
55
Jüri Gümnaasium
50
55
Vaida Raamatukogu
55
Lehmja Põhikool
55
Teised koolid
55
Tasuta toit
41
Koolipiim
41
Lasteaed Pillerpall
55
Valla- ja linnavalitsus
55
Valitsussektori võla
teenindamine
208
Lehmja Põhikool
15
KOKKU

Artikli nimetus
Personalikulu
Majandamiskulud
Personalikulu
Majandamiskulud
Personalikulu
Majandamiskulud
Majandamiskulud
Majandamiskulud
Majandamiskulud
Õppetoetused
Õppetoetused
Majandamiskulud
Majandamiskulud

Summa
114 714
107 500
80 100
55 000
6 675
500 588
4 834
207 176
4 400 000
1 849 000
44 603
211 770
340 700

Kapitaliliisingu maksed
Kapitalikulud

26 901
225 000
8 174 561

3. Suurendada 2004. aasta Jüri Gümnaasiumi eelarve tulusid 89 760 krooni:
Tunnus
09220

Peatüki nimetus
Jüri Gümnaasium
KOKKU

Artikkel
32

Artikli nimetus
Tulud haridusest

Summa
89 760
89 760

4. Suunata vahendid summas 89 760 krooni Jüri Gümnaasiumi 2004. aasta eelarve
kulude katteks alljärgnevalt
Tunnus
Tegevusala
Artikkel
Artikli nimetus
Summa
09220
Jüri Gümnaasium
55
Majandamiskulud
89 760
KOKKU
89 760
5. Käesolev määrus jõustub 13. novembril 2004.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

Lähtudes jäätmeseaduse (RT I 2004, 9,
52; 30, 208) § 66 lõikest 3, § 71 lõigetest
1 ja 2, pakendiseaduse (RT I 2004, 41,
278) § 15 lõikest 1, 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; 23, 141; 88,
588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1
punktist 365, Rae Vallavolikogu
määrab:
1. Kehtestada Rae valla jäätmehoolduseeskiri vastavalt lisale.
2. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 30. mai 2000 määrus nr 19
“Rae valla jäätmehooldusees-kirja
kinnitamine”.
3. Avaldada käesolev määrus Riigi
Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja
Rae valla veebilehel.
4. Käesolev määrus jõustub 13.
novembril 2004.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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RAE VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI
I PEATÜKK
I Üldsätted
1.
Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada Rae vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.
2.
Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra
Rae valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik
kõigile juriidilistele ning füüsilistele isikutele.
II Mõisted
3.
Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas
tähenduses:
3.1 jäätmed on mis tahes jäätmeseaduse § 2 lõikes
3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda
teha või on kohustatud seda tegema;
3.2 ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe
jäätmeseaduse § 8 nimetatud kahjuliku toime
tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või
keskkonnale;
3.3 tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;
3.4 püsijäätmed on tavajäätmed, milles ei toimu
olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi;
3.5 biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed nagu toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber ja papp;
3.6 olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed
ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed
jäätmed;
3.7 aia- ja pargijäätmed on aedade ja haljasalade
hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed
nagu rohi, lehed, oksad jne;
3.8 jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või
seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle
valduses on jäätmed;
3.9 jäätmetekitaja on isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuses tekivad
jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel
jäätmete olemus või koostis muutub;
3.10 jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve
jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade
järelhooldus;
3.11 jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase
teabe levitamine, jäätmealane nõustamine või
muu tegevus, mille eesmärk on vältida või
vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;
3.12 jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedu,
taaskasutamine ja kõrvaldamine;
3.13 jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud
ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks
või kõrvaldamiseks;
3.14 jäätmenõustamine on jäätmehooldust toetav
tegevus, kus sihtgruppidele antakse nõu, teavet ja selgitusi selleks, et kasvaks üldine
jäätmehoolduse tase;
3.15 jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või
kõrvaldamise eesmärgil;
3.16 jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine
või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel,
või seda ettevalmistav tegevus;
3.17 jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda
viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav
toiming (ladestamine);
3.18 jäätmekäitlusleping on jäätmevaldaja või territooriumi haldaja, kui tellija, ja jäätmekäitlusettevõtte või kinnisvarahalduse või -hoolduse
ettevõtte, kui töövõtja, vahel sõlmitav kahepoolne leping, millega töövõtja võtab endale
kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks
käitlemiseks või vastava tegevuse vahendamiseks ning millega töövõtja muutub pärast
tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;

3.19 korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse
konkursi korras valitud ettevõtja poolt;
3.20 pakend on mis tahes materjalist valmistatud
toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni
valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamiseks ja esitlemiseks
kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendi
hulka loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid
ühekorrakasutuse tooteid;
3.21 pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või
kutsetegevuse raames pakendab kaupu või
veab sisse või müüb pakendatud kaupu.
III Jäätmekäitluse üldnõuded
4.
Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket
vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb
taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude käitlusmoodustega võrreldes
ülemäära kulukas.
5.
Sortimisettevõttest tuleb sortimisjääk viia läheduse põhimõtet järgides Tallinna Prügilasse.
Segunenud olmejäätmed, mida sortimisettevõtted võimsuste puudumisel või muudel nendest sõltuvatel põhjustel ei kata jäätmekäitluslepingutega, tuleb viia töötlemiseks ja ladestamiseks Tallinna Prügilasse.
6.
Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja
omanik. Jäätmekäitlust hoonestusõiguse alusel
kasutataval maal korraldab hoonestusõigust
omav isik. Jäätmekäitlust ehitise kui vallasasja
juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul
maal korraldab ehitise omanik. Kinnisasja omanik, hoonestusõigust omav isik ning ehitise kui
vallasasja omanik on edaspidises tekstis territooriumi haldaja.
7.
Jäätmete nõuetekohast käitlemist käitlemise
erinevatel etappidel korraldab jäätmevaldaja.
8.
Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema
valduses olevaid jäätmeid vastavalt käesoleva
eeskirja või teiste õigusaktidega kehtestatud
nõuetele või andma need käitlemiseks üle
selleks õigust omavale isikule.
9.
Ettevõtja, kes tegeleb jäätmekäitlusega Jäätmeseaduse § 73 mõistes, peab omama jäätmeluba. Ohtlike jäätmete käitlemiseks, s.h. kogumiseks või veoks, on lisaks nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsents. Jäätmeloa annab Harjumaa Keskkonnateenistus, ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi annab keskkonnaminister.
10. Jäätmevaldaja peab vältima ohtlike jäätmete
segunemist tavajäätmetega ja omavahel, välja
arvatud juhul, kui see on tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud ja sellega ei suurene oht
tervisele ja keskkonnale.
11. Jäätmete käitlemine, sh põletamine väljaspool
selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata
ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või
pappi. Nende jäätmete avapõletamiseks peab
olema Vallavalitsuse luba.
12. Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed
nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi
mahutitesse või selleks ettevalmistatud kohtadesse. Jäätmete jätmine mahutite lähedusse
neid mahutisse paigutamata ei ole lubatud, v.a.
mahukad jäätmed, mille käitlemise kord on
toodud eeskirja punktis 26.
13. Jäätmete hoidmisel tuleb tagada jäätmete ja
mahutite säilivus ning hoiukoha korrasolek,
võimalus jäätmete hilisemaks töötlemiseks või
taaskasutamiseks.
14. Ladestatavad jäätmed kõrvaldatakse selleks
ettenähtud ja tehniliselt varustatud kohas,
tagades keskkonnaohutuse ja võimaldades
nende hilisemat kasutamist või kahjutustamist.
15. Jäätmekäitlusettevõtte tegevus peab olema
suunatud jäätmete koguse vähendamisele,
nende taaskasutamisele või kahjutustamisele.
IV Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja
kohustused jäätmekäitlusel
16. Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
09.11. 2004
määrusega nr 41

jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks.
Ta peab jäätmeid liigiti koguma, vedama ja
taaskasutama või andma need üle jäätmeluba
omavale jäätmekäitlusettevõttele vastavalt
käesoleva eeskirjaga määratud korrale.
Jäätmevaldajad peavad omama või rentima
piisavas koguses jäätmemahuteid või nad
peavad jäätmekäitluslepingu alusel kasutama
ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad
peavad vastama käesoleva eeskirja nõuetele.
Piirkondades, kus jäätmevedu ei ole
korraldatud, on jäätmevaldajad ja territooriumi
haldajad kohustatud kas ise või volitatud
esindaja vahendusel sõlmima jäätmekäitlusettevõttega jäätmekäitluslepingu või
vedama neile kuuluvad või nende valduses
oleval territooriumil tekkivad jäätmed
jäätmekäitluskohta oma jõududega või
taaskasutama neid vastavalt Jäätmeseaduse
nõuetele. Kui jäätmetekitaja ja territooriumi
haldaja on erinevad isikud, reguleeritakse
nendevaheline kohustuste jaotus jäätmekäitluses üüri-, rendi-, haldus- või jäätmekäitluslepinguga. Ise jäätmeid jäätmekäitluskohta transportides tuleb tðekid säilitada
vähemalt 1 aasta.
Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikule, kellel
puudub jäätmeluba ja ohtlike jäätmete korral ka
ohtlike jäätmete käitluslitsents. Kui jäätmed
antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks
jäätmeluba ei vajata, peab jäätmeid üleandev
isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev
jäätmeid käitlema ning tal on asjakohased
tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid.
Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või
kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, välja
arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu
alusel kasutatavasse ühismahutisse. Korterelamutega aladel, kus elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib
jäätmemahuteid paigutada väljapoole oma
kinnistut ainult Vallavalitsuse loal ja tingimustel.
Jäätmete valdajana on elanike ülesanne vähendada kättesaadavate vahenditega tekkivate
jäätmete hulka ja nad on kohustatud käitlema
jäätmeid või andma need üle käesoleva
eeskirjaga määratud korras.
Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja hoolduse ettevõtted ja juriidilisest isikust
jäätmevaldajad on kohustatud teavitama
elanikke ja nende ettevõtete töötajaid linnas
toimivast jäätmehooldussüsteemist ning
käesoleva eeskirja nõuetest.

