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JÜRIPÄEV 2006

Reede, 21.aprill
Jüripäeva jooksud koolides-lasteaedades
Rae Kultuurikeskuses on 17.-24. aprillini avatud Rae valla laste joonistuste
näitus
Meestetantsu kontsert “Tants ja lust”

•
•
•

Laupäev, 22.aprill
Rae valla judoturniir
Laste käsitöö näitus-müük

•
•

•

JÜRIPÄEV 2006 pidulik avamine Jüris Kirikumõisa pargis
Lastega mängivad Fredi ja Limpa. Tänavakorvpall. Perekondade teatevõistlused.
Rulluisutamise, trikijalgratta- ja rulaesinemised. Registreerimine tõrvikutega
jooksudele, toimuvad lastejooksud.
Jüritule süütamine Kirikumõisa tiigil
Tõrvikutega teatejooks Kirikumõisa
pargis. Parimad auhinnad koolide võistkondadele, täiskasvanute võistkondadele

•
•

ja stiilseimatele osalejatele.
Rae Kultuurikeskuses Jüripäeva pidu
ansambli saatel, pilet 50 krooni. Spordivõistlustest osavõtjatele tasuta.
Autoorienteerumise võistlus.

•
•

Pühapäev, 23. aprill
Kirikumõisa pargis vabaõhujumalateenistus, film Jeesus, lastele asfaldijoonistusvõistlus.
Vaida aleviku Jüriööjooks

•

•
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Jüripäev: meestetants, perepäev Kirikumõisa pargis, tõrvikutega
teatejooks, autoorienteerumine, jumalateenistus vabas õhus
Jüripäeva nädalavahetus ehk 21.-23. aprill toob nii Jüri kui Vaida elanikele palju erinevaid kultuuri- ja spordiüritusi. Juba enne
jüripäeva ehk 17.-24. aprillini on Rae Kultuurikeskuses avatud laste joonistuste näitus. Jüripäeva ürituste põhitoimumiskoht on
Jüri Kirikumõisa park. Spordi- ja meelelahutusüritused toimuvad ka Rae Kultuurikeskuses, pühapäeval toimub vabas õhus jumalateenistus.

REEDE
Kell 19.00 lähen Rae Kultuurikeskusesse, seal on meestetantsu kontsert ”Tants ja lust”.
Kontserdil tulevad esitamisele samad tantsud, millega rohkem kui 2000 mehepoega astuvad üles juunikuus Rakveres toimuval
I Eesti Meeste Tantsupeol. Peo tutvustuses öeldakse, et mehed on isekeskis on loomulikud, pingevabad, avatud. Ja väärikad! Peo
pealiin jälgib mehe sirgumist, tema rolle elus. Seda kõike on võimalik vaadata ka Jüris.

LAUPÄEV

Kell 11.00 vaatan, mida põnevat pakuvad lapsed Rae Kultuurikeskuses toimuval käsitöölaadal.
Kell 12.00 algab Rae Kultuurikeskuses Rae valla judoturniir. Vaatan,
mismoodi see judo välja näeb ning kes on parimad judopoisid ja –tüdrukud.
Vahepeal esinevad Lagedi breikarid, seda pole ka ammu näinud! Judoturniiri kuulutus ka vallalehes.
Vahepeal käin kodus lõunat söömas. ☺

Kell 16 pean olema Jüris Kirikumõisa pargis Jüripäev
2006 pidulikul avamisel. Lapsed võtan kaasa, sest Fredi ja
Limpa võtavad nad enda hoole alla. Väikestest vahvatest võistlustest ja näomaalijatest pole me kunagi mööda kõndinud.
Kell 16.15 kontrollin oma silmaga üle korvpallimehed. Kuuldavasti teevad Rae mehed ilma nii maakondlikel kui vabariiklikel võistlustel. Tänavakorvpalli võistlustel on parimad mängijad
otse platsil. Vaheaegadel Vaida ja Lagedi tantsutüdrukud.
Kell 16.55 hakkan oma pereliikmeid positiivselt mõjutama,
et me võtaksime osa kell 17 algavatest perekondlikest teatevõistlustest.
Kell 17.30 katsun saada selgust, kas ma hakkan ka kunagi
rula või trikirattaga sõitma ja kui hulljulge peab olema, et
skatepargis esineda.

Kell 19 on päeva peasündmus – Jüritule süütamine,
millele järgnevad tõrvikutega teatejooksud. Võtan autost välja
kostüümi, sest joosta ma vist ei jaksa, aga stiilseima võistkonna liikmena võin auhinna ikka saada ☺ Rajale lähevad kuueliikmelised võistkonnad, kusjuures vähemalt 2 liiget peavad olema naissoost. Koolide
jooksus osalevad 5.-6; 7.-9. ja 10.-12. klasside võistkonnad.
Kell 20 otsin kaaslase, et osaleda autoorienteerumise võistlusel. Võistluse start on kell 22, enne seda on mandaat ja juhendi tutvustamine.
Kell 21 hakkan pidutsema.

Kell 22.00 saadetakse teele autoorienteerujad. See on üsna
emotsionaalne ja küllap on ka sel korral neid, kes lähevad rajale täisvarustuses: GPS ühendusega telefonid, paksud ja täpsed kaardid, vajaminevad ajalooraamatud. Autoorienteerumise täpsed reeglid tänase lehe spordikülgedel.
Kell 3.00 on selgunud parimad ka öisel autoorienteerumise võistlusel.

PÜHAPÄEV

Kell 12.00 jalutan Jüri Kirikumõisa parki, kus toimub hiigeltelgis jumalateenistus. Lubatud on ka erinevaid
üritusi nii suurtele kui väikestele. Söön talusuppi.
Kell 19.00 sõidan Vaida suunas, et vaadata, kus ja kuidas toimub Vaida aleviku Jüriööjooks.
Kell 21.00 olen õnnelik ja rahul, et olin nädalavahetusel toimekas.
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Rühmaviisiline haigestumine
salmonelloosi Tõrukese lasteaias
Märtsikuu keskel sattus Rae
vald avalikkuse suurde huviorbiiti seoses Jüri Tõrukese
lasteaias toimunud salmonelloosipuhanguga. Tervisekaitseinspektsiooni andmetel haigestus 2.–8. märtsini
lasteaias 73 inimest salmonelloosi, neile lisandus üks
lasteaias mittekäiv haigestunud laps.
Tallinna Tervisekaitsetalitus sai haigusjuhtudest teada 8. märtsil, järgnevate päevade jooksul teostasid tervisekaitseametnikud lasteaias
neli epidemioloogilist uuringut. Uuringute käigus võeti nii uhtme- kui ka veeproove laboratoorseteks uuringuteks, kuid nende tulemused
haigustekitajaid ei tuvastanud.
Samal ajal võtsid tervishoiutöötajad proove ka lastelt ja personalilt ning nende proovide uuringu tulemused kinnitasid salmonelloosi haigestumist. Kokku haigestus lasteaias 67
last ja 6 personalitöötajat, neile lisandus üks
personalitöötaja lapselaps, kes ei käi lasteaias,
kuid sõi lasteaia köögis valmistatud omletti.
Esimesed haigusjuhud ilmnesid 2. ja 3.

Salmonelloosijuhtum tõi Jürisse nii pressi kui telekanalite esindajad. Eesti Televisiooni publitsistikasaade Aeg luubis tegi juhtumist 5-minutilise saatelõigu. Fotol vasakult lasteaia Tõruke juhataja Karin Ivanovs, ETV toimetaja Roald Johannson ja operaator Tauno Peit.

märtsil. Enamus haigestunuid (üle poole) pöördus arsti poole 3. märtsil - neil esines palaviku tõus, kõhulahtisus ja kõhuvalu, oksendamine ja iiveldus. Haiglaravi keegi ei vajanud,
kõik haiged jäid kodusele ravile.
Haiguspuhangu tekkepõhjuse selgitamisel on leidnud kinnitust kahtlus, et haigestumine sai alguse toidust. Kõik haiged lapsed
(välja arvatud üks laps) olid söönud 1. märtsil lasteaias valmistatud omletti. Sama omletti sõi ka üks lasteaias mittekäiv laps, kellele

Kauplusauto ootab ostjaid
Alates 4. aprillist teenindab kauplusauto kord nädalas teisipäeviti
vallaelanikke järgmiselt:

KELL 16.15 Vaidasoo küla, Väljaotsa bussipeatus
KELL 16.45 Pajupea küla, töökoja esisel platsil
KELL 17.00 Vaskjala küla, Sillapiiga tee alguses
KELL 17.15 Vaskjala küla, Rae bussipeatus Pärna
tänava alguses
KELL 17.45 Rae küla, mõisa lähedal, küla teadetetahvli juures
KELL 18.10 Assaku alevikus, Assaku ladude juures
KELL 18.30 Kurna küla, Kangrumäe teel
Kui kauplemine on edukas, on võimalik, et edaspidi hakkab kauplusauto käima ka kaks korda nädalas.

seda pakkus lasteaias töötav vanaema. Laps
haigestus samuti salmonelloosi.
Tervisekaitsetalituse teatel on salmonelloosi puhul lõplike põhjuste väljaselgitamine
keeruline, sest selleks ajaks, kui pöördutakse
arsti poole, ei ole nakatumist põhjustanud toitu enam alles.
Viimane suurem salmonelloosi haigestumine Eestis oli 2005. aasta aprillis, kui
Kose-Uuemõisa lasteaed-algkoolis haigestus 24 inimest.
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Cleanaway võlglaste nimekiri üha pikeneb
AS Cleanaway on tegelenud
vallas jäätmeveoga juba 8
kuud. Selle aja jooksul on
kasvanud järjest nende inimeste hulk, kes ei ole osutatud teenuste eest õigeaegselt
maksnud.
Jäätmeseadus hakkas Eestis kehtima 1. mail
2004. aastal ehk pea kaks kaks aastat tagasi.
Seadus pani kohalikele omavalitsustele kohustuse viia läbi korraldatud jäätmeveo konkurss
ja leida jäätmevedaja. Vastavalt seaduseandja
tahtele algatas Rae Vallavolikogu 2005.a. jaanuaris konkursi jäätmevedaja leidmiseks. Laekunud pakkumised avati 11. aprillil 2005 ja kinnitati võitjaks parima pakkumise teinud vedaja, suurim omataoline Eestis, AS Cleanaway.
Kuna niisugune konkurss oli esmakordne
ja puudus jäätmetekitajate/-valdajate register,
puudus ülevaade ka sellest, kellel olid eelnevalt lepingud vedajatega. Võidupakkumise teinule anti võimalus kuni 1.augustini sõlmida
lepinguid ja selgitada välja tulevaste klientide/partnerite aadressid, leppida kokku konteinerite suuruses, omandiküsimuses, nende kinnistul paiknemise osas. Vedaja sai vastavalt
lepingutele koostada oma logistilise plaani.

Cleanaway alustas prügivedu augustis
2005
1. augustil 2005 algas konkursi võitja poolt
reaalse teenuse pakkumine. Vallavalitsus teatas koheselt peale võitjaga lepingu sõlmimist
teistele prügiveoteenust pakkuvatele firmadele, et vastavalt jäätmeseadusele ei saa nemad
alates 2005. aasta augustikuust valla territooriumil oma teenust enam pakkuda.
Endast ja oma partneritest lugupidavad ettevõtted teavitasid sellest oma kliente ja seega
said need kliendid ka õigeaegselt muuta oma
lepingupartnerit. Vallalehes avaldati mitmeid
artikleid, milles põhjendati konkursi läbiviimise õiguslikke tagamaid ja konkursist tulenevat
koormuse vähenemist keskkonnale.

Seadus lubab arve esitada ka juhul, kui
pole sõlmitud lepingut
Jäätmeseaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud korraldatud jäätmeveopiirkonnas elav kodanik automaatselt
süsteemiga liitunuks loetud. Seega võib prügivedaja esitada kõikidele selles piirkonnas
elavatele jäätmetekitajatele automaatselt arve
vähemalt kõige väiksema mahuti peale kuus.
Vastavalt vallavalitsuse ja AS Cleanaway
kokkuleppele seda esialgu ei tehtud. Selle asemel püüti inimestega kontakti leida ja sõlmida lepingud. Alates 27. detsember 2005.a. esitati juba arved ka nendele, kellega ei oldud
suudetud lepinguni jõuda.

Teenus on soodsam ja keskkonnasõbralikum
Tänaseks on AS Cleanaway osutanud meie
valla territooriumil kehtestatud korraldatud
jäätmeveo piirkonnas teenust 8 kuud. Julgen
väita, et juurutamise raskused on ületatud:
1600st (koos suvilatega) sõlmitavast lepingust
on sõlmitud 1310. Seega võib vallavalitsuse
poolt vaadatuna tõdeda, et seaduseandja poolt
pandud kohustus on täidetud.
Kohustuse täitmisest on kindlasti kasu nii
valla elanikele individuaalselt kui keskkonnale üldse, sest nelja vedaja asemel ühe kasutamine teeb teenusehinna soodsamaks. Lisaks
teame ja võime igal hetkel kontrollida, kuhu
jäätmed viiakse. Saame olla kindlad, et meie
jäätmed jõuavad keskkonnale maksimaalselt
ohututesse jäätmekäitluskohtadesse – esialgu
Tallinna Jäätmete Sorteerimise tehasesse ja seejärel lõppladestamisele Tallinna Prügilasse.

Prügivedaja jaoks on probleemiks
võlgnike nimekiri
Põhiliseks mureks vedaja jaoks, nagu paljudes ärides, on võlglaste probleem. Esimese
kaheksa kuuga on tekkinud neid hulganisti.
Analüüsides võlglaste kohta esitatud infot näeme, et on niisuguseid, kes on võlgu 1-2 kuud,
kuid on ka neid, kes pole algusest peale teenuse eest maksnud. Kui esimesi võib nimetada hooletuteks või unustajateks, kelle elu eesmärk ei ole elada võlgu ja kes mingil hetkel
oma võlgnevuse likvideerivad, siis teised on
aga kindlasti pahatahtlikud võlglased.

Maksmata arved võivad tuua inkassofirma ja kohtutee
29. märtsil toimus vallamajas nõupidamine, kus arutleti antud teemadel ja jõuti järgmistele otsustele:
•
võlglaseid puudutavat infot hakatakse regulaarselt avaldama Rae Sõnumites.
Käesolevas lehes avaldatakse vaid nende füüsiliste ja juriidiliste isikute nimed, kes on üle
2 kuu võlgu (seisuga 28. märts 2006), sealjuures ei avaldata võla suurusi.
•
Järgmisest lehest alates lisatakse nimedele ka summad.
•
Kui avalik arvamus jätab võlglase
külmaks, siis lubatakse suurematele võlglastele katkestada vedu ja alustatakse valla keskkonnainspektori poolt väärteomenetlusi, mis
omakorda päädivad trahviga.
•
Cleanaway kaasab võlglastega tegelemisesse inkassofirmad, suuremate võlglaste
puhul otsitakse abi kohtult. Ei pea vist selgitama, et kohtusse mineku korral lisatakse suure
tõenäosusega võlasummale ka kohtukulud.
Vaatamata kokkulepitud kavale jäid koosolekul osalejad seisukohale, et probleem laheneb, kirjeldatud meetmeid pole vaja kasutada
ja tekkinud võlgnevused likvideeritakse juba
käesoleva lehe ilmumisejärgsel päeval.
Raivo Uukkivi

Alates eelmise aasta augustist koguvad vallas
jäätmeid just sellised - sinised, valgete kirjadega Cleanaway prügiautod.

Seisuga 28. märts 2006 on jäätmeveo
teenuse eest võlgu järgmised ettevõtted ja eraisikud. Tabelis on ära toodud nende nimed, kelle võlg on suurem kui kahe kuu teenusetasu.
AS Kalev
OÜ Lorasent
Tammiku 23 KÜ
Merlinor OÜ
Maipuu Märt
Kolodi Aleksandr
Ivanov Jüri
Ternel Liivi
Ventsel Valdek
Toomet Tiina
Jürgenson Peeter
Roots Anu
Pavlov Boriss
Lebedev Vladimir
Palling Tiit
Sizõhh Zoja
Põder Andres
Sirelbu Tõnu
Talvik Tõdu
Mahkvei Urmas
Koort Enn
Suurväli Sven
Pihlakas Raivo
Lõsõi Ivan
Davõdov Sergei
Juzuk Anatoli
Pukko Veiko
Jõgi Jaago
Kalme Ege
Aun Peeter
Bergmann Jüri
Kukk Raivo
Rinolle AS
Lehtmaa Valdur
Siil Külli
Travkina Valentina
Loitloo Mare
Jalakas Tõnis
Bogovski Gennadi
Gurevits Irina
Mast Uuve
Pung Merle
Koik Margus
Niinepuu Toivo
Linna Raigo
Vaaks Peeter
Aarik Aavo
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Express Post toob värsked
uudised kohvi kõrvale
Alates maikuust teevad ajalehtede Postimees
ja SL Õhtuleht varahommikuse kojukande
Express Posti lehekandjad. Firma on ajakirjanduse tellimuste vastuvõtmise ja kojukandega tegelenud juba aastast 1997 ning nüüd
peaksid ka Rae vallas värsked lehed jõudma postkasti hommikul kella 7-ks.
Varahommikune lehe kohaletoimetamine on
oma olemuselt natuke teistsugune protsess, kui
päevane kojukanne. Juba täna teeme ettevalmistusi kojukande ladusaks korraldamiseks,
kontrollime tellijate andmeid ja aadresse.
Palume lehetellijatel kindlasti oma postkastid korralikult märgistada - olgu selleks siis
korterinumber või maja number koos tänavanimega, juriidilistel isikutel firma nimi. Vastasel juhul ei saa me kindlustada posti õigeaegset ja korrektset kohalejõudmist. Kindlas-

ti palume kõigil lehetellijatel üle vaadata oma
postkasti lukustus – lahtine ja katkine postkast
on meeldiv ahvatlus varahommikustele pikanäpumeestele.
Iga uus asi tahab aga natuke harjumise ja
sissetöötamise aega. Öeldakse, et tegijal juhtub ja nii võib minna meilgi, et kõik ei laabu
kohe esimesest päevast täpselt nii nagu plaanitud. Palume juba ette lehetellijatelt vabandust, kui käivitamisel esineb tõrkeid. Lehe kiirel kohalejõudmisel mängivad rolli nii trükiprotsess, ilmastik, teed kui ka inimesed.
Igast ebakõlast ajalehe kättesaamisel palume meid koheselt teavitada meie klienditeeninduse telefonil 666 2534. Ainult koos saame asjad korda ja värsked lehe Teie hommikukohvi lauale.
Sven Suurraid
AS Express Posti peadirektor

Rae Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi Jüri lasteaia Tõruke
JUHATAJA leidmiseks.
Juhataja ülesandeks on kogu personali järjepideva arendustegevuse kaudu strateegiline juhtimine; personali juhtimine ja koostöö; õpikeskkonna kujundamine; laste
toetamine läbi õpetamise ning kasvatamise.

Nõudmised kandidaadile

•eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
•muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelpedagoogika kursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus
•vene keele oskus suhtlemistasandil
•arvuti kasutamise oskus
•kasuks tuleb eelnev juhtimiskogemus
Pakume
•palju huvitavat ja vastutusrikast tähtajalist (5 aastat) tööd
•koolitus- ja arenguvõimalusi
•häid töötingimusi

Avaldus koos elulookirjelduse, ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja visioon tulevasest tööst lasteasutuse juhina
palume esitada hiljemalt 15. maiks aadressil Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9,
Jüri alevik, 75301 Rae vald, Harjumaa. Lisainfo telefonil 51 006 40; 6056 740.
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Aprilli- ja maikuu
üritused
12. aprillil kell 18.00 Mälumäng Rae
Kultuurikeskuses
19. aprillil Rae Kultuurikeskuses Eesti rahvamajade juhatajate suurkogunemine. Tegemist on kinnise üritusega,
kus saavad sõna erinevate rahvamajade juhatajad üle Eesti, kes tutvustavad
oma tööd. Samuti räägitakse kultuuriministeeriumi, maavalitsuse ja linna/
valla poolsetest ootustest rahvamajadele. Suurkogunemise korraldajateks
on Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ning Rahvamajade juhatajate kursusel õppijad.
21. aprillil kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses Meeste tantsukontsert. Tantsivad
ainult mehed!
22. aprillil Jüris Kirikumõisa pargis
JÜRIPÄEV 2006.
5. mai Rae valla teatripäev

Kraana tegi kooliehitusel kevadise
kukerpalli
20. märtsil, kui lapsed nautisid koolivaheaega ning kalender lubas kevade
algust, juhtus Jüri Gümnaasiumi rekonstrueerimistööde tegijatel õnnelik
õnnetus. Möödakäijate pilgud jäid pidama kraanale, mille esiosa oli nii kõrgele tõusnud, et nokaots paistis kaugele üle koolimaja. Ehitajate sõnul oli esialgsetel andmetel tegemist elektroonikaveaga.
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Aprill on vallas kevadine heakorrakuu
Igakevadiseks traditsiooniks
muutunud ohtlike jäätmete
kogumisreid toimub 29. aprillil. Selle käigus peatud AS
MASP väikebuss väljakujunenud peatumispaikades:
10.00 - 10.30 MÕIGUS, Kanali tee garaažide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL, endise klubi ees;
15.00 - 15.30 URVASTES, endise sovhoosi
töökoja hoovis.
Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed; kasutatud akud; värvi-, liimi- ja lakijäätmed; lahustid, mürgid ja tõrjeained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed; raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja
akudega seadmed.
Kellel ei ole aga 29. aprillil aega või kellel tekivad hiljem ohtlikud jäätmed, siis neid
võetakse Rae valla elanikelt tasuta vastu ka
Jüris, Alexela tankla juures igal neljapäeval
16.30 - 19.30 ja laupäeval 11.00 - 14.00 ning
Vaida keskusehoone juures eelnevalt kokku
leppides telefonil 6035116, 56456749.

Vanale kodumasinale
tullakse järele maikuus
Rae vallale lähimad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (EES-jäätmete) kogumiskonteinerid paiknevad Tallinnas:.
* Paide 7, Taaskasutuskeskus, Kesklinn
(avatud E-R 11-19, L 11-16);
* Rummu tee 2, Pirita Selveri parklas (avatud K 15-18, L 9-12);
* Haaviku tn/Keskuse tn, Merivälja pood
(avatud T 15-18, P 12-15);
* Raudtee 60, Nõmme (avatud T 15-18, P
12-15);
* Tähetorni/Tihniku ristmik, Nõmme (ava-

tud R 15-18, L 9-12);
* Rahumäe tee 5a, Nõmme (avatud K 10
- 15, L 10 - 15);
* Ehitajate tee 27a, Mustamäe polikliiniku parkla, (avatud N 15-18, L 13-16);
* Mahtra 29, Lasnamäe (avatud K 15 -18,
L 9 - 12);
* Narva mnt 95, Lauluväljaku ülemine
parkla (avatud K 15-18, P 12-15).
Kuna kogumiskonteinerid on Rae
vallast üsna kaugel, siis tuleb Rae vald vastu
oma elanikele ja korraldab koostöös MTÜ-ga
EES-Ringlus (www.eesringlus.ee) mai alguses kogumisringi. Selle käigus tullakse Teie
vanale külmkapile, pesumasinale, elektripliidile, televiisorile, tolmuimejale, rösterile vms
koju järgi.
Kui Teil leidub kodus vanu kasutuskõlbmatuid kodumasinaid ja -elektroonikat, millest soovite vabaneda, siis andke sellest teada
Rae Vallavalitsusele hiljemalt 1. maiks 2006:
e-post: ege.kibuspuu@rae.ee, telefon nr 6056
781, 6056750 faks nr 6056 770 või postiaadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik. Registreerumisel andke teada järgmised andmed:
aadress, kus EES-jäätmed ära anda
soovite;
mis liiki (nt televiisor, külmkapp
jms) ja mitu kodumasinat ära anda soovite;
nimi ja kontakttelefon.
Kõigi registreerunutega võetakse mai alguses ühendust ja lepitakse kokku, millal asjadele järele tullakse.

Vanametalli viib tasuta ära Kuusakoski
Ka sellel aastal viib AS Kuusakoski tasuta
ära autovrakke ja muud vanametalli. Äraveo
tellimiseks tuleb registreerida aprillikuu jooksul Rae Vallavalitsuse telefonidel 605 67 81 või
605 67 50, e-post. ege.kibuspuu@rae.ee.

Vanad rehvid tuleb ise viia Tallinna
Prügilasse
Alates 1. jaanuarist 2006 kehtib tootjavastutus ka vanadele rehvidele ja seega on MTÜ-l
Eesti Rehviliit kohustus neid tasuta vastu võtta.
Harjumaal võetakse eraisikutelt korraga kuni 8
sõiduauto vanarehvi vastu Jõelähtme vallas
Rebala külas asuvas Tallinna prügilas (avatud ER 6-22, L-P 8-18) ja Tallinnas Rahumäe tee 5A
asuvas aia- ja pargijäätmete kompostimisväljakul (avatud K, L 10-15). Infot saab MTÜ Eesti
Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee

VA Vaheko võlglased
Seisuga 27. märts 2006 on VA Vahekole võlgu järgmised üürnikud,
kellelt ootame arvete õigeaegset tasumist:
1. Reino Agonen
2. Urmas Kask
3. Kersti Kurrusk
4. Meelis Luik

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jüri alevikus Võsa 15 asuvate prügikastide
ümbrus.
Foto Peeter Liinsoo

Külad ja koduümbrus korda!
Kevadiste heakorranädalate käigus saavad
küla- ja alevikuvanemad taotleda vallavalitsuselt toetust ühiste külade heakorraürituste korraldamiseks (teeääred, kraaviääred, keskuste korrastamine). Kindlasti ei ole antud üritus elanike
olmejäätmete äraviimiseks! Heakorrapäevade
läbiviimiseks tuleb esitada Rae Vallavalitsusele
taotlus, milles tuleb kirja panna läbiviimise aeg;
plaanitavate tööde kirjeldus; millist abi oleks
valla poolt vaja ja vastutav korraldaja. Taotluste
esitamise tähtaeg on 20. aprill 2006.
Lisaks kevadistele heakorraüritustele on
iga kinnistuomaniku hoolitseda oma kinnistu heakorra eest aastaringselt. Vastavalt Rae
valla heakorra eeskirjale on kinnistu omaniku
kohustus hoida korras kinnistu piires hoonete
fassaadid ja piirded ning haljastus.
Samuti tuleb korras hoida ka kinnistuga
piirneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub
kinnistu või ehitise piirist selle laiuselt sõidutee ääreni. Õigeaegselt tuleb kärpida puude ja
põõsaste oksi, mis ulatavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust ning niita muru.
Korras tuleb hoida ka prügikonteinerite
hoiukohad. Eriti käib see nõue korteriühistute kohta, kelle konteinerite ületäitumise kohta on tulnud vallavalitsusse mitmeid kaebusi.
Vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale
tuleb jäätmemahuteid tühjendada sagedusega,
mis väldib mahutite ületäitumise ning ümbruskonna reostuse.
Hoiame oma koduvalla puhtana!

