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Rae valla ametlik väljaanne

Hea kaaskodanik
A

asta 2008 on saanud ajalooks. Juba
mõnda päeva kirjeldame aega,
milles elame, aastaarvuga 2009.

Kui 2008 oli suhteliselt segane aasta, kus keegi ei teadnud või ei tahtnud
teada, kuidas majandus toimib ja mida
trendid toovad, siis 2009. aasta alguseks on selge, et kogu maailm on sügavas kriisis. Eesti teiste hulgas. Kaua me
selles kriisis oleme, kas oleme saavutanud „põhja“ või on langus täies hoos
või oleme juba teel üles – need on küsimused, millega tegelevad spetsialistid
alates majandusteadlastest kuni selgeltnägijateni.
Vallajuhid ei peaks spekuleerima ennustustega, paraku ei ole palju reaalseid
pidepunkte täiuslike prognooside tegemiseks olemas meilgi. On teada faktid,
et 2008. aastal:
• oli Rae vald kõige suurema elanike (ka maksumaksjate) juurdekasvuga maaomavalitsus Eestis. Arvestades
tulijate - lahkujate bilanssi, lisandus
981 kodanikku ja koguarvuks kujunes
11044;
• registreeriti enim sünde valdade
hulgas, kokku 230;
• väljastati 2007. aastale võrdväärsel
hulgal kasutuslubasid ehitustele, kokku
407;
• üksikisiku tulumaksu laekus prognoositust tunduvalt rohkem.
Kuid statistilisi näitajaid teades ei saa
unustada, et:
• 2008. aastal väljastati ehituslubasid

443, s.o pea kaks korda vähem kui buumi tippaastatel 2006/2007;
• Rae valla territooriumil on ca 500
tühja eluaset, mis ei ole omanikku leidnud;
• vaid siis, kui maksumaksjal on töökoht, täidab vallakassat tema makstud
maks;
• rõõmuga suurest sündivusest käib
käsikäes kohustus rajada üha uusi haridusasutusi;
• kui elanike arv suureneb, sündivus
kasvab, kuid maksumaksjate arv töökohtade kaotuse tõttu kahaneb (või jääb
samaks), siis omavalitsus ei suuda ka
temale pandud kohustusi vajalikus mahus täita.
Kuidas Rae vald 2009. aastal oma
kohustustega toime tuleb?
Vastuse sellele küsimusele saab anda
ilmselt 365 päeva pärast.
Rae valla 2009. a eelarve on võetud
vastu. Suurt ülejääki seal näha pole,
kuid enamik seadustega pandud kohustusi saab täidetud. Samuti ei ole 2009. a
eelarvest välja visatud neid toetusi, mis
ei ole vallale seadusega pandud, kuid
mida headel aegadel on hakatud maksma.
Ka on 2009. a investeeringute plaan,
vaatamata riigi majanduslikule olukorrale, aukartust äratav. Plaanis on lõpetada 2009. a Peetri kool-lasteaia objekt,


Neist 213 tehnovõrkudele
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samuti lõpuks renoveerida Lagedi kool
ning rajada sinna juurde Lagedi inimesi teenindav spordihoone. Loetletud
investeeringute tarvis on vallaeelarves
kate olemas.
Eelnevat teades julgen väita, et Rae
valla olukord aastal 2009 ei ole katastroofiline, kuid on rihma pingutav
ja tegevusi valiv. Samas on see ühe
valimisperioodi viimane aasta, mil tuleb hinnang anda kogu perioodile. Arvestades, et tänane valla juhtimise eest
vastutav liit on seda vastutust kandnud
alates 21.04.2004, siis selle perioodi
sisse mahtuvate tegevuste loetelu on
silmapaistev ning 2009. a investeeringud oleks sellele tegevusele hiilgavaks
punktiks, mis annaks võimaluse ka valijatele oma valikute tegemisel.
Soovin Rae valla kodanikele 2009. a
meelekindlust, õnne töökohtade säilitamisel või uute leidmisel, ettevõtjatele turgude säilimist ja raskete aegade
üleelamist ning Rae valla juhtorganite liikmetele ja sinna pürgijatele
tegusat aastat, mis lõppeksid õiglase
tulemusega kohalikel valimistel.
Raivo Uukkivi
vallavanem
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Haigekassa kasutab alates
1. jaanuarist rahvastikuregistri aadresse
A

lates 1. jaanuarist 2009 kasutab
haigekassa rahvastikuregistris ole
vaid põhielukoha aadresse. See tähen
dab seda, et oma aadressi muudatu
sest ei ole enam vaja haigekassat eraldi
teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri
teavitamisest.
Isikute aadresse kasutab haigekassa neile erinevate teadete või dokumentide (teated
kindlustuskaitse lõppemisest, Euroopa ravikindlustuskaart või asendussertifikaat, kutsed
vähiskriiningule jne) saatmiseks. Seega on
väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged.
Kui isik soovib haigekassast näiteks Euroopa
ravikindlustuskaarti või mõnda tõendit põhielukohast erinevale aadressile, on see täiesti võimalik. Sellisel puhul tuleb haigekassale esitada
soovitud aadress igal konkreetsel taotlusel.
„Autonoomne aadresside andmekogu pidamine ei täida enam oma otstarvet”, leiab haigekassa klienditeeninduse osakonna juhataja Lii
Pärg. „Meie arvates on igati mõistlik, kui isik
muudab oma aadressi ainult rahvastikuregistris

ning need muudatused jõuavad automaatselt ka
teiste asutuste andmebaasidesse. Selline süsteem on inimestele igati mugavam ja kiirem”,
lisas ta.
Isik on kohustatud elukoha andmed rahvastikuregistrisse teatama uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemasolul või andmete
puudumisel. Andmete õigsust saab kontrollida
kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või
riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri
e-teenuseid kasutades.
Elukohaandmete registrisse kandmiseks või
muutmiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade. Seda on
võimalik teha omavalitsusse kohale minnes,
posti või digiallkirjaga e-meili teel saates või
kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib
vaadata Siseministeeriumi kodulehelt http://
www.siseministeerium.ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles rahvastikuregistris oma elukohaandmete õigsust
kontrollima ning vajadusel parandama.

Gruusia valitsuse delegatsioon
külastas Rae valda
18. detsembril saabus Rae valda külastama
Gruusia valitsuse delegatsioon. Külastuse alguses tutvustas Rae vallavanem Raivo Uukkivi slaidiettekandega valla ajalugu, arengut
ja tegevusi. Seejärel suundus delegatsioon
tutvuma Eesti Vabadusvõitluse muuseumiga
Lagedil, kus muuseumidirektor Johannes Tõrs
tegi tutvustava ringkäigu muuseumipargis ning

Eesti vabadusvõitluse ajalugu kajastavas näitusesaalis. Hiljem võttis delegatsiooni vastu
Jüri Gümnaasiumi direktriss Maria Tiro, kes
tutvustas meie Gruusia sõpradele koolihoonet,
raamatukogu ning spordihoonet. Samuti said
delegatsiooni liikmed tutvuda Jüri Gümnaasiumi sööklaga ning maitsta 2008. aasta parima
koolisöökla kokkade valmistatud lõunasööki.

jaanuar 2009

Postiteenuste
ümberkorraldamisest
4. detsembril toimus Pikavere koolima
jas Eesti Posti korraldatud infojagamise
koosolek seoses Pikavere postkontori sul
gemisega tuleval aastal. Et nimetatud kon
tori teenuseid kasutab ka Rae valla lõuna
piirkond ehk Salu, Suursoo ja Urvaste küla,
siis oli kohal ka hulk meie valla inimesi.
Põhiline teema oli mure eakamatel ja paiksematel inimestel, kes on harjunud postkontoris käima ja oma makseid, lehetellimusi ja
muid oste seal tegema. Lisaks veel maakohas
üsna oluline suhtlemise aspekt. Posti esindajad selgitasid, et kliendi jaoks ei muutu midagi
ja kõik vajalikud teenused saab edaspidi ära
ajada kirjakandja kaudu. Kontor aga tootvat
8000 krooni kahjumit kuus ja seda pole seetõttu mõttekas ülal pidada.
Meie lehed ja ajakirjad tuuakse praegu Kose
kontorist Pikaverre, kus kirjakandjad need
omavahel ära jaotavad ja siis laiali veavad.
Edaspidi hakatakse posti jaotama Kosel ning
tuuakse valmis pakk kirjakandja juurde koju,
kes selle siis jalgrattaga laiali toimetab. Tekkis
küsimus, kas siis ei tule probleemi valesaadetistega, millele vastati, et iga uue asjaga võib
probleeme tekkida.
Ka tellitud pakkide järel käimine muutub
inimestele raskemaks: kui enne tuli minna
paki järele 2-3 kilomeetri kaugusele Pikaverre, siis nüüd 15-20 km kaugusele Kosele. Või
tellid paki koju ja see vaene kirjakandja toob
selle rattaga ära.
Igatahes tekkis mitmesuguseid küsimusi
ja Eesti Posti esindajad neile ka vastasid, aga
inimesed muidugi üldiselt olukorraga rahul ei
olnud. Samas kinnitati ka seda, et sulgemisotsust pole veel tehtud, ja pakuti ka välja nn
frantsiisikontori varianti, kus keegi hakkaks
mõnesid postiteenuseid mingi väikse raha eest
osutama, aga selle vastu oli huvi nullilähedane. Eks elame siis edasi ja näeme, mis saab.
Sulev Aaslaid, Urvaste külavanem

Tänan südamest
töökat Rae
Hooldekodu
kollektiivi, kes aitas
minu ema viimast
eluaastat teha
elamisväärsemaks.
Aitäh sooja
suhtumise eest.
Gruusia valitsuse delegatsioonile jättis Jüri Gümnaasium sügava mulje.