V Jäätmete kogumine
23. Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku
kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, välja
arvatud korraldatud olmejäätmeveo korral.
24. Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid
ei lepi kokku teisiti.
25. Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei
saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada
selleks ette nähtud mahutitesse. Mahukad jäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või
kaalu tõttu paigutada mahutisse, võib paigutada
ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt 3 päeva jooksul.
Mahukad jäätmed on näiteks mööbliesemed,
vaibad ja madratsid. Mahukate jäätmetena ei
käsitleta muuhulgas autovrakke, autoosi, s.h.
autorehve, ehituslammutusjäätmeid ja elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid, s.h. külmikud,
pesumasinad ja telerid.
26. Jäätmete liigiti kogumisel tuleb kinnistutel
koguda omaette mahutitesse vanapaberit ja pappi, kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid
ning segunenud olmejäätmeid. Juhul, kui jäätmeid koguv jäätmekäitleja rakendab ise või
teenustööna sortimist, võib eraldikogutavaid
taaskasutatavaid jäätmeid, v.a. kompostitavad
biolagunevad jäätmed, koguda ühte mahutisse.
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Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi nende kogumise
ja veo erinevatel etappidel teiste jäätmeliikidega ühte kallata.
27. Mahutid võivad olla jäätmete valdaja või territooriumi haldaja omandis või renditud jäätmekäitlusettevõttelt.
28. Mahutid peavad olema terved ja puhtad, neid
tuleb regulaarselt pesta kuuma veega. Mahutite
korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende
omanik või rentnik, kui jäätmekäitlusleping ei
sätesta teisiti.
29. Olmejäätmete mahutisse ei või panna:
29.1 tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
29.2 vedelaid jäätmeid;
29.3 ohtlikke jäätmeid;
29.4 käimlajäätmeid;
29.5 kogumiskaevude setteid;
29.6 erikäitlust vajavaid jäätmeid;
29.7 aineid ja esemeid, mis võivad ohustada
jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
29.8 aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete
või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
29.9 taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on
korraldatud;
29.10 ehitus- ja lammutusjäätmeid.
30. Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada mahutitesse ja vedada prügilasse, kui need vastavad
jäätmekäitlusettevõtte kehtestatud tingimustele
ja kui tuhk on jahtunud.
31. Segunenud olmejäätmed ning muud kergestiriknevad ja halvastilõhnavad jäätmed tuleb
paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks
lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega
määriks mahuteid.
32. Eraldikogutavad kompostitavad biolagunevad
jäätmed tuleb paigutada mahutisse paberi- või
mõnest muust biolagunevast materjalist kottidesse pakitult. Biolagunevate jäätmete
mahutisse ei tohi visata kilekotte või muid kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid. Määrdumise
vältimiseks tuleb biolagunevate jäätmete
mahuti katta seestpoolt paberi- või mõnest
muust biolagunevast materjalist kotiga.
33. Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda liikide
kaupa omaette mahutitesse:
33.1 elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes jne)
vanapaberit ja pappi, kui kinnistul on vähemalt 5
korterit ning alates korraldatud jäätmeveoga
liitumisest kompostitavaid biolagunevaid
jäätmeid, kui kinnistul on vähemalt 10 korterit.
33.2 mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel
vanapaberit ja pappi, immutamata puitu ning
teisi biolagunevaid jäätmeid, kui neid
jäätmeliike tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50
kg nädalas.
34. Võimaluse korral ja kui see osutub otstarbekaks, tuleb punktis 33 nimetatud jäätmeliike
koguda eraldi ka väiksema korterite arvuga ja
väiksema jäätmetekkega kinnistutel. Seejuures
on eraldi kogutud biolagunevad jäätmed
soovitatav väikeelamute puhul kompostida
oma kinnistul vastavalt eeskirja VIII osale.
35. Kokkuleppel pakendiettevõtjate või nende
ühendustega ja nende initsiatiivil tuleb kinnistutel koguda eraldi ka pakendijäätmeid
(klaas-, metall-, plast- ja komposiitpakendeid
ning teisi pakendijäätmeid).
36. Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib panna ainult selleks
ettenähtud mahutitesse.
37. Ohtlike jäätmete kogumine.
37.1 Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest
jäätmetest eraldi.
37.2 Ohtlikke jäätmeid võib käidelda jäätmeloa
alusel ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omav
isik. Vastava litsentsi väljastab keskkonnaminister.
37.3 Mahutid ohtlike jäätmete kogumiseks peavad
olema suletavad ja valvatavad.
37.4 Ohtlikud jäätmed, välja arvatud olmes tekkinud
ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt
keskkonnaministri kehtestatud korrale.
37.5 Ohtlike jäätmete kogumist korraldav isik peab
paigutama nende kogumist reguleerivad

juhised kogumispunktis nähtavasse kohta.
Juhises peab olema fikseeritud ohtlike jäätmete
äraveo kord.
37.6 Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt suletavates mahutites, mis välistab nende
sattumise maapinnale või kanalisatsiooni.
37.7 Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud
jäätmed, nagu kasutuskõlbmatuks muutunud
patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid,
värvid, lakid ja lahustid ning elavhõbedalambid
ja -kraadiklaasid, tuleb viia ohtlike jäätmete
avalikesse kogumispunktidesse. Avalikud
kogumispunktid on bensiinitanklate juures või
avalikes kohtades paiknevad erikonteinerid,
patareide kogumiskastid või kogumisreidide
vastuvõtukohad. Avalikes kogumispunktides
võetakse ohtlikke jäätmeid vastu ainult elanikelt.
37.8 Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle
andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete litsentsi
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
37.9 Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu
hoidmise eest kuni jäätmete vastuvõtmiseni
jäätmekäitlusettevõtte poolt.
37.10 Ettevõtja, kes tegeleb ohtlike jäätmetega, on
kohustatud andma järelevalveametnikule
informatsiooni ohtlike jäätmete hoidmise ja
käitlemise kohta.
VI Pakendi ja pakendijäätmete kogumine
38. Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda
muudest jäätmetest eraldi.
39.
Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja
taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad
või pakendiettevõtjate organisatsioon.
40. Pakendiettevõtja, sealhulgas postimüügiga
tegelev pakendiettevõtja, on kohustatud tasuta
tagasi võtma müüdud kauba pakendid või
pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus
läheduses müügikoha kinnistu või selle
teenindusmaa piires. Tagasivõtmise nõue
hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus
vastab selles müügikohas müüdava kauba
pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava
kauba pakendile.
41. Juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik korraldada pakendite ja pakendijäätmete vastuvõtmist oma kinnistu või teenindusmaa piires, võib
nende, väljaarvatud tagatisrahaga pakendid,
vastuvõtmise erandina korraldada kinnistu või
teenindusmaa vahetus naabruses Vallavalitsuse loal ja tingimustel.
VII Jäätmete vedu
42. Jäätmeveo korraldab jäätmevaldaja, v.a olmejäätmete korraldatud vedu jäätmekäitluskohtadesse.
43. Segunenud olmejäätmete mahuteid peab
tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite
ületäitumise, haisu ja kahjurite tekke ning
ümbruskonna reostuse, kuid üldjuhul mitte
harvemini, kui üks kord kuus.
44. Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb
tühjendada vähemalt kord nädalas või
tihedamini.
45. Liigitikogutud taaskasutatavate jäätmete, v.a.
kompostitavad biolagunevad jäätmed,
mahuteid võib tühjendada vastavalt vajadusele.
46. Jäätmed tuleb vedada jäätmeloas märgitud
jäätmekäitluskohta. Kui territooriumi haldaja
veab ise oma jäätmeid, tuleb need üle anda
Vallavalitsuse poolt määratud jäätmekäitluskohta.
47. Jäätmete vedu elurajoonidest ei tohi häirida
öörahu.
48. Jäätmed, mille säilitamine kinnistul või krundil
kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele,
tuleb ära vedada koheselt.
49. Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa
nende kuju või muude omaduste tõttu vedada
koos teiste jäätmetega ja need ei ole haaratud
korraldatud olmejäätmeveoga, korraldab nende
veo käitluskohta jäätmete valdaja, kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõte või territooriumi
haldaja vastavalt eeskirja nõuetele.
50. Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis,
pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et
jäätmed, sealhulgas nendest imbuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise ega
vedamise ajal keskkonda.
51. Alates 2005.a. 1. jaanuarist korraldatakse Rae
valla haldusterritooriumil korraldatud jäätme-

vedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab vähemalt segunenud olmejäätmeid, vanapaberit ja
-pappi, kompostitavaid biolagundatavaid
jäätmeid ja ajutiselt mahutite vahetusse
lähedusse paigutatud mahukaid jäätmeid.
52. Liitumine korraldatud jäätmeveoga on
kohustuslik järgmistes piirkondades:
Jüri alevik, Lagedi alevik, Vaida alevik, Assaku alevik,
Peetri küla, Järveküla küla, Pildiküla, Kurna
küla, Lehmja küla, Rae küla, Karla küla,
Soodevahe küla, Veneküla küla, Ülejõe küla,
Kadaka küla, Kopli küla, Tuulevälja küla,
Vaskjala küla, Pajupea küla, Aaviku küla, Patika
küla
53. Korraldatud olmejäätmeveole ülemineku kord
ja teostus nähakse ette eraldi valla õigusaktidega.
54. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele Rae Vallavolikogu poolt määratud korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud piirkondades. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga
kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või
äriruum. Jäätmevaldajaks loetakse ka suvila,
elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri
kui vallasasja omanik.
55. Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus ei
rakendu jäätmekäitlusettevõtetele, s.h. sortimisettevõtetele, kes korraldavad oma tehnoloogilises protsessis tekkinud jäätmeliikide veo ise.
56. Kui jäätmevaldaja ei soovi sõlmida korraldatud
jäätmeveo lepingut, loetakse ta liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.
57. Vallavalitsus võib lugeda erandkorras teatud
tähtajaks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga kas tervikuna või mõne jäätmeliigi osas
mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse
alusel. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja
esitab kord aastas Vallavalitsusele selle määratud tähtajal kirjaliku selgituse oma jäätmete
käitlemise kohta.
58. Vallavalitsuse korraldatud avalikul konkursil
veoettevõtja leidmiseks mingis veopiirkonnas
edukaks tunnistatud ettevõtjal on määratud
veopiirkonnas jäätmeveo eri- või ainuõigus kuni
kolm aastat. Piirkond, kust jäätmed kokku
kogutakse ning jäätmekäitluskohad ja isikud,
kuhu ja kellele jäätmed üle antakse, sealhulgas
sortimisettevõtted ja prügila, määratakse
korraldatud jäätmeveoloaga. Korraldatud jäätmeveoloa väljastab veoettevõtte leidmiseks
korraldatud konkursi tulemuste alusel Harjumaa Keskkonnateenistus.
VIII Jäätmete kõrvaldamine
59. Rae vallas tekkinud ladestatavad tavajäätmed
kõrvaldatakse Tallinna Prügilas, ATI Grupp OÜ
Väo paekarjääri püsijäätmete käitluskohtades.
Ladestatavad jäätmed peavad olema eelnevalt
töödeldud.
60. Rae vallas tekkinud sorteerimata tavajäätmed
viiakse ümbertöötlemisele läheduse põhimõtet
jälgides Tallinna jäätmete sorteerimistehasesse.
61. Jäätmete töötlemine on nende mehaaniline,
termiline, keemiline või bioloogiline mõjutamine, kaasa arvatud sortimine ja pakendamine,
mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga
vähendada jäätmete kogust või ohtlikkust,
hõlbustada nende käitlemist või kõrvaldamist
või tõhustada nende taaskasutamist. Jäätmete
töötlemine võib toimuda nende tekkekohas,
jäätmeloaga käitlusettevõttes või prügilas .
62. Tallinna Prügilasse võib kõrvaldamiseks viia
igat liiki tavajäätmeid peale ohtlike jäätmete.
ATI Grupp OÜ Väo paekarjääri püsijäätmete
käitluskohas võib pärast töötlemist kõrvaldada
ehitus- ja lammutustöödel tekkinud mitteohtlikke püsijäätmeid ning saastumata pinnast. Kõrvaldamiskõlblikkuse hindamisel loetakse pinnas saastunuks, kui see sisaldab ohtlikke aineid
üle keskkonnaministri kehtestatud piirnormide.
63. Jäätmekäitluskohti käitavad ettevõtted on
kohustatud korras hoidma jäätmekäitluskoha
juurdesõiduteed ja siseteed, vältima nendel
rajatistel tolmu tekke ja leviku ning jäätmete
sattumise väljapoole käitluskoha maa-ala.
64. Jäätmete kõrvaldamine väljaspool prügilat või
jäätmekäitluskohti on keelatud, välja arvatud
oma kinnistu kompostitavad jäätmed.
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IX Olmejäätmete kompostimine
65. Eraldi kogutud kompostitavad biolagunevad
jäätmed tuleb vedada kompostimiseks Tallinna
Prügilasse või mõnda teise vastava jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttesse.
66. Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut, väljaarvatud
jäätmeloaga jäätmekäitluskohad, on biolagunevate jäätmete kompostimine lubatud ainult
Vallavalitsuse kirjalikul loal ja tingimustel.
67. Kompostitavat materjali peab paigutama,
ladustama ja käitlema nii, et see ei põhjustaks
kahjurite teket ning tervisele ja ümbruskonnale
kahjutult.
68. Tiheasustus aladel väikeelamutes tekkivaid
toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult
selleks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad
selle kasutamiskõlbmatuks. Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades.
69. Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema
naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui
naabrid ei lepi kokku teisiti.
70. Heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning
käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti
valmistamiseks ega laotada territooriumile.
71. Valla haljasaladel ja kalmistutel tekkivaid aia- ja
pargijäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad jne) ei
ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb
muudest jäätmetest eraldi koguda ja kompostida vallas selleks rajatavatel kompostimisväljakutel või teistes jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõtetes.
X Jäätmekäitluse tehnilised nõuded
72. Jäätmemahutid peavad olema korras. Need
peavad olema terved, kuuma veega pestavad
(v.a jäätmekotid) ning ei tohi põhjustada
terviseohtu ega keskkonnareostust.
73. Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena
kasutada:
73.1 Kuni 150-liitriseid jäätmekotte, mis on paigutatud kaetud alustele nii, et jäätmekotid oleksid
kaitstud sademete või muul viisil niiskumise
ning loomade ligipääsu eest. Jäätmekotid peavad olema valmistatud niiskuskindlast paberist
või plastikust;
73.2 käsitsi teisaldatavaid, põhiliselt 120, 240, 360,
600 või 800 liitriseid kaanega ning haaratavaid
väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga või käsitsi tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse;
73.3 kaanega varustatud 2,5 ja 4,5 m3 konteinereid,
mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada
prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse või
toimetada käitluskohta;
73.4 kompaktoreid.
74. Kinnistutel võib kasutada ka teistsuguseid
mahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale
ning vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.
75. Erinevate jäätmeliikide kogumiseks tuleb
kasutada erinevat värvi jäätmemahuteid või
vastavaid kleebiseid:
75.1 hall - olmejäätmed;
75.2 roheline - taaskasutatavad jäätmed;
75.3 punane - ohtlikud jäätmed;
75.4 pruun - biolagunevad jäätmed.
76. Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas kiri või märk, mis vastab mahutiga
kogutavale jäätmeliigile.
77. Kui jäätmemahuti värv ei vasta mingil põhjusel
kogutavale jäätmeliigile, peab selle kaanele ja
esiküljele olema kõigile nähtavalt, suurte tähtedega ning punktis 75 nimetatud kogutavale
jäätmeliigile vastava värviga kirjutatud kogutava jäätmeliigi nimetus.
78. Jäätmeid tohib paigutada:
78.1 jäätmekottidesse mitte üle 20 kg;
78.2 väikekonteineritesse ja konteineritesse vastavalt jäätmeveolepingule.
79. Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.
80. Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb
paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada
prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
81. Kuni 800 liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal

82.

83.

84.

85.

86.

tasandil paiknevale kõva kattega (betoon,
asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast
kaugemal kui üldjuhul 4 meetrit. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse see vahemaa jäätmeveolepinguga.
Suuremad kui 800 liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale
kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms)
alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu
juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
Väljas paiknevad jäätmekotid peavad asetsema tasasel, tugeval ning maapinnast kõrgemal
alusel. Vajaduse korral tuleb mahutid varjata
näiteks aia või hekiga. Koht, kus mahutid paiknevad, peab olema küllaldaselt valgustatud.
Mahutid on soovitatav võimaluse korral paigutada vastavatesse jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba
juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse,
künnise, trepiastmete või muude takistustega.
Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse
lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele
vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või katusealust ei tohi
kasutada muuks otstarbeks.
Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Need peavad
võimaldama mahutite hõlpsat teisaldamist
käsitsi. Ligipääsuteed peavad olema vähemalt
4 m laiad ja vaba kõrgus tee kohal peab olema
vähemalt 8 meetrit. Need ei tohi olla libedad,
nende kalle ei tohi ületada 1:10.
Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab
territooriumi haldaja.

II PEATÜKK Ehitus- ja lammutusjäätmete
käitlemise kord
I Üldsätted
1.
Käesolev peatükk määrab kindlaks ehitus-,
remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete
(edaspidi ehitusjäätmed) käitlemise korra Rae
vallas.
2.
Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli,
betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude
ehitusmaterjalide jäätmed, sealhulgas need,
mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid
ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel
ja remontimisel (edaspidi ehitamisel) ning mida
ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.
3.
Käesoleva lisaga reguleeritakse ehitusjäätmete
käitlust juhul, kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1 m3 päevas või üle 20 m3 kogu ehitusperioodi kestel. Muudel juhtudel tuleb lähtuda
käesoleva eeskirja I peatüki nõuetest.
4.
Kui ehitamise käigus tekib käesoleva lisa
mõistes jäätmeid, tuleb nende käitlemine kooskõlastada Vallavalitsuse maa-ameti keskkonnaspetsialistiga. Ehitusprojektides peab olema
näidatud:
1.1 jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt
kehtivale jäätmeloendile;
1.2 pinnasetööde mahtude bilanss;
1.3 selgitused jäätmete liigiti kogumiseks
ehitusplatsil;
1.4 jäätmete edasine suunamine.
2.
Kui ehitamise käigus tekib käesoleva lisa
mõistes jäätmeid, tuleb ehitise vastuvõtmiseks
esitatavatele dokumentidele kohustuslikult
lisada vallavalitsuses kinnitatud õiend jäätmete
nõuetekohase käitlemise kohta ning seletuskiri
jäätmete käitlemise kohta.
3.
Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on
kooskõlastatud Vallavalitsuse maa-ameti
keskkonnaspetsialistiga, ja lammutusluba.
Lammutustööde lõpetamiseks tuleb vormistada
Vallavalitsuses jäätmeõiend.
4.
Kui pinnasetööde käigus avastatakse arheoloogilist kultuurkihti (muinsuskaitselisi objekte,
nende fragmente, ürikuid, inimsäilmeid jt), tuleb
pinnasetööd koheselt peatada. Tööde jätkamine kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.
5.
Rae vallas tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse ATI Grupp´i Väo
paekarjääri jäätmekäitluskohas või Tallinna
Prügilas või antakse taaskasutamiseks üle
vastavale jäätmeluba omavale jäätme-

6.

7.

käitlusettevõttele.
Ehitusjäätmeid ei tohi anda kõrvaldamiseks või
taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub
vastav jäätmeluba. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.
Käesolevas lisas sätestamata juhtudel tuleb
lähtuda kehtivatest riigi ja Rae valla õigusaktidest.

II Ehitusjäätmete valdaja kohustused
jäätmekäitlusel
8.
Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt käesoleva lisa nõuetele vastutab jäätmevaldaja.
9.
Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik, kui
tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja
vaheline leping ei näe ette teisiti või muu isik,
kelle valduses on jäätmed.
10. Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik,
kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne
muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja
või isik, kellele on välja antud ehitusluba.
11. Ehitusettevõtja on tegevusluba omav ehitustööde tegija või väikeelamu, taluhoonete, suvila, aiamaja, kasvuhoone ja kuni kahe sõiduautokohaga garaaþi omanikust ehitaja.
12. Ehitusjäätmete valdaja ja jäätmekäitlusettevõtte omavahelised õigused ja kohustused
määratakse jäätmekäitluslepinguga.
13. Ehitusjäätmete valdajal ja jäätmekäitlusettevõttel on õigus sõlmida täiendavaid kahepoolseid lepinguid ehitusjäätmete omaniku
määratlemiseks ja taaskasutatavate jäätmete
realiseerimisel saadava tulu jaotamiseks.
14. Ehitusjäätmete valdajad on oma tegevuses
kohustatud:
14.1 rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks
tekkekohas;
14.2 korraldama oma jäätmete taaskasutamise või
andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba
omavale isikule. Ohtlike ehitusjäätmete puhul
on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi olemasolu;
14.3 rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete
taaskasutamiseks;
14.4 võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele;
14.5 valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna
jäätmekonteinerite paigutamiseks;
14.6 kooskõlastama Vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise tänavatele, sõidu- või
kõnniteedele ning parklatesse;
14.7 kooskõlastama Vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise parkidesse või haljasaladele;
14.8 tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi
märgistatud konteinerid olmejäätmete ja ohtlike
jäätmete kogumiseks;
14.9 teavitama oma töötajaid vallas kehtivast
jäätmehoolduse korrast ning käesoleva
eeskirja nõuetest.
III Mitteohtlike ehitusjäätmete käitlemine
15. Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende
tekkekohal. Sorteeritavate liikide arv lähtub
jäätmete taaskasutuse võimalustest. Eraldi
tuleb sorteerida:
15.1 puit;
15.2 kiletamata paber ja papp;
15.3 metall (eraldi must- ja värviline metall);
15.4 mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja
tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);
15.5 raudbetoon- ja betoondetailid;
15.6 tõrva mittesisaldav asfalt;
15.7 kiled.
16. Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub
võimalus nende sorteerimiseks või see osutub
majanduslikult ebaotstarbekaks, võib jäätmed
sorteerimiseks üle anda vastavale jäätmeloaga
jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö
teenustööna.
17. Liikidesse sorteeritud jäätmed tuleb koguda
eraldi konteineritesse, taaskasutada või anda
taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba
omavale jäätmekäitlusettevõttele. Mineraalsed
ehitusjäätmed, mida ei saa materjalina või
tootena taaskasutada, kõrvaldatakse Väo
paekarjääri jäätmekäitluskohtades või mõnes
teises vastavat jäätmeluba omavas
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18.