Galina Sarnio
Mihhail Sergienko
Kadri Vakrõõm
Anneli Verbo
Eha Verbo
Aleksander Belov
Imbi Männamaa
Taivo Tiido
Terje Kukk

Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist
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Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse
2006/2007. õppeaastaks
Vastuvõtt I klassidesse
* Kogunemine lastele, kes soovivad alates 1. septembrist 2006 asuda õppima Jüri
Gümnaasiumi 1. klassi ja nende vanematele,
toimub 9. mail 2006 kell 18 kooli sööklas.
* Laste registreerimine 1. klassi alates 10.
maist 2006 tööpäeviti kell 10-16 kooli kantseleis.
* I klassi võetakse lapsed, kes saavad
jooksva aasta 1. oktoobriks 7- aastaseks.
Vanema avaldusega võib kooli astuda laps,
kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6aastaseks.
* Lapse esimesse klassi astumiseks esitab
lapsevanem (seaduslik esindaja) hiljemalt
1.septembriks järgmised dokumendid:
lapsevanema avaldus;
lapse isikut tõendava dokumendi või
sünnitunnistuse originaal (koopia kinnitatakse kohapeal originaali järgi);
lapse tervisekaart;
lapse foto 3x4 cm;
avalduse esitaja isikut tõendav dokument (koopia kinnitatakse kohapeal originaali järgi)

Vastuvõtt X klassidesse
* 2006/2007. õppeaastal moodustatakse
Jüri Gümnaasiumis kaks 10. klassi.
Gümnaasiumisse vastuvõtmisel ja klassidevaheliste õpperühmade moodustamisel arvestatakse 9. klassi hindeid, ainetestide tulemusi ja õpilaste soove.
* 10. klassi võetakse vastu ilma sisseastumiskatseteta Jüri Gümnaasiumi 9. klasside õpilased, kellel on I, II ja III veerandi kokkuvõtvad hinded head ja väga head.

* Ülejäänud gümnaasiumisse astuda soovijad sooritavad 18.aprillil 2006 kell 14.00
komplekstesti matemaatikast, eesti ja inglise
keelest (3 x 45 minutit).
Testil osalemiseks registreeruda kuni
13.aprillini aadressil kool@jyri.edu.ee.
Eesti keeles tuleb kirjutada lühiessee, matemaatikas lahendada 10 eriliigilist ülesannet,
inglise keeles on keelestruktuuride test valikvastustega. Iga osa täitmiseks on õpilasel üks
õppetund, testi kogupikkus on kolm õppetundi, kusjuures iga osa järel on paus vähemalt
10 minutit. Testile registreeritakse pildiga dokumendi alusel.
* Testi tulemused ja vastuvõetud õpilased avalikustatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel 30. aprilliks 2006.
* Dokumentide vastuvõtmine gümnaasiumisse toimub 19.juunil 2006 kell 11.00.
Kümnendasse klassi astumiseks esitab õpilane järgmised dokumendid:
vormikohane kirjalik avaldus;
isikuttõendava dokumendi või sünnitunnistuse originaal (koopia kinnitatakse kohapeal originaali järgi);
põhihariduse (9.klassi) või sellele
vastava välisriigi haridustaseme omandamist
tõendav dokument koos hinnetelehega (koopia kinnitatakse kohapeal originaali järgi);
tervisekaart;
2 fotot 3x4 cm;
kui avalduse esitab õpilase seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendav dokument (koopia kinnitatakse kohapeal originaali järgi).
Maria Tiro
Jüri Gümnaasiumi direktor

1. mail tuleb fikseerida
elektriarvesti näidud
AS ELVESO elektritarbijad peavad seoses
uue elektrihinna kehtima hakkamisega fikseerida kõik elektriarvestite näidud
01.05.2006 seisuga ja edastama need hiljemalt 3. maiks 2006 telefonil 603 1480, faksil 603 1481, e-postiga arvestid@elveso.
ee või otse kontorisse Jüris, Ehituse tn 9.
Samadele kontaktandmetele saab kuni 20. maini jätta teateid ka valitud hinnapakettide kohta. Klientidele, kes ei esita
ise soovi hinnapaketi valikuks, vahetab
AS ELVESO praeguse hinnapaketi uue
sarnase hinnapaketi vastu. Uute hinnapa-
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kettide tutvustus ilmus veebruarikuu vallalehes, samuti on kogu info olemas valla kodulehel aadressiga www.rae.ee.
Täiendav info telefonidel: 603 1497
Arvo Neimar ja 603 1490 Kaido Vainult.
AS ELVESO
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Vastavalt “Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33
lõike 1 punktil 2 ja § 35 lõikele 2 algatas
Rae Vallavalitsus 21. märtsi 2006 korraldusega nr 324 Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise.
Rae vallas paikneva Jüri aleviku ning sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu eesmärk on määrata
Jüri aleviku ja selle naaberalade arengu põhisuunad ja tingimused, koostada majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste ning keskkonnale avaldavate mõjude hindamine ning selle
alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise
arengu tingimuste määramine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise otsusega saab tutvuda tööpäeviti
Rae Vallavalitsuses (Aruküla tee 9, Jüri alevik). Kontaktisik: Ege Kibuspuu 6056 781.

EELNÕU
KORRALDUS
Jüri
21. märts 2006 nr 324
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Lähtudes “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33 lõike 1
punktist 2, § 35 lõigetest 2, 5 ja 6 ja Rae Vallavolikogu 08. märtsi 2005 otsusest nr 375 “Rae
valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu algatamine”, Rae Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Algatada Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
2. Avaldada käesolev korraldus 14 päeva jooksul Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes Rae
Sõnumid.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva korralduse peale võib esitada
Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
Raivo Uukkivi
Vallavanem
Tiit Eenmaa
Vallasekretär
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Rae Vallavalitsus kuulutab välja laulukonkursi
Konkursi eesmärgiks on leida Rae vallale oma laul. Konkursil võivad osaleda kõik
laululoojad. Iga autor võib esitada kuni 2 laulu.
Nõuded laulule
• Laulu tekst peab olema Rae valla teemaline ning eesti keeles, meloodia lihtne ja
meeldejääv.
• Laulu kestus 2-4 minutit
• Nooditekst koos sõnadega peab olema kirjutatud noodipaberile loetavalt või vormistatud arvutil
• Laulu peab esitama ka helikandjal: plaadil, kassetil või MP3 formaadis (võib olla
amatöörsalvestus)
• Laul ei tohi olla varem avalikult esitatud
Konkursil osalemise kord
Konkursitöö(d) tuleb tuua kinnises ümbrikus märgusõnaga ”Oma laul” Rae Vallavalitsusse või saata postiga aadressil Aruküla tee 9, Jüri 75301. Konkursilaulu noodile
ei tohi olla kirjutatud muusika ega teksti autorite nimesid. Konkursitööle tuleb lisada
eraldi ümbrik järgmiste andmetega: konkursitöö pealkiri; autorite ees- ja perekonnanimed, kontaktandmed. Konkursitööde viimane postitamise või kohaletoomise kuupäev
on 19. mai 2006
Konkursi läbiviimine
Konkursile laekunud laule hindab 7-liikmeline žürii koosseisus Raivo Uukkivi, Veigo
Gutmann, Reet Raudkepp, Rutt Ridbeck, Jüri Rent, Emil Oja ja Antti Kammiste.
Zürii otsuse alusel antakse välja kolm preemiat
I koht 5000.II koht 3000.III koht 1000.Žüriil on õigus jätta auhinnalised kohad välja andmata.

Otsin
lapsehoidjat
AS Express Post on 1997.a tegutsev Eesti Meedia ja Ekspress
Grupi tütarettevõte, mis kannab
koju kõiki Eesti suurimaid ajalehti ja ajakirju.

Seoses kandeala laienemisega alates maikuust pakume
Rae vallas tööd

LEHEKANDJATELE
(jalgsi ja autoga)
Kui Sa
• oled aktiivne ja liikuv
• armastad vara tõusta
• vajad osalise ajaga tööd
• vajad lisateenimise võimalust
Siis pakume Sulle
• põhipalka 42.- krooni tund
+ reklaamikande tasud
• tööaega varahommikul kell
5.00 kuni 6.45
• töövahendeid ja tööriideid
• auto kasutamisel kompen
seerime kulud
Võta ühendust aadressil
Maakri 23A, Tallinn või
tööpäevadel kell 9.00–16.30
telefonil 666 2500
www.tellimine.ee

5-kuusele ja
4-aastasele lapsele
Rae külas kaheks
päevaks nädalas.
Tel. 56 201 201

Haagise rent,
4 rattaga, piduritega, kandevõime 2,1 t, kasti pikkus ja
laius 3x1,8m, küljed eemaldatavad. Vajadusel olemas ka
kate, rihmad ja kaldtee.
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„Tehniline abi T11 Tallinna
ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmine
Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistus teatab, et on heaks kiitnud
„Tehniline abi T11 Tallinna ringtee ja T8
Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” eelprojekti keskkonnamõju hindamise programmi. Projekti eesmärkideks on
T11 Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee ümberehituse ettevalmistamine (arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi ning teede vastavusse viimiseks EL-i standardite ja normidega); liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine; ummikute ja teekasutajate kulude vähendamine ning EÜ poliitika teostamine, eriti transpordi ja üleeuroopaliste
võrkude arendamisel.
Projekti raames koostatakse Tallinna ringteele, Tallinn-Paldiski maanteele eelprojektid.
Eelprojektid arvestavad vajadusega tulevikus
laiendada maanteed neljarealisteks ja rajada
eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed ja
samuti kergliiklusteed (jalgratturitele ja jalakäijatele).
Eelprojekti valmides koostatakse detailne tehniline projekt valitud lõikudele. Sama
projekti raames koostatakse ka eelprojekt plaanitavale Keila ringteele.
Arendajaks ja otsustajaks on Maanteeamet
(Pärnu mnt. 463a, Tallinn; kontaktisik Andres Brakmann, tel:6119357), keskkonnamõju
hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko
(Raekoja plats 8, Tartu; vastutav täitja keskkonnaekspert Juhan Ruut, tel:5516423, litsentsi nr. KMH-0070). Keskkonnamõju hindamise programmi ja programmi heakskiitmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Harjumaa keskkonnateenistuses Tallinnas, Viljandi mnt. 16 (kontaktisik Ly Jalakas,
tel:6722495).

Uus puitmaterjalide kauplus-ladu Tallinna piiril, Tartu mnt.
ääres otsib

4h 150kr, 12h 200kr,
24h 400kr.

laomeestõstukijuhti.

OÜ BOWMAN ARENDUS
Tel. 58181381

Info tel. 6035440,
5017990. www.puit.ee
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Vaidasoo kraater üllatab taas
Möödunud aasta novembris leitud meteoriidikraatri uurimisele said Geoloogia Seltsi teadurid asuda
alles märtsis, sest oodati
külmasid, et soo pind kannaks puurimisagregaati.
Nii saigi agregaat tööasendisse 9. märtsi õhtuks.
Peeter Böckler

Kui puurimisega jõuti 15
meetrini, siis oli läbitud juba rohkem kui meeter pragunenud paasi ning kutsuti
kohale geoloogid. Tööde
üldjuht, vanemteadur Kalle
Suuroja esimene reaktsioon
proovikehade juurde jõudes, oli: “Seda meil oligi vaja tõestada!”

Selleks, et saaks puurida arvestusliku sügavuseni (geoloogide arvates 30 meetrit, sest ca 20 meetri sügavusel peaks nende andmetel selles kohas olema paekihi algus ning kui see paekiht on
pragunenud, siis on tegemist väga tugeva löögi või plahvatusega), on vaja vastav kogus puurivardaid ja manteltorusid.

Jüri Tammiku elamupiirkonnas
on parem joogivesi
Alates 5. jaanuarist 2006 on Jüri aleviku Tammiku piirkonna elanikud varustatud joogiveega, mille kvaliteeditase vastab sotsiaalministri määrusele nr. 82 Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid.
Piirkonna elanikud on märganud, et vesi
enam ei haise puurkaevuvees ordoviitsiumkambriumi põhjavee kihistule omase väävelvesiniku järgi ja kraanikauss ei ole enam roostene. Samuti on joogiveel parem maitse suurema vees lahustunud hapniku tõttu.
Aaviku veetöötlusjaama ehitus on osa programmist, mis on seotud Rae valla elanike varustamisega kvaliteetsema joogiveega. Põrguvälja tee tööstuspiirkond varustatakse tänasel
päeval puurkaevuveega. Perspektiivis plaanitakse lahendada tööstuspiirkonna veevarustus
Tallinna pinnavee baasil. Kahjuks ei olnud tehniliselt võimalik Aaviku veetöötlusjaamas puhastatud parema kvaliteediga joogivett anda
Aruküla tee äärsetele elamutele. See võimalus
tekib siis, kui rahastatakse aastaid ootav Aruküla tee ja Tammiku tee elamuid varustav vee
ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt.

Aaviku veetöötlusjaama tutvustus
Selle veetöötlusjaama veega varustamine
toimub Aaviku ja Aroni puurkaevude baasil.
Nende puurkaevude vesi vajab töötlemist
raua ärastamiseks ja gaaside eraldamiseks.
Tehnoloogia näeb ette vee survevaba
aereerimist ning sellele järgnevat filtreerimist
survefiltris.
Mõlema puurkaevu tööd juhivad sagedus-

muundurid. Puurkaevude vesi aereeritakse aeratsioonimahutis, kus toimub kahevalentse
raua oksüdatsioon kolmevalentseks. Samas
toimub ka gaaside eraldumine - CO2 ja väävelvesiniku eraldumine veest ja vee stabiliseerumine. Kolmevalentne raud filtreeritakse survefiltris. Filtri pesu toimub vastavalt etteantud programmile - öisel ajal.
Veetöötlusjaamas on kaks puhta vee mahutit kokku 300 m³, millega tagatakse ka tuletõrjevee minimaalne kogus. Puhta vee mahutitest juhitakse vesi ultraviolett sterilisaatorisse, kus UV kiirte läbitungimisel veest hävivad bakterid, mikroorganismid ja viirused. Vee
andmine Jüri aleviku Tammiku piirkonna veetorustikku toimub sagedusmuunduritega juhitavate pumpadega, rõhuga 4,0 bar. Veetöötlusjaama töös vea ilmnemisel teavitatakse sellest
SMSi teel valvetöötajat.
14. märtsil võetud veeproovis oli rauasisaldus jaamast väljuvas vees 25 mikrogrammi liitri kohta s.t. 8 korda alla piirnormi.
Seoses intensiivse kinnisvaraarendusega
Tammiku piirkonnas on Aaviku veetöötlusjaama varustamiseks toorveega vajalik rajada lisapuurkaev Ristiku elamupiirkonna lähedusse.
Perspektiivis on plaanis rajada uus veetöötlusjaam Aruküla tee äärde Alajaama puurkaevpumpla piirkonda. Jüri aleviku kiriku piirkonna
joogivee kvaliteedi parandamiseks on plaanis
ehitada veetöötlusjaam Betooni pumplasse.
Karl Jätsa
AS ELVESO vee ja heitvee teenistuse juht

Rae koolimajas on loeng
Lehmja muinasasulast
Teisipäeval, 18. aprillil algusega 19.30 räägib Vaskjala külas Rae koolimajas
Ajaloo Instituudi teadur Ain
Lavi Lehmja muinasasulast läbi aegade.

Osalejatel palun registreeruda telefonil 56 22 96 86, epostiga eli@rae.ee või
Rae valla sekretäri telefoninumbril 60 56 750.
Sissepääs prii.

7-kuune rõõmus
tüdruk otsib

hoidjat
viiel päeval nädalas u.
5 tundi päevas. Elame Peetri külas.
Tel. 52 01 116, Kertu
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AS Kalev rajab Jüri tehase juurde heitvee eelpuhasti
Mullu septembris Rae valla ja maiustustetootja
AS-i Kalev vahel puhkenud heitveetüli on saamas lahendust, kuna Kalev Real Estate Company
(Kalev REC) nõukogu võttis vastu otsuse tehase juurde heitvee eelpuhasti rajamiseks.
«Rae vald on ettevõtjale väljastanud selleks juba ka projekteerimistingimused, hetkel
on käimas eelprojekteerimine. Projekti valmimise järgselt esitatakse see vallale ehitusloataotlemiseks,» ütles AS-i Kalev REC juhatuse liige Peeter Lillestik BNS-ile.
Eelpuhasti koguinvesteeringu suurus sõltub Lillestiku sõnul lõplikust projektist ning

seadmetest ja see võib ulatuda kuni 5,2 miljoni kroonini.
Eelpuhasti hakkab tulevikus puhastama
AS-i Kalev Põrguvälja tehase ja AS-i Kalev
REC poolt arendatud kruntide heitvett enne
selle suunamist kohalikku ühiskanalisatsiooni. «See toob osalist leevendust Jüri asula reoveepuhastile,» lisas Lillestik.
Valla ja magusatootja heitveetüli sai alguse eelmise aasta septembris, mil vald saatis
Kalevi juht Oliver Kruudale avaliku kirja, kus
märkis, et ettevõte on alates aasta algusest ühepoolselt peatanud valla vee-ettevõttele kana-

lisatsiooniarvete tasumise.
Kalev teatas seepeale, et ei ole nõus maksma valla kommunaalettevõtte Elveso nõutud
põhjendamatult suuri heitvee kanaliseerimistasusid ning heitis ette vee-ettevõttele ette monopoolse staatuse kasutamist. Tüli tipnes sellega, et Kalev esitas vee-ettevõtja vastu hagi
Harju maakohtule, Elveso omakorda pöördus
taotlusega Harjumaa keskkonnateenistuse poole, et uurida maiustustetootja põhjustatavat
reostust.
BNS

Investeeringutoetused ettevõtjatele
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus tahab jätkuvalt ka
2006. aastal olla heaks partneriks erasektorile, informeerides Harjumaa ettevõtjaid toetusvõimalustest ning pakkudes riigi poolt finantseeritud
tasuta nõustamisteenust ja abi
taotluste kokkupanemisel.
Erinevate küsitluste alusel on Eestis ettevõtjate üheks suurimaks probleemiks vananenud
ja vähetootlik tehnoloogia, mis mõjutab oluliselt meie ettevõtjate konkurentsivõimet. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhataja Alar
Kolgi sõnul on lootust, et järgnevatel EL eelarveaastatel (2007- 2013) hakkavad ka meie
ettevõtjad toetust saama uutesse seadmetesse
investeerimiseks.
Otseinvesteeringuteks oma ettevõtte arendamiseks on käesoleval aastal võimalik toetust saada vaid alustavate ettevõtjate stardiabina ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamiseks (see on mõeldud esmajoones tööstusettevõtetele kaasaegse infrastruktuuri rajamiseks).

Algaja ettevõtja – küsi stardiabi!

Infrastruktuuri toetus

2006. aastal on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium stardiabiks eraldanud
28 miljonit krooni. Sel aastal esitatud taotlustest on aasta esimese kahe kuuga on jagatud
välja umbes 2 miljonit krooni ja rahastatud 15
projekti (neist 3 Harjumaalt). Otsustades eelneva järgi peab teoreetiliselt stardiabiks raha
jaguma aasta lõpuni.

Samuti ootame konsultatsioonile Harjumaa ettevõtjaid, kes on huvitatud toetuse taotlemisest ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetuse programmist. Infrastruktuuri toetuse minimaalne suurus sel aastal on 100 000
krooni, maksimaalne 2,5 miljonit krooni. Rae
valla ettevõtjad saavad taotleda toetust kuni
25% projekti abikõlblikest kuludest.
Sel aastal on tulemas veel 2 vooru, nende
tähtajad on 30. juuni ja 15. september. Üldse
jagatakse kolmes voorus kokku välja 81,8 miljonit krooni. Võimaluse korral ärge jätke taotluse esitamist viimasesse vooru - eelnevate
aastate kogemused näitavad, et konkurents
taotlejate vahel on seal kõige suurem.
Toetuse taotlemisel on oluline korrektse
projektdokumentatsiooni koostamine, ehitusloa saamine ning samuti tuleb hankida eelarve
koostamiseks vajalikud hinnapakkumised. Kõik
kavandatud tegevused, mis kuuluvad projekti
eelarvesse, peavad olema kaetud projektdokumentatsiooniga, mille põhjal on ka väljastatud
kohaliku omavalitsuse poolt ehitusluba.
Konsultatsiooniaja saate kokku leppida telefonil 6566 522, täiendav info www.hedc.ee

Harjumaalane, kui:

•

Sul on plaanis alustada ettevõtlusega
või oled registreerinud oma ettevõtte mitte
kauem kui 12 kuud tagasi,
Sinu tegevusala ettevõtjana on seotud
tootmise (v.a. põllumajandus) või teenuste osutamisega,
Sa vajad investeeringute tegemiseks
starditoetust,

•

•

siis tule Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse, kus:
anname nõu, kas kuulute stardiabi saajate sihtgruppi,
abistame äriplaani koostamisel,
aitame stardiabi taotluse esitamiseks vajalike dokumentide paketi komplekteerida.

•
•
•

Reet Randla
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant
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Ettevõtja, tule ja näita ennast!
2006. aastal on Rae vallal kaks olulist sündmust – 140 aastat möödub valla asutamisest ning 15 aastat valla taasloomisest.

Seoses sellega on plaanis mitmed ettevõtmised, kus on
ettevõtjate kaasalöömine eriti teretulnud.
Ettevalmistamisel on Rae valla uued kaardid: välikaardid
paigaldatakse asulate sissesõiduteede äärde ning voldikkaardid
peaksid olema heaks teejuhiks kõigile, kes Rae valda tulevad.
Rae vallavalitsus pakub ettevõtjatele soodsat võimalust
osaleda ka juubeliaasta raamatu väljaandmisel. Rae valla tegemisi kirjeldavas raamatus on võimalik osta pinda enda
tutvustamiseks.
Kaartide puhul on võimalus, et firma asukoht tuuakse
sellel eraldi välja. Asulakaardi kõrval on spetsiaalne koht ettevõtetele, kes soovivad sinna panna oma logo, kontaktandmed või lühitutvustuse oma tegevusalade kohta.
Ettevõtjatel, kel on soov juubeliaastal end ka tegudes Rae vallaga siduda, palume ühendust võtta vallavalitsuse pressiesindaja Merike
Mikk´uga e-posti aadressil merike.mikk@rae.ee.

Ettevõtluse areng Rae vallas
1. märtsi 2006. aasta seisuga on Rae vallas 42 aktsiaseltsi, 446 osaühingut, 137 mittetulundusühingut, 4 täisühingut ja 2 usaldusühingut.
Aktsiaseltse ja ühinguid on meie vallas loodud viimase 16 aasta jooksul järgmiselt:

Aktsiaseltsid

Osaühin- MittetulundusTäisühingud
gud
ühingud

1991 ja varem 6

14

1992

4

11

0

1993

9

24

10

1

1994

5

5

3

1

1995

4

6

11

1

1996

1

12

8

1997

4

23

16

1998

4

21

9

1999

1

24

9

2000

2

22

17

2001

0

39

11

2002

0

31

11

2003

0

47

12

2004

1

75

3

2005

1

80

9

2006

0

12

0

Usaldusühingud

8

1
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Majandustegevuse
register ootab
ettevõtjate kinnitusi
Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuse registris, peab igal aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta.
Seda saab teha ka ettevõtja ise elektrooniliselt. Ettevõtja esindusõigust
omav isik peab omama ID-kaarti ja
kaardilugejat. Sisenedes kaardiga X-tee
keskkonda ja valides sealt x-tee teenused ettevõtjale, tuvastatakse ettevõtja
esindusõigus.
Kui registreeringu õigsus on kinnitamata, antakse sellest ettevõtjale teada
ning registreeringu teinud asutus peatab
15 päeva jooksul ettevõtja registreeringu. Ettevõtja poolt registreeringu õigsuse kinnitamise korral taastatakse registreering viie tööpäeva jooksul kinnituse
saamisest alates. Registreeringu õigsuse
kinnituse mitteesitamisel kustutatakse
registreering kuue kuu jooksul alates selle peatamisest.
Registreeringu tegemine registrisse on seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse pädevuses. Kohalik omavalitsus saab teha viit tüüpi registreeringuid: tegutsemiseks jaekaubanduse,
hulgikaubanduse, toitlustamise ja teeninduse tegevusalal ning kaubanduse
korraldajana. Ülejäänud tegevusaladel
tegutsemiseks registreeringute tegemine on eriseaduste (nt. alkoholiseadus,
tubakaseadus, väärismetalltoodete seadus) alusel antud teiste riigiasutuste
pädevusse. Alates 1. jaanuarist 2006
peavad majandustegevuse registrisse
olema kantud ka tööturuteenuste osutajad.
Registreeringu tegemiseks või muutmiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluste blanketid
ning juhendid nende täitmiseks on kättesaadavad registri veebilehel http://mtr.
mkm.ee/default.aspx?s=vormid.
Registreeringu muutmise, peatamise, kustutamise ning õigsuse kinnitamise eest riigilõivu tasuma ei pea.
Täiendavat infot on võimalik saada telefonil 6056756.