Marje Vihur
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SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas Rae valla Pirita
jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti rahastamise
Vahetult enne jõule võisid Rae valla ja kohaliku vee-ettevõtte AS Elveso juhid tõdeda,
et 2008. aastal vastuvõetud otsused on ennast
õigustanud ja tehtud töö veemajanduses hakkab peatselt vilja kandma. Nimelt pärast ligi
viis kuud kestnud menetlemist otsustati lõpuks
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rae valla
Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti rahastamine. Tegemist on AS Elveso
jaoks suurima investeeringuga läbi aegade, kus
järgneva kahe aasta jooksul panustatakse veeja kanalisatsioonisüsteemide parendamisse ning
uute liitumispunktide väljaehitamisse rohkem
kui 224 miljonit krooni.
Lõpuks tulemuseni jõudnud projekt sai tegelikult alguse juba 2001. aastal, mil Rae vald
koos kümne teise omavalitsusega osales Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeritud IdaHarju, Keila ja Vasalemma veemajandusprojektis. Ida-Harju projekti käigus tehti ära suurel
hulgal eeltööd nii projekteerimise kui ka finantsanalüüside koostamisel, kuid erinevate Rae
vallast sõltumatute põhjuste tõttu jäi projektile
Euroopa Liidust kahjuks raha eraldamata.
Uus, 2007. kuni 2013. a programmiperiood
ja 2008. aastal kevadel Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud meetme määrus andsid
vee-ettevõtetele võimaluse kas olemasolevaid
taotlusi uuendada või siis koostada uus, teistest
omavalitsustest sõltumatu ja seekord juba konkreetsele asulale või reoveekogumisalale suunatud projekt. Rae vald valis viimase võimaluse
ning tänaseks kinnitab positiivne rahastamisotsus tehtud valiku õigsust.
AS Elveso tellimisel ja kaasabil valminud
Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti koostamisel ei üritanud OÜ EL Konsult
„kuidagimoodi“ hakkama saada varasemate
tööde baasil, vaid alustati n-ö puhtalt lehelt. Tulenevalt muutunud seadusandlusest ja rahastamistaotlusele esitatavatest nõuetest alustati Rae

valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava uuendamisega ning sellest tulenevate projektipiirkondade määramisega. OÜ Projektkeskus
poolt koostatud ÜVK arengukava järgmiseks
12 aastaks käsitleb veemajanduse tehnilisi ja
finantsperspektiive lisaks taotluse osaks olevatele asulatele ka teistes Rae valla suuremates
asulates.
Projektipiirkond sai määratud vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud Pirita jõe
reoveekogumisalale, mis katab Jüri-Lagedi
piirkonna. Projektiga seoses ehitatakse välja
liitumisvõimalused Jüris, Lagedil, Karla, Vaskjala ning Pildikülas kokku 695 majapidamisele,
lisaks rekonstrueeritakse kogu reoveekogumisala veetöötlus, ehitatakse välja kanalisatsiooni
ühendustorustik Tallinna linnaga ning rekonstrueeritakse Jüri ja Lagedi asula olulisemad ja
enim amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -pumplad. Kokku kuulub Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti
raames rekonstrueerimisele ja ehitamisele 5
puurkaevupumplat, 15 kanalipumplat, ca 27 km
veetorustikku ja ca 26 km kanalisatsioonitorustikku ning ca 15 km survekanalisatsiooni. Kõigi
teostatavate tööde kohta on koostatud eskiisprojektid, samuti on projekti kohta ASi Maves
poolt koostatud keskkonnamõjude eelhinnang.
Projekti 224 miljoni kroonisest kogumaksumusest ca 30% ehk ca 67 miljonit krooni tuleb
katta AS-il Elveso, ca 157 miljonit krooni
saadakse tagastamatu abina Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Rae valla vee-ettevõtte elujõulisuse kiitusena tuleb kindlasti mainida, et
AS Elveso on üks väheseid vee-ettevõtteid,
kes suudab projekti omafinantseeringu katta
enda poolt võetava laenuga, samas kui enamiku
veemajandusprojektide rahastamise kohustus
langeb põhiliselt omavalitsustele.
Ühtekuuluvusfondi projekti kaasfinantseerimiseks peab AS ELVESO laenama 67 miljonit

HEA RAE VALLA ELANIK
I

gal aastal on Rae valla rahvas külastanud Eestile lähi
mat suurlinna Peterburi. Ka sel aastal on vallaelanikel
võimalus kolmepäevasel bussireisil imekaunist Peterburi
linna külastada. Reis toimub 22. – 24. mai 2009. a.
Reisikava:
reedel, 22. mail - väljasõit Rae vallamaja eest kell 6.30
linnaekskursioon, laevasõit kanalitel ja Neeval, valgete ööde Peterburi.
laupäeval, 23. mail - Ermitaaž, Mosaiigi Muuseum, Peeter Pauli
kindlus, Kroonlinn - Lydia Koidula ja Miina Härmaga seotud kohad.
pühapäeval, 24. mail - Kaasani katedraal, Peterhofi purskkaevude
park.
Hind: 2250 EEK sisaldab 2 ööd majutust *** kahestes tubades
koos hommikusöögiga, 3 päeva bussi kasutust ja giiditeenust.
Vene viisa ja kindlustus 700 EEK.
Hind ei sisalda sissepääse muuseumidesse.
Teata oma osavõtust tel: 5665 6723 Boris Gorbunov või e-postile
peterburg05@hot.ee

krooni, mis tähendab, et ettevõte peab laenuintresside tasumiseks tõstma ka mõnevõrra vee- ja
kanalisatsiooniteenuse tariife. Samas on tariifid
välja arvestatud projektipõhiselt ja muid tegevusvaldkondi, nagu soojus ja energia, projekti
raames tehtavad investeeringud otseselt ei puuduta, v.a see, et ilma tariife tõstmata ei suudaks
AS Elveso oma senist tegevust jätkata ning
puuduks võimalus tulevikus ülejäänud valdkondade parendamiseks investeerida. Tariifide tõus
on taotluse kohaselt prognoositud kõrgemaks
kui aastane tarbijahinnaindeks järgmisel kolmel
aastal, edasisel perioodil on tariifi tõus peamiselt seotud vaid tarbijahinnaindeksi kasvuga.
Teostatavate investeeringute tulemusena
viiakse eeltoodud asulate veekvaliteet vastavusse
kõigi Euroopa Liidu direktiividega, luuakse liitumisvõimalus pea kõigile projektipiirkonda jäävatele enne 1999. aastat ehitatud majapidamistele,
parendatakse oluliselt vee- ja kanalisatsioonisüsteemi töökindlust, vähendatakse praegusest Jüri
reoveepuhastist ja lekkivatest kogumiskaevudest
tekkivat keskkonnareostust ning luuakse võimalus kogu piirkonna arenguks.
Lõppkokkuvõtteks võib nentida, et hoolimata järjest süvenevast majanduskriisist ja kinnisvarabuumi lõppemisest puudub siiski oht,
et maailmas finantsvahendid viimseni lõppeks
ja ehitustegevus lähiajal täielikult peatuks. Rae
vallal on järgmisel kahel aastal käed tööd täis
ja vähemalt torustike ehitusel on tööd ja raha
rohkem kui kunagi varem. Loodetavasti ei jää
käesolev projekt viimaseks ning OÜ EL Konsult suudab oma panuse Rae valla arengusse
anda ka tulevikus.
Valdo Liiv
OÜ EL Konsult
Pirita jõe reoveekogumisala
veemajandusprojekti projektijuht

Rae Kammerkoor võtab vastu uusi lauljaid
sopranite, altide, tenorite ja basside häälerühma.
Huvi korral palun saatke e-kiri aadressile
raekammerkoor@hotmail.com.
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VALLAVALITSUS

RAE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Jüri, 09. detsember 2008 nr 473

Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine
Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1,
„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 3, Rae Vallavolikogu 28.07.2008 määrusest nr 89 “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020”, Keskkonnaministri 21.08.2008 käskkirjast nr
1107 Pirita Jõe reovee kogumisala määramise kohta ja Rae Vallavalitsuse
ettepanekust, Rae Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada vee-ettevõtja Pirita Jõe tegevuspiirkond Jüri alevikus, Lagedi alevikus, Aaviku, Vaskjala, Tuulevälja, Kadaka, Karla, Pajupea, Kopli,
Ülejõe külas vastavalt “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020” ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetava ala ulatusele
vastavalt joonistele nr VK 4, VK 5, VK 6 ja VK 7 ning Keskkonnaministri
21.08.2008 käskkirja nr 1107 Pirita Jõe reovee kogumisala skeemile (tegevuspiirkonna skeem esitatud lisas 1).
2. Kehtestada vee-ettevõtja Vaida tegevuspiirkond Vaida alevikus ja Vaidasoo ning Suuresta külades vastavalt “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020” ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni reovee
kogumisalale ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetava ala ulatusele vastavalt joonistele nr VK 8 ja VK 9 (tegevuspiirkonna skeem esitatud lisas 2).
3. Kehtestada vee-ettevõtja Peetri tegevuspiirkond Assaku alevikus,
Peetri, Järveküla, Rae, Lehmja, Pildiküla, Kurna, Soodevahe külas vastavalt “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020”
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetava ala ulatuse vastavalt joonistele
nr VK 1, VK 2 ja VK 4 (tegevuspiirkonna skeem esitatud lisas 1).
4. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

jaanuar 2009
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Jüri, 09. detsember 2008 nr 474

RAE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Jüri, 09. detsember 2008 nr 475

Vee-ettevõtja määramine Rae valla Peetri vee-ettevõtja
tegevuspiirkonnas

Vee-ettevõtja määramine Rae valla Pirita Jõe vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas

Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6
lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 37 ja „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 21 ja lõikest 3, arvestades AS ELVESO
12.09.2008 kirjaga esitatud ettepanekut ning arvestades Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsust nr 473 Peetri vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamiseks, Rae Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata aktsiaselts ELVESO vee-ettevõtjaks Rae valla Peetri
vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas.
2. Vallavalitsusel korraldada vee-ettevõtjaga Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse §9 ja §10 lõikes 1 sätestatud halduslepingu
sõlmimine vee-ettevõtjaga hiljemalt 3 kuu jooksul alates käesoleva
otsuse jõustumisest.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 04. mai 2004 otsus nr
235 „Vee-ettevõtja määramine Peetri küla, Rae, Lehmja ja Järveküla
küla ning Assaku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonda“.
4. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6
lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 37 ja „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 21 ja lõikest 3, arvestades AS ELVESO
12.09.2008 kirjaga esitatud ettepanekut ning arvestades Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsust nr 473 Pirita Jõe vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamiseks, Rae Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata aktsiaselts ELVESO vee-ettevõtjaks Rae valla PiritaJõe vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas.
2. Vallavalitsusel korraldada vee-ettevõtjaga Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni seaduse §9 ja §10 lõikes 1 sätestatud halduslepingu
sõlmimine vee-ettevõtjaga hiljemalt 3 kuu jooksul alates käesoleva
otsuse jõustumisest.
3. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