19.

20.

21.

jäätmekäitluskohas. Konteinerid peavad olema
tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele.
Mahukad ehitusjäätmed, mida oma kaalu või
mahu tõttu pole võimalik paigutada konteinerisse ja mida ei anta koheselt üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatakse krundi piires selleks
eraldatud territooriumile nende hilisemaks
transportimiseks jäätmekäitluskohta.
Mahukad ehitusjäätmed on suuregabariidilised
ja raskemad ehitus- ja lammutustöödel tekkinud
jäätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jne).
Saastumata pinnase ja sorteerimisel ülejäänud
mineraalsete püsijäätmete segu kõrvaldamine
väljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil, sealhulgas territooriumi
planeerimiseks, on lubatud ainult kehtivate
nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja
ehitusloa või vallavalitsuse heakorrakava alusel
territooriumi haldaja ja vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga kooskõlastatult. Saastumata
pinnast või sorteerimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu võib kinnistu valdaja
kasutada oma kinnistu heakorrastamiseks
kooskõlastatult Vallavalitsusega.
Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja
materjalide taaskasutamiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Eelsorteeritud ehituskivid ja tellised tuleb kas
taaskasutada ehituskividena ja tellistena või
anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Puhas puit tuleb kas
kasutada küttena või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale
jäätmekäitlusettevõttele. Tõrva sisaldav asfalt
tuleb käidelda ohtliku jäätmena.

IV Ohtlike ehitusjäätmete käitlemine
22. Ohtlikud ehitusjäätmed on ehitamisel tekkivad
jäätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad
põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning
nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel. Ohtlikud ehitusjäätmed määratakse keskkonnaministri kehtestatud ohtlike jäätmete nimistu
alusel. Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:
22.1 asbesti sisaldavad jäätmed - eterniit,
asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud,
isolatsioonmaterjalid jne;
22.2 värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed s.h nende
kasutatud tühi taara ja nimetatud jäätmetega
immutatud materjalid jne;
22.3 naftaprodukte sisaldavad jäätmed - tõrvapapp,
immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav
asfalt jne;
22.4 saastunud pinnas.
23. Pinnas loetakse saastunuks, kui see sisaldab
ohtlikke aineid üle keskkonnaministri kehtestatud piirnormide.
24. Ohtlikud ehitusjäätmed, v.a. saastunud pinnas,
tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale. Ohtlike ehitusjäätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jäätmeid nagu värvid, lakid,
lahustid, liimid jne.
25. Ohtlike ehitusjäätmete kogumiseks kasutatavad konteinerid peavad olema lukustatavad
või valvatavad.
26. Asbestitööde tegemisel tuleb järgida asbestitöökaitse eeskirja ja tööandjal peab olema
Tallinna-ja Harjumaa Tööinspektsiooni luba.
27. Vedelad ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatud värvid, lakid, lahustid, liimid jne ning
nende jäägid tuleb koguda nende algpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt
suletavasse mahutisse.
28. Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h ehitusjäätmed, mis
sisaldavad ohtlikke jäätmeid ja saastunud
pinnast, tuleb selleks kehtestatud korras üle
anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale
ettevõttele.
29. Saastunud pinnast võib kohapeal käidelda
vastava projekti ja vallavalitsuse kooskõlastuse
alusel. Saastunud pinnase käitlemiseks peab
olema jäätmeluba ja ohtlike jäätmete litsents.
30. Ohtlike ehitusjäätmete valdaja vastutab nende
ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele.

31.

Juriidilised isikud, kes tekitavad või käitlevad
ohtlikke ehitusjäätmeid, on kohustatud andma
järelevalveametnikele neid jäätmeid
puudutavat informatsiooni.

III PEATÜKK Tervishoiu ja veterinaarteenuse
osutaja jäätmete käitlemise kord
I Üldsätted
1.
Käesolev peatükk määrab kindlaks tervishoiu-,
hooldus- ja veterinaarteenuse osutamisel
tekkivate jäätmete (edaspidi tervishoiu- ja veterinaarjäätmed) käitlemise korra ning on
kohustuslik kõikidele Rae valla tervishoiu-,
hooldus- ja veterinaarasutustele ning nende
laboratooriumitele ja uurimisasutustele (edaspidi tervishoiuasutused), kus tekivad jäätmed,
mis on jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike
jäätmete nimistus (edaspidi jäätmenimistu)
määratletud "inimeste ja loomade tervishoiul või
sellega seonduvatel uuringutel tekkinud
jäätmetena".
2.
Käesolev peatükk ei käsitle heitgaasidega ja
heitvetega keskkonda suunatavaid jääke.
3.
Käesolevas peatükis sätestamata juhtudel tuleb
lähtuda kehtivatest õigusaktidest ning
käesoleva eeskirja I peatüki sätetest.
II Jäätmete käitlemine
4.
Olmejäätmed.
4.1 Olmejäätmed käesoleva lisa mõistes on sellised
tervishoiuasutustes tekkinud olmejäätmed,
mida ei ole võimalik taaskasutada, s.h koristusjäätmed.
4.2 Olmejäätmed tuleb pakkida tekkekohas musta
või halli värvi jäätmekotti, mis suletakse enne
äraviimist. Mahutid paigaldab selleks ettenähtud kohtadesse ja neid tühjendab äravedu
korraldav lepingupool.
4.3 Väiksemad jäätmekotid tuleb vajadusel pakkida
suuremasse sama värvi jäätmekotti, mis suletakse ning asetatakse olmejäätmete mahutisse.
5.
Taaskasutatavad jäätmed.
5.1 Klaasijäätmed.
5.1.1Klaasijäätmed on terved või purunenud
värvilised ja värvitud klaaspudelid, -purgid ja anumad.
5.1.2 Klaasijäätmed tuleb paigutada vastavalt klaasi
koguva jäätmekäitlusettevõtte nõuetele eraldi
mahutitesse. Mahutid peavad olema kaanega
suletavad ja valmistatud raskesti läbitorgatavast materjalist .
5.1.3 Täitunud mahutid tuleb jäätmete tekkekohast
viia suletuina jäätmehoidlasse. Kogutud klaas
antakse sealt üle klaasikogumisettevõttele.
5.2 Vanapaber.
5.2.1Vanapaber on ajalehed, reklaamlehed,
ajakirjad, koopia- ja masinakirjapaberid, muu
kontoripaber ning majapidamispaber.
5.2.2 Vanapaber tuleb sorteerida tekkekohas.
Kogumiseks võib kasutada paberi pakkekasti.
Vanapaber viiakse tekkekohast jäätmehoidlasse ning antakse sealt üle paberikogumisettevõttele. Vajadusel võib majapidamis- ja
kontoripaberi koguda eraldi.
5.3 Diskreetne vanapaber.
5.3.1 Diskreetne vanapaber on paberid patsiendi
isikut puudutavate andmetega, samuti teisi
isikuid ja tervishoiuasutuse tööd puudutavate
andmetega.
5.3.2 Diskreetset vanapaberit tuleb hoida kõrvalistele
isikutele mittekättesaadavas kohas (lukustatud
ruumis, kapis jne).
5.3.3 Diskreetne vanapaber tuleb purustada tervishoiuasutuses või saata purustamiseks
vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse.
5.3.4Tervishoiuasutuses purustatud diskreetne
vanapaber pannakse taaskasutatavate
paberijäätmete mahutisse. Purustatud mittetaaskasutatav diskreetne vanapaber pannakse
olmejäätmete mahutisse.
5.3.5 Purustamiseks saadetav diskreetne vanapaber
pannakse lukustatud mahutisse, milline
antakse üle vastavale jäätmekäitlusettevõttele.
5.4 Taaskasutatav papp ja kartong.
5.4.1 Taaskasutatav papp ja kartong on puhtad papppakendid, mis ei sisalda ümbertöötlemist
segavaid aineid (kile, plastmass).
5.4.2 Papp-pakendid tuleb suruda vajaduse korral
tekkekohas kokku ja viia jäätmehoidlasse.
Jäätmehoidlast antakse need üle vastavale
jäätmekäitlusettevõttele.