1
1

Harjumaal on kokku ligi 8000 ettevõtjat ning nende arv ja seega ettevõtlusaktiivsus kasvab pidevalt. Omavalitsuste lõikes on kõige rohkem registreeritud ettevõtjaid Viimsi vallas ja Maardu
linnas. Enim on äriregistrisse kantud hulgi- ja jaemüügiga tegelevaid ettevõtjaid.

Majandustegevuse
register asub internetis
aadressil
http://mtr.mkm.ee/
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Vallavalitsus tahab korteriühistute
esimeestega koostööd teha
2. märtsil toimus Rae Kultuurikeskuse uues kohvikus kohtumine korteriühistute esindajatega. Kutsutud oli kokku 71
kortermaja esindajad, kohale
jõudis 35. Osalejate arv oli
kokku 21, kuid kohal olid ka
haldajad, kes esindasid mitut
maja (Väljaku, Tiigi, Lagedi).
Kui eelmisel aastal toimusid kohtumised erinevate piirkondade KÜ-de esindajatega, siis
seal oli olemas üldine arusaam, et on olemas
huvi ühistegevuse suhtes. Eeskujuks on juba
toimiv koostöö vallavalitsuse ja külavanemate vahel.
Kuna suurem osa valla 8535-st elanikust
elavad siiski alevikes (+ Peetri küla) ehk tihedalt asustatud aladel ja nendele aladel on kõige suurem elanike kontsentratsioon tänu kortermajadele, siis siit ka valla loogiline soov
saavutada nendega tihedam kontakt.
Vallas on Korteriühistute Liidu teadmisel
55 KÜ-d, kuid tegelikult on kortermaju juba üle
70, sest ainuüksi Jüris on lisandunud Väljaku
(3), Tiigi (6), Võsa (3), Aruküla tee 4 majad.
Lisaks valmib mitu kortermaja Peetri külas.
Kohtumise kava nägi ette valla tutvustamise, eelmise aasta tegevuste ülevaate ja tänavuste tegevusplaanide tutvustamise. Põhilise punktina oli päevakorras koostöö võimalused ja vajadus selle järele. Koosolekul osalesid ka Elveso, Vaheko ja Falcki esindajad.
Arutelu tõi välja mitmeid ühesuguseid
teemasid (koolitus, vallalt või pankadelt abi/
laenude taotlemine, suhtlemine erinevate
muude institutsioonidega), mille lahendamine koos oleks kindlasti efektiivsem. Samas mööndi, et kui mingi ühine organisatsioon luua, siis eeldab see entusiastlikku vedajat. Sellised seisukohad koorusid välja ka
professionaalsete haldajate, Tiit Tederi ja
Endel Namsingu sõnavõttudest. Kindlasti
peab soov sellise katusorganisatsiooni loo-

Vallavalitsuse ja korteriühistute esimeeste kohtumisele tuli 21 inimest, kes esindasid ühtekokku 35-te erinevat kortermaja.

miseks tulema korteriühistutelt, vald ei saa
seda kellelegi peale suruda.
Arutelu lõpuks otsustati, et koostöö küsimuses tullakse uuesti kokku aprilli alguses, et
selleks ajaks on suudetud läbi rääkida oma
korteriühistutega, sest ükskõik millise organisatsiooniga liitumise küsimuse saab otsustada
siiski iga KÜ üldkoosolek.
Küsimuste voorus oli ettearvatavalt suuremaks probleemiks soojatootmine, selle hind ja selle kompenseerimine. Vallavalitsus on arvamusel,
et see kohtumine oli vajalik ja sellega astuti suur
samm edasi selle poole, et koostöö vallavalitsuse
ja korteriühistute vahel hakkab toimima.
Aprilli algul toimunud kohtumisel osalesid ka Express Posti esindaja, kes rääkis postiveost ning Cleanaway esindaja, kes võttis sõna jäätmeveo võlgade teemadel.
Raivo Uukkivi
vallavanem

AS ELVESO juht Toomas Heinaru (vasakul)
ja vallavanem Raivo Uukkivi (paremal) vastasid kohapeal kõigile vallaelu puudutavatele küsimustele.

Volikogu tegeles kütte-, vee- ja
kanalisatsiooniteemadega

OÜ Balti Bussiremont

21. märtsi volikogu istungi päevakord tõotas
tuliseid vaidlusi ja pikka istungit, arutelule oli
pandud 25 küsimust. Tavapäraste detailplaneeringute algatamise-kehtestamise ja katastriüksuste jagamiste kõrval ootasid otsuste tegemist ka küsimused, mis puudutavad pea igat
vallaelanikku.
Nii võetigi vastu otsused, mis puudutavad
valla põhimääruse muutmist, kaugkütte kompensatsiooni maksmist, vee- ja kanalisatsiooni

luksepp-keevitajale,
autoelektrikule.

õigusaktide ajakohastamist, pedagoogide tasustamise põhimõtted ja valla lisaeelarve kinnitamist. Olulisemate määruste täistekstid on vallalehes ära toodud.
Istungi algul esitas vallavanem volikogule
ka lühiülevaate päevapoliitilistest sündmustest,
teemadeks oli nii Tõrukese lasteaias olnud salmonelloosipuhang, telesaates Võsareporter eetrisolnud lõik kui ka gümnaasiumi rekonstrueerimistöödel juhtunud kraana viltuvajumine.

Pakume tööd

Palk mehe vääriline.
Väljaõpe Saksamaal ja
Rootsis. Tasuta lõuna.
Info: 56 257 024
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Detailplaneeringu avalik väljapanek
Rae Vallavalitsus teatab järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 03.
aprillist kuni 17. aprillini 2006:
Pajupea küla Estna kinnistu
Detailplaneeringuga nähakse ette Estna kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning jagamine pereelamukruntideks. Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval Rae
vallamaja II korruse fuajees, Jüri alevik, Aruküla tee 9. Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 17. aprilliks kella 17.00 või
e-posti aadressil info@rae.ee

•

Rae Vallavalitsus teatab järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 04.
aprillist kuni 18. aprillini 2006:
Lehmja küla Põrguvälja, Kalevi ja Taevavärava teede tootmispiirkond
Detailplaneeringuga nähakse ette Põrguvälja, Kalevi ja
Taevavärava teede tootmispiirkonna ümberkruntimine ning
kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine.
Detailplaneeringuga saab tutvuda igal tööpäeval Rae vallamaja II korruse fuajees, Jüri alevik, Aruküla tee 9. Märkused ja
ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada Rae Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 18. aprilliks kella 17.00 või e-posti
aadressil info@rae.ee

•
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Iris (5 a. ja 9
kuud)
ja Marie
(9 kuud)
otsivad

paariks päevaks või õhtuks
nädalas hoolitsevat, sõbralikku ja mänguhimulist

hoidjatädi
Rae külla.
Palume võtta ühendust e-posti
teel monika.pensa@mail.ee või
helistada 52 54 092.

Info detailplaneeringute kohta
Rae Vallavalitsus teatab järgmiste detailplaneeringute algatamisest:
Peetri küla Leerimäe kinnistu detail•
planeering
Algatatud Rae Vallavalitsuse 14. märtsi
2006 korraldusega nr 316
Patika küla Vana - Uustalu kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi
2006 otsusega nr 92
Järveküla küla Karukella kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi
2006 otsusega nr 93
Pajupea küla Varssavi kinnistu detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi
2006 otsusega nr 94
Järveküla küla Sepa elamukvartali ja
lähiala detailplaneering
Algatatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi
2006 otsusega nr 91

•
•
•

•

Kehtestatud on järgmised detailplaneeringud:
Peetri küla Roosaare tee piirkonna de•
tailplaneering

Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 28. veebruari 2006 korraldusega nr 230. Detailplaneeringuga on kavandatud 8 elamumaa sihtotstarbega krunti korterelamute rajamiseks, 92 väikeelamumaa sihtotstarbega krunti üksikelamute ehitamiseks, 1 ärimaa sihtotstarbega
krunt, 8 elamumaa sihtotstarbega krunti elamukvartali teede ja haljastuse rajamiseks, 3
üldmaa sihtotstarbega krunti haljasalade ja
mänguväljakute rajamiseks ning 5 liiklusmaa
sihtotstarbega krunti. Planeeritava kinnistu
suurus on 8,4 ha.
Vaskjala küla Nurga kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 otsusega nr 95. Detailplaneeringuga
on kavandatud elamumaa sihtotstarbega krunt
kuni kahe 3-4 boksilise ridaelamu ehitamiseks.
Planeeritava kinnistu suurus on 4572 m².
Järveküla küla Otsa 10 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 otsusega nr 96. Detailplaneeringuga
on kavandatud 5 elamumaa sihtotstarbega üksikelamukrunti, 3 elamumaa sihtotstarbega
kaksikelamukrunti, 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt ja 6 transpordimaakrunti. Planeeritava ala suurus on 1,59 ha.
Järveküla küla Otsa 2 kinnistu detail-

•

•

•

planeering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi
2006 otsusega nr 97. Detailplaneeringuga on kavandatud 39 elamumaa sihtotstarbega üksikelamukrunti, 5 elamumaa sihtotstarbega kaksikelamukrunti, 2 elamumaa sihtotstarbega ridaelamu
krunti, 2 tootmismaa sihtotstarbega krunti alajaamade rajamiseks, 2 transpordimaakrunti ja 6
ühiskondlikult kasutatavat haljastatavat krunti.
Planeeritava ala suurus on 13,63 ha.
Järveküla küla ja Kurna küla Katku- Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneering
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 otsusega nr 98. Detailplaneeringuga
on kavandatud 125 elamumaa sihtotstarbega
üksik – ja kaksikelamu krunti, 35 elamumaa
sihtotstarbega ridaelamu krunti, 3 ärimaa sihtotstarbega krunti, 2 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti lasteaia ja spordirajatiste ehitamiseks, tootmismaa sihtotstarbega krundid, transpordimaa sihtotstarbega krundid ja sotsiaalmaa sihtotstarbega ühiskondlikult kasutatavad
krundid parkide, haljastatud puhkealade ja laste mänguväljakute rajamiseks. Planeeritava
ala suurus on 79,7 ha.
Kehtetuks tunnistati Rae küla Vahesoo - 2
kinnistu detailplaneering, selle aluseks on Rae
Vallavolikogu 21. märtsi 2006 otsus nr 90.

•
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Kaugkütte soojusenergiakulude kompenseerimise kalkulatsioon
Jüri

21. märts 2006 nr 13

«Kodutarbijatele kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks ettenähtud
vahenditest hüvitise eraldamise ja kasutamise kord ning tingimused 2006.
aastaks» kehtestamine
Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 42 lõike 4, «Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 5 ja Vabariigi Valitsuse
9.veebruari 2006 määruse nr 43 «”2006.aasta riigieelarve seaduses» kohaliku
omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja jaotus» § 4 lõike 15 alusel, selleks Rae Vallavolikogu

1. 2004/2005 kütteperioodil kehtinud hind 495 kr MWh
2. Hind alates 01.03.2006 851 kr MWh
Hind, mida alates 01.märts 2006 tasub isik ise
495 x 1,2 = 594 kr MWh
Hinnavahe, mis kuulub kompenseerimisele:
851 - 594 = 257 kr MWh
LISA 2
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
21. märtsi 2006 määrusega nr 13

määrab:
§ 1. Kehtestada Kodutarbijatele kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks ettenähtud vahenditest hüvitise eraldamise ja kasutamise kord ning tingimused
2006.aastaks alljärgnevalt:
1.1. Soojushinna tõusust tuleneva soojusenergiakulude kasvu kompensatsioonile on õigus üksi elaval isikul või perekonnal. Hüvitis määratakse kodutarbijale, kes on eluruumi, millega seotud kulutuste kompenseerimiseks hüvitist taotletakse, otsene valdaja. Ühe eluruumi kohta võib hüvitise määrata vaid ühele
isikule (arve tasujale);
1.2. Hüvitise maksmise perioodi alguseks on 01.märts 2006 ja hüvitisi makstakse kuni Rae Vallavalitsusele sihtotstarbeliselt kodutarbijatele kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks eraldatud rahaliste vahendite jätkumiseni;
1.3. Hüvitise määramise alusandmed on:
1.3.1.kehtiv soojusenergia MWh hind 851 krooni;
1.3.2.tarbitud soojusenergia kogus;
1.3.3.soojusenergia kulude kompenseerimisele kuuluv osa on 20 %-list hinnakasvu ületav osa, võrreldes 2005.aastaga e soojusenergia kompenseeritav osa
on 257 (kakssada viiskümmend seitse) krooni MWh (kalkulatsioon lisa 1);
1.4. Hüvitise taotlemise aluseks on Rae Vallavalitsusele esitatud vormikohane
avaldus (lisa 2), mille esitab soojusettevõtjaga otse lepingu sõlminud isik;
1.5. Vormikohane taotlus toetuse eraldamiseks esitatakse Rae Vallavalitsuse
Sotsiaalametile hiljemalt arvestusperioodile (kuu) järgnevaks 20. kuupäevaks,
otselepingu korral soojusettevõtja arve koopia või korterelamu puhul korteriühistu elanike poolt tarbitud soojusenergia kogused (lisa 3);
1.6. Rae Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente;
1.7. Kompensatsiooni taotleja vastutab andmete õigsuse eest ja kinnitab seda
allkirjaga;
1.8. Toetus kantakse hiljemalt 25. kuupäevaks toetuse saaja pangaarvele.
§ 2. Määrust rakendatakse Rae vallas kehtestatud kaugküttepiirkonna elanikele.
§ 3. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 25.03.2006 ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.
märtsist 2006.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Lisa 1
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
21. märtsi 2006 määrusega nr 13

Rae Vallavalitsus
Aruküla tee 9
Jüri alevik
75301 HARJUMAA
AVALDUS SOOJUSENERGIAKULUDE KOMPENSEERIMISEKS
Palun kompenseerida eraisikule …………………………..…………… vastavalt Rae Vallavolikogu 21.märtsi 2006 määrusele nr 13 “Kodutarbijatele kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks ettenähtud vahenditest hüvitise eraldamise ja kasutamise kord ning tingimused 2006. aastaks” kehtestamine tõusust tulenevad küttekulud tarbitud soojusenergialt alates 01.03.2006.
Kompensatsioon palun kanda
..…………………………………

minu

arveldusarvele

arve

nr

Ees- ja perekonnanimi ………………………………………..
isikukood ……………………………………………………….
elukoht ………………………………………………………….
telefon ………………………………………………………….
Allkiri ……………………………………
Kuupäev ……………………………….
LISA 3
Kinnitatud
Rae Vallavolikogu
21. märtsi 2006 määrusega nr 13
Korteriühistu ..................................................... elanike poolt tarbitud soojusenergia kogused 2006.aasta ....................................... kuus
Korteri number
Nimi
Märge võlgnevuse kohta
Tarbitud soojusenergia kogus MWH-des
Koostas:
Nimi

allkiri
kuupäev

Fekaalivedu ja
settekaevude
tühjendamine
paakautoga
(11 m3).

koristajana.

Tellimine telefonil
51 27 340

Tel. 53 855 806

Otsin Lagedil
tööd

Paigaldame
TV- ja SATantenne
Hinnad soodsad,
garantii
Tel. 55 69 38 58
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Jüri
21. märts 2006 nr 14
Rae valla hallatavate munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise aluste ning kuupalga alammäärade kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2,
“Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 45 lõike 2, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 27 lõike 3, huvialakooli seaduse § 12 lõike 3 alusel
§ 1 Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega kinnitatakse Rae valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused ja kuupalga alammäärad.
(2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel omistatud ametijärku.
§ 2 Direktorite ja juhatajate kuupalga alammäärad
(1) Kooli direktori kuupalga alammäär lähtudes õpilaste arvust koolis on:
Põhikoolis
10 500 krooni
Gümnaasiumis
15 000 krooni
(2) Direktori asetäitja õppe –ja kasvatusalal kuupalga alammäär on 8 900 krooni.
(3) Koolieelse lasteasutuse juhataja kuupalga alammäär on 10 500 krooni.
(4) Huvialakooli direktori kuupalga alammäär on 9 400 krooni.
§ 3 Pedagoogide kuupalga alammäärad
(1) Koolide klassiõpetajate ja aineõpetajate, ringijuhi, pikapäevarühma kasvataja, parandusõppe õpetaja, huvialajuhi, logopeedi, klassivälise sporditöö juhi,
psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja koolieelse lasteasutuse õpetaja kuupalga
alammäärad, võttes arvesse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog
6 600 krooni
pedagoog
7 000 krooni
vanempedagoog
8 000 krooni
pedagoog-metoodik
9 700 krooni
§ 4 Palga alammäärade rakendamine
(1) Paragrahvis 3 nimetatud palga alammäärad kehtestatakse pedagoogidele,
kellel on pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastav kõrgharidus.
(2) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogide kuupalga alammäär võib olla kuni 15 % madalam kõrgharidusega pedagoogi palga alammäärast.
(3) Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele palga alammäär on 3 800 krooni kuus.
§ 5 Lisatasude määramine
(1) Rae Vallavalitsusel on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves
töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgema kuupalgamäära näidates ära pal-
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21. märts 2006 nr 15

Rae valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 14 lõike 2 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 alusel
§ 1. Reguleerimisala
Käesolev kord reguleerib Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamist.
§ 2. Mõisted
(1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid Rae Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kinnitatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas (edaspidi liitumise eeskiri) ja vallavolikogu kinnitatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas (edaspidi kasutamise eeskiri) sätestatud tähenduses. Lisaks viidatud mõistetele kasutatakse käesolevas korras
järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
1) tavaklient – klient, kes on füüsiline isik (välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja) või Rae valla kultuuri- või haridusasutus. Selle mõiste alla kuuluvad
ka need kinnistu omanikud või valdajad, kelle maa on kaasomandis ja kelle puhul on kõigi kaasomanikega sõlmitud üks teenusleping nende volitatud esindaja kaudu (nt korteriühistute liikmed);
2) äriklient – klient, kes ei ole tavaklient, nt eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.
§ 3. Teenuse hind
(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestab vee-ettevõtja
poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel oma määrusega Rae Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooskõlastatult vallavolikogu majandus- ja eelarve, keskkonna- ning sotsiaalkomisjoniga.
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gamäära suurendamise põhjused.
2) lisatasusid kokku kuus kuni 50% haridusasutuse juhile määratud kuupalgamäärast.
3) toetusi ja preemiaid
(2) Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse lisatasu kuupalga alammäärast järgmiselt: 15 % põhikooliastme klassis; 10% gümnaasiumiastme klassis.
(3) Allasutuse juhtidel on õigus määrata aasta palgafondi piires:
1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis määratakse töö- ja
kollektiivlepingus või asutuse palgatingimusi määrava isiku või organi sätestatud tingimustel (asendamine, ühekordsed ülesanded) ja mitte rohkem kui 50
protsenti täiendavaid tööülesandeid täitva isiku lepingulisest palgamäärast;
2) ühekordseid preemiaid, kusjuures asutuse kõikidele töötajatele ühesuguse
põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid preemiaid makstakse ka samadel alustel asutuse juhile.
3) Koolide direktoritel on õigus proportsionaalselt kvartalite lõikes määrata lisatasusid pedagoogidele tulemusliku pedagoogilise töö eest kokku 4% ulatuses koolile eraldatud aasta palgafondist.
(4) Asendustasu makstakse vastavalt asendava pedagoogi palgaastmele.
§ 6 Tunnipalga arvutamine
(1) Ühekordsete täiendavate tööülesannete täitmist tasustatakse tunnipalga alusel. Tunnipalga arvutamise aluseks on palgamäära jagamine kuu keskmise töötundide arvuga.
(2) Kuu keskmine töötundide arv on sõltuvalt üldtööaja pikkusest järgmine:
1) 40-tunnise üldtööaja puhul 168, 6;
2) 35-tunnise üldtööaja puhul 147,7.
§ 7 Tarifitseerimisnimekiri
Kool koostab tarifitseerimisnimekirja alusel haridusministri kinnitatud vormi
kohase koondtarifikatsiooni, mille esitab 15. septembriks ja 15. jaanuariks kooli pidajale ja vajadusel maavanemale.
§ 8 Rakendussätted
(1) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
(2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 11. jaanuari 2005 määrus nr 56
“Rae valla hallatavate asutuste pedagoogide töötasustamise aluste ning palgaastmetele vastavate palgamäärade kinnitamine” ja Rae Vallavolikogu 08. veebruari 2005 määrusega nr 58 ““Rae Vallavolikogu 11. jaanuari 2005 määrus nr
56 “Rae valla hallatavate asutuste pedagoogide töötasustamise aluste ning palgaastmetele vastavate palgamäärade kinnitamine” muutmine”.
(3) Käesolev määrus jõustub 25.03.2006 ning rakendatakse tagasiulatuvalt 01.
jaanuaril 2006.

Veigo Gutmann
Volikogu esimees

(2) Mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni korral reguleeritakse veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind vallavalitsuse ja teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil tegutseva vee-ettevõtja vahelise lepinguga.
(3) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind moodustub:
1) abonenttasust;
2) tasust võetud vee eest;
3) tasust reovee ärajuhtimise eest.
§ 4. Ülenormatiivse reostuse tasu
(1) Kasutamise eeskirjaga kehtestatud reostusnäitajate ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 10 lõikes 2 nimetatud keskkonnaministri määrusega (edaspidi keskkonnaministri määrus) kehtestatud ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületava reostuse eest ärajuhitavas reo- ja sademevees tasub klient
lisaks veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnale ülenormatiivse reostuse tasu, mis arvutatakse alljärgnevalt:
1) Ülenormatiivse reostuse tasu rakendatakse sõltuvalt sellest, millisesse käesoleva korra lisas 1 sätestatud saastegruppi kliendi poolt kanaliseeritav reo- ja
sademevesi kuulub.
2) Saastegrupi määramiseks määratakse reostusnäitajad kindlaks vastavalt kasutamise eeskirjas kehtestatud reovee reoainesisalduse kontrollimise korrale.
(2) Äriklientide reo- ja sademevee suhtes kehtib üldjuhul saastegrupp SG-3,
kui vee-ettevõtja või klient ei tõesta reovee reoainesisalduse kontrolli tulemusena kliendi reo- ja sademevee kuuluvust mõnda teise saastegruppi.
(3) Tavaklientide reo- ja sademevee suhtes kehtib üldjuhul saastegrupp SG-2,
kui vee-ettevõtja või klient ei tõesta reovee reoainesisalduse kontrolli tulemusena kliendi reo- ja sademevee kuuluvust mõnda teise saastegruppi.
(4) Juhul, kui kontrolli tulemusena muutub saastegrupp, siis uus saastegrupp
hakkab kehtima kontrolli tulemuste selgumisele järgnevast kuust.
(5) Kui kinnistul on kaks või enam eraldatud veevarustussüsteemi eraldi arvestitega ja ka eraldatud kanalisatsiooniväljalasked vastava reovee kanaliseerimiseks, siis on kliendi ettepanekul võimalik vee-ettevõtjaga kooskõlastatult mää-
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rata saastegrupid eraldi vastavalt väljalaskudele.
(6) Kinnistu ühise veevarustussüsteemi korral määratakse saastegrupp maksimaalse reostusnäitajaga reovee väljalasu järgi ühiskanalisatsiooni.
(7) Saastegruppide suhtes kehtivad ülenormatiivse reostuse tasu määrad on alljärgnevad:
Saastegrupp

Ülenormatiivse reostuse tasu (kr/m3) käibemaksuta

SG-1
SG-2
SG-3
SG-4
SG-5
SG-6
SG-7
SG-8

0
0
0
2,48
3,78
6,94
12,18
21,36

Ülenormatiivse reostuse tasu
(kr/m3) käibemaksuga
0
0
0
2,93
4,46
8,19
14,37
25,20

(8) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt viiekordset SG-8 suhtes kehtestatud
ülenormatiivse reostuse tasu juhul, kui:
1) Raeklient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mis ületavad vähemalt ühte
saastegrupile SG-8 kehtestatud piirväärtust;
2) klient juhib ühiskanalisatsiooni reoaineid, mis ületavad kehtestatud piirväärtust või mille suhtes ei ole kasutamise eeskirjas või keskkonnaministri määruses piirväärtust kehtestatud, omamata vee-ettevõtja poolt väljastatud vastuvõtutingimusi või vastuolus nimetatud vastuvõtutingimustega.
§ 5. Teenuse hinna kujunemine
(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind peab tagama vee-ettevõtjale:
1) tootmiskulude katmise;
2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmise;
3) keskkonnakaitse tingimuste täitmise;
4) põhjendatud tulukuse;
5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vanades elamupiirkondades vastavalt arendamise kavale.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 sätestatud põhjendatud tulukus ei
või olla suurem kui 10%.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud eesmärgi täitmiseks kehtestatakse teenuse hind vastavalt vee-ettevõtja taotlusele selliselt, et eelneva perioodi (st ajavahemik eelmise hinna muutmise taotluse esitamisest) jooksul vastavalt arendamise kavale vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja ja kõigi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanike või valdajate poolt vanades elamupiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kantud tegelikud
kulud, mida ei ole liitumistasuga hüvitatud, hüvitatakse vee-ettevõtjale teenuse hinna kaudu ühe aasta jooksul. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või
valdaja teatab tema poolt kantud käesolevas punktis nimetatud kulude suuruse
vee-ettevõtjale ja vee-ettevõtja hüvitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale nimetatud kulud vastavalt liitumise eeskirja alusel sõlmitavale nendevahelisele lepingule. Käesolevas punktis nimetatud kulusid, mis on
kantud enne 1. jaanuari 2006. a, teenuse hinna kujundamisel ei arvestata.
§ 6. Teenuse hinna muutmine
(1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind kuulub muutmisele vastavalt korra paragrahvis 7 sätestatud eesmärkide täitmise vajadusele ning kui:
1) teenuse müügimaht on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra;
2) veevärgi- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt muutunud tehnoloogilised protsessid;
3) väljastpoolt vee-ettevõtja tegevuspiirkonda ostetava või müüdava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse kogused või hinnad on muutunud aastas
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21. märts 2006 nr 16

Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ning Rae Vallavolikogu
keskkonnakomisjoni ja Rae Vallavalitsuse ettepanekute alusel
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja
ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute veevärgi ja kanalisatsiooni omanike või valdajate vahel Rae valla territooriumil.
(2) Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava
maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.
(3) Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.
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rohkem kui 10% võrra;
4) teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid
või muud maksed on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra.
§ 7. Teenuse hinna muutmise taotlus ja läbi vaatamine
(1) Vee-ettevõtja poolt esitatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna muutmise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) aastane müügiplaan ja võrdlus eelneva kolme majandusaastaga;
2) toodetud ja müüdud vee andmed eelneva kolme majandusaasta lõikes;
3) eelneva perioodi jooksul vastavalt arendamise kavale vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtja ja kõigi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanike või
valdajate poolt vanades elamupiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamiseks kantud tegelikud kulud, mida ei ole liitumistasuga hüvitatud;
4) ülevaade investeeringute täitmisest eelneva perioodi jooksul ja investeeringute kava järgnevaks viieks aastaks;
5) finantsprognoos järgnevaks viieks aastaks;
6) kalkulatsioon ja võrdlus eelneva perioodi tegelike kuludega;
7) selgitus abonenttasu suuruse kohta;
8) põhjendused, kui hindade struktuuris esineb diferentseeritus erinevate klientide või nende gruppide suhtes;
9) hinnamuutuse põhjendus;
10) hinnamuutuse jõustumise tähtaeg.
(2) Vallavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid hinnakujundust
puudutavaid andmeid ja selgitust, kusjuures vee-ettevõtja peab need esitama
14 kalendripäeva jooksul pärast vastava nõude saamist.
(3) Vee-ettevõtjal on õigus kooskõlastatult vallavalitsusega teha esitatud hinna
muutmise taotlusesse muudatusi ja täiendusi.
(4) Vallavalitsus on kohustatud tegema otsuse hinna kehtestamise või taotluse
tagasilükkamise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast vee-ettevõtja poolt taotluse või käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud täiendavate andmete või selgituste esitamist.
(5) Vallavalitsusel on õigus taotlus tagasi lükata, kui:
1) vee-ettevõtja poolt esitatud hinna muutmise taotlus ei vasta käesolevas korras või muudes õigsusaktides kehtestatud nõuetele;
2) vee-ettevõtja ei ole esitanud tähtaegselt käesoleva korra paragrahvi 7 lõikes
1 ja lõikes 2 nõutud andmeid.
(6) Vallavalitsus avalikustab muudetud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna vähemalt 90 päeva enne kehtima hakkamist. Pärast hinna muutmise määruse vastuvõtmist avaldab vallavalitsus hinna muutmise teate Rae valla
veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid vähemalt kaks korda nädalase vahega.
§ 8. Lõppsätted
(1) Rae Vallavalitsusel töötada välja 31.03.2006 ühiskanalisatsiooni juhitava
reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused ning reo- ja sademevee jaotus
saastegruppidesse olenevalt reostusnäitajatest.
(2) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 26. augusti 1999.a. määrusega nr 83
kinnitatud “Rae valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord”.
(3) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes
Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
(4) Käesolev määrus jõustub 25. märtsil 2006.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

(4) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Rae vallas asuvatele juriidilistele
ja füüsilistele isikutele.
§ 2. Mõisted
(1) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) arendamise kava – Rae Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava;
2) ehitis – aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena
ehitatud asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks;
3) heitvesi – kasutusel olnud ja loodusesse tagasi juhitav vesi, samuti kanalisatsiooni kaudu ärajuhitav sademevesi;
4) hoone – katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis;
5) hoonestus – hoonete kogum;
6) kanaliseerimine – reo-ja sademevee kogumine ja ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu;
7) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõigus. Vallasasja juurde kuuluvat maad käsitletakse kinnistuga võrdsetel alustel;
8) kinnistu kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnisasjalt reovee ärajuhtimiseks
ühiskanalisatsiooni;
9) kinnistu veevärk – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (seal-
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hulgas ehitiste siseveevärk) kinnisasja veega varustamiseks ühisveevärgist;
10) liituja – ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitumiseks taotluse esitanud
kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni omanik või valdaja või, liitumise taotluse esitamise hetkel kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni puudumisel, kinnistu
omanik või valdaja;
11) liitumine – protsess, mille käigus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik
või valdaja ja liituja lepivad kokku liitumistingimused ja liitumistasu maksmise tingimused, mille kohta sõlmitakse liitumisleping ning millest tulenevalt toimub kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga ja/või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
12) liitumisleping – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahel kirjalikult sõlmitav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise leping;
13) liitumisprojekt – kinnistu liitumispunktist kuni hoonestuseni märgitud
kinnistusiseste võrkude (välisvõrkude) skeem, mille alusel ehitatakse kinnistu veevärk ja kanalisatsioon. Eramu puhul võrdsustatakse liitumisprojektiga
võrkude põhimõtteline lahendus ehitusloa taotlemiseks esitatava projekti asendiplaanil;
14) liitumispunkt – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga;
15) liitumistasu – käesoleva eeskirja alusel arvutatud ja liitumislepingus fikseeritud tasu, mis tuleb liitumise eest tasuda;
16) peakraan – viimane sulgemisseade ühendustorul enne kinnistu veetorustikku;
17) paisutustase – kõrgusmärk, milleni võib paisutuse korral tõusta vee tasapind ühiskanalisatsioonis;
18) peatoru – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reovee kanaliseerimine;
19) rajatis – ehitis, mis ei ole hoone;
20) reovee kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem reovee kanaliseerimiseks;
21) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi;
22) sademevee kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem sademevee kanaliseerimiseks;
23) sademevesi – sademete- ja drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi;
24) sisestustoru – kinnistu veetorustiku lõik liitumispunktist veearvestini;
25) vaatluskaev – avatava luugi ja põhjas asuva voolurenniga kaev kanalisatsioonitorustikul;
26) vaba veerõhk – rõhk ühisveevärgi liitumispunktis nullvooluhulga korral kinnistu torustikus. Mõõdetakse kõrgusena maapinnast (ühik m H20
sammast)
27) vana elamupiirkond – arendamise kavas määratletud piirkond, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid,
mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999. a;
28) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega, mis peab vastama kehtestatud nõuetele, või
korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist;
29) vee- või reovee mõõdukaev – kaev, kus asub vee- või reovee mõõdusõlm;
30) vee- või reovee mõõdusõlm – vee või reovee hulga mõõtmiseks ettenähtud, vee- või reoveearvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev
tehnosõlm;
31) ühenduskraan – veevarustuse ühendustorul peatoru juures asuv sulgur, mis
järgneva sulguri puudumisel on ühtlasi peakraaniks;
32) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reovett vastuvõttev toru peatorust liitumispunktini;
33) ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistutelt reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab
vähemalt 50 elanikku;
34) ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud ala – ala, kus ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooni peatorud ja rajatised on välja ehitatud enne 22. märtsi 1999. a ning pärast nimetatud kuupäeva ei ole neid rekonstrueeritud ega
nende rekonstrueerimiseks koostatud projekti, ning ala, mis loetakse ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alaks vastavalt eeskirja paragrahvi 6
lõike 2 punktile 3;
35) ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata ala – ala, kus puuduvad ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni peatorud ja rajatised või need on välja ehitatud
pärast 22. märtsi 1999. a või pärast nimetatud kuupäeva on neid rekonstrueeritud või on nende rekonstrueerimiseks koostatud projekt, ning ala, mis loetakse
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alaks vastavalt eeskirja paragrahvi 6 lõike 2 punktile 3;
36) ühisveevärk – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega
varustamine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku.
(2) Sademevee ärajuhtimise ehitiste ja seadmete kuulumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi määratakse Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja
vee-ettevõtja vahel sõlmitava lepinguga.
§ 3. Liitumise üldnõuded
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt arendamise kavale.
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(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning
kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.
(3) Liitumine toimub liitumislepingu alusel.
(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale liitumistasu. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.
(5) Liitumistasuga tagatakse:
1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt arendamise kavale,
välja arvatud vanas elamupiirkonnas; ja
2) kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
(6) Liitumistasu ei võeta teistkordselt, kui kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtja arendustegevuse tõttu.
(7) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku või valdaja vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta
vee-ettevõtjale lisakulutusi.
(8) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuseid
või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisena ning see toimub käesoleva eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahtude muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.
(9) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava tegevuse ja muu majandustegevuse vahel.
(10) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanike või valdajate omavaheline liitumistasude arvestamine ja tasumine toimub nendevaheliste lepingute alusel, mis
on kooskõlastatud vallavalitsusega.
(11) Vee-ettevõtja on kohustatud hüvitama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale viimase poolt vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas asuvates vanades elamupiirkondades vastavalt arendamise kavale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks kantud tegelikud kulud, mida ei ole liitumistasuga hüvitatud. Hüvitamisele ei kuulu kulud, mis on kantud enne 01. aprilli 2006. a.
Vee-ettevõtja on kohustatud käesolevas punktis nimetatud kulud hüvitama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui vastavad kulud on vee-ettevõtjale teenuse hinna kaudu hüvitatud. Kulude teatamise ja hüvitamise täpsem kord kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja vee-ettevõtja vahelise lepingu alusel, mis on kooskõlastatud vallavalitsusega.
§ 4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piiritlemine
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning liitunud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.
(2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa. Liitumispunkt
asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Kui
liitumispunkti ei ole eelnimetatud tingimusel võimalik määrata, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu
omaniku või valdaja kokkuleppel.
(3) Liitumispunktiks võib olla:
1) veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka;
2) kanalisatsioonitorustikul kinnistupoolseim vaatluskaev enne kinnistu piiri,
kusjuures kaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka;
3) mingi muu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu
omaniku või valdaja poolt kokkulepitav punkt.
(4) Liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga.
(5) Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademevee ärajuhtimise ehitiste liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on esimene sademevee ärajuhtimiseks mõeldud ühiskanalisatsiooni ehitis (näiteks restkaev, kuivendusdrenaaži ühendus), mis asub Rae valla omandis ja/või avalikus kasutuses oleval avalikul teel, tänaval või väljakul maapinna piiril, kui vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel ei ole kokku lepitud teisiti. Nimetatud liitumispunkte ei fikseerita piiritlusaktiga.
§ 5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine
(1) Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub liituja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale esitatud taotluse põhjal sõlmitava liitumislepingu alusel. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja võib anda kirjaliku nõusoleku ajutiseks ühenduseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ilma liitumislepingut sõlmimata.
(2) Taotluses tuleb esitada:
1) liituja nimi, aadress ja kontaktandmed;
2) andmed kinnistu omandi, suuruse ja maa sihtotstarbe kohta;
3) andmed olemasoleva ja kavandatava hoonestuse, sealhulgas korruste arvu ja
kasutusotstarbe kohta;
4) andmed selle kohta, milliste teenuseliikide (veevarustus, reovee kanaliseerimine, sademevee kanaliseerimine) osutamist võimaldavate ühisveevärgi ja
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-kanalisatsiooni osadega soovitakse liituda;
5) andmed ühisveevärgist võtta kavandatava vee kasutusotstarbe ja koguse
kohta;
6) andmed ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse ja reostusastme kohta;
7) ettepanek liitumispunktide asukoha kohta;
8) ettepanek kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
9) kinnistu plaan (M 1:500 või M 1:1000), kus on ära näidatud olemasolevad
ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud ja -rajatised;
10) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmed vett kasutavate
ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmed neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja
koguse ning ohtlike ainete nimetuste ja koguste kohta.
(3) Juhul, kui taotluses sisalduv teave on mittetäielik, teatab ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni omanik või valdaja sellest liituda soovijale kirjalikult. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda lisaks paragrahv 5 lõikes 2 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud
taotluse läbivaatamiseks ning liitumistingimuste või liitumislepingu ettevalmistamiseks, teatades sellest liituda soovijale kirjalikult. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja võib liituda soovijale määrata tähtaja taotluse puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate andmete või selgituste esitamiseks.
(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja vaatab liitumistaotluse läbi ning väljastab liituda soovijale liitumistingimused või põhjendab liitumistaotluse rahuldamisest keeldumist kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates. Juhul, kui taotluses sisaldub teave on mittetäielik või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja on nõudnud liituda soovijalt täiendavaid andmeid või selgitusi, peatub vastav tähtaeg hetkest,
mil ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja sellest liituda soovijale kirjalikult teatas, kuni kogu nõutud teabe esitamiseni.
(5) Liitumistaotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei
vasta nõuetele;
3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.
(6) Liitumistingimustes määratakse:
1) liitumispunktide asukohad;
2) nõuded vee- või reovee mõõdusõlmede kohta;
3) võimalikud vee ja reovee kogused ning lubatav reoainete sisaldus reovees;
4) vaba veerõhk ja võimalik paisutustase;
5) tehnilised erinõuded;
6) orienteeruv liitumistasu suurus;
7) nõutav projektdokumentatsiooni koosseis ja kooskõlastamise kord;
8) liitumistingimuste kehtivuse aeg;
9) liitumise võimalik tähtaeg.
(7) Sisestustorustiku ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimis-,
ehitus- ja remonditööd ning kasutusele võtmine (sh liitumisprojekti koostamine) peab toimuma ehitusseaduse, Rae valla ehitusmääruse, käesoleva eeskirja,
Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja (edaspidi kasutamise eeskiri), liitumistingimuste ning muude kehtivate nõuete kohaselt ning
nendeks töödeks peab kasutama litsentsi või registreeringut omavaid isikuid,
tehes sisestustorustikuga seotud tööd ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku
või valdaja tehnilise järelevalve all.
(8) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast nõuetekohase
liitumisprojekti esitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale, kui nende vahel ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kahes eksemplaris,
millest üks kooskõlastatud eksemplar tagastatakse liitujale pärast liitumislepingu sõlmimist.
(9) Liitumisleping sõlmitakse kirjalikult vastavalt käesoleva eeskirja lisas 1
kehtestatud vormile ning selles määratakse kindlaks kõik liitumiseks vajalikud
tingimused, sealhulgas liitumistasu suurus, selle tasumise kord ning liitumise
tähtaeg.
(10) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida, kui liitumisprojekt ei vasta käesoleva eeskirja
nõuetele.
(11) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või
valdaja omandisse.
(12) Liitujal on õigus liitumisleping igal ajal üles öelda. Liitumislepingu ülesütlemisel on liituja kohustatud hüvitama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega (muuhulgas keskkonnaseisundi taastamisega) seotud kulutused.
(13) Lisaks muudele käesolevas eeskirjas sätestatud lõppemise alustele lõpeb
liitumisleping:
1) juriidilisest isikust liituja likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast;
2) füüsilisest isikust liituja surma korral, kui tal ei ole pärijat.
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(14) Ühisveevärgist vee võtmise ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise leping
(edaspidi teenusleping) sõlmitakse, kui liitumislepingu pooled on täitnud liitumislepingu järgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning
liitujal on võimalik saada liitumislepingu kohastel tingimustel ühisveevärgist
vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett. Liitumisleping ja piiritlusakt säilitatakse teenuslepingu lisadena.
(15) Kui üks liitumislepingu pooltest taotleb liitumispunkti ümberehitamist,
toimub see ümberehitamist taotlenud poole kulul.
§ 6. Liitumistasu arvutamise alused
(1) Liitumistasu arvutamise alused vanas elamupiirkonnas
1) Vanas elamupiirkonnas (vastava piirkonna alla võib kuuluda nii ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alasid kui ka ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alasid allpool sätestatud tähenduses) on liitumistasu
arvutamise aluseks vastava kinnistu liitumislepingu kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitamise, see tähendab ühendustorude, liitumispunktide ja muude liitumiseks vajalike tööde,
tegelikud kulud.
(2) Liitumistasu arvutamise alused ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal, mis ei ole vana elamupiirkond
1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal, mis ei ole vana elamupiirkond, on liitumistasu arvutamise aluseks vastava kinnistu liitumislepingu
kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitamise, see tähendab ühendustorude, liitumispunktide ja muude liitumiseks vajalike tööde, tegelikud kulud ning arendustasu, mis tagab vastava ala
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vastavalt arendamise kavale.
2) Vallavolikogul on õigus kehtestada igaks aastaks erinevate piirkondade
kohta erinev arendustasu ülempiir, arvestades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt arendamise kava alusel ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud ala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks tehtavaid kulutusi.
3) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alaks loetakse ka ala, kus toimiv ühisveevärk ja -kanalisatsioon ei vasta kehtivatele nõuetele (valed materjalid, vale paiknevus jne). Kui kirjeldatud alal vastavalt arendamise kavale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised valdavas osas ehitatakse uued või asendatakse, võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja lugeda vastava
ala liitumistasu arvestamisel ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata
alaks, kuid enne uute rajatiste ehitamist või rajatiste asendamist nimetatud alal
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud isikutel on õigus liituda uute või
asendatud rajatistega ilma liitumistasu tasumata.
(3) Liitumistasu arvutamise alused ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal, mis ei ole vana elamupiirkond
1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal, mis ei ole vana elamupiirkond, on liitumistasu arvutamise alusteks pärast 22. märtsi 1999. a alal arendamise kava kohaselt ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja ostmiseks tehtud või tehtavate kulutuste summa, kõigi alal ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituvate kinnistute (kruntide) pindala ja vastava liituva kinnistu (krundi) pindala.
2) Liitumistasu määrad ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga katmata alal paiknevate kinnistute pinnaühikule arvutatakse ala kohta teenuseliikide (veevarustus, reovee kanaliseerimine, sademevee kanaliseerimine) kaupa. Ala ulatuse
määrab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel vallavalitsus, lähtudes arendamise kavast, planeeringutest ja ehitusjärjekordade otstarbekusest ning selleks võib olla ka ühe detailplaneeringu ala.
3) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal asuva kinnistu veevärgi
ja kanalisatsiooni omanik või valdaja võib soovi korral liituda ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooniga enne vastavate rajatiste arendamise kava kohast väljaehitamist, kui see on arendamise kava alusel võimalik, sõlmides ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni omaniku või valdajaga liitumislepingu. Seejuures tasub liituja kõik kulutused, mis tehakse tema liitumiseks vajalike trasside ja muude rajatiste ehitamiseks. Pärast seda, kui on võimalik välja arvutada kogu ala arendamise kulud ning konkreetse liituja liitumistasu, hüvitatakse liitujale tema
poolt käesoleva punkti alusel tehtud kulutused liitumistasu ületavas ulatuses.
4) Kui ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal paikneva kinnistu
omanik või valdaja on sõlminud mingi teenuseliigi osas kasutamise eeskirja
kohase teenuslepingu, loetakse vastavat kinnistut selle teenuseliigi osas käesoleva eeskirja mõistes ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal paiknevaks kinnistuks.
5) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal asuva tootmisotstarbelise kinnistu, mille tehnoloogilise või tuletõrjevee tarve on vastavalt suurem kui
5 või 10 l/sek, liitumisel lepivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või
valdaja ja liituja liitumistasu suuruses kokku lähtudes liitumise kuludest, kusjuures liitumistasu ei või olla väiksem liitumistasu määrade järgi arvutatust.
6) Kui elamu- või sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistule on kehtestatud detailplaneeringuga maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlustel, kultuurimälestiste ja keskkonnakaitseks ning muudeks
ühiskondlikeks vajadusteks täiendavaid kinnisomandi kitsendusi, siis selliste kitsendusega koormatud ala arvatakse liitumistasu arvutamisel kinnistu pindalast maha.
(4) Avalike veevõtukohtade või purskkaevude puhul arvestatakse liitumistasu
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käesoleva eeskirja paragrahv 6 lõike 2 kohaselt. Liitumispunkti asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.
(5) Avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatava sademevee kanalisatsiooni ehitamise kulude katmine ja sellega seonduvad liitumised reguleeritakse vallavalitsuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitava vastava lepinguga.
§ 7. Liitumistasu arvutamise kord
(1) Liitumistasu määrad kehtestab ja suurused arvutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.
(2) Liitumistasu määrade kehtestamisel ja suuruse arvutamisel võetakse arvesse vastavalt kas antud ala või konkreetse kinnistu tarbeks tehtavad kõik ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise ja ehitamisega seotud
kulud (kulud tänavate sulgemiseks, transpordi ümbersuunamiseks, teekatte ja
haljastuse taastamiseks, ehitusjärelevalveks jne) ning need arvatakse vastavate ehitiste maksumuse hulka.
(3) Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks tehtud
kulutused arvatakse liitumise kogukuludest maha. Liitumistasu võib võtta vaid
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt kinnistu veevärgi
või kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses.
(4) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigi osutamist võimaldava liitumise
kohta eraldi ning summeeritakse seejärel.
(5) Kehtestatud detailplaneeringu kohaseid krunte käsitletakse liitumistasu määrade arvutamisel kui iseseisvaid kinnistuid.
(6) Liitumistasu arvutamine vanas elamupiirkonnas
1) Kinnistu liitumistasu suurus P (kr) määratakse järgmiselt:
P = Pk (1),
kus:
Pk – kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise
tegelikud kulud (kr).
(7) Liitumistasu arvutamine ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal,
mis ei ole vana elamupiirkond
1) Kinnistu liitumistasu suurus P (kr) määratakse järgmiselt:
P = Pk + Pa (2),
kus:
Pk – kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise
tegelikud kulud (kr);
Pa – arendustasu vastavalt eeskirja paragrahv 6 lõike 2 punkti 2 ja 3 (kr).
(8) Liitumistasu arvutamine ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal,
mis ei ole vana elamupiirkond
1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata ala liitumistasu määr pinnaühiku kohta Ra (kr/m²) arvutatakse järgmiselt:
(3),
kus:
Pl – ala ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni torustike, liitumispunktide ning
muude ehitiste ning alal peale 22. märts 1999. a tehtud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste ehituse maksumus (kr);
– kõigi alal liituvate kinnistute (kruntide) pindalade summa (m2).
2) Kui arendamise kava või detailplaneeringute kohaselt kasutatakse mingit
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitist mitme ala vajaduseks, jaotatakse nimetatud ehitisele tehtud kulutused nende alade vahel proportsionaalselt vastavalt nendel aladel paiknevate kinnistute (kruntide) pindalade summale.
3) Kinnistu liitumistasu suurus Pi (kr) arvutatakse iga erineva teenuseliigi osutamist võimaldava liitumise kohta järgmiselt:
Pi = Ra × Li (4),
kus:
Li – kinnistu (krundi) pindala (m2).
4) Kui üheliigilisi liitumispunkte paigaldatakse kinnistule üle ühe, siis suurendatakse liitumistasu täiendavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise
kulude võrra.
(9) Kinnistu liitumistasu suurus liitumisel sademevee kanalisatsiooniga arvutatakse käesoleva eeskirja paragrahv 7 lõike 7 kohaselt.
§ 8. Liitumistasu tasumise kord
(1) Liituja maksab liitumistasu liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.
(2) Kui liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole
kokku leppinud teisiti, maksab liituja:
1) 10% liitumistasust 14 päeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;
2) 90% liitumistasust 14 päeva jooksul peale liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päeva, tööde plaanilisel kestvusel üle 30 päeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.
§ 9. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga omavoliline liitumine
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavoliliseks liitumiseks nimetatakse
mistahes torustiku ühendust (ka ajutist voolikühendust) ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga, mis on tehtud ilma liitumislepingu või eeskirja paragrahv 5
lõikes1 nimetatud kirjaliku nõusolekuta.
(2) Omavolilise liitumise ilmsikstulekul:
1) koostatakse vallavolikogu otsusega volitatud isiku poolt sellekohane akt ning
ühendus kuulub kohesele sulgemisele;
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2) on isik, kelle tarbeks ühendus tehti, kohustatud tasuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale ühenduse sulgemise kulud ning hüvitama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele tekitatud kahju.
§ 10. Lõppsätted
(1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni nendes
sätestatud kohustuste lõpliku täitmiseni.
(2) Määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooni nõuetele vastavuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise kontrolli teostamise volitatud isikuks Rae valla Arenguja planeerimisameti ehitusjärelevalve vanemspetsialist.
(3) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2001.a. määrusega
nr 43
kinnitatud “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”.
(4) Rae Vallavolikogu 14. juuni 2005. a määrus nr 65 tunnistatakse kehtetuks.
(5) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes
Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
(6) Kinnitada liitumislepingu vorm (lisa 1).
(7) Käesolev määrus jõustub 01. aprillil 2006.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
Lisa 1 Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja juurde
Liitumislepingu vorm
LIITUMISLEPING nr _____
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik või valdaja (edaspidi ÜVVK omanik)

Nimi
Registrikood
Postiaadress
Kontaktisik
Telefon
Faks
E-post
Veebileht
Arveldusarve nr.
ja
Liituja
Nimi
Isikukood/registrikood
Aadress
Kontaktisik
Telefon
Faks
E-post
keda nimetatakse edaspidi ka eraldi Pool või koos Poolteks, sõlmisid käesoleva liitumislepingu (edaspidi Leping ) alljärgnevatel tingimustel:1. Liituva kinnistu (krundi) üldandmed
1.1.
Katastritunnus:
1.2.
Kinnistu registriosa number:
1.3.
Aadress:
1.4.
Sihtotstarve:
1.5.
Omanik:
1.6.
Kinnistu pindala:
1.7.
Liitumistasu arvutamise aluseks olev kinnistu pindala:
2.
Lepingu reguleerimisala
2.1.
Liitumine veevarustusega: jah ei
2.1.1.
Olmevesi:
maksimaalne ööpäevane tarbimine: ___ m3/d
maksimaalne tarbimine: ___ l/s
2.1.2.
Tehnoloogiline vesi:
maksimaalne ööpäevane tarbimine: ___ m3/d
maksimaalne tarbimine: ___ l/s
2.1.3.
Kinnistusisene tuletõrjevesi:
maksimaalne tarbimine: ___ l/s
2.2.
Liitumine reovee kanalisatsiooniga: jah ei
maksimaalne ööpäevane ärajuhtimine: ___ m3/d
maksimaalne ärajuhtimine: ___ l/s
kanaliseeritava reovee reostus:
2.3.
Liitumine sademevee kanalisatsiooniga: jah ei
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maksimaalne ööpäevane ärajuhtimine: ___ m3/d
maksimaalne ärajuhtimine: ___ l/s