RAE
sõnumid
Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

RAE VALLAVOLIKOGU

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 09. detsember 2008 nr 101

Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruste nr 16 „Rae
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ ja nr 18 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri“ muutmine

OTSUS
Jüri, 09. detsember 2008 nr 476

Vee-ettevõtja määramine Rae valla Vaida vee-ettevõtja
tegevuspiirkonnas
Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6
lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 37 ja „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 21 ja lõikest 3, arvestades AS ELVESO
12.09.2008 kirjaga esitatud ettepanekut ning arvestades Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsust nr 473 Vaida vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamiseks, Rae Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata aktsiaselts ELVESO vee-ettevõtjaks Rae valla Vaida
vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas.
2. Vallavalitsusel korraldada vee-ettevõtjaga Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse §9 ja §10 lõikes 1 sätestatud halduslepingu
sõlmimine vee-ettevõtjaga hiljemalt 3 kuu jooksul alates käesoleva
otsuse jõustumisest.
3. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.
Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest
1, “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 14 lõikest 2 ja Rae
Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
§ 1 Muuta Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 16
kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
eeskirja § 10 lõiget 2 ja sõnastada see järgnevalt:
„(2) Määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise kontrolli teostamise
volitatud isikuteks vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooni järelevalve
inspektor ning teenuste järelevalve ja juriidilise valdkonna spetsialist.“
§ 2 Muuta Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 18
kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskirja § 14 lõiget 3 ja sõnastada see järgnevalt:
„(3) Määrata vee-ettevõtja poolseteks volitatud isikuteks käesolevast eeskirjast tulenevate kohustuste täitmisel vee-ettevõtja vee- ja
kanalisatsiooni järelevalve inspektor ning teenuste järelevalve ja juriidilise valdkonna spetsialist.“
§ 3 Kinnitada Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskiri uues redaktsioonis.
§ 4 Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.
§ 5 Käesolev määrus jõustub 13. detsembril 2008.
Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 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
(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 teenuste osutamine toimub volikogu poolt määratud vee-ettevõtja poolt vastavalt eeskirjale ning Rae Vallavalitsuse (edaspidi valla-
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Rae Vvk 10.04.2007 määrus nr 51, jõust. 14.04.2007;
Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008
valitsus) 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 veeettevõtjale 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 vee-ettevõtja 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 ja saastegruppidesse jaotus on kinnitatud Rae Vallavolikogu 11. aprilli 2006 määrusega nr 19.
(Rae Vvk 10.04.2007 määrus nr 51, jõust. 14.04.2007)
(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;
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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 ka 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.
§ 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 vas-
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tavuse 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 kohe 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, kohe 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 pärast 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 pärast 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-et-
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tevõtja 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 veeettevõtja 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 kohe 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 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 ühiskana-
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lisatsiooni.
§ 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 veeettevõtjale 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 reovõi 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 arvestusega, 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
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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 reo- ja 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
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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 sademevee 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 veeettevõtjale 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 veeettevõtja 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
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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

RAE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Jüri, 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.
(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 (sealhulgas 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 liitu-
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juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused.
(3) Määrata vee-ettevõtja poolseteks volitatud isikuteks käesolevast
eeskirjast tulenevate kohustuste täitmisel vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooni järelevalve inspektor ning teenuste järelevalve ja juriidilise
valdkonna spetsialist.
(Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008)
(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

REDAKTSIOON:
(Rae Vvk 08.05.2007 määrus nr 54, jõust. 12.05.2007;
Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008)
mistasu 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
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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.
(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;
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
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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 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 -kanalisat-
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siooni 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.
(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
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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 käesoleva eeskirja paragrahv 6 lõike 2 kohaselt. Liitumispunkti
asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja
poolt.
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(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 pärast 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 otsekohe sulgemisele;
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
isikuteks vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooni järelevalve inspektor ning
teenuste järelevalve ja juriidilise valdkonna spetsialist.
(Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008)
(3) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2001. a määrusega nr 43 kinnitatud “Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”.
(4) (Kehtetu - Rae Vvk 08.05.2007 määrus nr 54, jõust. 12.05.2007)
(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
Liitumislepingu vormiga saab tutvuda Rae Vallavalitsuse kodulehel
www.rae.ee

RAE
sõnumid

RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 06.jaanuar 2009 nr 01

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine
Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae
Vallavolikogu 09. mai 2006 määrusest nr 23 „Peetri külas asuva
Kuldala elurajooni kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja
arenduskohustus“ § 4, Rae Vallavolikogu 11. novembri 2008 määrusest nr 100 „Rae valla kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse
piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ning
võttes aluseks osaühingu Kuldala Soojus poolt 02. detsembril 2008
esitatud avalduse nr 8-8/7289, piirhinna- ja tarbimisarvutused, Rae
Vallavalitsus määrab:
1. Kooskõlastada alates 01. aprillist 2009 osaühingule Kuldala
Soojus müüdava soojusenergia piirhinnaks Peetri küla Kuldala elurajooni kaugkütte võrgupiirkonnas 1225 krooni/MWh (ei sisalda
käibemaksu).
2. Tunnistada alates 01. aprillist 2009 kehtetuks Rae Vallavalitsuse
28. oktoobri 2008 määruse nr 49 punkt 1.
3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla
veebilehel.
4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae
Vallavalitsuses.
Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär
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Feng shui loeng Rae Kultuurikeskuses
26. jaanuaril  kell 19.00 – 21.30

Minu elu- ja edustrateegiad
Kas ma olen rahul sellega, kus ma olen ja kes ma
olen? Kui jah, siis soovin õnne. Kui ei, siis astu julgelt
teele. Millest alustada muutuste teed? Kuidas tõmmata
oma ellu häid suhteid? Milles on minu varjatud võimekus? Mis on minu rollid elus? Mis maksab rahulolu?
Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime üheskoos vastust 26. jaanuaril „Minu elu- ja edustrateegiad“
NB! Lükkame hoo sisse täna 26. jaanuaril algavale
yin maa pühvli aastale.

Lektorid Siret ja Janno Seeder
Hind: 150.- krooni
Registreerimine: Tel: 605 6759 või
e-post: kultuur@rae.ee

28. jaanuari õhtul
kell 19.00 saavad
teatrihuvilised Rae
Kultuurikeskuses
kaasa elada viiele
lihtsale eesti mehele
komöödias

„Täismäng“
Wendy Holdeni bestsellerist „Full Monty“
inspireeritud komöödia on Rakvere Teatri ajaloo üks kõige edukamaid lavastusi: seda on
mängitud üle 150 korra ning seda on vaatamas
käinud ligi 63 000 inimest. Sotsiaalselt päevakohane ja värvikate tegelastega komöödia
pole siiski vaid pelk irvitus, vaid pigem terav
pilk meeste hingemaailma.
“Täismängu” väikelinlastest peategelasi tabab pärast tööst ilma jäämist pöörane rahate-

gemise-idee: tuleb moodustada tantsutrupp ja
ennast muusika saatel riidest lahti võtta. Aga
nii nagu elus ikka, satub ka selle hea idee teele
takistusi – nii sisemisi kui ka väliseid, nii suuri
kui ka väiksemaid. Läbi pisarate ja naeru jõuavad mehed ka seekord võiduka lõpuni, sest
nad on ju mehed! Ning nende naisedki mõistavad: oma mees on ikka kõige parem. Olgugi ta
paks või mitte just kõige nutikam. Mees jääb
meheks!

Ingomar Vihmari lavastatud ning Maret
Kukkuri kujundatud “Täismängu” näitlejate
nimistu on pikk ja väärikas: Üllar Saaremäe,
Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sõmer, Tiina Mälberg,
Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Hannes
Prikk, Marika Vaarik, Ines Aru, Marin Mägi
ja Peeter Jakobi.
Kaduviku nimel,
Rakvere Teater
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Rae Kultuurikeskuses 8. veebruaril kell 18.00

„MÕNUS MUUSIKAÕHTU  MIHKEL MATTISENIGA“
Küünlavalgel toimuval kontserdil kõlab nii nauditavat klaverimuusikat kui
ka erinevaid laule peamiselt eesti keeles. Muusikaõhtu koosneb armastatud
klassikalise muusika paladest ning aegumatutest poplugudest.

Piletid hinnaga 100.-/75.- krooni müügil Rae Kultuurikeskuses
Info tel. 605 6759

Tunne Kelam näitab fotodel
vaidlevaid eurosaadikuid
Reedel, 16. jaanuaril kell 12 avab IRLi saadik Euroopa Parlamendis
Tunne Kelam Rae Kultuurikeskuses oma fotonäituse “33 vaadet – Euroopa Parlament väljast ja seest”.
Eksponeeritud on 33 aktuaal-sotsiaalset fotot Euroopa Parlamendi rajatistest, sündmustest ja inimestest. Kaadrid on jäädvustatud Brüsselis ja
Strasbourg’is.
Kelami sõnul pakub talle kõige enam rahuldust jagada oma avastusi
Eesti vaatajaga. „On võrratu elamus pildistada veebruarihommikul varaseid kirsiõisi parlamendi ees Brüsselis, avastada samas tükk Berliini
müüri, imetleda sürreaalset vaadet Strasbourg’i hoone katuselt siseõuele,
jäädvustada Euroopa juhte vaidlushoos”.
Tunne Kelami fotonäitus “33 vaadet – Euroopa Parlament väljast ja
seest” on esimene, mis annab Eesti vaatajale võimaluse tutvuda maailma
suurima demokraatliku parlamendiga ühe selle liikme pilgu läbi.
Näitus jääb avatuks 13. veebruarini.