6.
6.1

Bioloogilised jäätmed.
Bioloogilised jäätmed on operatsiooni käigus
tekkinud jäätmed (amputeeritud kehaosad ja
elundid), ühekordsed süstlad, vananenud verekotid verega, verekomponendid, vereülekandesüsteemid, verine või niiske sidumismaterjal,
aspiratsiooni torud, kateetrid jt patsiendi
kehavedelikega kokkupuutunud meditsiinitarbed ja katseloomade jäänused.
6.2 Bioloogilised jäätmed tuleb pakkida tekkekohas
punasesse jäätmekotti, millel on markeering
"Bioloogilised jäätmed". Vajadusel võib kasutada ka muud pakendit, millel on punane silt
"Bioloogilised jäätmed". Jäätmekoti kaal ei tohi
ületada 15 kg Jäätmekotid varustatakse sildiga,
millel on märgitud jäätmetekitaja (tervishoiuasutus, osakond) ning pakkimiskuupäev.
Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda.
6.3 Jäätmed viiakse tekkekohast pakituina iga päev
jäätmehoidlasse, kus neid hoitakse teistest jäätmetest eraldi, võimaluse korral omaette ruumis
ning antakse üle vastavat jäätmeluba omavale
jäätmekäitlusettevõttele.
7
Teravad ja torkivad jäätmed.
7.1 Teravad ja torkivad jäätmed on nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid,
tilkinfusioonivoolikute teravad osad jms.
7.2 Teravad ja torkivad jäätmed tuleb asetada
raskesti läbitorgatavast materjalist valmistatud
suletavasse kanistrisse, millel on punane
markeering "Teravad ja torkivad jäätmed".
Pakendi kaal ei tohi ületada 15 kg Pakendile
tuleb märkida jäätmete tekitaja (tervishoiuasutus, osakond) ja pakkimiskuupäev.
7.3 Kanistreid teravate ja torkivate jäätmetega tuleb
hoida jäätmehoidlas eraldi lukustatavas ruumis,
kus need pakitakse punasesse jäätmekotti,
millel on markeering "Teravad ja torkivad
jäätmed". Vajadusel võib jäätmekanistrid
asetada mõnda teisse pakendisse, millel on
punane silt "Teravad ja torkivad jäätmed".
Teravad ja torkivad jäätmed pannakse
jäätmehoidlasse. Neid võib panna ühte ruumi
koos vastavalt märgistatud nakkusohtlike ja
bioloogiliste jäätmetega. Jäätmekotid või teised
jäätmepakendid suletakse ning antakse üle
koos bioloogiliste jäätmetega vastavat luba
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
8
Nakkusohtlikud jäätmed on märgitud jäätmenimistus üldkoodi 18 all tärniga.
8.1 Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida kollasesse jäätmekotti, millel on markeering
"Nakkusohtlikud jäätmed". Pakendile märgitakse jäätmete tekitaja (tervishoiuasutus,
osakond) ning pakkimiskuupäev. Jäätmekotid
tuleb hoolikalt sulgeda.
8.2 Nakkusohtlikke jäätmeid ei tohi hoiustada
jäätmete tekkekohas. Need tuleb viia iga päev
jäätmehoidlasse selleks ettenähtud omaette
lukustatavasse ruumi ning asetada teise
kollasesse jäätmekotti, millel on markeering
"Nakkusohtlikud jäätmed". Pakendi kaal ei tohi
ületada 15 kg.
8.3 Nakkusohtlikud jäätmed tuleb anda üle vastavat
luba omavale jäätmekäitlusettevõttele ühe
nädala jooksul.
8.4 Nakkusohtlike jäätmetega samas ruumis võib
hoiustada ka vastava märgistusega bioloogilisi
jäätmeid ning teravaid ja torkivaid jäätmeid.
8.5 Eriolukorras, näit. epideemia piirkondades,
tuleb toimida vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja
Tervisekaitseinspektsiooni korraldusele.
9
Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumide
jäätmed.
9.1 Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumide
jäätmed on vastavates laboratooriumides
tekkinud tervisele ohtlikud jäätmed (BKpositiivne tuberkuloos, viirushepatiit, HIV jt).
9.2 7.4.2 Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumides tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb
autoklaavida kohapeal. Peale autoklaavimist
käideldakse neid jäätmeid olmejäätmetena.
10 Muud ohtlikud jäätmed.
10.1 Radioaktiivsed jäätmed.
10.1.1 Radioaktiivsed jäätmed on kasutusest
kõrvaldatud ravi- ja diagnostilise otstarbega
radioaktiivsed ained ning kiirgusallikatega
kokkupuutunud ained ja esemed (kindad,
paber, linad jt).
10.1.2 Radioaktiivsed jäätmed tuleb pakendada
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kiirguskindlasse säilituspakendisse, millel on
markeering "Radioaktiivsed jäätmed". Pakendile tuleb märkida ka tervishoiuasutus ja osakond, kus jäätmed tekkisid ning pakkimiskuupäev.
10.1.3 Radioaktiivseid jäätmeid tuleb hoida väljaspool osakonda jäätmehoidlas omaette lukustatavas ruumis. Sealt suunatakse need eritranspordiga radioaktiivsete jäätmete matmiskohta.
10.1.4 Vananenud, vähese radioaktiivsusega jäätmed, kui nende kiirgus ei ületa kiirgusohu nõudeid, viiakse peale kiirguskontrolli prügimäele.
Vedelad radioaktiivsed jäätmed, kui nende
kiirgus ei ületa kiirgusohu nõudeid, valatakse
pärast kiirguskontrolli kanalisatsiooni.
10.1.5 Kui radioaktiivsed jäätmed kuuluvad ohtlike
jäätmete klassi muude tunnuste järgi, siis
käideldakse neid pärast kiirguskontrolli ohtlike
jäätmetena.
10.2 Ravimijäätmed.
10.2.1 Ravimijäätmed on ravimid, mis on riknenud või
nende kehtivusaeg on lõppenud.
10.2.2 Ravimeid ei eemaldata originaalpakenditest.
Ravimijäätmed (v.a. jäätmenimistus koodiga 18
01 09 nimetatud) pakitakse plastikkotti või purki, mis omakorda pakitakse lukustatavatesse kastidesse. Kastidele märgitakse asutuse
nimi ja markeeritakse sildiga "Ravimijäätmed".
Tsütostaatikumid pakitakse eraldi ja tähistatakse märkega "Tsütostaatravimijäätmed".
Pakitud ravimijäätmed kogutakse, asetatakse
lukustatavatesse kastidesse ning antakse üle
vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Pakendile märgitakse ravimijäätmed tekitanud
tervishoiuasutus.
10.3 Elavhõbedajäätmed.
10.3.1 Elavhõbedajäätmed tekivad purunenud või
vanadest kraadiklaasidest, vererõhuaparaatidest ning mõnedest elavhõbedat sisaldavatest
reagentidest. Ka amalgaami jäätmed on
elavhõbedajäätmed.
10.3.2 Erineval kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi.
Need pakitakse plastikpurki või klaaspurki, mis
on korgiga tihedalt suletud. Metallilise elavhõbeda (tekib näiteks purunenud kraadiklaasist) aurustumise vältimiseks tuleb see paigutada veega anumasse, nii et vesi katab
elavhõbeda. Pakend tähistatakse markeeringuga "Elavhõbedajäätmed". Pakendile märgitakse ka jäätmed tekitanud tervishoiuasutus
ning jäätme kirjeldus.
10.3.3 Pakendeid elavhõbedajäätmetega tuleb hoida
väljaspool osakonda jäätmehoidlas, kust need
saadetakse edasi vastavat luba omavale

jäätmekäitlusettevõttele.
10.4 Kemikaalide jäätmed.
10.4.1 Kemikaalide jäätmed on ohtlike kemikaalide
jäägid.
10.4.2 Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud
mittepurunevasse vastava märgistusega anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada
tuleb kemikaali originaalpakendit, millel on
vastavad märgistused. Pakendile tuleb lisada
märge "Kemikaalide jäätmed" ja jäätmed
tekitanud tervishoiuasutus.
10.4.3 Kemikaalide jäätmeid tuleb säilitada ohtlike
jäätmetena jäätmehoidlas.
10.4.4 Kemikaalide jäätmed tuleb anda üle käitlemiseks vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ühiskanalisatsiooni võib kemikaale
juhtida ainult ühiskanalisatsiooni valdaja loa
alusel ja vastavuses Rae valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni kasutamise eeskirjadele.
10.5 Kasutatud elavhõbedalambid.
10.5.1 Kasutatud elavhõbedalambid on kasutusest
kõrvaldatud elavhõbedat sisaldavad halogeenja luminofoorlambid ning lambid valgustitest.
10.5.2 Kasutatud (s.h katkised) elavhõbedalambid
tuleb panna kaanega suletavasse kasti või
originaalpakendisse, nii et lambid ei puruneks.
Pakendile märgitakse jäätmed tekitanud
tervishoiuasutus.
10.5.3 Kasutatud elavhõbedalampe hoitakse jäätmehoidlas selleks ettenähtud pakendites ning
antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
10.5.4 Lampidega ühte pakendisse ei tohi panna teisi
jäätmeid.
10.6 Vananenud (kasutatud) akud ja patareid.
10.6.1 Vananenud (kasutatud) akud ja patareid tuleb
viia jäätmehoidlasse ning panna sobivasse
kogumisvahendisse. Sealt tuleb need anda üle
(koos akuvedelikuga) vastavat luba omavale
jäätmekäitlusettevõttele.
10.7 Kasutusest kõrvaldatud ilmuti, kinniti ja filmid.
10.7.1 Kasutusest kõrvaldatud kinniti ja ilmuti tuleb
valada jäätmekanistrisse ning hoida ohtlike
jäätmetena jäätmehoidlas. Pakendile tuleb
märkida jäätmete nimetus ja tekitaja (tervishoiuasutus, osakond). Kinniti, ilmuti ja filmid antakse
üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
10.7.2 Ilmuteid võib juhtida ühiskanalisatsiooni selle
valdaja loal kemikaalidele kehtestatud nõuete
järgi.
10.8 Naftasaadusi sisaldavad jäätmed.
10.8.1 Naftasaadusi sisaldavad jäätmed on seadmete hooldusel tekkinud õlide ja määrdeainete
jäätmed.

10.8.2 Naftasaadusi sisaldavad jäätmed tuleb koguda nende tekkekohas sobivatesse mahutitesse.
Täitumisel viiakse mahutid jäätmehoidlasse
ning säilitatakse ohtlike jäätmetena.
10.8.3 Naftasaadusi sisaldavad jäätmed tuleb anda
üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
III Tehnilised nõuded tervishoiuasutuse jäätmehoidlale
11 Tervishoiuasutuse jäätmehoidla on ruum või
ruumide kompleks (koos- või eraldiasuvad), mis
vastab alljärgnevatele tehnilistele nõuetele:
11.1 jäätmehoidla tuleb võimaluse korral rajada
tervishoiuasutuse keldrikorrusele, soovitavalt
eraldi väljapääsuga hoonest;
11.2 jäätmehoidlaks kohaldatud ruum peab olema
mitteköetav, varjatud päikese eest ning
näriliste- ja putukatevaba;
11.3 jäätmehoidla lagi, seinad, põrand ja uks peavad
olema siledad, pragudeta, tehtud kerget puhastamist võimaldavast ja desinfitseerivaid
vahendeid taluvast materjalist;
11.4 põranda ja seina liitekoht peab olema teostatud
ümarnurgana;
11.5 juhul, kui jäätmehoidlal on aken, peab see
asetsema ühes tasapinnas seinaga;
11.6 jäätmehoidlas tuleb säilitada kindlat temperatuurireþiimi (jahe või külm);
11.7 jäätmehoidla ruum peab olema ventileeritav;
11.8 jäätmehoidlal ei tohi olla jäätmeðahti;
11.9 jäätmehoidla ruum peab olema lukustatav.
IV VASTUTUS
12. Eeskirja mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel
võetakse süüdlased tsiviil-, haldus- või kriminaalvastutusele seaduses ettenähtud korras.
13. Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed
kõrvaldab ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi saastaja)
oma kulul Vallavalitsuse ettekirjutuse alusel.
14. Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju
täies ulatuses.
15. Kui saastaja ei täida punktis 2 toodud kohustust,
korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste
likvideerimise saastatud kinnisasja omanik oma
kulul.
16. Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida punktis 4 toodud kohustust või kui saastajat ei ole
võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja
neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul Vallavalitsus
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

MÄÄRUS
Jüri

09. november 2004 nr 42

Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi 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; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 6
lõikest 1, 22 lõike 1 punktist 366, jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 66 lõigetest 2 ja 4, § 67 lõigetest 1 ja 4, Rae Vallavolikogu
määrab:
1.
2.
3.
4.

Kinnitada Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku kord vastavalt lisale 1.
Kinnitada Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend vastavalt lisale 2.
Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel
Käesolev määrus jõustub 13. novembril 2004.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Lisa 1
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
09.11.2004
määrusega nr 42

RAE VALLAS KORRALDATUD JÄÄTMEVEOLE ÜLEMINEKU KORD
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ülesanne Käesoleva Rae
vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku
korraga (edaspidi: Kord) sätestatakse:
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
olmejäätmed;
korraldatud jäätmeveo veopiirkonnad;
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused,
sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise teenustasude piirmäärad.