3.
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon
3.1.
Kirjeldus:
3.2.
Vee-ettevõtja:
4.
Liitumispunkt
Asukoht: vastavalt Lepingu lisale 1.
5.
Liitumistähtaeg
“___”. ___________ 200__. a
6.
Liitumistasu
6.1.
Liitumistasu suurus: ______ kr, sealhulgas:
6.1.1.
veevarustusega liitumise eest: ______ kr;
6.1.2.
reovee kanalisatsiooniga liitumise eest: ______ kr;
6.1.3.
sademevee kanalisatsiooniga liitumise eest: ______ kr.
7.
Maksegraafik:
________
8.
Liitumislepingu lahutamatu osa on Üldtingimused ning Liituja kinnitab, et tal oli võimalus nende sisust teada saada ja ta on nendega tutvunud.
9.
Täpsustavad/muud tingimused
________

Liituja:
ÜVVK omanik:
________________________
“___”. ___________ 200__. a

___________________
“___”.
200__. a

___________

ÜLDTINGIMUSED
1.
Lepingu objekt
Lepingu objektiks on Lepingus nimetatud Kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni liitumine ÜVVK omaniku valduses oleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
2.
ÜVVK omaniku kohustused
ÜVVK omanik on kohustatud:
2.1.
looma liitumispunktis võimaluse Kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist ja/või Kinnistult reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni vastavalt
Lepingu põhiosas sätestatule ning lõpetama kõik sellega seonduvad ehitustööd
hiljemalt Lepingus kokkulepitud Liitumistähtajaks;
2.2.
tagama kõikide Lepingu täitmiseks vajalike haldusaktide ja piiratud
asjaõiguste olemasolu;
2.3.
andma Liituja nõudmisel üle dokumendid, mis sisaldavad teavet
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21. märts 2006 nr 18

Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Määrus kehtestatakse “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 14
lõike 2 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ning
Rae Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja Rae Vallavalitsuse ettepanekute alusel
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutava
vee-ettevõtja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud veekasutajate vahel Rae valla territooriumil.
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatumisel teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile määratakse sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused vastava kohaliku omavalitsuse ja vallavalitsuse vahelise lepinguga.
(3) Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa
ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.
(4) Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.
(5) Ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist, avalikest veevõtukohtadest vee võtmist ning avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademevee ärajuhtimist ja puhastamist reguleeritakse vee-ettevõtja ja vallavalitsuse vahel sõlmitavate sellekohaste lepingutega.
(6) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Rae vallas asuvatele juriidilistele
ja füüsilistele isikutele.
§ 2. Mõisted
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ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning Liitumispunkti tehniliste andmete ning
kasutatud materjalide kvaliteedi ja tehnilistele normidele vastavuse kohta.
3.
Liituja kohustused
Liituja on kohustatud:
3.1.
tasuma Liitumistasu kokkulepitud ulatuses ja tähtajaks;
3.2.
välja ehitama Liitumistähtajaks Kinnistu veevärgi ja/või kanalisatsiooni.
4.
Vastutus
4.1.
Lepingujärgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab Liituja viivist ____% päevas tähtajaks tasumata Liitumistasult, kuid kokku mitte üle ____% Liitumistasust.
4.2.
Lepingujärgsetest ehitustähtaegadest (sh Liitumistähtajast) mittekinnipidamise korral maksab ÜVVK omanik Liitujale leppetrahvi summas __
__% Liitumistasust iga ehitustähtaega ületava päeva eest, kuid mitte rohkem
kui ____% Liitumistasust.
5.
Lepingu muutmine
5.1.
Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allkirjastamist
kõikide Poolte poolt või Poolte kirjalikult määratud tähtajal.
5.2.
ÜVVK omanikul on õigus nõuda ehitustähtaegade (sh Liitumistähtaja) pikendamist:
5.2.1.
vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel;
5.2.2.
kui muudatuste tegemise vajadus tuleneb õigus- või haldusaktist;
5.2.3.
kui muudetakse käesoleva Lepingu tingimusi (sh Liitumispunkti
asukohta).
5.3.
Enne Lepingu tingimuste muutmist peab ÜVVK omanik selgitama
muudatuste mõju ehitustähtaegadele (sh Liitumistähtajale) ja Liitumistasule
ning tegema Liitujale vastava kulude ümberarvestuse. Liituja poolt aktsepteeritud arvestus loetakse kokkuleppeks Lepingu muutmiseks.
6.
Muud sätted
6.1.
Pooled juhinduvad käesoleva Lepingu täitmisel muuhulgas alljärgnevatest dokumentidest:
6.1.1.
Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006.a. määrusega nr 16 kinnitatud
Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri;
6.1.2.
Rae Vallavolikogu 14. juuni 2005.a. määrusega nr 66 kinnitatud
Liitumistasu hüvitamise juhend Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumisel;
6.1.3.
Rae Vallavalitsuse 17. juuli 2005.a. määrusega nr 18 kinnitatud Rae
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise rakendamise kord;
6.1.4.
Rae Vallavolikogu poolt kinnitatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava;
6.1.5.
Liitumistingimused;
6.1.6.
Liitumisprojekt;
6.1.7.
Tehnovõrkude tööprojekt.
6.2.
Leping (sh käesolevad üldtingimused) on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool
saab ühe eksemplari.
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid Rae Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu)
kinnitatud Rae valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas (edaspidi liitumise eeskiri) sätestatud tähenduses.
(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes1 sätestatule kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:
1) kanalisatsioonikaev – reovee, ühisvoolse või sademevee kanalisatsiooni rajatiste hulka kuuluv maapinnale ulatuva avatava luugiga kaev kanalisatsiooni
töö jälgimiseks, torustiku ja liivapüüdurite puhastamiseks, pindmise äravooluvee vastuvõtuks, kanalisatsiooni sissepääsuks või liitmike teostamiseks. Maapinnale ulatuv kanalisatsiooniluuk kuulub kanalisatsioonikaevu osana kanalisatsioonirajatiste hulka;
2) klient – kinnistu omanik või valdaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja
või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud teenusleping;
3) teenusleping – vee-ettevõtja ja kliendi vahel kirjalikult sõlmitud leping vee
võtmiseks ühisveevärgist ja/või reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni. Kui
maa on kaasomandis, sõlmitakse vee võtmiseks ühisveevärgist või reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni üks teenusleping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt asjaõigusseaduse paragrahvile 72. Lepingu üheks pooleks on vee-ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu;
4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii – ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete ettenägematu purunemine või rikkiminek, mille tagajärjel oluliselt halveneb või katkeb klientide veega varustamine ja/või nende
reo- või sademevee kanaliseerimine, või on ohustatud inimesed, ehitised või
keskkond;
5) ühisvoolne kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem reo- ja sademevee
ühiseks kanaliseerimiseks.
§ 3. Üldnõuded
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
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teenuste osutamine toimub volikogu poolt määratud vee-ettevõtja poolt vastavalt eeskirjale ning Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vee-ettevõtja
vahel sõlmitud sellekohasele lepingule.
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal on kliendil õigus saada
ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett. Ühisveevärgist vee
võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni toimub teenuslepingu ja eeskirja alusel.
(3) Kõigil juhtudel, kus eeskiri või muud õigusaktid annavad vee-ettevõtjale
õiguse kliendile vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramiseks
või katkestamiseks, ei vastuta vee-ettevõtja sellest tulenevalt kliendile põhjustatud võimalike kahjude eest.
(4) Vee-ettevõtja ei vastuta kliendile vee andmise ja reovee vastuvõtu vähenemise või katkemise ning üleujutuste ja nendest põhjustatud võimalike kahjude
eest, kui see on toimunud vääramatu jõu või kliendi kohustuste rikkumise tulemusena. Kui vee-ettevõtja on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hooldus- või
remonditööde käigus põhjustanud kliendi kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile kahjustusi või kinnisturuumide üleujutusi, hüvitab vee-ettevõtja kliendile
kahjustuste kõrvaldamise kulutused.
(5) Ühiskanalisatsioonist põhjustatud üleujutuste eest vastutab ja tekkinud kahju hüvitab vee-ettevõtja, välja arvatud eeskirja käesoleva paragrahvi lõigetes 3
ja 4 sätestatud juhtudel. Vee-ettevõtja ei vastuta kliendi kinnistul allpool reovee paisutuskõrgust paiknevate ehitiste, ruumide või pindade üleujutuse eest
kanalisatsiooni kaudu.
(6) Õigus teostada kontrolli kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni (sh kinnistu
veevärgile ja kanalisatsioonile paigaldatud arvestite toimimise ja säilimise),
kliendi veekasutuse ning ühiskanalisatsiooni juhitava reovee üle on vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi: volitatud isik). Volitatud isik või veeettevõtja on kohustatud kontrolli teostamisest teatama kliendile vähemalt 48
tundi ette, kui käesolevas eeskirjas või teenuslepingus ei ole sätestatud teisiti.
§ 4. Veega varustamise nõuded ja tingimused
(1) Ühisveevärgist kliendi kinnistu veevärki juhitav vesi peab vastama kehtestatud nõuetele ning vee-ettevõtja peab tagama ühisveevärgi vee kvaliteedi kontrolli vastavalt kehtestatud nõuetele.
(2) Vee-ettevõtja kohustub tagama ühisveevärgiga liitumispunktis minimaalse
lubatud veerõhu 20 m H20, kui arendamise kava või detailplaneeringuga ei ole
hoonestuse valdavast kõrgusest või muudest asjaoludest tulenevalt kehtestatud
kõrgemat piirväärtust. Konkreetses liitumispunktis tagatav vaba veerõhk, mis
ei või olla käesolevas punktis nimetatud piirväärtustest madalam, määratakse
vee-ettevõtja poolt lähtuvalt võrgurajatiste tehnilisest lahendusest. Kui kinnistu veevärgis vajatakse suuremat rõhku, tuleb rõhu tõstmine kliendil lahendada
oma rõhutõsteseadmetega ja omal kulul.
§ 5. Reovee ärajuhtimise nõuded ja tingimused
(1) Ühiskanalisatsiooni on lubatud juhtida reovett, mille reoainete kontsentratsioonid ei ületa käesoleva eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi ja ohtlike ainete
kontsentratsioonid ei ületa keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirväärtusi, ning reovett, milles sisalduvate reoainete või ohtlike ainete piirväärtused
ei ole käesoleva eeskirja või keskkonnaministri määrusega kehtestatud, kuid
mis ei kahjusta ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning ei põhjusta puhastusprotsessi häireid.
(2) Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused on esitatud käesoleva eeskirja lisas 1.
(3) Juhul, kui klient soovib kanaliseerida reoaineid, mis ületavad kehtestatud
piirväärtust või mille suhtes ei ole käesolevas eeskirjas või keskkonnaministri
määruses piirväärtust kehtestatud, võib seda teha vaid vallavalitsuse poolt väljastatud vastuvõtutingimuste kohaselt, millega muuhulgas kehtestatakse vastavate reoainete piirväärtused. Käesolevas punktis sätestatud kohustuse rikkumisel võib vee-ettevõtja vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata katkestada.
(4) Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida reovett, mis sisaldab:
1) põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;
2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid;
3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid ja gaase;
4) radioaktiivseid aineid;
5) inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;
6) biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid;
7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.
(5) Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, lokaalsete puhastite jäätmeid jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul.
(6) Reovee kanaliseerimisel on keelatud tekitada ühiskanalisatsioonis nii hüdraulilisi kui reostuslikke ülekoormusi. Käesolevas punktis sätestatud kohustuse rikkumisel võib vee-ettevõtja vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata katkestada.
(7) Juhul, kui kliendi reovesi ei vasta ühiskanalisatsiooni juhitava reovee nõuetele, tuleb kliendil reovesi enne ühiskanalisatsiooni juhtimist puhastada nõutava
tasemeni lokaalsetes puhastusseadmetes. Reostuskoormuse suure ebaühtluse korral tuleb kliendil ehitada keskendi. Klient on kohustatud lokaalsed puhastusseadmed ja keskendi ehitama ning need korras hoidma oma kulul. Volitatud isikul on
õigus kontrollida kliendi lokaalsete puhastusseadmete ja keskendi töö tõhusust.
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§ 6. Reovee reoainesisalduse kontrollimise kord
(1) Kliendi reovee reostusnäitajaid kontrollitakse vee-ettevõtja ja kliendi poolt
kokkulepitud proovivõtukohast (kontrollkaevust), milleks on üldjuhul liitumispunkti kontrollkaev ning selle puudumisel liitumispunktile lähim kontrollkaev
väljaspool kinnistu piiri, kui teenuslepingus ei lepita kokku teisiti. Prooviga
määratavate reostusnäitajate loetelu kehtestatakse vee-ettevõtja poolt vastavalt
reostuse iseloomule.
(2) Reostusnäitajaid määrava proovi saamiseks on vee-ettevõtjal õigus tutvuda
kliendi tootmistehnoloogiaga, kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga ning lokaalsete puhastusseadmetega. Klient on kohustatud teatama vee-ettevõtjale kõigist tema reoveega ärajuhitavatest reoainetest ja ohtlikest ainetest ning tema
kinnistul kasutatavatest või hoitavatest reoainetest ja ohtlikest ainetest.
(3) Proove võtab ja reostusnäitajad määrab vee-ettevõtja oma vastavalt akrediteeritud või tunnustatud laboris või tellib proovid ja analüüsid mõnest
teisest vastavalt akrediteeritud või tunnustatud laboris. Proovi võtmine toimub volitatud isiku või kliendi esindaja juuresolekul ja see vormistatakse
vastava aktiga.
(4) Proovide võtmine ja proovide analüüs toimub vee-ettevõtja kulul. Juhul, kui
klient taotleb täiendavate proovide tegemist, kannab vastavad kulud klient, välja arvatud juhul, kui tegemist on lahkarvamuste tulemusena tellitud kordusprooviga, mis lükkab ümber eelneva proovi tulemuse, millisel juhul kannab nimetatud kordusprooviga seonduvad kulud vee-ettevõtja.
(5) Reostusnäitajate mõõtmisel tuleb arvestada veeseaduse alusel kehtestatud
proovivõtumeetoditele ja analüüsi referentmeetoditele esitatavaid nõudeid.
§ 7. Nõuded kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile
(1) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema projekteeritud, ehitatud ja
kasutusele võetud vastavalt liitumise eeskirjas sätestatud nõuetele.
(2) Kinnistu veevärk peab olema paigaldatud ja ühendatud ühisveevärgiga nii,
et oleks takistatud reostunud või reostusohtliku vee, samuti ohtlike vedelike või
gaaside tagasivoolamine või imbumine torustikuga ühendatud seadmetest või
süsteemidest ühisveevärki (seda nii võrgu normaal- kui ka alarõhu korral). Kinnistu veevärk peab olema kaitstud kõrgetemperatuurilise vee või auru sinna sattumise eest.
(3) Kinnistu kanalisatsioon peab olema paigaldatud ja ühendatud ühiskanalisatsiooniga nii, et oleks takistatud reovee sattumine sademevee kanalisatsiooni ja sademevee sattumine reovee kanalisatsiooni.
(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohustuste rikkumisel võib
vee-ettevõtja vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata
katkestada.
(5) Ühiskanalisatsiooniga liitumispunktis maksimaalne lubatud paisutustase on
10 cm kõrgemal kui kinnistu piirist väljaspool ühiskanalisatsioonil asuva lähima kanalisatsioonikaevu luugi kõrgus.
(6) Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuste vältimiseks.
(7) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda, et kanalisatsiooni ühendustorustik oleks ventileeritud läbi kinnistu kanalisatsiooni vähemalt ühe välisõhku avaneva ventilatsioonitoru kaudu.
(8) Klient on kohustatud:
1) tagama kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrasoleku ning vastavuse tehnilistele standarditele ja normidele ning käesolevale eeskirjale, samuti teistele
selle kohta käivatele nõuetele;
2) kasutama kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni nii, et oleks tagatud teiste
klientide veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimine ning ei oleks häiritud teiste klientide teenuslepingujärgsete nõuete
täitmine;
3) tagama volitatud isikule vaba juurdepääsu kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile.
(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud kohustuste rikkumisel on vee-ettevõtjal õigus vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine katkestada vastavalt eeskirja paragrahvi 12 lõikele 3 ette teatades.
(10) Klient peab hoidma sisestustoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks
ja remontimiseks juurdepääsetavana.
(11) Sisestustoru nähtava lekke ilmnemisel või vastava kahtluse olemasolul
peab klient sellest koheselt teatama vee-ettevõtjale. Sisestustoru lekke korral
võib vee-ettevõtja ülevaatust teinud volitatud isiku akti alusel vee andmise ette teatamata katkestada. Sisestustorul lekke likvideerimise tööde teostamine on
kliendi kohustus. Lekke likvideerimise ajaks on 48 tundi lekke märkamisest
kui vee-ettevõtjaga pole kokku lepitud teisiti.
(12) Vee-ettevõtjal on õigus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariide ja remonttööde korral kasutada kinnistu veevärki või kanalisatsiooni teiste kinnistute veega varustamiseks või reovee kanaliseerimiseks tingimusel, et see ei halvenda
selle kliendi kasutustingimusi, kelle veevärki või kanalisatsiooni kasutatakse
ning talle hüvitatakse tekkinud kahju.
§ 8. Vee ja reovee mõõtmine ning arvestamine
(1) Veearvesti ja veemõõdusõlm
1) Kinnistu veevärk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga, peab olema varustatud veearvestiga, mis üldjuhul paigaldatakse veemõõdusõlme.
2) Veemõõdusõlm peab üldjuhul asuma hoones selle peatorupoolsel küljel, ko-
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he peale sisestustoru suubumist hoonesse, või veemõõdukaevus, kohe peale sisestustoru suubumist kinnistule.
3) Veemõõdusõlm paigutatakse vee-ettevõtja otsusel veemõõdukaevu, kui:
hoones puudub selleks võimalus;
kinnistu on hoonestamata või puudub ruum, kus oleks välditud veearvesti külmumine;
sisestustorustik krundil osutub pikemaks kui 50 m;
sisestustorustik varustab veega mitut kinnistut või kinnistute gruppi või kinnistut läbi teise kinnistu.
4) Veemõõdusõlme asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud
tehnilistele tingimustele. Sõlme paigaldab oma veearvesti vee-ettevõtja, kui
klient ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti. Kliendi poolt paigaldatud veearvesti peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele.
5) Juhul, kui klient ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti, monteerib vee-ettevõtja veearvesti kliendi nõuetekohasesse veemõõdusõlme või kliendi ja vee-ettevõtja kokkuleppel muusse kohta ja plommib omal kulul viie tööpäeva jooksul
peale teenuslepingu sõlmimist, teostades ka edaspidist veearvesti hooldust ja
taatlust. Teenuslepingu lõppemisel või lõpetamisel demonteeritakse veearvesti vee-ettevõtja poolt.
6) Veemõõdusõlme arvestile lisaks paigaldatavad seadmed (tagasilöögiklapp,
settekoguja jne) paigaldab vee-ettevõtjaga kooskõlastatult klient.
7) Klient peab tagama, et:
veearvesti ja plommid säilivad vigastamatuna ja on kaitstud uputuse, külmumise ja ülekuumenemise eest;
veemõõdusõlme ruum või veemõõdukaev on korras, puhas ja kuiv
ning veemõõdusõlme ruumis on valgustus;
veemõõdusõlme armatuur on töökorras;
veemõõdusõlme lähim ümbrus ja juurdepääs on veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks vaba.
8) Vee-ettevõtjale kuuluva rikutud (ka külmunud, ülekuumenenud) või omavoliliselt eemaldatud veearvesti asendab vee-ettevõtja viie tööpäeva jooksul peale tekitatud kahjude tasumist kliendi poolt. Veearvesti tehnilise rikke korral, mis
ei sõltunud kliendist, asendatakse arvesti vee-ettevõtja poolt tasuta.
9) Juhul, kui enne käesoleva eeskirja jõustumist kliendile kuulunud veearvesti rikneb või amortiseerub või ei läbi taatlust, asendab vee-ettevõtja selle omal kulul.
10) Veearvesti riketest, vigastustest, uputusest, külmumisest, ülekuumenemist
või arvesti ja veemõõdusõlme plommide kaotsiminekust tuleb kliendil koheselt teatada vee-ettevõtjale.
11) Klient võib kirjaliku avalduse alusel nõuda vee-ettevõtjale kuuluva veearvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et veearvesti täpsus (mõõteviga) vastab nõuetele, kannab taatluskulud klient, vastasel juhul vee-ettevõtja.
(2) Vee mõõtmine ja arvestamine
1) Kliendile antava vee kogust mõõdetakse veearvestiga.
2) Veearvesti taatluse ajal ja veearvesti rikke korral, kui klient ei ole selles süüdi, arvestatakse antud veekogus taatlusele või rikke avastamisele eelnenud mõõteperioodi kolme kalendrikuu keskmise ööpäevase tarbimise järgi. Nimetatud
arvestamist kasutatakse taatlemise korral taatlemise aja kohta ning rikke korral rikke tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.
3) Kui eeskirja paragrahv 8 lõike 1 punkti 11 kohasel erakorralisel taatlusel osutus veearvesti mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt vea
ulatuses kliendile antud vee koguse ümberarvestus alates veearvesti paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja, kuid mitte rohkem kui kolme kuu eest.
4) Kinnistusisese tulekustutussüsteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti näidu järgi üldistel alustel.
(3) Reoveearvesti ja reovee mõõdusõlm
1) Kinnistud varustatakse reovee mõõdusõlme paigaldatava reoveearvestiga
eeskirja paragrahvis 8 lõike 4 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel.
2) Reovee mõõdusõlme asukoht ja ehitus ning kasutatavad reoveearvestid peavad vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele.
3) Reovee mõõdusõlme puhul tuleb samaselt veemõõdusõlmega kinni pidada
eeskirja paragrahv 8 lõike 1 punktis 8 sätestatud nõuetest.
4) Reoveearvesti riketest, vigastustest, uputusest, külmumisest, ülekuumenemisest või arvesti ja mõõdusõlme plommide kaotsiminekust tuleb kliendil koheselt teatada vee-ettevõtjale.
5) Klient võib kirjaliku avalduse alusel nõuda vee-ettevõtjale kuuluva reoveearvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et
reoveearvesti täpsus (mõõteviga) vastab nõuetele, kannab taatluskulud klient,
vastasel juhul vee-ettevõtja.
(4) Reo- ja sademevee mõõtmine ja arvestamine
1) Kliendilt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist võetud vee kogusega või mõõdetakse eraldi reoveearvestiga. Reovee mõõtmist kasutatakse siis, kui üks lepingupooltest seda soovib. Kõik mõõdusõlme ehitamise ja hooldusega seotud kulud kannab reovee mõõtmist soovinud pool.
2) Kui klient saab kogu vee või osa sellest muudest veeallikatest kui ühisveevärk, määratakse ühiskanalisatsiooni ärajuhitud reovee kogus reoveearvestiga
või võrdsustatakse kõigist veeallikatest kokku võetud veega, kui vee-ettevõtja
loeb selle mõõtmist usaldusväärseks ja ei eelda muu vee ülemäärast sattumist
kanalisatsiooni. Kõik reovee mõõdusõlme või muudest veeallikatest tarvitatud
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vee mõõdusõlmede ehitamise ja hooldusega seotud kulud kannab klient, kui
teenuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
3) Kui sõltuvalt tarbimise iseloomust on ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee
kogus oluliselt erinev ühisveevärgist võetava vee kogusest, võib vallavalitsuse
poolt määratud korras muuta ärajuhitava reovee koguse arvestamise põhimõtet, kui koguse mõõtmiseks ei paigaldata reoveearvestit.
4) Reoveearvesti taatluse ajal ja reoveearvesti rikke korral arvutatakse ärajuhitud reovee kogus eeskirja paragrahv 8 lõike 2 punktis 2 sätestatud korras.
5) Kui eeskirja paragrahv 8 lõike 3 punkti 5 kohasel erakorralisel taatlusel osutus reoveearvesti mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt
vea ulatuses kliendi poolt ärajuhitud reovee koguse ümberarvestus alates reoveearvesti paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja, kuid mitte rohkem
kui kolme kuu eest.
6) Kliendi kinnistult ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee kogus arvestatakse vee-ettevõtja poolt statistiliste andmete alusel või mõõdetakse vastava arvestiga. Statistiliste andmete või mõõtmise puudumisel arvestatakse normiks
0,35 m3 m2 kohta aastas katuste, kõvakattega tänavate ja väljakute pinnalt, kust
toimub sademevee äravool ühiskanalisatsiooni.
§ 9. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad
(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad kehtestatakse vastavalt
vallavolikogu poolt kinnitatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrale.
(2) Klient tasub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest vee-ettevõtjale kehtestatud hindade ja korra alusel vastavalt käesolevale eeskirjale ja teenuslepingule.
§ 10. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest tasumise kord
(1) Vee- ja reoveearvesti näitude registreerimine ja nende teatamine vee-ettevõtjale toimub teenuslepingu alusel kooskõlas käesoleva eeskirjaga. Võetud
vee ja/või ärajuhitud reovee kogust arvestatakse kuupmeetri täpsusega.
(2) Arve koostamise aluseks on kliendi poolt esitatud arvestite näidud. Kui klient
ei esita tähtaegselt arvestite näitusid, esitab vee-ettevõtja arve eelmisel kuul
võetud vee või ärajuhitud reovee koguse järgi ning järgmisel kuul teostatakse
tasaarvestus tegelike arvestinäitude alusel.
(3) Kui klient ei esita ka teisel kuul tähtaegselt arvestite näitusid, on vee-ettevõtjal õigus vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine katkestada vastavalt eeskirja paragrahv 12 lõikes 3 ette teatades.
(4) Arve saanud klient on kohustatud tasuma vee-ettevõtjale arvel sätestatud
tähtajaks, kuid mitte hiljem kui kümne kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamise päevast. Arve loetakse tasutuks raha vee-ettevõtja arvelduskontole
laekumise kuupäevast.
(5) Kirjaliku pretensiooni arve õigsuse osas võib klient esitada vee-ettevõtjale
kümne kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamise päevast. Pretensioon lahendatakse seitsme kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamise
päevast. Klient on kohustatud arve tasuma kümne kalendripäeva jooksul pärast
pretensiooni lahendi kättesaamist.
§ 11. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavoliline kasutamine
(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavoliliseks kasutamiseks (omavoliliseks
vee võtmiseks ja/või omavoliliseks reo- või sademevee ärajuhtimiseks) loetakse juhtumeid, kui:
1) ühisveevärgist võetakse vett või ühiskanalisatsiooni juhitakse reo- või sademevett olukorras, kus vee-ettevõtjaga ei ole sõlmitud vastava teenuse osutamiseks teenuslepingut, välja arvatud juhul, kui vee-ettevõtja ja kliendi vahel puudub kirjalik leping, kuid vee-ettevõtja esitab regulaarselt võetud vee või ärajuhitud reovee eest kliendile arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud;
2) torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile ning vee- või reovee mõõdusõlmele vee-ettevõtja poolt pandud plommid on eemaldatud või rikutud;
3) vee- või reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud või rikutud;
4) vee- või reoveearvesti on rikutud (ka külmumise, ülekuumenemise või
uputuse tõttu), arvesti näitu on moonutatud või arvesti on omavoliliselt
eemaldatud;
5) vee- või kanalisatsioonitorustiku sulgemiseks vee-ettevõtja poolt paigaldatud sulgur on eemaldatud;
6) vee-ettevõtja poolt suletud peakraan või ühenduskraan on avatud;
7) kinnistu veevärgile enne veearvestit on monteeritud veevõttu võimaldav
ühendus;
8) vee-ettevõtja loata toimub vaatlus- või muu kaevu kaudu reovee või fekaalide purgimine ühiskanalisatsiooni;
9) toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.
(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavolilise kasutamise ilmnemisel koostatakse ülevaatust teinud volitatud isiku poolt sellekohane akt ning vee-ettevõtja võib
vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata katkestada.
(3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavolilise kasutamise kestvust arvutatakse ajast, mil vastav juhtum esimest korda aset leidis, kuni päevani, millal volitatud isik võis veenduda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavolilise kasutamise puudumises, kuid mitte üle ühe aasta tagasi.
(4) Vee võtmisega seonduva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavolilise kasutamise puhul arvutatakse omavoliliselt võetud vee maht vastava veetoru läbilaskevõime järgi kasutus-, avamis-, eemaldamis-, rikkumis- või ühenduskohas arves-
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tusega, et vastav veetoru töötab kogu ristlõikega 24 tundi ööpäevas. Sealjuures
võetakse vee kiiruseks torus siseläbimõõduga kuni 20 mm 0,5 m/s, torus 21…
40 mm 1,0 m/s ning torus üle 50 mm 1,5 m/s. Kui omavoliliselt võetud vett oli
võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni, loetakse, et klient on lisaks omavoliliselt
juhtinud ühiskanalisatsiooni sama koguse nõuetele vastavat reovett.
(5) Reo- või sademevee ärajuhtimisega seonduva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavolilise kasutamise puhul arvutatakse omavoliliselt ärajuhitud reoja sademevee maht alljärgnevalt:
1) ühisveevärgist või muust veeallikast (sõltuvalt vee saamise kohast) suubuva veetoru läbilaskevõime järgi vastavalt määruse paragrahv 11 lõike 4 kohasele arvestuskorrale;
2) reo- või sademevee ärajuhtimisega seotud plommi, sulguri, kraani või arvesti
eemaldamise, rikkumise või avamise või näidu moonutamise puhul vastava kanalisatsioonitoru, millele plomm, sulgur, kraan või arvesti on paigaldatud, läbilaskevõime järgi vastavalt määruse paragrahv 11 lõike 4 kohasele arvestuskorrale;
3) sademevee ühisvoolsesse või sademevee kanalisatsiooni kanaliseerimise puhul iga sademevee vastuvõtu- või ühenduspunkti kohta (restkaev, kuivendusdrenaaži ühendus, maapinna kaldega korraldatud äravool kanalisatsioonikaevu, katuseäravool jne) 75 m3 kuus.
4) reovee või fekaalide ühiskanalisatsiooni purgimise puhul tühjendatud
mahuti(te) 15-kordne maht.
(6) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omavolilise kasutamise juhtudel, mis ei
mahu eeskirja paragrahv 11 lõikes 4 ja lõikes 5 sätestatud juhtude alla, määratakse omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo- ja sademevee
maht volitatud isiku poolt vee-ettevõtja tehniliste arvestuste alusel.
(7) Vee-ettevõtja võib käesoleva eeskirja paragrahv 11 lõike 4, lõike 5 ja lõike
6 kohaselt arvutatud mahtusid, lähtudes faktilistest tingimustest ja tehnilistest
asjaoludest, vähendada.
(8) Klient on kohustatud omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud
reo- ja sademevee eest maksma vee-ettevõtjale tasu vastavalt õiguspäraselt võetud vee või ärajuhitud reo- ja sademevee suhtes kehtestatud hindadele ja tasumise korrale. Selleks esitab vee-ettevõtja kliendile eeskirja paragrahv 11 lõikes
2 nimetatud akti ning paragrahv 11 lõike 4, lõike 5, lõike 6 ja lõike 7 kohaselt
arvutatud mahtude alusel arve.
§ 12. Vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramise, katkestamise ja taastamise kord
(1) Vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine toimub üldjuhul pidevalt,
kui teenuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
(2) Vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramine või katkestamine on lubatud üksnes eeskirjas ja muudes õigusaktides ettenähtud juhtudel
ja tingimustel. Vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine taastatakse
täies mahus pärast piiramise või katkestamise põhjuse kõrvaldamist või äralangemist ning, välja arvatud eeskirja paragrahv 12 lõikes 4 sätestatud juhtudel,
vee-ettevõtjale tema poolt seoses piiramise, katkestamise ja taastamisega tehtud ja tehtavate kulutuste hüvitamist. Suletud omavolilised liitumised taasavamisele ei kuulu.
(3) Vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramine või katkestamine võib toimuda viie kalendripäeva möödumisel alates kliendi poolt vee-ettevõtja vastava kirjaliku teate kättesaamise päevast, välja arvatud juhul, kui selleks hetkeks on piiramise või katkestamise alus ära langenud. Erandjuhtudel,
vastavalt eeskirjas sätestatule, võib vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramine või katkestamine toimuda lühema etteteatamise tähtaja
möödumisel või ette teatamata.
(4) Lisaks muudele eeskirjas sätestatud alustele on vee-ettevõtjal õigus ette teatamata piirata või katkestada vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine:
1) loodusõnnetuste korral;
2) elektrienergia varustuse katkemisel;
3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii korral;
4) vajadusel suurendada vee andmist tulekustutustöödeks.
(5) Lisaks muudele eeskirjas sätestatud alustele on vee-ettevõtjal õigus ette teatamata katkestada vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine:
1) omavolilise liitumise või liitumislepingus sätestatud tingimuste rikkumise puhul;
2) juhul, kui kliendi tegevus või tegevusetus või kliendi kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni seisund või nõuetele mittevastav toimimine võib tuua kaasa ohu
ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile või teistele klientidele või nende kinnistute veevärgile ja kanalisatsioonile.
(6) Vee-ettevõtjal on õigus vastavalt eeskirja paragrahv 12 lõikele 3 ette teatades katkestada vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine:
1) kui klient on viivitanud teenuste eest tasumisega üle ühe kuu arvates eeskirjale vastavast maksetähtajast;
2) kui klient ei võimalda vee-ettevõtjal või volitatud isikul üle vaadata vee või
reovee mõõdusõlme, kontrollida vee- või reoveearvestit ja nende näite, paigaldada plomme või teha muid töid, mille tegemiseks on neil eeskirjast või muust
õigusaktist tulenev õigus;
3) vee-ettevõtja või volitatud isiku poolt tehtud ja eeskirjast või muust õigusaktist tuleneva ettekirjutuse mittetäitmisel;
4) vee võtmise piirkoguste ületamisel või reovee ärajuhtimise tingimuste rikkumisel.
(7) Vee-ettevõtjal on õigus piirata või katkestada vee andmine ning reo- ja sa-
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demevee ärajuhtimine, kui see on vajalik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni remondiks või ühendustöödeks, informeerides sellest kliente kirjalikult ja Rae
valla veebilehel vähemalt 24 tundi ette.
(8) Kui vee andmise katkestamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii või remondi tõttu, peab vee-ettevõtja tagama alternatiivsest veeallikast ajutise veevõtu võimaluse vastavate klientide esmasteks vajadusteks, kui vee andmine on katkestatud ette teatamata kauemaks kui neljaks tunniks või etteteatamise korral kauemaks kui 24 tunniks.
(9) Kui klient vajab vee andmise plaanilist katkestamist, mis põhjustab teistele klientidele vee andmise või neilt reo ja sademevee ärajuhtimise piiramise või
katkestamise, siis tuleb vastaval kliendil selleks esitada vee-ettevõtjale kirjalik
taotlus vähemalt viis kalendripäeva ette. Piiramise või katkestamisega seotud
kulud kannab selle tellija.
§ 13. Teenuslepingu sõlmimine, lõpetamine ja uuendamine
(1) Teenusleping sõlmitakse tähtaega määramata, kui on täidetud käesoleva eeskirja ja liitumise eeskirja tingimused. Kuni liitumistasu viimase osamakse tasumiseni võib teenuste kasutamiseks sõlmida tähtajalise teenuslepingu.
(2) Käesoleva eeskirjaga ettenähtud tähtajalise või tähtajatu teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada vee-ettevõtjale vormikohane avaldus, käesoleva eeskirja paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 ja 3 sätestatud teenuslepingu sõlmimise aluseks olevaid asjaolusid ja volitusi tõendavad dokumendid ning käesolevast eeskirjast ja muudest õigusaktidest tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Liitumisleping ja piiritlusakt säilitatakse teenuslepingu lisadena.
(3) Kliendil on avalduse alusel õigus taotleda kuni kaheks aastaks vee andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamist lepingulist suhet lõpetamata, tasudes eelnevalt vee-ettevõtjale vee andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamise ja taastamise kulud.
(4) Kliendil on õigus teenusleping üles öelda, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva ette, kui ta ei soovi edaspidi teenuseid kasutada.
(5) Vee-ettevõtjal on õigus teenusleping üles öelda, teatades sellest kliendile
kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva ette:
1) kui klient ei ole vee-ettevõtja poolt määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi,
mille tõttu oli vee andmine või reovee ärajuhtimine eeskirja alusel katkestatud;
2) muudel teenuslepingus sätestatud alustel.
(6) Lisaks muudele käesolevas eeskirjas sätestatud lõppemise alustele lõpeb
teenusleping:
1) kliendi muutumisel vee-ettevõtja suhtes mittekliendiks, mille aluseks võib
muuhulgas olla kinnistu piiride muutumine, kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamine, kinnistu omandi või valduse üleminek, kusjuures klient on
kohustatud nimetatud asjaoludest teatama vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt
15 kalendripäeva ette;
2) juriidilisest isikust kliendi likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast;
3) füüsilisest isikust kliendi surma korral, kui tal ei ole pärijat.
(7) Teenuslepingu lõppemise korral on klient kohustatud tasuma kuni teenuslepingu lõppemise päevani kasutatud teenuste eest vastavalt vee-ettevõtja ja
kliendi poolt koostatud kirjalikus aktis sätestatud arvestite näitudele ja muudele käesolevas eeskirjas kehtestatud või käesoleva eeskirja alusel vee-ettevõtja
ja kliendi poolt kokku lepitud arvestuspõhimõtetele. Teenuslepingu lõppemisel
liitumistasu ei tagastata.
(8) Pärast teenuslepingu lõppemist on vee-ettevõtjal õigus lahutada kinnistu
veevärk ja kanalisatsioon ühisveevärgist ja -kanalisatsioonist, kui isik, kellel
on õigus sõlmida vastava kinnistu osas teenusleping, ei ole esitanud vee-ettevõtjale uue teenuslepingu sõlmimiseks vajalikke dokumente 15 kalendripäeva
jooksul alates teenuslepingu lõppemise päevast.
(9) Isikul, kellel on õigus sõlmida vastava kinnistu osas teenusleping, on õigus
teenuslepingu uuendamiseks (uue teenuslepingu sõlmimiseks samadel tingimustel) sama kinnistu veega varustamiseks ja reovee ärajuhtimiseks ilma uut
liitumislepingut sõlmimata ja liitumistasu maksmata. Teenuslepingu uuendamiseks on nimetatud isik kohustatud eelnevalt tasuma vee-ettevõtjale vee andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamise ja taastamise kulud.
§ 14. Lõppsätted
(1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud
lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse või muude
kehtivate õigusaktidega. Nimetatud lepingute asendamine käesoleva eeskirja
nõuetele vastavate lepingutega tuleb lõpetada hiljemalt 1. oktoobriks 2006.a.
(2) Rae Vallavalitsusel töötada välja 31.03.2006 ühiskanalisatsiooni juhitava
reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused.
(3) Määrata vee-ettevõtja poolseks volitatud isikuks käesolevast eeskirjast tulenevate kohustuste täitmisel vee-ettevõtja tegevdirektor.
(4) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 06. juuli 1999.a. määrusega nr 79
kinnitatud “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri”.
(5) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes
Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
(6) Käesolev määrus jõustub 01. aprillil 2006.

Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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Vargad viivad minema
põhiliselt tööriistu
 2. märtsil varastati Lagedi alevikus Te-

Politsei otsib rataste omanikke
Politsei tuvastab fotodel olevate jalgrataste omanikke. Rataste originaalpildid on valla
kodulehel. Kõigil, kellelt on rattad varastatud või kes teavad, kellele need võiksid
kuuluda, palutakse ühendust võtta telefonidel 612 46 55 ja 110. Politsei asub Jüris,
Aruküla tee 9.

Päästeteenistuse teated

 25. märtsil põles kahekorruseline elu-

 3. märtsil oli avarii ringteel
 4. märtsil põles Kiilis prügikast
 6. märtsil toimus avarii Tallinn-Tartu-

maja Jüris, Aruküla tee põik 2. Samal päeval toimus maja järelkustutus
 26. märtsil põles Paekna külas puidutööstus
 28. märtsi õhtul põles maha Lagedi
Põhikooli abihoone. Esmavaatlusel tundub,
et tegemist on süütamisega.

Luhamaa maantee 16-l kilomeetril
 7. märtsil põles aiamaja Seli külas
 10. märtsil põles prügikast Lehmja
külas
 18. märtsil toimus tööõnnetus Peetri
külas

Peeter Böckler
Rae TPS

Ostan maad.

Teostame

Vahetan uue korteri
Jüris maa või vana
maja vastu.

maamõõdistamist,
detailplaneeringuid, hoonete ja
trasside projekte.

Vajadusel olen nõus
juurde maksma.
Tel 52 32024, 6016560

Tel 6016561, 52 90910,
E-post kasko@hot.ee

hase tänaval ehitusobjektilt kaks elektrigeneraatorit.
 6. märtsil varastati Assaku alevikus Veski teel maja kõrvalhoonest löökdrell. Kahju
on 4200 krooni.
 8. märtsil kella 14.30 ajal varastati Patika
külas asutuse territooriumilt seadmeid.
 9. märtsi öösel varastati Assaku alevikus
Karja teel seadme detaile. Kahju on 60 000
krooni.
 12. märtsi öösel varastati Jüris Aruküla
teel soojakust fotoaparaat, kaks telerit, käsisaatejaam ning kaks autoraadiot. Kahju on 10
000 krooni.
 15. märtsi öösel varastati Jüris Aleviku
teel kaubikust tööriistu.
 Ajavahemikul 20.-21. märtsini varastati
Jüris Aaviku tee eramust elektritööriistu ja tarvikuid. Kahju on 3300 krooni.
 22. märtsi öösel varastati Jüris Väljaku
tänaval korterist sülearvuti, mobiiltelefon ja
rahakott sularaha ning dokumentidega. Kahju on 18 400 krooni.
 25. märtsil varastati Järveküla külas Kindluse tänaval asutuse ruumidest tellingukonstruktsioonid ning tööriistu. Kahju on 17 000
krooni.
 27. märtsi öösel varastati Assaku alevikus Künka teel lukustamata sõiduautost CDmakk. Kahju on 1000 krooni.
 28. märtsi öösel varastati Assaku alevikus Allika tänaval valvega territooriumilt pinnase töötlemise seade.

Falcki patrullteenistus
registreeris 2005. aastal 790 sündmust
Aktsiaseltsi Falck Eesti Rae valla patrullteenistus registreeris ajavahemikul 1. märts – 31.
detsember 2005 790 erinevat sündmust.
Kõige rohkem oli nende seas muid sündmusi (240 korda), sageli märgati lõhutud
või rikutud asju (146 juhtumit) ja fikseeriti prügimajandusega seotud probleeme (121
juhtumit).
Lisaks sellele registreeriti 10 kuu jooksul
114 avaliku korra rikkumist, politseile anti üle
90 õigusrikkujat. Erakorralisi sündmusi oli
46, 19l juhul lahendati valgustusega seotud
probleeme ja 14 korda märgati valesti pargitud sõidukeid.
Falcki patrullekipaaž avastas, kustutas ja/
või osales tulekollete kustutamisel 20 korral;
peatas ja/või aitas peatada 24 roolijoodikut,
kes kõik anti üle politseile ning lahendamas
käidi 17 peretüli, milledest 4 juhul toimetati
üks osapooltest politseisse.

aprill 2006

TURVALISUS

RAE SÕNUMID 25

Falck kutsus taas korrale
paljusid öörahu rikkujaid
Erakorralised sündmused


27. veebruaril palus politsei abi liikluse
korraldamisel, kuna Tartu-Tallinn maanteel
toimus ahelavarii, kus osales 10-15 autot.
 24. märtsi öösel saadi politseist teade, et
Jüris Aruküla põik tänaval põleb elumaja. Kohapeal selgus, et põleb teine korrus. Majast
väljusid 16-19-aastased noored, kes olid pidanud saunapidu. Kohapeale saabusid politsei,
päästeamet ja kiirabi. Üks noormees, kes üritas tuld kustutada, sai vingumürgituse ja viidi
haiglasse. Majast õnnestus päästa osa sisustust, samuti garaažist auto. Tules hävisid teine korrus ja vahelaed, esimene korrus sai kustutusvee tõttu oluliselt kahjustada.

Politseile üle antud õigusrikkujad
 21. veebruari päeval teatati Lagedilt Raa-

diojaama 3 majast, et korteris on peretüli. Kohapeal peeti kinni joobes agressiivne mees,
kes anti üle politseile.
 4. märtsil peeti Jüris Ehituse 6 maja juures kinni mees, kes juhtis sõiduautot ilmsete
alkoholijoobe tunnustega.
 12. märtsil helistati Patikalt, et Kautjala
bussipeatuses seisab auto, mis kuulub varguses kahtlustatavatele isikutele. Noormehi ei
leitud, auto jälgimine anti üle politseile.

Avalik kord


21. veebruari öösel oli Vaidas Vana.Tartu mnt.7 ühes korteris peretüli. Kohapeale kutsuti politsei, soovimatud isikud lahkusid.
 23. veebruari õhtul andis politsei teada,
et Assaku silla juures loobivad lapsed lumepallidega möödasõitvaid autosid. Ekipaaži saabudes olid lapsed juba lahkunud.
 23. veebruari õhtul andis politsei teada,
et Vaida ühiselamus hüüab keegi appi. Kohapeal selgus, et korteri peremees oli saanud peksa ning peksja oli lahkunud. Kannatanu ei soovinud politseid ega kiirabi.
 26. veebruaril helistati, et Jüris Aruküla
tee 12 maja juures magab inimene. Mees aeti
üles ja aidati bussi peale.
 1. märtsil teatati politseist, et Jüris Aruküla tn. 26 maja juures jalutab hobune. Ekipaaži saabudes oli hobune juba sealt lahkunud
ja suundunud tagasi koju, Jüri ratsaspordikeskusesse, kust ta ka oli põgenenud.
 1. märtsi õhtul tuli juhtimiskeskusest teade, et Lagedi postkontori juures lebab lumel
meesterahvas. Kohapeal selgus, et mees oli nii
purjus, et ei suutnud enam kõndida. Kodanik
toimetati koju puhkama.
 4. märtsil tuli info politseist, et Vaidas Vana-Tartu mnt. lasteaia vastas pidi toimuma
kaklus. Kohapeal oli kõik rahulik, seltskond
rääkis omavahel juttu.
 5. märtsi varahommikul helistas klient ja
palus abi Vaidas Vana-Tartu mnt 9 ühes kor-

teris olevate lärmakate naabrite ohjeldamisel.
Kohapeal olnud kolmele noormehele selgitati asja, lärm lõpetati.
 6. märtsi õhtul noomiti Patika juures viaduktisillal olnud poisikesi, kes ajasid sealt autodele lund alla.
 6. märtsi õhtul oli ringtee lähedal kraavi
sõitnud rekka-tüüpi veoauto, ekipaaž reguleeris kuni politsei saabumiseni liiklust.
 10. märtsi õhtul helistati, et Jüris Tiigi tee 7
ühes korteris on kõva muusika ja pidu, ekipaaži
saabudes lahkusid ka viimased külalised.
 11. märtsi öösel helistati, et Jüris Kasemäe 3 ühes korteris kõva muusika. Kohapeal
selgitati öörahu tähendust, probleem lahenes
rahumeelselt. Samalaadne kaebus tuli ka Jüris Tiigi tee 3 asuva maja ühe korteri kohta,
kus samuti keerati muusika vaiksemaks.
 12. märtsi öösel helistas kodanik, et Vaidas
Vana-Tartu mnt 39 ühes korteris käib mitmendat päeva kõva pidu. Kohapeal selgitati olukorda. Samalaadne probleem lahendati sel ööl ja
Jüris Tammiku 23 asuva maja ühes korteris.
 21. märtsil helistati ja öeldi, et Ülemiste
järve juures sõitis kraavi sõiduauto. Auto läheduses kedagi ei olnud, info edastati politseile.
 26. märtsi öösel helistati politseist, et Jüris Aruküla tee 49 maja ühes korteris rikutakse öörahu. Kohapeal kostus kõva lärm ja vali
muusika, pidutsejatele tehti hoiatus.

Muud sündmused
 6. märtsil helistas Patika küla elanik ja
teatas, et kella 16-17 vahel oli sealkandis üritatud varastada mingit mootorit. Varaste autoks oli olnud sinine Ford Transit, sarnast autot olla nähtud varemgi sealkandis liikumas.
Info edastatud Falcki juhtimiskeskusele ja teistele ekipaažidele.
 9. märtsil teatati politseist, et neile helistas Assaku küla elanik ja ütles, et kolm päeva
tagasi oli toimunud vargus ning et ta hoiab
kinni noormeest, keda kahtlustab varguses.
Kohapeal selgus, et kinnipeetu oli juba ära
jooksnud. Info edastati politseile.
 23. märtsil oli Lagedil raamatukogu juures kraavi sõitnud punane BMW.
 23. märtsil teatati Aaviku külast, et Ristiku tänaval seisab võsas numbrimärkideta
BMW, mis on puruks pekstud ja sellelt on võetud varuosi.
 24. märtsi öösel avastas ekipaaž Lagedil kergelt avariilise punase sõiduauto BMW, mille uksed olid lukus ning aknad ja süütelukk terved.

Falcki üldnumber 1911
Jüri ekipaazh 53 32 63 18
Vaida ekipaazh 53 32 63 16

Soovime osta
MAAD
Rae vallas.
Koostame detailplaneeringuid ja projekte
Kivinuka KV OÜ
Tel. 53417582 ja 6602595
e-post: kivinuka@kivinuka.ee
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Vastlatrall Kirikumõisa pargis
5. märtsil toimunud vastlapäeva üritus algas Jüri Kirikumõisa pargis lõkke süütamise
ja hoogsate tantsudega. Linda Pihu tantsulapsed juhatasid sisse kelguvõistlused ja perekondade vahelised jõukatsumised. Pisemad üritusel osalejad nautisid ilusat ilma ja
vastlakukleid, pisut suuremad tegid pargis paar tiiru hobuste seljas ning vaatasid, kelle kelgusõit jätab künkajalamile kõige pikema jälje.