Rae Kammerkoor soovib
kaunist alanud aastat!
Lõppenud aastal taasloodud Rae Kammerkoor tänab oma kuulajaid ja
toetajaid, kes aitasid meie kooril edukalt alustada. Rae Kammerkooril oli
kolm kontserti: 17. detsembril Rae valla eakate jõulupeol, 19. detsembril
Jüri kirikus ja 21. detsembril Raekoja platsil jõuluturul.
Jõulud on kaunis ning rahulik aeg. Aeg, millal vaadata oma hinge ja
korrastada mõtteid. Sellise motoga oli ka meie jõulukontsert. Järgmised
esinemised tulevad kindlasti juba särtsakamad ja lustlikumad!
Täname kõiki kalleid kuulajaid väga sooja vastuvõtu eest! Inimesi, kes
ei pidanud paljuks tulla külmal päeval Jüri kirikusse kuulama meie jõulutervitust.
Alanud 2009. aastat saab pidada suureks koorimuusika aastaks, sest suvel toimub XXV üldlaulupidu. Meie kooril on plaanis võtta osa veebruari
kuus Tartus toimuvast „Tuljaku” võistulaulmisest, kindlasti osaleme Rae
valla laulu-ja tantsupeol Jüri Klunker. Kontserte anname kevadel veelgi
– jälgige reklaami!
Värskelt loodud koorina on teil, kallid lugejad võimalus liituda meie
toreda seltskonnaga. Võtame rõõmuga vastu uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse.
Soovime Teile edukat aastat koos koorimuusikaga.
Kersti Peterson
Rae Kammerkoor
raekammerkoor@hotmail.com

Saarlased käisid
Lagedil
Novembrikuu viimasel nädalavahetusel külastasid meie kooli Salme Põhikooli 5.-9. klassi õpilased, nende hulgas ka selle kooli õpilas
esindus. Mandrile sattusid nad ÕE vaheajaprojektiga, mille käigus
külastasid nad Nõmme seiklusparki ja Coca-Cola Plazat.
Saarlased ei tulnud meie kooli ainult sellepärast, et meie kool asub
ilusas paigas, Pirita jõe ääres, vaid ka selle tõttu, et kaks aastat tagasi
suvel külastasime meie nende kooli seoses “Tantsuekspressiga”. Lisaks tulid nad uurima, kuidas käib töö meie õpilasesinduses.
Saarlasi võtsid Lagedi koolis vastu ÕE liikmed Kätlin, Kärt, Mariin, Katleen, Grethe, Linell ja Triin. Meiega olid ka juhendajad Liisi
ja Mardo. Saaremaalt oli 16 õpilast ja kolm täiskasvanut.
Õhtu külalistega kujunes oodatust huvitavamaks. Mängiti nimemänge, et üksteisega paremini tuttavaks saada, tantsiti, vaadati
koos filme, tutvustati kooli lehti, õpilasesinduse algatusel korraldati
ajurünnak teemal “Kuidas saada ja hoida poisse õpilasesinduses?”.
Ajurünnaku tulemused olid päris huvitavad. Paljud arvasid, et poisse suudetakse ÕE-sse meelitada ilusate tüdrukute, diivanite ja hea
muusikaga.
Salme Põhikooli õpilasesinduse juhatus tutvustas oma tööd sealses
koolis. Tuli välja, et nende töö oma koolis ei erine kuigi palju meie
koolis toimuvast. On huvitav, et nii erinevatest Eestimaa paikadest
kui Salme ja Lagedi võib leida ÕE tegevuses nõnda palju sarnasusi.
Õhtu lõpuks olid kõik juba sõbrunenud ning magamismatid lükati
ühiseks filmivaatamiseks kokku. Filmide lõpuks olid kõik juba nii
väsinud, et magasid puntras koos. See oli lahe. Energilisemad ajasid
juttu kella neljani öösel.
Pühapäeva hommikul ärgati vara. Jäeti sõbralikult hüvasti ja kutsuti meid Saaremaale külla.
Lõppkokkuvõttes oli see väga vahva nädalavahetus, mille käigus
saime omale palju uusi sõpru.
Kärt Kütt,
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane

16 • RAE SÕNUMID

NOORED

jaanuar 2009

Jõulukuu Lagedi Põhikoolis
1. detsembril oli Lagedi koolis esimese
advendi hommik. Õpilasesinduse president
Kärt Kütt süütas küünla ning selle järel lauldi jõuluajale pühendatud laule.
Kuna 1. detsember on ka ülemaailmne
AIDS-i vastane päev, siis tehti väike slaidishow, tutvustamaks õpilastele, mida AIDS
endast kujutab ning kuidas seda ennetada.
1. – 5. detsembrini kaunistati koolimaja jõuludeks. Kaunistamise üldteemaks oli
„Valged jõulud” . Žürii tunnistas selles tegevuses kõige paremaks 3. klassi.

Valged jõulud Lagedi koolimajas.

3. detsembril toimusid Kehra Spordikeskuses Rae valla koolide algklassipoiste
rahvastepallivõistlused. Lagedi kooli poisid
saavutasid 9. koha. Võistkondi oli kokku
28.
4. detsembril võtsid Kristen Aigro, Kätlin Maal, Loora-Elisabet Lomp ja Mariin
Virolainen osa etlemisvõistluse “Koidulauliku valgel” Harjumaa voorust. Nad esitasid
seal Doris Kareva luulet ja katkendeid Lydia

Koidula näidendist “Säärane mulk”. Mariin
Virolainen saavutas 8. - 9. klassi vanuserühmas I koha, 5. - 7. klassi vanuserühmas märgiti ära Loora-Elisabet Lombi esinemine.
6.–7.detsembril viibisid Kristen Aigro
ja Loora-Elisabet Lomp Pärnus Koidula
Gümnaasiumis õpilasesinduste üldkoolitusel. Teemad, mida koolitusel käsitleti, olid
niisugused: meeskonnatöö, õpilasesinduste
jätkusuutlikkus, projekti kirjutamine.
9. detsembril toimus pikapäevarühma
jõulumängude ja -tantsude õhtu ning viktoriin. Lastega räägiti jõulukommetest, kuulati
jõululaulu „Püha öö” ning lapsed said teada
selle saamisloo. Siis tantsiti üheskoos „Aisakella”, söödi maiustusi ja sellele järgnes
jõululindi kerimise võistlus, jõulusoovide
mõistatamine, jõulumosaiik ning piparkoogidisko.
Kõige tublimaid võistlusmängudest ja
tantsudest osavõtjaid autasustati. Jõululoosimisel sai iga laps paki.
10. detsembril külastasid II ja III klass Niguliste kirikut.
11. detsembril oli järjekordne TORE
mängude õhtu 1.–4. klassile. Mänge viisid
läbi tugiõpilased Mariin Virolainen, Kristen
Aigro, Kätlin Maal, Elis Käsper, Liis Kass,
Loora-Elisabet Lomp, Linell Raud ja Kelly
Luik ning huvijuht Liisi Vesselov.
17. detsembril korraldati õpilasesinduse
poolt jõululaat, kus müüdi õpilaste endi valmistatud jõulukaarte, mitmesuguseid meeneid, piparkooke.
18. detsembril toimus Lagedi koolis jõulupidu. Seal esitati näidendid „Jõululapsuke”, „”Kingi igatsejad” ja „Tõehetk, jõulueri”, laulsid mudilas-, poiste- ja naiskoor,

Jõulupidu Lagedil
Lagedi piirkonna koduste laste jõulupidu toimus 14. detsembril 2008 Lagedi Põhikooli saalis. “Kehra Nukk” esitas väikestele külalistele ja nende vanematele nukulavastuse “Kolm
soovi”. Näidendi lõppedes oli mudilastel võimalik nukkudega
lähemalt tutvust luua: kõik said nukke patsutada ja pai teha.
Jõuluvana üllatas lapsi kõigepealt õuest akna tagant, koos
hõigati jõuluvana saali, kus läks lahti suureks salmilugemiseks; kutsega külalistele kingiti kommikott.
Koduseid lapsi, kes said kutse Lagedi piirkonna jõulupeole,
aga kes ei saanud mingil põhjusel tulla, ootab kommikott 25.
jaanuaril, kella 12.00 kuni 13.00 Lagedi Keskusehoones.
Kõigile toimekat alanud aastat soovides,
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

Nukulavastus ”Kolm soovi”
pakkus pisikestele vaatajatele
suure elamuse.

Lagedi Põhikooli pikapäevarühma jõulupidu.

poisteansambel, mängiti klaverit ja flööti
ning võis näha nii suurte kui ka väikeste
tüdrukute tantsu. Muidugi saabus jõuluvana,
kellele lapsed laulsid, lugesid luuletusi ning
mängisid pilli.
19. detsembri hommikul kogunes koolipere saali, kus kõneldi Friedrich Reinhold
Kreutzwaldist, Lydia Koidulast ja Doris
Karevast. Õpilased esitasid Koidula ja Kareva luulet ning katkendi Koidula näidendist
„Säärane mulk”.
20. detsembril viibis 6. klass Aegviidu Põhikoolis. Neil oli seal vene keele päev. Selle
korraldas vene keele õpetaja Silvi Paramonova. Kaasas oli ka klassijuhataja Pilvi Leemets. Õpetaja Paramonova tutvustas õpilastele Aegviidu Põhikooli (ta ise õpetab sealgi
vene keelt), rääkis neile vene kirjandusest
ja viis läbi vene keele viktoriini. Üheskoos
vaadati venekeelset filmi.
Mariina Paesalu
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
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Öölugemine Jüri
Gümnaasiumis
Juba neli aastat on Jüri Gümnaasiumis korraldatud algklasside õpilastele öölugemist. Tänavu toimus öölugemine 28.- 29. novembril.
Reede õhtul kogunesid lapsed oma koduklassidesse, kaasas magamiskotid, madratsid, padjad ja raamatud. Edasi jätkusid tegevused vastavalt ajakavale. Õhtu jooksul loeti
raamatuid koduklassides, kohtuti jutuvestja
Piret Pääri ja muusik Cätlin Jaagoga, mängiti Pipiga, räägiti kaaslastele anekdoote, söödi
pannkooke ning vaadati ööfilmi.
Kõige nooremad õpilased lahkusid ürituselt
südaööl, aga enamikule lastest lõppes öölugemine laupäeval hommikusöögi, uute teadmiste ja toredate muljetega.
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Uuesalu lasteaia lapsed päkapikurajal
Jõulude eel on tavaline, et kõigi laste mõtted
on magusad ja päkapikuteemalised...
08.12. käisid Uuesalu lasteaia lapsed metsas päkapikurajal. Üks tore päkapikk, Tips,
oli metsa üles seadnud päkapikupunktid koos
kirjadega, millest igaüks peitis endas kirjeldust
teatud ülesande täitmiseks.
Kõik ülesanded, mida lapsed lahendasid,
olid keskonnateemalised mängud, millega
õpetati lapsi hoolima, märkama ja uudishimulikud olema ... looduse ning loomade/lindude
suhtes.
Rada koosnes kümnest päkapikupunktist/
ülesandest, mille täitmisel said lapsed sööta
linde, uurida puid, tantsida päkapikutantsu,

kuulda salapäraseid loodushääli ja päkapiku
õpetussõnu.
Tublisi loodushuvilisi ootas viimase päkapikupunkti juures ka pisike üllatus – päkapikueine. Selleks oli magus piparkoogiamps, mille
päkapikk oli jätnud kuusele lastele leidmiseks.
Lapsed olid metsas tublid, tegutsesid aktiivselt ja tundsid teema vastu huvi. Kavas on
analoogseid radu läbida ka teistel aastaaegadel,
kuid siis juba ka teistel teemadel.
Lõbusat ja õpetlikku retke jäävad meenutama toredad fotod.
Kätlin Tamm
Uuesalu Lasteaia õpetaja