2. Mõisted
2.1. Käesolevas korras kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:
2.1.1. korraldatud jäätmevedu - olmejäätmete
kogumine ja vedamine määratud piirkonnast
määratud jäätmekäitluskohta kohaliku
omavalitsuse organi korraldatud konkursi
korras valitud ettevõtja poolt;
2.1.2. veopiirkond - käesoleva Korraga kindlaksmääratav ala, kus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist
teostab üks selleks ainuõigust omav
olmejäätmete vedaja;
2.1.3. olmejäätmed - paber ja kartong, segaolmejäätmed ning suurjäätmed, mis on
tekkinud kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses või mujal ja mis on oma
koostiselt ja omadustelt samalaadsed;
2.1.4 olmejäätmete vedamine - konkreetses
veopiirkonnas korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud olmejäätmete laadimine jäätmemahutitest olmejäätmete vedamise ainuõigust omava olmejäätmete vedaja
prügiveoauto(de)le, vedamine ning
üleandmine jäätmekäitluskohale. Prügiveoauto on jäätmeid kokkupressiv ja konteinerite tühjendamise seadmega varustatud
eriotstarbeline veok.
2.1.5. teenustasude piirmäärad - käesoleva
Korra lisas 1.3. kehtestatud piirhinnad
paberi ja kartongi, segaolmejäätmete,
kogukate jäätmete vedamise eest, millest ei
saa olmejäätmete vedamise ainuõigust
omava olmejäätmete vedaja teenustasud
olla kõrgemad. Iga käesoleva korra punktis
3.1. nimetatud olmejäätmete liigi suhtes
kehtestatakse eraldi teenustasu piirmäär.
2.2. Käesoleva Korra punktis 2.1. nimetamata
mõiste defineerimisel lähtutakse Jäätmeseaduses, Rae Vallavolikogu 09.11.2004
määrusega nr 41 kinnitatud Rae valla
Jäätmehoolduseeskirjas (edaspidi: Rae
jäätmehoolduseeskiri) ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides
sisalduvatest legaaldefinitsioonidest,
vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga
sõna üldlevinud tähendusest.
3.

Olmejäätmed, mille kogumine ja vedamine
Rae valla haldusterritooriumil toimub
vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele
3.1. Olmejäätmeteks, mille kogumine ja vedamine Rae valla haldusterritooriumil toimub
vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele,
on järgmised Vabariigi Valitsuse 06.04.2004
määrusega nr 102 kehtestatud Jäätmete,
sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu jaotuskoodi 20 all loetletud olmejäätmete liigid:
3.1.1. 20 01 01 -paber ja kartong;
3.1.2. 20 03 01 - segaolmejäätmed;
3.1.3. 20 03 07 - suurjäätmed
3.2. Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud
ohtlikud jäätmed. Koduses majapidamises
tekkinud ohtlike jäätmete kogumine toimub

vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirja
punktis 37.7 sätestatule. Ettevõtjatel tekkinud ohtlike jäätmete kogumine toimub vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirja
punktile 37.8
3.3. Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud
need pakendijäätmed, mida kogutakse eraldi pakendijäätmete jaoks ette nähtud mahutitesse. Käesolevas punktis nimetatud
pakendijäätmete kogumine toimub vastavalt
Rae valla jäätmehoolduseeskirja VI jaos
sätestatule.
3.4. Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud
bussipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate
avalike jäätmemahutite tühjendamine ja
viimatinimetatud jäätmemahutites asuvate
jäätmete vedamine.
4. Veopiirkonnad
4.1. Rae valla haldusterritoorium on jaotatud 1
veopiirkonnaks.
4.2. Punktis 4.1. nimetatud veopiirkond on kantud
Rae valla administratiivsele kaardile, mis on
käesoleva Korra lahutamatuks lisaks nr 1.1.
Veopiirkonna piiride kirjeldus on toodud
käesoleva Korra lahutamatus lisas nr 1.2.
4.3. Käesoleva Korra lisaks nr. 1.1. oleva kaardi ja
lisaks nr. 1.2. oleva veopiirkondade piiride
kirjelduse vastuolu korral juhindutakse lisas
nr. 1.2. sätestatud kirjeldusest.
5. Olmejäätmete kogumine ja vedamine
5.1. Olmejäätmete valdajad on kohustatud
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmiseid olmejäätmed liigiti koguma:
5.1.1. vanapaberit ja kartongi - elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 5
korterit;
5.1.2. vanapaberit ja kartongi - mitteelamumaa
sihtotstarbega kinnistul, kui neid jäätmeliike
tekib eraldivõetuna üle 50 kg nädalas;
5.1.3. segunenud olmejäätmed - elamumaa sihtotstarbega kinnistul ja mitteelamumaa
sihtotstarbega kinnistul.
5.2. Käesoleva Korra punkti 5.1. alapunktides nimetatud olmejäätmeid kogutakse liigiti eraldi
mahutitesse. Olmejäätmete vedaja leidmiseks korraldatava avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides võib sätestada miinimum- või erinõuded konkreetses veopiirkonnas kasutatavate jäätmemahutite suuruse ja jäätmekäitluseks vajaliku tehnika,
sealhulgas prügiveoautode, suhtes.
5.3. Käesoleva Korra punkti 5.1. alapunktides
nimetatud olmejäätmete vedu konkreetses
jäätmeveo piirkonnas teostab korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamise
ainuõigust omav olmejäätmete vedaja.
5.4. Jäätmemahutite tühjendamise sagedus on
5.4.1 tiheasustuses - korterelamute juurest
vähemalt üks kord nädalas ja üksikelamute
juurest vähemalt üks kord kuus
5.4.2. hajaasustuses - vähemalt üks kord
kuus.
5.5. Juhul, kui käesoleva korra punktis 5.4. sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud
või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada
käesoleva Korra punktis 5.4. sätestatust
sagedamini.
5.6. Olmejäätmete valdajal on õigus taotleda, et
tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks
käesoleva Korra punktis 5.4. sätestatust
harvemini. Olmejäätmete valdaja esitab vas-

tavasisulise kirjaliku ja põhjendatud taotluse
vallavalitsusele. Olmejäätmete valdaja taotluse menetlemisel juhindutakse Rae valla
korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi
punktis 5.3. sätestatust. Käesolevas punktis
nimetatud olmejäätmete valdaja taotluse
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Rae Vallavalitsus oma korraldusega.
Käesolevas punktis nimetatud olmejäätmete
valdaja taotluse menetlemise tähtaegade
osas lähtutakse Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendis punktis 5.5.
sätestatust. Jäätmemahutite tühjenda-mine
olmejäätmetest ei saa toimuda har-vemini,
kui see on sätestatud Rae valla jäätmehoolduseeskirja punktides 43-45.
5.7. Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem häirib
liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine ja olmejäätmete vedu ei tohi häirida elurajoonides öörahu. Käesolevas punktis sätestatud
nõudeid võib täpsustada olmejäätmete vedaja leidmiseks korraldatava avaliku
konkursi pakkumiskutse dokumentides.
6.

Teenustasude piirmäärad ning teenustasude piirmäärade muutmise kord
6.1. Teenustasu piirmäärad on sätestatud käesoleva korra lisas 1.3.
6.2. Teenustasude piirmäärade muutmise kord
on sätestatud Rae valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi punktides 6.1.-6.5.
Käesoleva Korra alampunktides 6.1.1-6.1.3
sätestatud teenustasude piirmäärasid on
võimalik muuta ainult koos ja üheaegselt.

Lisa 1.1.
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
09.11.2004
määrusega nr 42
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Lisa 1.2.
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
09.11.2004
määrusega nr 42

Korraldatud jäätmeveoga kohustuslikult
liituvad alad Rae vallas
Jüri alevik
Lagedi alevik
Vaida alevik

Assaku alevik
Peetri küla
Järveküla küla

Pildiküla
Kurna küla
Lehmja küla

Karla küla
Rae küla
Soodevahe küla
Veneküla küla

Ülejõe küla
Kadaka küla
Kopli küla
Tuulevälja küla

Vaskjala küla
Pajupea küla
Aaviku küla
Patika küla

Lisa 1.3.
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
09.11.2004
määrusega nr 42
1.

Teenustasu piirmäärad koos käibemaksuga:
1.1 segaolmejäätmete puhul
Jäätmemahuti suurus

140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
2500 l
4500 l

1.2 paberi ja kartongi puhul

Teenustasu piirmäär
vastava suurusega
jäätmemahutis asuvate
segaolmejäätmete
ühekordse käitlemise eest
48 krooni
55 krooni
75 krooni
80 krooni
84 krooni
250 krooni
435 krooni

Jäätmemahuti suurus

600 l
2500 l
4500 l

Teenustasu piirmäär vastava
suurusega jäätmemahutis asuva
paberi ja kartongi ühekordse
käitlemise eest
40 krooni
110 krooni
170 krooni

1.3 1 (ühe) kuupmeetri suurjäätmete käitlemise teenustasu piirmäär
on 412 krooni 50 senti.

Lisa 2
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
09.11.2004
määrusega nr 42

RAE VALLA KORRALDATUD JÄÄTMEVEO RAKENDAMISE JUHEND
1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi
ülesanne. Käesoleva Korraldatud jäätmeveo
rakendamise juhendiga (edaspidi: Juhend)
sätestatakse:
olmejäätmete vedajale olmejäätmete vedamise
ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord;
jäätmekäitluslepingute sõlmimise kord ainuõigust omava olmejäätmete vedaja ja Rae valla
vahel seoses korraldatud jäätmeveo konkursiga;
olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise kord;
teenustasude ülempiiride muutmise kord;
olmejäätmete valdaja poolt olmejäätmete vedajale makstavate teenustasude suurendamise
kord;
ainuõigust omavalt olmejäätmete vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord.