Tõelised meistrid tulevad loovustoast
24. märtsil käis esimest korda Jüri väikelastele käelist tegevust õpetamas Loovustuba. Kokku saadi Jüri noortekeskuses, vallavalitsus andis väikestele kunstihuvilistele tasuta ruumid.
Kutsutud olid kõik 6-elukuust kuni 3. eluaastani, aga loominguline perepäev oli kokku
meelitanud nii nooremaid kui vanemaid kunstihuvilisi, kohal oli ka vanaemade kui isade
esindajad.
Loovustoa perenaine Christina Lään kutsus kõik sinise kilevaiba äärde, loovustund algas liisusalmide ja mängudega. Seejärel sai
iga laps enese ette valge paberi. Peagi ilmus
sinna kliistrilaik ja siis teinegi – kollane. Küll
oli huvitav jälgida, kui erinevalt lapsed oma
kliistrit paberil kunstiks vormisid - kes puudutas sõrmega, kes ajas seda terve käega taga,
kes püüdis varvastega koostisest aimu saada
ja kes küsis hoopistükkis pintslit.
Seejärel vormiti kollastest salvrättidest päike ja rohelistest rohulibled. Kliister võttis kõik
käte vahelt pudenevad tükikesed omaks ja lapsed ei pidanud muretsema, kas ja kuidas miski pildile liimus. Christina andis igale lapsele
ka pisikesi tükikesi lilledeks ja lumeks. Oh
imet – läbi mängu olid kõik lapsed endale pildi teinud ja kõik „meistriteosed” olid huvitavad ja omanäolised.
Kui käekesed väga kleepima hakkasid, kutsus Christina lapsed seebiveega mängima. Pal-

Mis on loovustuba?
«Beebide Loovustuba» alustas tegevusega 2002. aasta augustis. Loovustoa eesmärk on vabastada end argipäeva rutiinist ning arendada keha, hinge ja vaimu. Selleks on vaja vaid pisut paberit,
värve, savi ja tainast, mõnikord käbisid
ja lambavilla, soola ja jahu, kliistrit ja
puuoksi. Loovustoas ei ole piire ega sundust, põhiülesandeks on aidata lastel
avastada loovus iseendas ja lasta sellel
segamatult voolata. Loovustoa juhendajad on oma ala asjatundjad ning juba pea 10 aastat lastega töötades kogemusi ja teadmisi kogunud õpetajad.

Väikelaste nägudel tekitas kliistri käega katsumine erinevaid emotsioone - naerust mossitamiseni.

jud väikesed kunstnikud olid seebimullised nii
kõrva tagant kui kulmu pealt: ühel jõmmil oli
vaht lausa suus! Hiljem said emad selles seebivees villapallikesi veeretad, millest kodus hiljem koos lapsega munadepühaks tibusid teha.
Igaüks läks rõõmsa näo ja omatehtud „kunsttükiga” koju, et järgmine kord taas tulla. Üks
vanaema ütles enne lahkumist:” Et me ometi ei
unustaks, kui loovad ja loomulikud on lapsed.
Miks küll nii ruttu „kaas” peale pannakse?”.
Ingrid Pukk

Poisid läksid seebiveega mängimisest tõsiselt
hasarti, emmed otsisid kohe vahetusriideid.
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Väike kuu, suured tegemised
Hiljuti läbitud koolitusel toonitas lugupeetud
lektor, et ENAMUS inimesi ei tööta lasteaias,
ega tea sealsest elust midagi. Arvan, et nüüd on
sobiv võimalus ENAMUSEGA jagada Taaramäe lasteaiapere veebruarikuu emotsioone.
Kui kõik ausalt ja algusest peale ära rääkida, peame alustama sellest, et 1. veebruaril
tähistame igal aastal lasteaia sünnipäeva, seekord lõi ette number 17. Kingituseks – miks
mitte – värske remont kogu majas.
Taaramäel on sel aastal eesmärgiks seatud
lähiümbruse looduse tundmaõppimine. Selle
tähe all sai käidud kolme rühmaga Tallinna
Loodusmuuseumis, kus parasjagu vastav näitus „Loomad talvel.“
Sõbrapäeva puhul otsustasime korraldada
karnevali, mis õnnestus suuresti tänu laste ja
lapsevanemate pingutustele ja fantaasiale. Kostüüme oli seinast seina, rühmad esinesid, töötas tehnilisest personalist koosnev žürii ja mängiti ühismänge. Õhtul said väikesed pidulised
diplomid ja auhinnad. Meie lasteaia vilistlased Marleen ja Eva õpetasid lastele jänkutantsu ning viisid läbi disko.
Vabariigi aktuse muutsid laste jaoks eriliselt meeldejäävaks vanemveeblid Jaanus Enno ja Ragnar
Reitsakas ning vanemseersant Andres Illus.

Mundris mehed tekitasid elevust
ENAMUSE kõige pidulikum päev veebruaris on Eesti Vabariigi aastapäev. Eks ka lasteaias. Seekord toimus meie aktus erilisemalt
kui varem. Algas see mõistagi Eesti hümniga
ning kui lasteaialapsed olid esitanud oma kava, elasime kaasa Linda Pihu 1. klassi tantsupaaridele, kes tõid külakostiks kaasa ühiseid
rahvatantse.
Peo kulminatsioonina astusid saali täies
mundris ja varustuses sõjaväelased. Külla
olid palutud kaks vanemveeblit Jaanus Enno ja Ragnar Reitsakas ning vanemseersant
Andres Illus. Oh neid poiste säravaid silmi,
kui toodi sisse varustus – granaadiheitja
MGL, snaiperpüss Galil, automaat Galil
SAR, pumppüss, püstol HK USP, kuulivest,
killuvest, rakmed, massirahutuste varustus,
kiivrid, gaasimask, „siil“, binokkel, laserkaugusmõõtja, kumminui, samuti ka sõjaväepolitsei varustus.
Üheskoos mõõdeti läbi akna kaugust koolimajani, õige vastus oli 309 m. Lastele esitati küsimusi sõjaväe kohta ja poisid-tüdrukud
pakkusid, et sõjaväes tulistatakse ja luuratak-

se. Vestluse käigus selgus, et sõjaväelased aitavad ka tavalisi inimesi: suure tormi puhul
tuuakse näiteks inimesi majadest välja ning
naftareostuse korral aidatakse merd ja linde
puhastada.
Lõpuks said lapsed sõjavarustust katsuda,
selga proovida ja lähemalt uurida. 24. veebruaril võis iga väike taaramäelane uhkelt vanemveebel Jaanus Enno kingitud sini-mustvalge lipukesega paraadile minna, jopel sädelemas kaitseväe helkur. Meie, lasteaiaõpetajad, märkasime, kui eriliselt hästi mõjus selline mehine lasteaiapidu poistele. Aitäh sõjaväelastele!

Kohtumised hobustega ja
otsimismängud
Vastlapäeval oli meil samuti tegemist, jätkus isegi mitmeks päevaks. Olime nimelt oodatud Lagedile Nuhja tallu hobuseid vaatama.
Talus oli 12 hobust, kellele lapsed olid kaasa
võtnud leiba ja porgandit. Samuti sai kolme
poni seljas ratsasõitu proovida. Meile kõigile

pakuti sooja teed ja nii me tähistasime ka hobuste perenaise Liina sünnipäeva lausa nelja
rühmaga.
Järgmisel päeval ehk vastlapäeval viis toredad võistlused läbi meie uus liikumisõpetaja Anli. Eelkõige vedas ilusa talvise ilmaga.
Oli tõeliselt lõbus sügavas lumes sumades otsida peidetud paelu, vedada kelkudel VembutTembut ja visata lumepallidega täpsust. Anlil
oli välja mõeldud lastele juba tuttavaid kui ka
uusi võistlusi nii maja ees kui taga. Kokatädi
poolt oli lõunasöögiks maitsev hernesupp ja
vastlakukkel. Muidugi premeeriti Taaramäe
punapõskseid lapsi ka diplomi ja nende endi
leitud paeltega.
Selline tihe veebruar siis! Juba muutubki
talv märkamatult kevadeks. Keerame kella igas
mõttes – suveaeg mõjutab meid kõiki ja lasteaia tegemised muutuvad veelgi rohkem vabaõhumaigulisemaks. Ilusat kevadet!

Chalice kohtus Rae valla noortega
Märtsikuus toimus noortele mitu
vahvat üritust. Jüris, Vaidas ja Lagedil toimusid käsitöötoad, kus
Liisi, Kadri ja Diana juhendamise
all sai teha vahvaid kevadkaarte
ning kõike muud, mida vaid ise
välja suudad mõelda.
Igalpool oli noortega kohtu-

mas ka noor ja andekas muusikageenius Chalice. Kõigil oli võimalik uurida, mida ta teeb, kuidas laulab, nalja viskab ja mismoodi fännide küsimustele vastab. Loomulikult jagas ta soovijatele ka autogramme.
Chalice ehk Jarek Kasar on

Tartu noormees, kes vaatamata
oma noorele eale on maha saanud
juba kahe muusikaalbumiga, võitnud mitmeid olulisi auhindu ning
laulnud kogu Eesti rahvale vabariigi aastapäevakontserdil. Lisaks
muusikale on Jarekil veel mitmeid
huvisid.

Kristiina Saarik
Taaramäe lasteaia kasvataja
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Muuseum ootab
eksponaate
Rae valla rajatav muuseum
kogub eksponaatide tarvis
vanu esemeid: mööbel,
põllutööriistad, majapidamisesemed, nipsasjakesed, tarbeesemed jms.
Oodatud on ka fotod.
Kohale toomine muuseumi
poolt. Küsimused: 60 56
750, 56 22 96 86, eli@rae.ee

Rael Leedjärve fotonäitus Keeniast
Kristiina Ross vestlemas loengule tulnud Tallinna Ülikooli emeriitprofessori Raimo Pullatiga.

Kuidas Anton Thor Helle
piiblit tõlkis
21. märtsil toimus Rae koolimajas loengusarja teine õhtu. Külaliseks oli seekord Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja ja tõlkija Kristiina Ross, kes rääkis Anton Thor Hellest ja sellest, kuidas see tuntud Jüri kirikuõpetaja piiblit tõlkis. Rahvast oli kogunenud ka seekord
hulganisti ja loengu lõppedes arenenud vestlus kestis hiliste õhtutundideni.
Kristiina Rossi ettekanne keskendus kahele küsimusele. Esiteks, kas Thor Helle üleüldse tõlkis piiblit, sest see ei ole kuskil väga
selgelt dokumenteeritud. Teine küsimus puudutas tõlketehnikat ehk seda, kuidas jõuti eestikeelse lõpliku versioonini. 1739. aastal ilmunud eestikeelsel piiblil pole Thor Helle nime
mainitud, nii nagu näiteks Martin Lutheri nimi oli kirjas iga tema saksakeelse piiblitõlke
tiitellehel. Kindlad võime olla selles, et Uut
Testamenti Jüri kiriku pastor ei tõlkinud, sest
see ilmus Lõuna-Eesti keeles juba ajal, mil
Thor Helle oli vaid kolmeaastane ning ei saanud tõlkeprotsessis kuidagi osaleda. PõhjaEesti keeles ilmus see küll 1715. aastal, mil
Thor Helle oli Jüris tegutsenud juba kaks aastat, kuid pole erilist alust arvata, et tema selle
toimetamisel osales.
1739. aastal ilmunud piibli Uuele Testamendile lõpliku kuju andmisega on Thor Hellel aga seosed küll. Nimelt tekkis Põhjasõja
järel Tallinnas ja selle ümber pietistlikult meelestatud pastorite sõpruskond, kelle hulka kuulus ka Thor Helle ning kes eesti keele arendamisega tegeledes otsustasid välja anda Uue
Testamendi teise trüki. Nii hakatigi olemasolevat teksti toimetama, seda peamiselt Thor

Helle ja Kullamaa pastori Heinrich Gutsleffi
poolt. Töö käigus muudeti teksti väga palju,
püüdes anda sellele paremat eestikeelset kuju
ning lähendada teksti heebreakeelsele originaalile, kuna 1715. aasta tõlke kaudseks aluseks oli Lutheri saksakeelse piibli põhjal tehtud tõlge.
Saksakeelse piiblitõlke jälgi esineb Uues
Testamendis veel tänapäevalgi, Vanas Testamendis ehk Vana Seaduse raamatus aga mitte, sest see tõlgiti täiesti uuesti heebreakeelsest originaalist ning just selle tõlkega seostatakse Thor Helle nime. Üks väheseid kirjalikke tõendeid Thor Helle seotusest piiblitõlkega on kirjas Jüri kirikuraamatus, kus ta ise on
1726. aastal kirjutanud, et hakkas kogudusele pärast jutlust lugema Esimest Moosese Raamatut, mille ta hiljuti koos oma hea sõbraga
eesti keelde tõlkis. Selleks heaks sõbraks on
peetud Kullamaa pastorit Heinrich Gutsleffi,
ehkki mingisugust dokumentaalset alust sellele arvamusele olemas ei ole.
Viis aastat tagasi tulid Eesti Ajalooarhiivist välja Vana Testamendi tõlke käsikirjad,
kust selgub, et tõlkijaid võis olla rohkem kui
kaks. Nimesid käsikiri küll ei sisalda, kuid autorite paljususest annavad tunnistust erinevad
käekirjad. Siinjuures tuleb meeles pidada, et
käekirju pole võrrelnud selle ala eksperdid,
ent üsna kindlalt julgeb Kristiina Ross väita,
et Thor Helle on toimetanud kogu teksti, sest
tervet teksti läbivad parandused tunduvad klappivat Thor Helle käekirjaga.
Eli Pilve

Jüri raamatukogus on avatud Keenias töötava Eesti kristliku misjonäri Rael Leedjärve fotonäitus “Hotel Safe Life”. 37 värvifotot koos
selgitava tekstiga annavad ettekujutuse tööst
aidsi-orbudega, kohalikust kultuurist ning eurooplase kohtumisest Aafrika elu-oluga.
Rootsi Luterliku Evangeeliumiühenduse
Soomes ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
poolt 2004. aastal Victoria järve piirkonda lähetatud 28-aastane Kullamaalt pärit rootsi filoloog Rael Leedjärv on üks nendest, kes jätkavad tänavu 200-aastaseks saava Eesti välismisjonitöö traditsiooni. Esimene siit pärit misjonär G. R. Nyländer lähetati 1806. aastal samuti Aafrikasse.
Tasuta näitus on avatud juulikuu lõpuni
E, K kl 10-18, T, N, R kl 10-17, aprilli lõpuni ka L kl 10-14.

JüFo kutsub fotohuvilisi
Huviklubi JüFo eestvõttel korraldatud fotokonkurss, mis oli järjekorras viies, on lõppenud.
Pisukese juubelinumbriga konkursile saadeti
94 fotot kokku 13-lt autorilt. Nende seas olid
ka mõned fotod meie valla koolinoortelt.
Laekunud fotodest tuleb esimesel võimalusel ka näitus Rae Kultuurikeskuses, samuti avalikustatakse siis žanrite võitjad. Siinkohal aga
tänusõnad kõigile võistlusest osavõtjatele ning
ühtlasi meeldetuletus kõigile fotohuvilistele, et
ka Vallafoto 2006 konkurss ei jää tulemata...
Ja veel – JüFo klubi 26 aastase eksisteerimise jooksul oli klubi liikmete (ja mitte ainult nende) omavahelise suhtlemise üheks küllaltki populaarseks vormiks kokkutulek. Mis
oleks, kui taasavastaksime selle jälle? Alustuseks pakun välja võimaluse veeta üks ühine fotoharrastajate suvepäev Nurme talus, mis
asub 5 kilomeetri kaugusel Rae vallamajast,
Pirita jõe ääres. Soovid ja ettepanekud palun
nii selles kui ka Vallafoto konkursi küsimustes edastada telefonile 55 78 167 või Jüri Postkontorisse Heinur-Vallut Sepperi nimele.
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Lagedil tähistati naistepäeva puhkeõhtuga

Rae küla elanike jaoks olid probleemiks nii lagunevad teed kui internetiühenduse puudumine.
Pildil ees vasakul uueks külavanemaks valitud Raido Relson.

Rae küla valis uueks
külavanemaks Raido Reilsoni
19. märtsil toimus Assaku
koolimajas Rae küla üldkogu,
kus tehti kokkuvõtteid möödunud aastal toimunust.
Uueks külavanemaks valiti
34-aastane Raido Reilson.
Koosoleku avas senine Rae külavanem Ado
Sepa, kes tutvustas kohalolijatele külavanema
statuuti. 2005. aastal toimunud Rae küla ettevõtmistest olid paljude külaelanike jaoks olulised vee- ja kanalisatsiooniteemad: kas ja kuidas toimub sellega liitumine, millised on kompensatsiooni maksmise põhimõtted. Sellel teemal toimusid rahvakoosolekud, samuti viidi
läbi ühistranspordi kasutamist uuriv küsitlus.
Lisaks neile jäid eelmise kalendriaasta sisse kohvik-klubi ürituste organiseerimine, heakorrapäeva ja küla jaanipäeva läbiviimine.
Koostöös naaberküladega käidi ekskursioonil
Mulgimaal. Samuti pandi ühiste jõududega
taas käima aeroobikatrennid ja viidi läbi küla
laste jõulupidu.
Ado Sepa sõnul peaks uus külavanem ja
eestseisus jätkama küla sümboolika väljatöötamisega ning otsima lahendusi mitmete teedega
seotud probleemidele. Külaelanike jaoks on oluline ka korraliku internetiühenduse saamine.
Viis aastat külavanemana tegutsenud Ado

11. märtsi õhtul seadsid paljud Lagedi mehed
oma kaaslasega sammud koolimaja poole, et
tähistada äsja möödunud rahvusvahelist naistepäeva. Puhkeõhtuks olid kooli isetegevuslased ette valmistanud päevakohase kontserdi, esinejateks olid peale paari erandi poisid.
Peolistel oli võimalus vaadata lühinäidendit, loeti päevakohaseid lühinalju, kuulati muusikapalasid ja laulu. Tugeva aplausi said
breigipoisid. Kuna gripp oli kahandanud esinejate ridu, siis tuli kontserdi lavastajal, kooli
huvijuhil Liisi Vesselovil käigu pealt muudatusi teha. Loodetavasti ei saanud kontserdi jälgijad sellest aru. Kava teadustas Kristjan Ainumäe, helipuldis oli kooli vilistlane Rene Lust.
Kontserdile järgnes väike vaheaeg, mille
jooksul seadis Tartust pärit ansambel „Mesipuu” valmis oma pillid ja seejärel läkski tantsuks. On heameel märkida, et nii mõnestki perest olid peole tulnud eri põlvkonnad, kes tundsid end mõnusalt ühiste peolistena. Tantsude
vahele mängiti seltskondlikke mänge. Kavas
oli ka karaoke. Noored peolised esinesid julgelt, karaoke peaauhinna pälvis aga Rae Kultuurikeskus juhataja Kristi Aru ettepanekul ja
korraldajate heakskiidul Ülle Allmäe. Korraldajate ettepanekul ja kuulajate soojal osavõtul
esitas Ülle Allmäe koos ansambliga lisalaulu.
Kellel tantsides janu tuli või kõht nurisema hakkas, see sai abi Jõe poe perelt. Peoõhtu korra eest kandis hoolt turvafirma K-Grupp.
Suur tänu kõigile, kes puhkeõhtu kordaminekule kaasa aitasid.
Rein Karm
Lagedi kodukandiliikumise klubi

Viis aastat külavanemana tegutsenud Ado
Sepa astus ametist omal soovil tagasi, kuna
volikogu liikmena tegeleb ta nüüd külateemadega üle kogu valla.

Sepa sõnul võiks 2006. aasta Rae küla tegemistes olla igati juubelihõnguline, kuna möödub 30
aastat Rae küla moodustamisest ja 785 aastat selle piirkonna esmamainimisest ajalooürikutes.
Uueks külavanemaks valiti Raido Reilson.
34-aastane mees on ka praegu küla eestseisuse tegevuses kaasa aidanud. Ta on sidelahendusi pakkuva firma Haberst Infra müügiosakonna juhataja ja naljaga pooleks loodeti üldkogul, et ehk toob uus mees endaga kaasa ka
parema internetiühenduse. Uude Rae küla eestseisusse kuuluvad Maie Hiio, Karin Kornav,
Tarmo Siir, Rein Janov ja Rein Siirak.

24. aprillil kell 19.00 toimub Lagedi Põhikooli
ruumides üldkoosolek, mille käigus
•
valitakse Lagedi alevikuvanem
•
valitakse Ülejõe külavanem
Kandidaatide esitamist, ettepanekuid ja küsimusi ootame
Teilt e-mailile lagedi@capriole.ee
Korraldustoimkonna nimel Ain Unt

NB!
Sel õhtul anti kohalolijatele edasi ka
oluline info. Nimelt on tänavu 6. mail
kavas tähistada Lagedi esmamainimisest mööduvat 765 aastat. Kavandatavaks näituseks on teretulnud pildid ja
muud näitamist väärivad esemed kodusest arhiivist. Piltidest teeme koopiad
ja originaalid tagastame. Pildile peaks
lisama pildiallkirja, mis, kus ja millal.
Nii näituse eksponaate kui ettepanekuid võib anda Tiina poodi, õpetaja Riina Noorele või Rein Karmile.
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Rae valla tuntud inimesed läbi ajaloo
Jaan Saalverk (1874 – 1932)
Kurna vallast (tänane Rae vald) Sepamäe talust pärit Jaan Saalverk oli meie rahvapärimuste suurkogujaid 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Lisaks rahvajuttude üleskirjutamisele kogus ta etnograafilist materjali ja muinasleide, aitas kaasa kinnismuististe üle-eestilisele registreerimisele. Ta oli tegev Jüri kihelkonna hariduslike ja majanduslike seltside
asutamisel ja juhtimisel. Jaan Saalverk oli Jüri kirikukogu liige ja 10 aastat kirikunõukogu
esimees.
Jaan Saalverk sündis 8. augustil (v k j 27.
juulil ) 1874. aastal Kurna vallas Mõisakülas
soode, metsa ja heinamaadega ümbritsetud
Ihuvere talus. Kui ta sai 4-aastaseks, suri tema isa Mart Saalverk külmetuse tagajärjel kopsupõletikku ja ema Liisu Saalverk (neiupõlvenimega Loomann) läks tagasi oma isakoju Loo
tallu. Ema lesepõlv kestis kaks aastat. Jaan
Saalvergi kasuisaks sai Ähvardi talu peremees
Mihkel Lustvark Saira külast. Ka selle talu peremees suri ja nii viis saatus ema ja poja tagasi Loo tallu.
Loo talu asus vastu Sausti piiri, oli maaalalt ümbruskonna kõige suurem ja jõukam talu. Talul oli tuuleveski, mis andis lisasissetulekut. Lisaks kuulus talule veel väga vaene Sepamäe talu, mis kingiti Jaan Saalvergi emale.
Sepamäe talu saigi Jaan Saalvergile eluaegseks koduks – seal õppis ta kasuisa kõrval talutöid tegema ja hiljem ise taluperemees olles
seisis hea selle eest, et tema talumajapidamine üks ümbruskonna eesrindlikumaid.
Jaan Saalverk õppis 3 aastat Kurna koolis, kus ta hinded olid „hea”, väga hea”, „kiiduväärne” ja „väga osav”. Hiljem õppis ta Aruküla kihelkonnakoolis, mille lõpetades jäi tallu tööle.
Sepamäe talu oli suur, 40 hektarit. Ligi
100-aastasel rehielamul oli korsten ja kerisega ahi, kaks hilisemal ajal ehitatud aita. Heinamaast oli üle poole soo ja padrik, turbaraba
ja lepamets, põllud olid kivised, puudus korralik puuvilja- ja marjaaed.
Perepojale meeldis aga puutöö ja nii muretsetigi tallu tisleripink ja höövlid. Majja
said lüpsikud, kapad, vannid, piimapütid,
toolid ja lauad, hasplid, pesurull jne. Talus
käis ka ajaleht: „Ristirahva Pühapäevaleht”,
hiljem „Eesti Postimees”, loeti ka ajalehte
„Virulane”.

Rahvapärimuste kogumine kui üks
lõbu
1888. aastal luges Jaan Saalverk „Virulasest”
Jakob Hurda üleskutset „Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele”, kus ta õhutas
eestlasi rahvaluulet üles kirjutama. Jakob Hurda ja M. J. Eiseni innustatud mõtted koguda
rahvapärimusi vaimustas noort talumeest.
1896. aastal hakkas Jaan Saalverk käima

Jaan Saalvergi viimne puhkepaik on Jüri surnuaial. Ta oli ise aastaid Jüri kirikukogu liige ja 10
aastat juhtis Saalverk ka kirikunõukogu. 1930ndatel aastatel püstitasid kohalikud inimesed tema 60ndaks sünniaastapäevaks tema hauale maakividest mälestusmärgi.
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mööda talusid, kus teadis elavat külainimesi,
kellelt oleks midagi üles kirjutada. Rahvaluulekogumine oli vallas uudiseks ja tekitas ka
lahkarvamusi. Rahvapärimuste kogumise vastu olid Saalvergi usklik ema ja vanamoeline
võõrasisa.
Jakob Hurdale kirjutas Jaan Saalverk aga
nii:” Nüüd olen ma ometi kirjatöö leidnud, mida maksab teha, sest igal inimesel peab ju ikka üks lõbu olema.”
Poisikesena käinud ka Jaan Saalverk rahvaluulet kogumas külast vanainimeste käest.
Ühes talus pole aga tahtnud inimesed rääkida
vanu jutte ja ütelnud Saalvergile: „Mis kahtlane mees sa oled? Kui sa siit ei kao, siis viskame – su - poisinolgi kohe majast välja!”
Poiss läinudki nukrana sest talust ära. Läinud
teise kohta õnne proovima. Ka teises talus pole paremini läinud. Nii läinud J. Saalverk seekord tühjade mõtetega koju tagasi.
ERA II 287, 447 | 9 (1) < Jüri khk, Tõdva
v – Eino Loo, 12 a Sausti algk , 4 kl < vanaema Ann Loomann,74. a (1940)
Kultuuri- ja kirjandusloolase Rudolf Põldmäe uurimuse põhjal on Jaan Saalverk „Rahvapärimuste selgitaja” järgi kogunud 217 rahvalaulu, 347 kõnekäändu ja vanasõna, 85 mõistatust, 985 rahvajuttu, 1595 üleskirjutust uskumuste ja kommete kohta – nii ühtekokku
3233 üleskirjutust. Sellega on ta olnud üheks
suuremaks vanavara kogujaks omaaegse Harjumaa vabatahtlike kogujate hulgas.