Liidi Mehide
Jüri Gümnaasiumi klassiõpetaja

Koolivaheaeg
Tartus
Rae Vallavalitsus korraldab traditsiooniliselt igal koolivaheajal lahedaid ja harivaid
üritusi valla koolinoortele.
22. detsembril astus seltskond koolinoori
bussi, et sõita Tartusse AHHAA keskusesse.
Keskuses ootas ees põnev tegevus – õpi tundma silma. Vastuse said paljud küsimused:
miks me näeme kahe silmaga ruumiliselt ja
kas linnud-loomad näevad samuti nagu inimesed? Samuti oli võimalik näha nn silma sisse, sest lahkamiseks pakkusid AHHAA teadurid meile külmutatud seasilmi, et oskaksime leida
silmast üles vikerkesta kui ka pimetähni ja silmanärvi põhja. Samuti
oli võimalik keskuses katsetada nn tagurpidiprille, mis ettepanemisel
kogu pildi pahempidi pöörasid, ning ka nn purjus prille ehk tajuda,
kuidas purjus inimene ruumi tunnetab.
Hiljem suundusid noored Tartu Lõunakeskusesse, kus suurel liuväljal end jõuetuks uisutada sai, misjärel suundusid noored 4D kinno
erinevaid filme vaatama.

Silma lahkamine oli põnev kogemus.

Noorte muljeid:
22. detsembril käisime Rae valla poolt korraldatud koolivaheaja üritusel Tartus. Esmalt läksime AHHAA keskusesse, kus lahkasime sigade silmi. Muljed jäid lahkamisest üsnagi positiivsed. Peale lahkamist
suundusime Lõunakeskusesse, kus esmalt uisutasime. Seejärel läksime
4-D kinno. Seal oli valida kahe filmi vahel : “Polaarseiklus” ja “Maaalune kaevandus”. Kinos oli väga äge. Meile meeldib, et Rae vald korraldab selliseid üritusi. See pakub kooliõpilastele võimalust laiendada
silmaringi ning saada uusi kogemusi. Bussis koju sõites meenutati veel
kaua päeva positiivseid muljeid.
Anna Grete Kompus ja Merily Multram
Jüri Gümnaasium, 7. a klass

Merily Multram ja Anna Grete Kompus Tartu Lõunakeskuse liuväljal.
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Töörohke aasta Eesti Vabadusvõitluse muuseumis
EVV muuseum teeb koostööd Soome sõjamuuseumitega 1992. aastast. 1994. aastal 23.
juunil (Vabadussõja võidupühal) avas EVV
muuseum Lagedil Soomes Jätkusõjas 1944. a
võidelnud IR 200 (jalaväerügement) ja Soome
Sõjalaevastikus võidelnud eestlaste ülemaailmse kokkutuleku. RL 200s võitles 3500 ja Soome
sõjalaevastikus 416 meest ehk 10 % sõjalaevastiku koosseisust. Esimesena lõikas näituse avamise lindi läbi peaminister Mart Laar. Kõrgeid
külalisi oli saabunud kogu maailmast.
Aastate jooksul on olnud muuseumis palju
näituseid: Eesti Vabadussõjast, I ja II maailmasõjast, Soome Talvesõjast, metsavendlusest,
näidislahinguid nii Eesti Vabadussõjast kui ka II
maailmasõjast. Muuseum eksponeerib 18 erineva riigi käsirelvi ja soomusmasinaid. Muuseumi
relvakogu ja mundreid on kasutatud ajalooliste
filmide, nagu „Nimed marmortahvlil“, „Georg
Ots“, „Surnupealuu sõdurid“, „Tuulepealne
maa“, jt tegemiseks.
2008. a tööd algasid 8. märtsil Eesti Vabariigi
ja Soome Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega. Konverents peeti Rae Kultuurikeskuses,
mille avasid kaitseminister Jaak Aaviksoo ja
Soome suursaadik Jaakko Kalela. Konverentsi
juhatasid Raul Kuutma ja allakirjutanu. Konverentsi lõpus autasustati suurt Eesti sõpra ja Eesti
abistajat sõjaasjanduses kolonel Matti Luukarit
Eesti ohvitseri nimelise aumõõgaga, mille andis
üle Eesti kaitseminister Jaak Aaviksoo.
Samas oli võimalik EVV muuseumis tutvuda näitusega Soome jäägritest ning eestlastest,
soomlastest, inglastest, rootslastest ja taanlastest Eesti Vabadussõjas. Toimus ka Vabadussõja
näidislahing.
Soome 27. jäägrirügemendi näituse tõime
Soome Sõjamuuseumist Helsingist, mille juhatajaks on everst Markku Palokangas.
Käesoleval aastal oleme osalenud Soome
maakaitsepäevadel, Põhjamaade sõjamuuseumite kolmepäevasel konverentsil Parolas, kus
meile tutvustati suurt tankimuuseumit, soomusrongi ja muud soomustehnikat I ja II maailmasõjast.
Aastatepikkuse koostöö tulemusena Soome
sõjamuuseumitega ja Soome kaitseväega kingiti Eesti Vabariigile I ja II maailmasõja aegadest
pärit raskesoomustehnikat ning Saksa, Vene,
Rootsi, Soome, Inglise ja Taani käsirelvi samast
ajast. Need on relvad, millega eestlased võitlesid Soome Jätkusõjas, Eesti Vabadussõjas ning
millega kaitsti Eestit 1944. aastal. Kõik need
unikaalsed relvad kingiti Eesti Vabariigile tänutäheks, et eestlased kaitsesid Soomet II maailmasõjas. Kingitus anti üle Eesti Vabariigile 23.
juunil 2008. a.
11. septembril oli meil võimalus tänada ja õnnitleda Soome Sõjamuuseumi juhatajat everst
Markku Palokangast tema 60. sünnipäeval.
Eesti Kaitseministeerium, Eesti Sõjamuuseum
ja Eesti Vabadusvõitluse muuseum kinkisid
Markku Palokangasele nimelise Eesti ohvitseri
aumõõga. Harju maavanem Värner Lootsman
on aastaid kutsunud 30. detsembril Soome sõbrad vastuvõtule, nii ka läinud aastal.
13. juunil 2008. a avasime legendaarsele

saarlasele, EVV muuseumi auliikmele ja ESTO
isale Robert Estor Kreemile tema kodukülas
Längal Tatterselja metsavahi talus mälestustahvli. Pärast mälestustahvli avamist toimus
Tallinnas Salme Kultuurikeskuses näitus Robert Estor Kreemi elutööst. Hiljem toimus konverents „Robert Kreem ja väliseestlaste tegevus
laias maailmas“. Pärast konverentsi toimus Salme lauluväljakul mälestuskontsert, kus laulsid
Tallinna Eesti Meestelaulu Selts dotsent Jüri
Rendi ja prof Kuuno Arengu juhatusel. Esines
ka Tartu Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoor prof
Alo ja Made Ritsingu juhatusel.

Velliste. Ettekandega esines Enno Penno, kes
juhtis peaministri asetäitjana Eesti Vabariigi
Valitsust 20. jaanuarist 1990. a kuni 16. juulini
1992. a, Eesti taasiseseisvumiseni; ajaloolane
Peep Pillak rääkis Otto Tiefi valitsuse õiguskantslerist Richard Övelist ning Riigiarhiivi
teatmetalituse juhataja Liivi Uuet kõneles eksiilvalitsuse välisministrist August Koernist ja
tema pärandist Riigiarhiivis. Meeleolu lõid Keila Memento naisansambel ja EVV muuseumi
meesansambel Kulde Õhtupäike Kuuno Kasaku juhatusel. Seejärel toimus EVV muuseumit
tutvustav ekskursioon.

Peaminister Andrus Ansip külastas EVV Muuseumi ning istutas parki omanimelise
tamme.

3. augustil külastasid EVV muusemi sõjaveteranide esindajad Euroopa riikidest eesotsas
Euroopa Sõjaveteranide Konföderatsiooni presidendi Jacques Deriviere, asepresidendi Claude Le Barillier’ ja teise asepresidendi Henri
Rostiga. Veterane oli üle Euroopa kokku tulnud
86. Eesti sõjaveteranide esindaja Ilmar Aaviste
ja Euroopa sõjaveteranid istutasid sõprustamme. Lauldi ja tantsiti.
EVV muuseum sai endale lipu, mille naelutasid kümme kuulsust üle Euroopa.
4. augustil toimus Euroopa sõjaveteranide
vastuvõtt Jüriöö pargis, kus neid tervitasid kaitseminister Jaak Aaviksoo, Tallinna linnapea
Edgar Savisaar ja välisministeeriumi esindajad.
Saime kutse külastada Euroopa Sõjaveteranide
Konföderatsiooni keskust Pariisis.
15. augustil korraldas Memento Liit Eesti
Vabariigi 90. juubeliaasta tähistamiseks ajalookonverentsi „Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis“.
Kokkutulnud avaldasid EVV muuseumi pargis
asuva Vabaduse risti juures austust ja tänu meie
kodumaa vabaduse eest nii teo kui ka relvaga
võidelnuile. Asetati pärg ja põlesid tõrvikud.
Konverentsi juhatas ja avakõne pidas Trivimi