2.
Mõisted
2.1. Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku
korra punktis 2.1. defineeritud mõisteid kasutatakse käeolevas Juhendis samas tähenduses.
2.2. Käesolevas Juhendis kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:
2.2.1. avalik konkurss - Konkurentsiseaduse ning
Vabariigi Valitsuse 25.09.2001 määrusega nr.
303 kinnitatud Eri- või ainuõiguse andmiseks
avaliku konkursi korraldamise korra alusel
korraldatav avalik konkurss olmejäätmete
vedajale korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
olmejäätmete vedamise ainuõiguse andmiseks
konkreetses veopiirkonnas;
2.2.2. ettevõtja - isik, kes osaleb avaliku konkursil ja
esitab oma pakkumise;
2.2.3. vedaja - ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus korraldatud jäät-

meveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks
konkreetses veopiirkonnas;
2.2.4. olmejäätmete valdaja - korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete tekitaja või muu
isik või asutus kelle valduses on korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete
valdajaks on ka korteriühistu, selle puudumisel
aga kinnisasja omanik, millel asub elu- või
äriruum või hoone kui vallasasja omanik;
2.2.5. valla ja vedaja vaheline leping - vedaja ja Rae
valla vahel sõlmitav leping, millega reguleeritakse vedaja ja Rae valla õigused ning kohustused
seoses korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
olmejäätmete vedamisega vedaja poolt;
2.2.6. jäätmekäitlusleping - vedaja kui töövõtja ja
olmejäätmete valdaja kui tellija vahel sõlmitav
kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud olmejäätmete vedamiseks. Olmejäätmete valdaja ei ole kohustatud sõlmima
jäätmekäitluslepingut. Vedaja võib volitada kinnisvarahalduse või hoolduse ettevõtet sõlmima
vedaja nimel olmejäätmete valdajatega jäätmekäitluslepinguid;
2.2.7. olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine - olmejäätmete valdaja erandlik ja
tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise kohustusest;
2.2.8. teenustasud - olmejäätmete valdaja poolt
vedajale paberi ja kartongi, segaolmejäätmete,
suurjäätmete vedamise eest makstavad tasud.
Teenustasud on määratud kindlaks vedaja poolt
avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises. Teenustasudes sisalduvad
ka tasud jäätmemahutite desinfitseerimise eest
ning tasumisele kuuluv jäätmekäitluskoha tasu;
2.2.9. teenustasude muutmine - vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud

pakkumises nimetatud teenustasude suuruse
muutmine käesoleva Juhendi 7 jaos sätestatud
korras;
2.2.10. ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine vedajalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
olmejäätmete vedamise ainuõiguse äravõtmine konkreetses veopiirkonnas.
2.3. Käesoleva Juhendi punktis 2.2. ja Rae vallas
korraldatud jäätmeveole ülemineku korra
punktis 2.1. nimetamata mõistete defineerimisel lähtutakse Jäätmeseaduses, Rae Vallavolikogu 09.11.2004 määrusega nr 41 kinnitatud Rae valla jäätmehoolduseeskirjas (edaspidi: jäätmehoolduseeskiri) ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud
tähendusest.
3. Avaliku konkursi korraldamise kord
3.1. Avaliku konkursi korraldab Rae Vallavalitsus,
juhindudes Jäätmeseadusest, Konkurentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse 25.09.2001
määrusega nr. 303 kinnitatud Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korrast. Komisjoni ettepaneku alusel
annab Rae Vallavalitsus avalikul konkursil
edukaks tunnistatud pakkumise esitanud
ettevõtjale ainuõiguse teostada korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist
konkreetses veopiirkonnas.
3.2. Avalikul konkursil kasutatakse pakkumismenetlusena ainult avatud pakkumist. Avalik
konkurss kuulutatakse välja kahes üleriigilise
levikuga päevalehes ja Rae valla veebilehel.
3.3. Avatud pakkumise väljakuulutamise teates
peavad sisalduma Vabariigi Valitsuse
25.09.2001 määrusega nr. 303 kinnitatud Erivõi ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi
korraldamise korra §-is 11 sätestatud andmed.
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3.4. Lisaks punktis 3.3. sätestatule peavad
avatud pakkumise väljakuulutamise teatest
nähtuma järgmised pakkujate kvalifitseerimise tingimused:
3.4.1. ettevõtjal peab olema kehtiv jäätmeluba
olme-jäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses;
3.4.2. vedaja peab sõlmima valla ja vedaja vahelise lepingu, mille projekt on pakkumise
lahutamatuks osaks;
3.4.3. vedaja peab sõlmima jäätmekäitluslepingud (projekt kooskõlastatult vallavalitsusega) nende olmejäätmete valdajatega,
kes seda soovivad. Seejuures on vedajal
õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima vedaja nimel
olmejäätmete valdajatega jäätmekäitluslepinguid
3.4.4. ettevõtja teenustasude suurused paberi ja
kartongi, suurjäätmete vedamise eest ning
mil-lise hinnaga on ta valmis korraldatud
jäät-meveoga hõlmatud olmejäätmete
valdajatele müüma ja/või üürile andma
jäätmemahuteid;
3.4.5. ettevõtja pakkumises sisalduvate teenustasude suurus ei tohi ületada Rae Vallavolikogu poolt kehtestatud teenustasude
piirmäärasid.
3.5. Avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides peavad sisalduma Vabariigi Valitsuse
25.09.2001 määrusega nr. 303 kinnitatud
Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku
konkursi korraldamise korra §-is 15 sätestatud andmed ning Jäätmeseaduse § 67 lg-s
2 sätestatud andmed.
3.6. Lisaks punktis 3.5. sätestatule peavad
avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides sisalduma:
3.6.1. andmed selle kohta, millise aasta millise
kuu millisel kuupäeval lõpeb vedajale antav
ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks konkreetses
veopiirkonnas;
3.6.2. tähtpäev, millal peab vedaja alustama korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist;
3.6.3. nõue selle kohta, et ettevõtja peab tagama
tema poolt tehtava pakkumise vastavuse
Jäätmeseaduse ning Rae valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
3.6.4. nõue selle kohta, et vedajal lasub kohustus
sõlmida tegevuskindlustuse leping ning miinimumnõuded tegevuskindlustuse lepingu
suhtes.
3.6.5. Rae valla ja vedaja vahelise lepingu
projekt.
3.7. Järgmine avalik konkurss vedaja väljaselgitamiseks tuleb välja kuulutada sellise
arvestusega, et uus vedaja:
3.7.1. jõuaks enne eelmisele vedajale antud
ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida valla
ja vedaja vahelise lepingu ning
3.7.2. oleks eelmisele vedajale antud ainuõiguse
lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäätmete vedamist,
sealhulgas oleks suuteline müüma või
andma üürile jäätmemahutid kõigile
olmejäätmete valdajatele, kes seda
soovivad.
4. Lepingute sõlmimise kord
4.1. Rae Vallavalitsus teavitab avalikkust
väljaande - Ametlikud Teadaanded ja
kohaliku ajalehe kaudu avaliku konkursi
tulemusena välja selgitatud vedajast ning
veopiirkonnast, kus see vedaja omab
ainuõigust korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks.
4.2. Vedaja sõlmib 10 (kümne) tööpäeva jooksul
alates tema pakkumise edukaks tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast valla ja
vedaja vahelise lepingu.
4.3. Vedaja sõlmib vastavas veopiirkonnas kõigi

olmejäätmete valdajatega, kes avaldavad
selleks soovi, jäätmekäitluslepingud. Vedajal
on õigus volitada kinnisvarahalduse või
hoolduse ettevõtteid sõlmima vedaja nimel
olmejäätmete valdajatega jäätmekäitluslepinguid.
4.4. Olmejäätmete valdaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69
lg 1 alusel. Käesoleva Juhendi punktis 4.3.
nimetatud jäätmekäitluslepingu sõlmimine
või sõlmimata jätmine vedaja ja olmejäätmete valdaja vahel ei avalda mõju olmejäätmete valdaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga. Käesoleva Juhendi
punktis 4.3. nimetatud lepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat.
Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel
juhinduvad vedaja ja olmejäätmete valdaja
vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest.
4.5. Juhul, kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, toimub jäätmemahutite tühjendamine
olmejäätmetest vastavalt Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korras
sätestatud sagedusele. Jäätmekäitluslepingut mittesõlminud olmejäätmete valdaja
võib taotleda jäätmemahutite harvemat
tühjendamist, lähtudes Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra punktis 5.6.
sätestatust.
5.

Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks
lugemine
5.1. Veopiirkonnas asuval või elaval olmejäätmete valdajal on õigus esitada Vallavalitsusele kirjalik taotlus tema tähtajaliseks ja
erandkorras mitteliitunuks lugemiseks
korraldatud jäätmeveoga.
5.2. Kirjalikus taotluses märgitakse ära:
5.2.1. põhjused, miks soovib olmejäätmete
valdaja enda mitteliitunuks lugemist;
5.2.2. tähtaeg, mille jooksul soovib olmejäätmete
valdaja olla korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunud;
5.2.3. kuidas kavatseb olmejäätmete valdaja ise
oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda.
5.3. Käesoleva Juhendi punktis 5.1. nimetatud
kirjaliku taotluse menetlemine toimub
järgmiselt:
5.3.1. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist, olles
saanud käesoleva Juhendi punktis 5.1. nimetatud kirjaliku taotluse, kontrollib olmejäätmete valdaja taotluse vastavust
käesoleva Juhendi punktis 5.2. toodud nõuetele. Juhul, kui taotlus vastab käesoleva
Juhendi punkti 5.2. nõuetele, kujundab
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist oma
seisukoha ja edastab selle Vallavalitsusele
5.3.2. Rae Vallavalitsus otsustab, lähtudes
Juhendi punktis 5.1. nimetatud taotlusest ja
arvestades Juhendi punktis 5.3.1. toodud
seisukohtasid, kas korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise taotlus rahuldada või jätta
rahuldamata.
5.4. Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab Rae Vallavalitsus oma
korraldusega. Rae vallavalitsuse korralduses sätestatakse:
5.4.1. Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks
lugemise põhjused,
5.4.2. mitteliitunuks lugemise ajaline kestvus;
5.4.3. kellele ja millal peab mitteliitunuks loetud
olmejäätmete valdaja hakkama esitama
Jäätmeseaduse § 69 lg-s 5 nimetatud
selgitusi.
5.5. Käesoleva Juhendi punktis 5.1. nimetatud
taotluse menetlemine, alates taotluse
esitamisest kuni punktis 5.4. nimetatud Rae
Vallavalitsuse korralduse teatavakstegemiseni, ei kesta kauem kui 1 (üks) kuu
alates taotluse laekumisest vallavalitsusse.

Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise
vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib
Rae Vallavalitsus taotluse lahendamise
tähtaega pikendada kuni 2 (kahe) kuuni.
5.6. Rae vallavalitsus loeb olmejäätmete valdaja
mitteliitunuks kui:
5.6.1. esinevad mõjuvad põhjused, mis õigustavad olmejäätmete valdaja mitteliitunuks
lugemist ja
5.6.2. olmejäätmete valdaja soovib ja suudab ise
keskkonnaohutult korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitluse.
5.7. Mõjuvateks põhjusteks, mis võivad õigustada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks
lugemist, on eelkõige järgmised asjaolud:
5.7.1. olmejäätmete valdaja kasutab oma
olmejäätmete kogumiseks presskonteinereid või mõnda teist liiki konteinereid, mis
on vähelevinud.
5.7.2. olmejäätmete valdaja kinnisasjal või
territooriumil tekib olmejäätmeid suurtes
kogustes massiürituste korraldamise ajal,
muul ajal tekib olmejäätmeid väikestes
kogustes.
5.8. Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine lõpeb tähtaja möödumisel, milleks Rae
Vallavalitsuse luges olmejäätmete valdaja
mitteliitunuks. Olmejäätmete valdajal on
õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise
tähtaja möödumist Vallavalitsusele uus
taotlus, milles palutakse olmejäätmete
valdaja lugemist mitteliitunuks. Käesolevas
punktis nimetatud taotluse menetlemisel
juhindutakse Juhendi punktides 5.1.-5.7.
sätestatust.
5.9. Rae vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt
lõpetada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks
lugemine, kui:
5.9.1. olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt
Jäätmeseaduse § 69 lg-s 5 nimetatud
selgitust või sisaldab olmejäätmete valdaja
poolt esitatud selgitus olulisel määral
valeandmeid;
5.9.2. mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja
ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma
olmejäätmete jäätmekäitlust.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Teenustasude piirmäärade muutmise
kord
Teenustasude piirmäärad kehtestab Rae
Vallavolikogu paberi ja kartongi, segaolmejäätmete, suurjäätmete vedamise kohta.
Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra punktis 3.1. nimetatud iga olmejäätmete liigi kohta kehtestatakse eraldi
teenustasu piirmäär. Teenustasude piirmäärad kehtivad Rae valla kõikide
veopiirkondade suhtes.
Rae vallavolikogul on õigus muuta Rae vallavolikogu poolt kehtestatud Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra punktis
6.1. sätestatud teenustasude piirmäärade
suurusi mitte sagedamini kui 1 (üks) kord
aastas alates Rae vallas korraldatud
jäätmeveole ülemineku korra jõustumisest.
Aasta all mõeldakse 365 kalendripäeva
pikkust ajavahemikku, mille kulgemine algab
Rae vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra jõustumisele järgnevast
kalendripäevast. Teenustasude piirmäärasid
saab muuta ainult üheaegselt ja kõikide
olmejäätmete liikide osas võrdse protsendi
võrra.
1 (ühe) aasta möödumisel alates Rae vallas
korraldatud jäätmeveole ülemineku korra
jõustumisest, on teenustasude piirmäärade
suurendamine lubatud vaid juhul, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt
mõjutavad olmejäätmete veokulusid või
jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-,
sulgemis- või järelhoolduskulusid.
Rae Vallavolikogul on õigus teenustasude
piirmäärasid suurendada koheselt, kui
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suureneb olmejäätmete eest tasumisele
kuuluv jäätmekäitluskoha tasu.
6.5. Teenustasude piirmäärade suurendamisel
ei tohi ühegi teenustasu uus piirmäär olla
selle teenustasu senisest piirmäärast
suurem kui 10%. Teenustasude piirmäärade
suurendamisel käesoleva Juhendi punkti
6.4. alusel ei tohi teenustasude piirmäärad
suureneda rohkem, kui suureneb jäätmekäitluskoha tasu.
7. Teenustasude suurendamise kord
7.1. Vedajal puudub õigus suurendada jäätmeveo
teenustasusid või taotleda Rae vallalt õigust
jäätmeveo teenustasude suurendamiseks
vastavas piirkonnas.
7.2. Vaatamata käesoleva Juhendi punktis 7.1.
sätestatule on vedajal siiski võimalik
taotleda Rae Vallavalitsuselt teenustasude
suurendamist, kui:
7.2.1. vedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on
suurenenud vähemalt 10% võrreldes nimetatud kulu ja tasude suurusega avaliku
konkursi korraldamise ajal ja
7.2.2. vedaja ei saanud avalikule konkursile pakkumise esitamise ajal mõistlikult eeldada, et
käesoleva Juhendi punktis 7.2.1. nimetatud
kulud või tasu oluliselt suurenevad ja
7.2.3. käesoleva Juhendi punktis 7.2.1. nimetatud
kulude või tasude oluline suurenemine ei ole
tingitud vedaja ebaõigest majandustegevusest.
7.3. vedaja vormistab teenustasude suurendamise taotluse kirjalikult ning taotlusest peab
nähtuma:
7.3.1.milliste asjaolude tõttu soovib vedaja
teenustasusid suurendada;
7.3.2. mis on põhjustanud Juhendi punktis 7.3.1.
nimetatud asjaolude tekkimise;
7.3.3.millises veopiirkonnas teenustasusid
suurendada soovitakse;
7.3.4. millised oleksid vedaja poolt soovitavate
teenustasude suurused paberi ja kartongi,

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

segaolmejäätmete, suurjäätmete vedamise
eest. Vedaja saab taotleda üksnes kõigi
teenustasude üheaegset suurendamist
konkreetses veopiirkonnas.
Käesoleva Juhendi punktis 7.3. nimetatud
taotlus esitatakse Rae vallavalitsusele.
Konkreetses veopiirkonnas vedajale makstavate teenustasude suurendamise otsustab Rae Vallavalitsus.
Vedajale makstavad teenustasud ei tohi olla
suuremad Rae Vallavolikogu poolt kehtestatud teenustasude piirmääradest. Juhul, kui
Rae vallavalitsus otsustab suurendada
vedajale makstavaid teenustasusid, ei tohi
suurendatud teenustasud olla kõrgemad
Rae vallavolikogu poolt kehtestatud teenustasude piirmääradest.
Teenustasude piirmäärade suurendamine
Rae Vallavolikogu poolt ei too automaatselt
kaasa vedajale makstavate teenustasude
suurenemist.
Vedajale makstavaid teenustasusid ei saa
Juhendi punktide 7.2.-7.4. alusel suurendada mitte sagedamini kui 1 (üks) kord 2 (kahe)
aasta jooksul.

8. Ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord
8.1. Rae vallavalitsusel on õigus võtta vedajalt
ennetähtaegselt ära ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas
kui esineb vähemalt 1 (üks) alljärgnevalt
nimetatud asjaolu:
8.1.1. vedaja ei ole sõlminud käesoleva Juhendi
punktis 4.2. nimetatud tähtaja jooksul valla ja
vedaja vahelist lepingut;
8.1.2. vedaja ei ole alustanud veopiirkonnas
olmejäätmete vedamist 5 (viie) päeva jooksul alates avatud pakkumise pakkumiskutse
dokumentides sätestatud tähtpäevast;
8.1.3. vedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid
üürida või osta soovivaid olmejäätmete
valdajaid jäätmemahutitega hiljemalt avatud
pakkumise pakkumiskutse dokumentides

sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevaks päevaks;
8.1.4. vedaja on kolmel korral korduvalt jätnud
jäätmemahutid õigeaegselt tühjendamata;
8.1.5. vedajapoolse korduva jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide või valla ja
vedaja vahelise lepingu rikkumise korral või
esmakordse jämeda rikkumise korral;
8.1.6. vedajapoolse korduva jäätmekäitluslepingute nõuete rikkumise korral või
esmakordse jämeda rikkumise korral;
8.1.7. vedaja ei sõlmi avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides sätestatud tingimustele
vastavat tegevuskindlustuse lepingut.
8.2. Juhul, kui esineb vähemalt 1 (üks) käesoleva
Juhendi punktis 8.1. nimetatud asjaolu, teavitab Rae Vallavalitsus sellest koheselt
vedajat ning nõuab viimaselt kirjaliku ja
põhjendatud selgitust, mis tuleb esitada 3
(kolme) tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest vedaja poolt.
8.3. Juhul, kui vedaja ei esita punktis 8.2. nimetatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad
asjaolud nii kaalukad, et need õigustaksid
vedaja poolt punktis 8.1. nimetatud rikkumist, otsustab Rae Vallavalitsus vedajalt
olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise veopiirkonnas, kus
vedaja kohustust rikkus.
8.4. Vedaja ainuõigus olmejäätmete vedamiseks
konkreetses veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks
8.4.1. alates päevast, millal Rae vald on sõlminud
Riigihangete seaduse § 57 lg 1 p 1 alusel
väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumise menetluse käigus välja selgitatud ettevõttega hankelepingu olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas või
8.4.2. alates päevast, millal avaliku konkursi tulemusena välja selgitatud uus vedaja vastavas
veopiirkonnas on sõlminud käesoleva
Juhendi punktis 4.2. nimetatud lepingu.

OTSUS
Jüri
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Tiheasustusega ala määramine
Lähtudes maareformi seaduse (RT I 2001, 52, 304; 93, 565; 2002, 11, 59; 47, 297/298; 99, 579; 100, 586; 2003, 26, 155;
2004, 30, 208; 38, 258) § 7 lõikest 4, planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22,148; 38, 258) § 7 lõike 3 punktist
6; Riikliku Projekteerimise Instituudi “Eesti Maaehitusprojekt” poolt 1982. aastal koostatud “Lagedi aleviku planeerimise
ja hoonestamise projektist (üldplaneering)”, Rae Vallavalitsuse maa-ameti ning arengu- ja planeerimisameti
ettepanekust ning kuulanud ära Rae Vallavolikogu keskkonnakomisjoni, Rae Vallavolikogu
otsustab:
1. Lugeda Rae vallas Lagedi alevik tiheasustusega alaks, lähtuvalt Lagedi aleviku planeerimise ja hoonestamise
projektist (üldplaneering) ning maakatastris registreeritud Lagedi aleviku piirist vastavalt lisale 1.
2. Edastada käesolev otsus Harju Maavalitsusele.
3. Avalikustada antud otsus ajalehtedes Harjumaa ja Rae Sõnumid ning Rae valla veebilehel.
4. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Kuulutused

Ostab ja võtab müüki
kinnistuid, eramuid,
suvilaid, maamaju ja
kortereid.
Sobivuse korral kiire tehing.
600 76 08,
56 455 048, 56 44 346
K.Kaarus
viruvarakv@hot.ee
Kaluri tee 5, Haabneeme

Otsin hoidjat Jüris
kahele
lasteaias käivale
tüdrukule (2a ja 4a)
juhuks, kui neil mõni
kergem tõbi juhtub
külge tulema.
Täpsem info tel.
6048579(õ),
5031627

Müüa kanaliga
garaažiboks
Tammiku tn.
Hind 29999
krooni.
Tel. 5183013,
Kristjan

Matkapunkt Kinnisvaraburoo
ostab ja otsib
metsa-, põllu-, heina- ja
talumaad (voib olla
kinnistamata)
ning kortereid ja maju üle Eesti.
Soovi korral lisame Teie
müügisoovi Eesti suurimatesse
andmebaasidesse. Tallinn,
Narva mnt. 7,
vara@kinnisvaraplaza.ee, tel
610 9999, 566 04450.

Soovin saada infot
(vanu fotosid)
Kurna mõisa ja
veski kohta.
Vaevatasu.
Info telefonil
5642578
Kristjan

Soovime osta
maad
Rae vallas.
Tel. 6466130
Faks 6444064
Gsm 5549460
e-post
toomas@rilanto.ee

Korraldan
karaoket
sünnipäevadel,
pulmades,
erinevatel
üritustel.
Tel 56 487 220

Kauplus
Tiina
Lagedil

Oktoobrikuus
registreeritud surmad:

vajab müüjat.

FELIKS VILU
VALDUR TÕNISSON
VALVE POLJAKOVA
TOIVO MAAR

Info telefonil
53 492420
või tulla kohale
Betooni 12,
Lagedi.

VÄLJAANDJA: RAE VALLAVALITSUS
Rae Sõnumitesse minev info saada iga kuu 10. kuupäevaks meiliaadressile sonumid@rae.ee või helista telefonil 56 218 638.
Kujundus ja trükk: OÜ GRAFICA MALEN tel./fax 6563 604.