Kaasaegse talu loomine võttis kogu aja
Jaan Saalvergi nimele kirjutati talu 1899.
aastal. Samal aastal abiellus ta Nabalast pärit
Saarte Mariaga, kel oli väga ilus lauluhääl.
Nabala kauge metsanurga noored käisid laulmas ja pilli mängimas Jüri kiriku muusika- ja
laulukooris, mille koorijuhiks Jaan Virkepuu
Vaskjala külast.
Suure talu tööd ja toimetused ei andnud
aga enam aega peremehel vanavara koguda
ja perenaisel laulukooris käia. Algasid metsatööd, et kütet linna müüa; põldudel hakkas
võitlus kivdiega, suuremad neist lõhati; hakati laastama lepavõsasid, et põllumaad suurendada; kaevati kraave põldude kuivatamiseks; koostöös teiste küladega algas sookuivendus. Ehitati vankrikuur, karjalaut, alustati uue elumaja ehitust koos sauna ja sepikojaga, tehti uus karjakaev, mehhaniseeriti loomade jootmine. Talusse osteti uusmaid põllutööriistu.
Talutööde kõrval osales Jaan Saalverk kirikunõukogu töös, kus tuli lahendada koguduse muresid. Oma ümbruskonnas ristis ta lapsi
ja viis läbi matusetalitusi lahkunutele nii kodus kui ka surnuaias.

Saalverk kuulus ka Põllumeeste
Kogusse
Aktiivselt võttis ta osa Eesti Vabariigi aegsetest põllumeeste koosolekutest ja kongressidest. Ta valiti Jüri Põllumeeste Kogusse, te-
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Jaan Saalvergi kogutud rahvajutte
See suur kivi, mis Ülemiste järves on ja ennemuistses jutus räägitakse, Linda olevat
teda sinna viinud. Räägitakse veel, et Jeesus olla ka Eestimaal käinud imetegusid tegemas
ja olla selle kivi sinna järve viinud. Järve kallas kasvab sealt aga ühtepuhku järve sisse edasi, aga see jutt räägib, et see kivi Jeesusest maailma ajamõetjaks on pandud ja ühtepuhku
kalda ligemale tuleb. Kui üsna järvest välja kaldale saab, siis tuleb maailma ots.
H II 58, 167 (5) < Jüri, Kurna v - J.Saalverk < Jüri Winkelberg < vanaema (1896).
Hiidlastest, suarlastest, tartlastest ja mulkidest räägitakse siinpool kõiksuguseid kiuste juttusi ( H II 58, 95 (14)
< Jür khk, Kurna v – Jaan Saalverk (1896).
Ema ütles oma nelja - aastasele lapsele: „Ole hea laps, - kui sa paha laps oled, siis ma
suren ära!” Laps vastu paluma: „Kullapai eit, ära sure ära, kust ma siis uut eite saan, kui
sa ära sured?” – „Taita toob sulle uue kirju eide”, vastas ema (võõrasema nimetatakse kirju eit). Laps küsima: „Misukse kirju eide ta toob, kas punakirju nagu meie lehm on või
mustakirju nagu teisesauna lehm on? Peaks ta ikka punakirju tooma, meie punasekirju ei
puska mind, aga teise sauna mustakirju on kange puskama!”
E 33426 (17) < Jüri, Kurna vald – J. Kurgan (J. Saalverk) < Mari Armei (1897).
Jüri kiriku nimi olnud enne Else kabel. Jüri kiriku tornis on 2 kella – teine suurem,
teine väiksem. Siin on ammust ajast see pruuk neid kellasi hästi ilusti kordamisi lüüa,
mis naabri kirikutes kuskil ei tehta. Kellad pidada siis ütlema: suurem „talled”, vähem
„tulge”.
H58, 28 II < Jaan Saalverk < Kurna v, Leenu Silves (1890).

ma algatusel loodi Jüri Tuletõrjeühing.
Aktiivse vallavolikogu liikmena oli ta valla elu keskpunktis koos küla ärksamate inimestega – Jaan Põldmäe, Jaan Virkepuu, Johannes Ratassepp jne. Jaan Saalverk tegi kaastööd paljudele ajalehtedele, oli tubli kõne - ja
kirjamees, värske mõttelennuga ja paljulugenud vaimuinimene.
Mehe isiklik elu tõi talle ette palju raskusi ja saatuselööke. Ta jäi kaks korda leseks, pidi matma oma poegi ja tütreid. Täiskasvanuks
kasvasid Jaan Saalvergi tütred Juulie, Eha ja
Leida.
Juulie Varblane on oma isast käsikirjaliselt kirjutanud nii: „Külanaised lootsid, et
küllap Sepamäe Jaan laulatusele minnes endale ka krae kaela ostab ja lipsu ette, nagu
kõigil teistel, iseäranis peigmees-poistel.
Aga seda andis neil eluaeg oodata, sest isal
kõlbas sitsirätik kaelas igale poole minna,
isegi kongressile ja õpetajate sinoidile, kus
palju suurusi koos oli. Ja nõnda ta hiljem surigi ilma, et oleks kordagi poeülikonda selga saanud või kraet kaela ja lipsu ette ja ega
meil, lastelgi kõlband seda talle peale surma teha.”
1932. aasta kevadel talumees murdus. Jaan
Saalverk maeti 20. märtsil 1932. aastal Jüri kirikuaeda. Matusetalitusele toodi poolvardas
Jüri Põllumeeste Kogu roheline lipp, seltside
poolt metallpärg, kirikutegelastelt aga pärga
polnud, kuna tema ebanormaalne surm olevat
olnud ususeaduste vastu.
Kustumatus tänutundes püstitas kohalik
rahvas paar aastat hiljem Jaan Saalvergi 60ndaks sünniaastapäevaks tema hauale ta oma
kogutud kodukandi dekoratiivsetest raudki-

videst mälestusmärgi.

Kirjutised Jaan Saalvergist:
● Kultuuri- ja kirjandusloolane Rudolf
Põldmäe „Jaan Saalverk – meie rahvapärimuste suurkogujaid”, „Rahvapärimuste Selgitaja”
2, 1937
● Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Mari–
Ann Remmel Tartu Ülikooli bakalaureusetöö
„Jüri kihelkonna kohamuistendid”, 1991.
● Jaan Saalvergi tütar Juulie Varblane
„Mälestusi Jaan Saalverki elust ja tööst ning
Sepamäe talu minevikust”, 1980. Rae valla
muuseum.
Antud materjalidest on koostatud ka olemasolev kirjutis.
Varje Malsroos

Vajame ärksa meelega ja
heas füüsilises vormis

valvurit,
esialgu kuni juulini.
Töö on majas sees, tööaeg
kell 22.00-06.00.
Oleme Jüri külje all, Kalevi
tee 1. Palk kokkuleppel.
Ühendust võtta tel
6217898, e-mail:
adu@historyheraldry.ee
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Pipelife Eesti AS
otsib oma töötajate
peresse uut inimest.
Tööülesanneteks on jooksvate klientide ja tarnijate teenindamine ning lao paberimajandus.

Ostame

MAAD
Rae vallas.
Kinnisvaraalane ja
juriidiline
nõustamine.
Detailplaneeringud ja projektid.
Tel.501 7720, 650 9822,
E-post:
hauster@hauster.ee

LASTERIIETE
KAUPLUS
Avatud:
T-R: 10.00-18.00
L: 10.00-15.00
P, E: SULETUD
www.pereroivad.com
Juhtme 6, Mõigu, Tallinn
(Mõigu toidukaupluse
2. korrusel)
Telefon: 56256724

Sobivalt kandidaadilt eeldame eesti ja vene keele ning elementaarset arvuti kasutamise oskust. Soovijatel palume helistada numbril 60
55 112 või saata oma CV aadressil pipelife@pipelife.ee või Põrguvälja
tee 4, Lehmja, Rae vald, 75301 Harjumaa.
Pakume tööd ka tootmistöölistele. Vabad ametikohad: liinioperaator, käsitöö - PE kaevude valmistaja. Tel 6055100

Otsime
MAJAHOIDJAID
Rae Valda Peetri külla,
kelle ülesandeks oleks
majade sise- ja välikoristus.

LIUGUKSED JA
RIIDEKAPID
TEIE SOOVIDE JA
MÕÕTUDE JÄRGI.

Iga maja nõuab tööpäevas
ca 1,5-2 tundi pühendumist.

ABI KAPI VÕI
GARDEROOBI PROJEKTEERIMISEL.

Kontakt: Ero Sõmer GSM:
534 23388

Tel 52 211 51

Otsin kliendile elamukrunti
paarismaja ehitamiseks kuni 20 km
Tallinnast
Usaldusväärne maaklerteenus
Kinnisvaraeksperdilt ost, müük, üürimine

Külli Siil
626 4255
56 576 619
kylli.siil@bpe.ee
www.bpe.ee

SOODUSPAKKUMISED
INVERTER-ÕHUSOOJUSPUMPADELE!
Panasonic Deluxe E9DKEW (soojatootlikkus max 5 kW, kütab kuni
120 m2) hind 18000 kr ja mudel
E12DKEW (soojust max 6,5 kW,
kuni 150 m2 kütmiseks) 20000 kr.
Hinnad koos paigalduse ja talvevarustusega.

Info OÜ EKOKLIIMA tel 5647
4321, e-post info@ekokliima.ee.

Korraldan

KARAOKET
AUTOREMONT ja REHVIMONTAAŽ
Rae vald, Vana - Aaviku 10
Tel. 6 725 551 ja 50 16 939
www.trass.ee, varuosad@trass.ee

sünnipäevadel, pulmades, erinevatel üritustel.

Laulud on eesti, vene,
soome ja inglise
keeles. Olemas ka
lastekaraoke.
Tel 56 48 72 20
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Hõbemedalid Lagedi noortele maletajatele
Külmalaine tõttu jaanuaris edasilükkunud
EMSL Jõud noorte võistkondlikud meistrivõistlused males toimusid 4. märtsil Paides.
Võistluse eesmärk ja ülesanne oli pakkuda
maakoolide õpilastele võistlusvõimalusi ja propageerida maleharrastust koolinoorte seas.
Lagedi Põhikooli maleringi lapsed osalesid võistlusel 4-liikmelise võistkonnaga nii
noorema vanuserühma (3.-6. klass) kui ka vanema (7.-9. klass) vanuserühma turniiril.
Noored maletajad saavutasid turniiril nooremas vanuseastmes suurepärase tulemuse - II
koht ja hõbemedalid. Võistkond esines koosseisus laudade järjestuses: Kristen Sekk (3
punkti), Kristjan Ainumäe (4 punkti), Madis
Pertel (7 punkti!), Ilgar Kulijev (6 punkti). Sellel võistlusel ei olnud varumängijaid ja kõik
punktid on saadud 7-st mängust.
Tõsiselt mängis ka Lagedi Põhikooli teine võistkond, aga vanemas vanusegrupis on
kauaaegsete maletraditsioonidega koolidega
raske võistelda. Parema malelise taseme saavutamine nõuab aega.
Heale tulemusele aitasid kaasa malelaste
kollektiivsus ja pühendumus, suudeti end maksimaalselt kokku võtta. Suur tänu koolile mugava transpordi eest võistluspaika ning saatjana kaasas olnud lapsevanemale pideva toetuse ja toitlustamise korraldamise eest võistlusel! Lapsed said keskenduda ainult võistluspartiidele.
Kahel turniiril osales kokku 17 võistkonda üle Eesti: nooremas vanuserühmas 10 ja
vanemas 7 võistkonda. Mõlemas vanuserühmas olid lisaks Lagedi Põhikoolile oma võistkondadega väljas Paide Ühisgümnaasium, Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja M.Härma nim.
Gümnaasium.

Rae valla judoturniir 2006
Korraldaja: judoklubi Aitado
Aeg: 22. aprill 2006
Koht: Rae Kultuurikeskus (Aruküla tee
9), Jüri alevik, Rae vald
Osalejad: 1996 ja hiljem sündinud poisid ja tüdrukud
-30 kg; -35 kg; -40 kg; +40 kg
võistlusaeg: 2 min
1994-1995 sündinud poisid ja tüdrukud
-34 kg; -42 kg; -50 kg; +50 kg
võistlusaeg: 3 min
1990 ja hiljem sündinud noormehed
-45 kg; -50 kg; -55 kg; -60 kg; +60 kg
võistlusaeg: 4 min
1990 ja hiljem sündinud neiud
-52 kg; -57 kg; +57 kg
võistlusaeg: 3 min
Kaalumine: 10.00-11.00
Võistluste algus: 12.00
Eelregistreerimine: krister@parbo.ee
Eelregistreerimine palun teha kirjalikult
hiljemalt 17.04.2006.
Info: 56 48 49 50 Krister Parbo

Hetk Paul Kerese mälestusfestivalilt. Pildil vasakul Lagedi Põhikooli õpilane Kristen Sekk, kes
esindas kooli edukalt ka märtsikuus Paides toimunud noorte võistkondlikel malemeistrivõistlustel.

Võistluste võitjaks tuli nooremas vanuseastmes Kilingi-Nõmme Gümnaasium 23 punktiga, Lagedi Põhikool sai 20 punkti ja kolmandaks jäi Paide Ühisgümnaasium 19 punktiga.
Vanemas vanuseastmes võitis samuti KilingiNõmme Gümnaasium 22 punktiga, teine oli
Paikuse Põhikool 17,5 punktiga ja kolmas Paide Ühisgümnaasium 13,3 punktiga.
Võistlused korraldati Paide Ühisgümnaasiumi maleklasside ruumides. Nende suurepäraste tingimuste ja Paide koolilastele maleõpetamise traditsioonide taga on suur maleentusiast ja maleõpetaja, samal ajal ka kogu aeg kooli direktorina töötanud Hillar
Hansoo. Seega ei ole juhus, et Eesti Malelii-

du juhtkond on pärit Paidest: Hendrik Olde
Eesti Maleliidu tegevjuht ja Carmen Kass
Maleliidu president.
Lõpetuseks tahaks veel kord kiita Lagedi
Põhikooli maleringi õpilasi - peaaegu kõik maleringi liikmed on võimelised oma kooli võistlustel esindama. Seda näitavad nii Paide kui eelneva P.Kerese mälestusturniiri tulemused. Ka
rühmas käivad uued õpilased on potentsiaalsed
kooli võistkonna liikmed. Peaasi on püsivus ja
järjekindlus! Kaotust ei tohi karta: õpitakse kaotustest, aga mitte kergetest võitudest!
Viive Tutt
maleõpetaja

Rae Koss unistab
Lauatennises olid
parimad Vaida lapsed esiliiga
finaalmängust
Märtsikuu algul toimusid Vaida
Põhikoolis koolidevahelised
võistlused lauatennises.

Kokku osales neis 46 õpilast 3.-9. klassini.
Vanuseklasside kaupa olid parimad: Nils Tirs
ja Kadi Esken (kuni 3 kl.), Karl-Sander Saarik ja Liis Säärits (4.-6. kl), Janar Sõlg ja Triinu Esken (7.-9. kl). Koolide arvestuses oli parim Vaida Põhikool.
Paljud Rae valla koolidevahelise võistluse finalistid osalesid 18. märtsil toimunud Harju maakonna meistrivõistlustel
lauatennises. Seal saavutasid III koha Kaisa Ärsis ja Liis Säärits Vaida Põhikoolist,
tütarlaste paarismängus saavutasid II koha Triinu Esken ja Liis Säärits Vaidast. Jüri Gümnaasiumi poisid Janar Sõlg ja Madis Kõosaar jäid finaalmängudes 4ndale
kohale.

Päev pärast naljakuu esimest 24 tundi oli
Rae Kossu jaoks hooaja tähtsaim hetk ning
naljast asi kaugel. 2. aprillil peeti korduskohtumine BC Kalev II võistkonnaga, kelle vastu avamäng oli võidetud koduseks saanud Kiili spordihoones 75:68. Fännide poolt
vallutatud saalis kujunesid tabloole pärast
41:40 kaotatud poolaega võidunumbrid, mis
samad eelmiseski kohtumises: 75:68. Seega ootab Rae Kossu meeskonda jätkuvalt
ees rännak unistuste - esiliiga finaali - poole. Kes sellest osa tahab saada, jälgigu reklaami aadressil www.basket.ee ning olgu
kohal, kui pall õhku visatakse.

Tõnis Vahesaar
Rae Kossu pressišeff
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Autoorienteerumise võistluse „Jüri kihelkonna
mälestussambad” võistlusjuhend
I. Üldsätted
1. Võistlusala juhendi aluseks on Eesti Autospordiliidu poolt kinnitatud “Autoorienteerumise võistlusmäärus”
II. Võistluse korraldaja
2. Võistluse korraldab Rae Vallavalitsuse poolt
moodustatud orgkomitee ja kohtunikekogu.
III. Võistluse aeg ja koht
3. Võistlus toimub 22. aprillil 2006. aastal endise Jüri kihelkonna territooriumil liikluseks
avatud teedel. Esimese võistlusauto start antakse orienteeruvalt kell 22.00.
4. Stardiprotokoll ja stardi asukoht teatatakse
hiljemalt ÜKS tund peale võistluseks registreerumise (mandaatkomisjoni) lõppu ning avalikustatakse Rae valla kodulehel ja võistluse
Ametlikul Teadetetahvlil.
IV. Osalejad ja osavõtuks registreerumine
5. Võistluses osalevad Rae valla elanike poolt
moodustatud kaheliikmelised võistkonnad,
kusjuures vähemalt üks võistkonna liikmetest
peab olema Rae valla elanik (de jure).
6. Võistluses osavõtuks eelregistreerumiseks
tuleb ajavahemikul 01. – 17. aprill võistkonnal täita Rae valla kodulehel olev registreerimisavaldus.
7. Võistluseks registreerumine ja mandaatkomisjon toimub võistluse päeval – koht ja aeg
teatatakse Rae valla kodulehel ja võistluse
Ametlikul Teadetetahvlil.
Registreerumisel esitatakse:
· juht esitab võistlusauto juhtimiseks vähemalt B-kategooria juhtimisõigusega juhitunnistuse;
· võistlusauto kohta – sõiduki registreerimistunnistuse ja kehtiv kohustusliku liikluskindlustuse poliisi;
· juhul kui juht ei ole sõiduki registreerimistunnistuse järgi võistlusauto omanik või kasutaja, siis esitab juht ametlikult kinnitatud volikirja auto kasutamiseks antud võistlusel.
V. Võistlusauto
8. Võistlusel lubatakse startida tavaliikluses
kasutataval sõiduautol või sama klassi väikeveoautol (registrimassiga mitte üle 3500 kg).
9. Võistlusautol peab olema kehtiv tehnoülevaatus ja kohustuslik liikluskindlustus.
VI. Võistlusrada
10. Võistlusraja pikkus on kuni 100 km ja
võistlusrajal on kuni 15 kontrollpunkti, mis läbitakse etteantud järjekorras.
11. Kontrollpunkti asukoha määramiseks saab
võistkond eelmises kontrollpunktis viite (esimene viide antakse võistkonnale stardis), mis
koosneb lühilegendist endise Jüri kihelkonna
territooriumil asuva mälestussamba või –kivi

kohta ja küsimusest selle objekti kohta.
Koos viitega antakse võistkonnale pitseeritud
ümbrik “õlekõrs” – kontrollpunkti asukoha
täpsema kirjeldusega. Kui võistkond ei suuda
ülesande järgi leida kontrollpunkti asukohta,
siis on võistkonnal võimalus kasutada “õlekõrt” – avada pitseeritud ümbrik.
13. Kontrollpunktides saadud ja võistlusrajal
avamata pitseeritud ümbrikud “õlekõrred” kuuluvad tagastamisele finišis. Iga tagastamata
pitseeritud ümbrik loetakse “õlekõrre” kasutamiseks.
VII. Rajadokumendid
14. Stardis antakse võistkonnale kontrollkaart, kus on antud kontrollpunktide vahelised ideaalkaugused ja kontrollpunktide vaheliste lõikude läbimiseks vajalikud ideaalajad, kusjuures:
·ideaalkaugus on kontrollpunktide vaheline
optimaalne vahekaugus pluss 10% vahekaugusest;
·ideaalaeg on ideaalkauguse läbimiseks kuluv
aeg. Ideaalaega arvestatakse minuti täpsusega
– alanud minut loetakse eelmiseks minutiks
(nt. kui kontrollpunkti jõudmise aeg oli
13:12.35 või 13:12.59, siis kontrollpunkti jõudmise ajaks loetakse 13:12).
15. Ideaalaeg arvestatakse selliselt, et kontrollpunktide vaheliste lõikude keskmine sõidukiirus ei ületaks:
·asulates (liiklusmärkidega 571 ja 572 tähistatud ala) – 25 km/h;
·väljaspool asulaid – 45 km/h.
VIII. Võistlusraja läbimine
16. Võistlusraja läbimisel tuleb täita liikluseeskirja nõudeid.
17. Starti kuni 10 minutit hilinenud võistkonna stardiajaks loetakse stardiprotokollis märgitud aeg. Suurema hilinemise korral võistkonda võistlusrajale ei lubata.
18. Kontrollpunkti iseloomustavale küsimustele vastamisel iga õige vastus (vastused vormistatakse kirjalikult kontrollkaardi lisa vastavas lahtris) annab 10 plusspunkti.
19. Kontrollpunktide vahelise teekonna valib
võistkond ise.
20. Ideaalajast ettesõitmine või hilinemine –
iga varem või hiljem kontrollpunkti jõutud minut annab 1 miinuspunkti. Aega arvestatakse
täisminutites, so. sekundeid ei arvestata.
21. “Õlekõrre” kasutamine – iga pitseeritud
ümbriku avamine annab 10 miinuspunkti.
22. Kontrollposti või võistlusrajal summaarsel hilinemisel üle 30 minuti võistkonnale tulemust ei arvestata.
IX. Tulemuste arvestamine
23. Paremusjärjestust peetakse kolmes
grupis:

·üldparemusjärjestus, kus arvestatakse kõikide võistkondade tulemused;
·noorvõitlejatega (kaassõitja vanus on alla 16
aasta) võistkondade paremusjärjestus;
·ainult naisvõistlejatest koosnevate võistkondade paremusjärjestus.
24. Paremusjärjestus määratakse võistlusraja
läbimisele saadud punktide suurema summa
järgi. Punktide võrdsuse korral määrab paremuse lisaküsimustele vastamine.
X. Tulemuste avaldamine
25. Kõik võistlustulemused avaldatakse võistluse Ametlikul Teadetetahvlil.
XI. Autasustamine
26. Võistlusel kõigis gruppides I – II – III kohale tulnud võistkondi ja võistkondade liikmeid autasustatakse Rae Vallavalitsuse poolt
väljapandud diplomite ja meenetega.
XII. Protestid
27. Võistlustulemuse kohta protestiaeg on 20
minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist
Ametlikul Teadetetahvlil.
28. Protest esitatakse peakohtunikule ja see
esitatakse koos protestimaksuga summas 500
krooni;
·protesti rahuldamisel protestimaks tagastatakse protesti esitanud võistkonnale;
·protesti mitterahuldamisel protestimaksu ei
tagastata.
XII. Vastutus
29. Võistluse korraldaja ei vastuta juhi sõiduvigade ja juhi liikluseeskirja nõuete rikkumise eest võistluste ajal.
30. Võimaliku liiklusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi puhul võistluse ajal kannab vastutust õnnetuse põhjustanud juht.

Assakule aeroobikatrenni!
Assaku koolimajas korraldatavatel aeroobikatreeningutel on veel vabu kohti.
Treeningud toimuvad esmaspäeval ja kolmapäeval, kell 20.00 - 21.00.
Osavõtutasu 150 kr. kuus.
Registreeruda saab
tel: 56 450 402, Kaire.
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APRILLIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
OLGA VASSUS
JELIZAVETA KERGE
SUSANNA POLTIMÄE
ELLA RINK
VALFRED SALUSAAR
MARGE KEINASTE
KALJU HÕRRAK
EVALD KÄNGSEPP
SELMA VIRKOJA
ALEXEY STŠENKO
ALBERT HEINLOO
VIRVE VAIDLA
ELMA ŠIROBOKOVA
ERNST KATTUS
HELVI MOKS
ALEKSANDRA HURT
HANS POLTIMÄE
NIKOLAI MIKŠIN
JEKATERINA TRÕŠKOVA
LEMBI KOPPEL
HILJA KIKKAS
KALJU KAASIK
TIIA VÖLCKER
REET HELDT
IMBI BEEK
ENN KESA
ARNOLD PÕLDMÄE
VILLU URMET
ÜLO SOKK
RAIMOND KARDIN
EDUARD VELBAUM
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84
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81
80
80
80
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75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65

MÄRTSIKUUS
REGISTREERITUD SÜNNID:
1. Bert Johannes Paatsi
2. Agnes Vagur
3. Oliver Raud
4. Holger Himuškin
5. Rasmus Tomp
6. Sören Vard

Soovin üürida

1-2 toalist või
4 toalist korterit
Jüris.
Kiire.
Tel. 6055100

Jüris, Veetorni 9
( Tammiku pesula kõrval )

OÜ KOKPIT
AUTOTEENINDUS
Sildade remont ja reguleerimine sillastendis.
Rehvitööd ja rehvide müük.
Õlivahetus ja müük.
Avatud: E-R 8.30 - 18.00
L eelneval kokkuleppel
Telefon: 6 048 775,
www.kokpit.ee info@kokpit.ee

KUULUTUSED
Ahjud, pliidid, kaminad.
Pottsepatööd. T
el 555 93 881
Otsin pottseppa soemüüri ehitamiseks Vaidas.
Tel 5050969

Märtsikuus registreeritud surmad:
1.
2.
3.
4.

Bela Smirnova
Heldur Vahtre
Mihhail Kuleba
Jüri Tomingas

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja:
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9, 75301 Jüri,
Rae vald, Harjumaa
Trükikoda:
Auratrükk, Laki tn 12, B-korpus, Tallinn
Toimetaja:
Merike Mikk, 5621 8638, sonumid@rae.ee

Kujundaja:
Kristo Kivisoo, kristo@kivisoo.com
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 4100 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25ndaks
kuupäevaks.
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