Tänu Rae Vallavalitsuse toetusele avati Vabaduseristi kavalerile, Eesti Tööstuskunsti koolidirektorile, Vabadussõjas Punase Risti, Eesti
Abistuskomitee loojale ja Lagedi kooli nurgakivi panijale prof Voldemar Pätsile EVV muuseumi välisfassaadil pronksist mälestustahvel,
mille on kujundanud kunstnikud Riho ja Ilme
Kuld.
Bareljeefi avasid Rae vallavanem Raivo
Uukkivi ning kunstnikud Riho ja Ilme Kuld.
Muuseumis eksponeeriti näitust prof Voldemar
Pätsi elutööst. Voldemar Päts elas Lagedil 1914
– 1944. a.
29. novembril tähistas EVV muuseum Eesti
Vabadussõja alguse 90. aastapäeva. Üritus algas
kell 12.00 riikide lippude heiskamisega. Pargis lehvisid kõikide meid Eesti Vabadussõjas
abistanud välisriikide lipud. Veteranid süütasid
mälestustule Vabadusristi juures. Mälestusteenistuse viis läbi kaitseväe kaplan Peeter Parts.
Seejärel asetati pärjad ja lilled Vabadusristile.
Hiljem toimus Eesti Vabadussõja teemaline näidislahing, millest võtsid osa Soome vabatahtlikud, võitlejad ajalooklubist Frontline, koolipoisid Rae vallast ja Tallinna Reaalkoolist.
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Pärast lahingut avati näitus Eesti Vabadussõjast. Õues jagati külalistele sõdurisuppi otse
sõjaväe supikatlast. Kõrgete külaliste hulgas oli
ka Eesti Vabariigi endine president Arnold Rüütel, kes konverentsil muuseumis pidas tänukõne
muuseumi loojale ja tervitas südamlikult kõiki
külalisi. Õhtul võtsid külalisi Kiivribaaris vastu vallavanem Raivo Uukkivi ja allakirjutanu.
Laul ja hea tuju kestsid hilisöötundideni.
16. detsembril külastas EVV muuseumi Eesti
Vabariigi peaminister Andrus Ansip koos Rae
vallavanemaga. Peaminister istutas Vabaduse
parki nimelise tamme. Tutvustasime koos EVV
muuseumi aseesimehe, soomepoiste auesimehe
Raul Kuutmaga näitust Eesti Vabadussõjast, II
maailmasõjast, eestlastest Saksa armees, Soome armees, Vene armees, metsavendlusest ja
eestlastest Soome sõjalaevastikus ning ka unikaalset relvakogu. Kohvilauas toimus nõupidamine EVV muuseumi tuleviku plaanidest. Eesti
Vabariigi peaminister Andrus Ansip jäi EVV
muuseumi tööde ja tegemistega väga rahule
ning lubas muuseumile igakülgset toetust. Peaminister kirjutas muuseumi külalisteraamatusse
järgmised read: „Kes minevikku ei mäleta, elab
tulevikuta.
Suur tänu ajaloo hoidmise eest! Parimate
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soovidega, Andrus Ansip, Eesti Vabariigi peaminister, 16.12.2008. a”
Peaminister sai kingituseks EVV muuseumi
nimelise laualipu, Peeter Bökleri koostatud fotoalbumi “90. a Eesti Vabadussõja algusest” ja
allakirjutanu koostatud raamatu „Rünnak“.
17. detsembril külastas EVV muuseumi
Gruusia valitsuse delegatsioon. Tutvustasime
Gruusia sõpradele muuseumis Eesti vabadusvõitlust meie ühise vaenlase vastu. Grusiinlased
on väga õnnelikud, et Eesti Vabariik, üks väike
rahvas, toetab nende vabadusvõitlust.
Mälestuseks kinkisid külalised muuseumi juhatajale grusiinlaste rahvusmütsi.
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi materjalidest ja Harju Kaitseliidu fotomaterjalidest
toimus Harju Kaitseliidu 90. aastapäevale pühendatud suur näitus Tallinnas Lillepaviljonis,
mille avasid Harju Kaitseliidu ülem Urmas Susi
ja Harju maavanem Värner Lootsman, Harju
Maavalitsuse sisejulgeolekunõunik Nikolai Vojeikin. Näituse koostas allakirjutanu.
27. septembril tähistati Rävala malevkonna
loomise 90. aastapäeva Eesti Vabadusvõitluse
muuseumis, toimus pidulik malevkonna rivistus, malevkonna pealiku, vanemveebli Toomas
Treimani juhatusel. Pidulikul rivistusel autasus-

Lagedi ajalugu ja rahva elu
on saanud kaante vahele
Rae valla aukodanik Sven-Allan Sagris esitles 17. detsembril oma
uut raamatut ”Lagedi aeg ja inimesed”.
”See väike raamatuke,” nagu Sven-Allan Sagris oma raamatut hellitlevalt nimetab, ”heidab pilgu Lagedi ajalukku ja Lagedi rahva ellu.
Lagedil elatud pikk elu ja aktiivne osalemine kohaliku elanikkonna
tegemistes on mu mällu talletanud väga palju, mida meelsasti teistega jagan,” selgitab autor. Oma kodukohast kirjutanud Sagris räägib,
et iga sündmus tuleb jäädvustada, sest ainult meie ise saame jäädvustada toimunut tulevaste põlvede jaoks.
Raamatu väljaandmist toetasid nõu ja jõuga Kuuno ja Martin Kasak, Peeter Böckler, Aadi Potter, Riina Noor jpt.
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tasid Harju Maavalitsuse sisejulgeoleku nõunik
Nikolai Vojeikin ja Rävala malevkonna pealik
vanemveebel Toomas Treiman Rävala malevkonna liikmeid.
Näitusel oli võimalik tutvuda Rävala maleva
elu ja tegevusega ajalooliste dokumentide ja
fotode abil. Samuti olid eksponeeritud ajaloolised relvad, mida kasutasid kaitseliidu maleva
liikmed. Kõige vanema kaitseliitlase Johannes
Kleementi dokumendid ja püstol olid samuti väljapanekute hulgas. Johannes Kleement
võitles Eesti Vabadussõjas sõjalaeva Vambola
vanemmasinistina. Võitles Saksa armee ridades
II maailmasõjas, oli 14 aastat metsavend ning
saatuse tahtel 12 aastat Siberis surmalaagrites.
Johannes Kleement suri 103-aastasena. Ta soovis, et pärast tema surma toodaks tema dokumendid ja püstol EVV muuseumisse.
Üks aastaring on jälle täis saanud. Soovin
Rae valla rahvale õnnelikku uut aastat.
Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi looja,
hoidja ja omanik

Rae valla suurte perede
lastel olid jõulusalmid
kenasti pähe õpitud

Raamatut on võimalik huvilistel osta Lagedi raamatukogust hinnaga 100.- krooni.

Jõuluvana sai kuulda nii suuremate kui ka väiksemate poolt ettekantud salme.

Sven-Allan Sagris kirjutab oma raamatusse pühenduse igale soovijale.

11. detsembril kogunesid Rae valla suurte perede ja puuetega lapsed kultuurikeskusesse jõuluvana ootama. Lastele esines tantsutrupp
Modus huvitavate stepptantsunumbritega. Pärast tantsuprogrammi
lõppu kutsusid tantsutrupi lapsed tantsima ka jõuluvana ning pealtvaatajad. Tantsu ja tralli jätkus kuni jõuluvana kingikoti avamiseni,
misjärel lapsed püüdlikult luuletusi lugedes oma kommipaki lunastasid.
Traditsiooniline eakate jõulupidu leidis aset 16. detsembril Rae
Kultuurikeskuses.
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Jüri Gümnaasium tuli Harjumaal spordis kolmandaks
Eelmise aasta eelviimasel koolinädalal sai teatavaks kauaoodatud
uudis, et Jüri Gümnaasium saavutas Harjumaa gümnaasiumide vahelises spordivõistluste kompleksarvestuses kolmanda koha, mille nimel kogu aasta tööd on tehtud. Esimeseks tuli Saue Gümnaasium ja
teiseks eelmise aasta võitja Kuusalu Keskkool, olles mõlemad suure
ülekaaluga teistest ees. Jürist jäi samas vaid punktiga maha eelmise
aasta kolmas, Saku Gümnaasium.
Jüri Gümnaasiumi edukaim ala oli korvpall, kus saavutati teine
koht. Esikuuikus oldi ka kergejõustikus, jalgpallis ja murdmaateatejooksudes. Esikümnes oldi rahvastepallis ja ujumises. Võrkpallis
jäädi üheteistkümnendaks. Võrreldes 2007. aastaga parandati tulemust kõige enam kergejõustikus, tõustes kaheksandalt kohalt koguni
neljandaks, kahe koha võrra tõusti murdmaateatejooksus ning koha
võrra korvpallis.
Kompleksarvestus on hea võimalus võrrelda kooli sportlikku taset
teistega ja näha võimalusi edasiseks arenguks. Harjumaal on ajalooliselt kõige tugevamate sporditraditsioonidega olnud Kuusalu Keskkool ja Saue Gümnaasium. Sellel aastal suutis Saue Gümnaasium
Kuusalut võita ainult tänu oma väga ühtlaselt tugevale esinemisele
peaaegu igal alal. Seega Jüri Gümnaasiumi eesmärk aastal 2009 on
hoida oma tugevaid alasid ning teha tööd nõrgematega, et hingata
kuklasse neile tippkoolidele ja loomulikult säilitada koht esikolmikus.
Tublid sporditulemused on eelkõige kooli pühendunud kehalise
kasvatuse õpetajate Ülle Uuemaa, Raina Sinisalu, Jens Vendeli, Siim
Palu ja Laura Kärsoni suurepärase töö tulemus.
Harjumaa koolide spordi kompleksarvestust peeti kogu 2008. aasta lõikes seitsmel erineval alal: murdmaateatejooksus, kergejõustikus, võrk-, jalg-, korv-ja rahvastepallis ning ujumises. Plaanis olnud
teatesuusatamine jäi aga eelmise lumevaese talve tõttu ära.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Sportlikult edukas aastalõpp Vaida Põhikoolis
3. detsembril toimusid Kehras Harju maakonna koolidevahelised
meistrivõistlused rahvastepallis. Kokku osales 52 1. - 3. klassi võistkonda. Väga hästi esinesid meie kooli väikesed tüdrukud. Alagrupi
turniiril võideti Raasiku Põhikool, aga kaotati Kallavere Keskkoolile. Edasi tuli kokku minna Jüri Gümnaasiumiga, keda suudeti võita.
Poolfinaalides olid vastased Viimsi Keskkoolist ja Padise Põhikoolist,
mõlemad mängud võideti. Edasi oli tee finaali kindlustatud. Finaali
pääsesid peale meie võistkonna veel Kehra Gümnaasium, Kuusalu
Keskkool ning Kallavere Keskkool. Viimane, otsustav mäng mängiti
taas Kallavere võistkonnaga. Kallavere oli tugev vastane, aga mäng
võideti tänu heale taktikalisele ettevalmistusele.
Harjumaa koolinoorte meistriteks rahvastepallis krooniti Carina
Järvela, Victoria-Ida Vähi, Lisbeth Treier, Maribel Otsus, Liis-Beth
Teedla, Saskia Sõrmus, Kertu Teras Anna-Mari Feirik. Nemad esindavad Harjumaad vabariiklikel võistlustel märtsis.
18. detsembril olid kõik Vaida Põhikooli õpilased traditsioonilisel
uisupäeval Premia jäähallis. Üllatusena ootas meid seal Harjumaa
Spordiliidu esindaja, kes andis üle Vaida Põhikoolile korvpallirändkarika. Seega oli meie kool parim põhikool korvpallis Harjumaal
2008. aastal.
Harjumaa koolivahelises kompleksarvestuses 2008. aastal saavutas Vaida Põhikool põhikoolide üldarvestuses 3. koha.
Marje Möldre-Vähi
Vaida Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja

Harjumaa spordi komplekarvestusse kuulus ka ujumine, kus
väga edukalt ujusid Robin Aloe (1. kl) ja Christopher Aloe (5. kl).
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Tuleohutusalane koolitus
D

etsembrikuus korraldasid Päästeamet ja Eesti Päästeala
Arenduskeskus külavanematele ja teistele külaliidritele
kahepäevase tuleohutusalase koolituse. Kuna Urvaste külas sai
novembris loodud mittetulundusühing Urvaste Küla Vabataht

Kuldar Jaosaar praktilist õppust läbi viimas.

likud, mille eesmärk on minimeerida tuleõnnetuste võimalusi
kodukandis, siis sobis sellealane koolitus meile suurepäraselt
ja panime end ka kirja.
Koolitus toimus Tallinnas Põhja-Eesti Päästekeskuses ja hõlmas
nii teoreetiliste teadmiste omandamist kui ka praktilist õppust. Lektoriteks olid oma ala asjatundjad, kes päästeala õppinud, sellel aastaid
töötanud ja nüüd koolitavad teisi. 6. detsembri loengu käigus tutvustati päästeteenistuse struktuuri üldiselt, komandode suurusi ja masinapargi iseärasusi. Räägiti veevõtukohtade vajalikkusest külades ja
tutvustati videote kaudu tulekahju arengut. Veel oli juttu elektri-ja
küttesüsteemidest ning nende ohutust kasutamisest. Et teema oli väga
huvipakkuv ja küsimusi tekkis palju, siis kippusime oma ajakavaga
päris hätta jääma, aga kõik küsimused said ka vastused. Kodutööks
jäi kodukoha tuleriskide hindamine ja sellest kokkuvõtte tegemine.
13. detsembril räägiti häirekeskuse struktuurist, nende telefoninumbritest ja sellest, mida sinna helistades rääkida. Tutvustati erinevaid suitsu- ja vingugaasiandureid ning siis ka erinevaid tulekustuteid. Pärast lõunapausi sai igaüks ka ise tulekustutit proovida ja
näha, kuidas see toimib. Tuleb välja, et kui teooria on küll tugev, aga
praktika nõrk, siis sellest head nahka ei tule.
Koolituse lõpus sai iga osaleja tunnistuse ja kaks tulekustutit. Meie
jäime koolitusega väga rahule ja loodame sealt ka edaspidi asjalikku
nõu saada.
Sulev Aaslaid

POLITSEITEATED
5. ja 6. detsembri vahel, ajavahemikus
14.00 kuni 11.30 varastati Rae vallas Jüri
alevikus Tammiku teel garaažiboksist
tööriistu ja autovõtmed. Varaline kahju u
16 200 krooni.
8. detsembril kella 10.30 ja 13.45 vahel
varastati Rae külas Räägusilla tänavas
elektrigeneraator. Varaline kahju 15 000
krooni.
10. detsembril kella 16.00 ja 18.45 vahel
varastati Rae vallas Lagedi alevikus Jaama tänavas teler. Varaline kahju 12 000
krooni
11. detsembril kella 16.00 ja 18.30 vahel
varastati Rae vallas Jüri alevikus sülearvuti, arvutihiir, modem ja arvutijuhe. Varaline kahju 7 900 krooni.
15. detsembril kella 10.15 ajal teatati politseile, et Rae vallas Jüri alevikus Aruküla
teel on varastatud fotoaparaat, mälukaardid ja arvutite varuosad.

16. detsembril kella 17.30 ja 19.25 vahel
varastati Rae vallas Patika külas sülearvuti, mobiiltelefon, triikraud. Varaline kahju
11 200 krooni
21. detsembri ja 22. detsembri vahel,
ajavahemikus 23.00 - 7.30, varastati Rae
vallas Peetri külas sõiduautolt BMW neli
velge koos rehvidega. Varaline kahju on
täpsustamisel.
Ööl vastu 29. detsembrit varastati Rae
vallas Karla külas sõiduautolt BMW neli
rehvi koos velgedega. Varaline kahju ca
40 000 krooni.
30. detsembril kella 6 ajal teatati politseile,
et Rae vallas Jüri alevikus on varastatud
neli mootorsaagi ja ketaslõikur. Varaline
kahju täpsustamisel.
Ööl vastu 1. jaanuari murti sisse Rae vallas Kopli külas sõiduautosse Chrysler ja
lõhuti ära süütelukk. Varaline kahju täpsustamisel.

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED

16. detsembril toimus Karla külas autoavarii.
18. detsembril toimus Kadaka külas autoavarii.
20. detsembril toimus Peetri külas autoavarii.
21. detsembril toimus Lagedil autoavarii.
25. detsembril toimus elumaja põleng
Peetri külas.
26. detsembril toimus ringteel Lagedil autoavarii.

2. detsembril põles Arukülas elumaja.
3. detsembril aidati kiirabi Jüris Ehituse
tänaval
8. detsembril põles Suur-Sõjamäe tänaval
aiamaja.
12. detsembril põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja.

• SISEVIIMISTLUS JA REMONT
(köögid, vannitoad, korterid,
kontorid jne.);
• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.);
• VÄIKEEHITUS
• FASSAADIDE ning VUNDAMENTIDE
SOOJUSTAMINE;
• KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.
Aatemees OÜ
(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.

OÜ VISARI METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed
Rõdupiirded, trellid
Metallaiad, -väravad
Trepid, keerdtrepid
Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid
Sepatööd
Tel/fax: 670 6917
GSM: 501 4504
e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee
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Kokkuvõte Assaku komando ja
Rae TPS-i töödest 2008. aastal
P

õhja-Eesti Päästekeskuse Assaku
komando ja MTÜ Rae Tuletõrje
ja Päästeseltsi autod sõitsid välja kokku
142 korral. Põlengutele sõideti 96 kor
ral, nendest:
• 11-l korral põles elumaja;
• 9-l korral põles abihoone;
• 19-l korral põles kulu, mets või maastik;
• 6-l korral kustutati põlev auto;
• 19-l korral sõideti väikepõlengutele;
• 12-l korral kustutati järelvalveta lõkkeid;
• 16-l korral kustutati Suur-Sõjamäe tänaval aiamajasid.
Peale põlengute sõideti välja autoavariidele 26 korda, abistati kiirabi neljal korral,
likvideeriti tuulemurdu üheksal korral ning
õlireostust seitsmel korral.
26. – 30. juuli toimus päästealane lastelaager Põlvamaal Valgemetsa noortelaagris.
Osalesid 200 last üle Eesti ja külalised (lapsed) Armeeniast.
MTÜ RAE TPS toetas seitsme Jüri Gümnaasiumi õpilase osalemist selles laagris.
Laagri temaatika oli päevade kaupa järgmine:
• Tulepäev – pulberkustuti käsitsemine,

kustutusauto võimalused;
• Veepäev – vetelpääste algkursus, laevadelt päästmine;
• Süstlapäev – esmaabi andmine;
• Metsapäev – metsas ellujäämiskursus,
lõkketegemine;
• Sõbrapäev – kohtumised.
Päästelaagris omandatud teadmisi sai Jüri
Gümnaasiumi 6. klassi õpilane Tarmo Taal
katsetada oma kodumaja kustutamisel.
See juhtus novembri lõpus pärast suurt
lumetuisku, kui Tooma talu Järvekülas jäi
nagu paljud teisedki elektrita. Isa Urmas ja
12-aastane poeg Tarmo rookisid õues lund,
kuni Tarmo tüdines ja tuppa läks. Trepil tungis talle ninna suitsuhais.
“Kõigepealt läksin ahju vaatama, aga seal
oli kõik korras. Siis kahtlustasin, et siin laudapealsel on midagi lahti. Tegin ukse lahti,
leek oli pea kohal,” rääkis Tarmo.
Nüüd oli Tarmol Valgemetsa päästelaagris õpitust kasu. Ta haaras trepimademelt
kaks kuueliitrist pulberkustutit, eemaldas
plommi ja suunas pulbrijoa täpselt õigesse
kohta. Kui isa ämbri ja kopsikuga üles jõudis, oli Tarmol kaks kustutit tühjaks lastud
ja suuremad leegid juba lämmatatud. Veega
kastsid nad kuumavaid tulekoldeid, kuni tu-

Vahtkonnavanem Janek Soosaar ja autojuht-tõrjuja Arvo Piht.

letõrjujad kohale jõudsid.
“Assaku komando sai kell 15.30 väljakutse, et Järvekülas Kindluse teel Tooma talus
põleb elumaja, leek katusest väljas. Saatsime välja kaks autot, kolmanda, paakauto,
tellisime veel Tallinnast lisaks,” mäletas
sündmust Põhja-Eesti Päästekeskuse Assaku päästekomando ülem Veikko Juusu.
Päästjad jõudsid pererahva sõnul Assakult
kohale väga kiirelt, vahest viie minutiga.
Kohale jõudes selgus, et paar aastat remondis olnud 25 meetri pikkuse hoone kivikatus pidas siiski leegile vastu. Süttinud
oli plastist elektrikilp, millest jäi järele vaid
känkar. Tuleleek tõusis tuuletõkkeplaati
neelates mööda vaheseina üles katuse alla,
söestades talasid ja sarikaid.
Juusu sõnul võis elektrikilp süttida ülekoormusest: kui vool pärast pikka katkestust
tagasi tuli, olid ju kõik automaatselt töötavad elektririistad korraga sisse lülitunud
(veepump, külmuti, külmutuskapid, soojaveeboiler ja küttesüsteem). “Imelik, et maja
peaautomaat välja ei lülitunud. Aga see on
muidugi üks versioon, uurimine käib. Igatahes plastkilp puumajja ei sobi, siin peaks
olema metallkilp, milles tuli ei saa levida,”
märkis komandopealik.
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Usalda, aga kontrolli!

Oma kodumaja põlengust päästnud Jüri Gümnaasiumi 6. klassi
õpilane Tarmo Taal.

Juusu kiitis Tarmo taiplikku tegevust. “See oli haruldaselt hea reageerimine. Poiss ei jäänud ootama, vaid hakkas oskuslikult tegutsema.
Ja muidugi hea, et niisugused suured kustutid olid käepärast. Tavaliselt nii suuri, kuuekiloseid, kodus ei ole. Ühe-kahe-kilosed on lahjad,
sellega võib ahjus kõrbema läinud kana kustutada,” selgitas ta.
Suvel käisid päästelaagris Taali pere kõik kolm last: Indrek, Tarmo
ja Triin. “Kõik tegid viiepäevase päästekoolituse läbi. Sellest oli ikka
suur kasu,” sõnas isa Urmas ja lubas, et jõuluvana toob Tarmole ka
preemia.
Aasta lõpuks on tugevnenud ka Assaku komando. Endise kahe tõrjuja asemel on nüüd ööpäev läbi valves viis tõrjujat.
Lisaprobleem tekkis aga sellega, et uuemad päästeautod ja paakautod on nii pikad, et ei mahtunud nõukogude ajal parteikomitee autodele ehitatud garaaži. Ühiste jõududega, Rae vald, Päästeamet,
Põhja-Eesti päästekeskus ja Rae Tuletõrje- ja Päästeselts, ehitasime
kaks garaažikohta kolme meetri võrra pikemaks. Ehitus on tehtud
sellise arvestusega, et seda hiljem, hoone rekonstrueerimisel ei oleks
vaja lõhkuda ega ümber ehitada. Rekonstrueerida tuleb hoonet aga
kindlasti, sest meeskonna puhkamise, pesemise ja söögivalmistamise
võimalused on kasinad.
2009. aastal saab Assaku komando välja sõita päästeauto, kustutusauto ja paakautoga. MTÜ Rae TPS-il on Vaidas üks kustutusauto, Assakul kaks kustutusautot ja kaks paakautot. Plaan on anda üks
kustutusauto Urvastesse (alalise seismisega seal ja väljasõidukohaga
sealsest töökojast) ning üks paakauto suveperioodiks Lagedile. Suveperioodiks sellepärast, et Lagedi ümbruses meie praegu ei näe sooja
garaaži võimalust.
Peeter Böckler
MTÜ Rae TPS-i juhatuse esimees

Mul on üks mure, millest tahaksin rääkida. Selge on see, et kiire
elutempo, tööle -koju-tööle ja nii edasi, põhjustab pingeid ning siis ei
märkagi alati, kus ja kellega teie laps viibib. Kui nendelt endilt küsida, on vastus ikka, et olin koos sõpradega ja ära muretse. Tekib tunne,
et lastel probleeme ei olegi või vähemalt mitte teie peres. Usalda, aga
kontrolli on see, mida tahaks vanematele südamele panna.
Veidi aega tagasi läksid 11-12-aastased lapsed panka suurt rahakupüüri väiksemaks vahetama. Pangatöötaja käitus õigesti, kui teatas
suurest summast politseile. Tulime kohale ja selgus, et üks poistest
oli raha õuest pingi alt leidnud. Tundus küll uskumatu, aga kui kolm
last seda kinnitasid, kirjutas politsei nende ütlused üles. Tore ja eeskujulik lugu, kas pole? Kuna selliseid juhtumeid varem ei ole olnud, leidsime, et poisid on kiituse ära teeninud. Teavitasime kooli,
rääkisime vanematega, isegi kohalikule ajalehe koostajale rääkisime,
kuid õnneks kiitust jagama hakata veel ei jõudnud. Paari päeva pärast
selgus sootuks teistsugune lugu. Raha võttis, see tähendab varastas,
üks poistest oma kodust. Isegi tema sõbrad teadsid, et poiss oli raha
leidnud, sest just nii ta neile oli rääkinud. Juhtumi uurimise käigus
selgus, et vargused kodust olid toimunud korduvalt, kuid sellele ei olnud osanud vanemad tähelepanu pöörata. Asi sai uuesti läbi arutatud
nii poiste kodudes, politseis kui ka koolis. Juhtum oli õppetunniks
meile kõigile.
Oluline on see, et teie, head lapsevanemad, peaksite oma lastega
kodus rohkem rääkima ning nendega tähelepanelikum olema. Minu
soovitus on, et info perede sissetulekutest ja pere rahakoti asukohast
ning selle suurusest ei jõuaks lapse sõpradeni.
Ja veel üks ettepanek. Kui te õhtul lastega vestlete, püüdke välja
selgitada, kuidas nad oma päeva veetsid, kus ja millisel otstarbel nad
taskuraha kulutasid. Tean peresid, kus lapsele antakse iga päev kindel
summa. On selliseidki, kus laps pole seda kunagi saanudki. Lohutades ühte väikest poissi, kelle emal ei olnud palju raha, avaldasin
arvamust, et küllap ostab ema ise vahel koju maiustusi. Ehmatav oli
aga lapse jutt: „Ema ostab endale küll komme ja krõpse, aga mulle ei
anna, vaid sööb need ise ära.“ Ja sellepärast läkski see väike esimese
klassi poiss poodi ning varastas ühe pulgakommi, sest temale kommi
ega taskuraha ei antud. Leian, et vastavalt perede võimalustele on
siiski taskuraha andmine vajalik. Laps õpib rahaga arveldamist ning
tunneb end teiste hulgas võrdväärsena ja loodetavasti ei kipu poest
võtma seda, mida teised endale osta saavad. Ühtlasi aitab väike oma
raha kaasa tema sotsialiseerimisele ühiskonda.
Kuna käes on talv, tihti on lundki vähe ja pimedat aega jätkub nii
õhtuks kui ka hommikuks, olge head ja vaadake üle helkurite tagavara. Vajadusel ostke uued, sest aja möödudes need vananevad. Seejuures ärge unustage ka pere vanimaid, vanaemasid-vanaisasid. Väike
kingitus, olgugi pärast jõuluaega, teeks neile rõõmu.
Kindlasti on maapiirkonnas maanteel liiklevatel inimestel , mõtlen
siin nii lapsi kui ka täiskasvanuid, vajalik helkurvest. Tore, et lasteaialapsed neid ei häbene ja need meelsasti selga panevad.
Ja veel üks meeldetuletus: kui lapsed õuealal lumes hullavad, peavad tähelepanelikud olema kõik. Nii lapsed ise kui ka sõidukijuhid.
Tihti on sõidukite aknaklaasid jäätunud ning parklast väljasõit ning
tagurdamine võivad ohtu seada sealsamas viibivad lapsed. Püüdke
iga päev ja igal võimalusel lastele meelde tuletada ohtusid talvisel
ajal: kelgutatakse ja suusatatakse ikka sõiduteest kaugemal selleks
sobivates kohtades, sõidutee ületamisel peab arvestama, et auto pidurdusteekond on libeduse tõttu tunduvalt pikenenud. Ohud on kindlasti ka veekogude ääres, kuna jää on habras.
Jõudu kõigile uuel, 2009. aastal, sest laste kasvatamine on üks kõige raskem, kuid tänuväärseim töö!
Lugupidamisega
Tiiu Karner
Ida-Harju politseiosakonna juhtivkonstaabel
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A

VÕL

ABI

Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,

A

GSM: 524 8614
VÕL
ABI
Mustamäe tee 5-306
OÜ Võlaabi
10616 Tallinn
Inkassoteenus
Tel 688 8640, 517 1233
Õigusabi
E-mail mart@volaabi.ee
Kohtus esindamine
Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt
www.volaabi.ee)
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Müüa 40 l kottidesse pakitud

kaminapuid

(kask, saar, kuusk),
25 kg kottides ümmargust
puitbriketti ning
pakkimata saetud ja lõhutud

küttepuid

(pikkus vastavalt soovile)
Tellimine telefonil 524 4969

MULD
Müüa sõelutud mulda, täitepinnast, liiva ja killustikku.
Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546

KATUSETÖÖD

Soome ja Eesti digitaal-TV (ZoomTV) antennide paigaldus ja müük,
digibokside häälestus, SAT-TV
paigaldus, digi-TV vastuvõtuks
antennisüsteemi ümberseadistamine
ühistutes, eramutes, suvilates,
TV-signaali mõõtmine.
Digibokside müük ja häälestus.
Garantii.

Vahetame välja teie vana katuse uue
plekk-, kivi- või eterniitkatuse vastu.
Vana katuse demontaaž ja utiliseerimine.
Katusetarvikud, läbiviigud,
vihmaveesüsteemid, katuseaknad, uued
korstnapitsid jm katuse jaoks vajalik.
Kontakt:
OÜ Roose&Son, Tuisu 7, Tallinn
Tel: 511 1592, fax: 655 5316
e-mail: info@rooseson.ee
http: www.rooseson.ee

Tellimine ja info tel 510 8742.
Kogemustega antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteediline digipilt ja heli.

Töötan välja, dokumenteerin ja
rakendan Teie ettevõttes
ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001
standarditele vastava
juhtimissüsteemi, kindlustan
sertifitseerimisauditi edukuse.
Pakun kvaliteedijuhi ja
töökeskkonnaspetsialisti
püsiteenust.
Tel: 5344 4025.
E-post: hain.heinla@mail.ee.

HALJASTUS- JA
LUMEKORISTUSTÖÖD
E-post: info@rkmteam.ee
Telefon: 5669 2299
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Jaanuarikuu
sünnipäevalapsed
LINDA SENTŠEVA 		
ILSE SEPP			
HEIKKI BERENDSEN		
ALIIDE SAPAS		
LAINE KASK			
ASTA KESKÜLA		
AINO LINK			
ALFRED OJAMÄE		
ADELE HAMM		
SALME MOOR		
LINDA VIHUL		
ERICH HEINAMÄGI		
NIINA SERERJANNIKOVA
MIHHAIL RODNIKOV
ANNA RÄTTEL		
LIA POLTIMÄE		
KLAVDIA PUHK		
SILVI JÜRGENS		
HILDA TAMM			
PILVI-RENATE TAHK
ALEKSANDRA
SAVOLAINEN
HELJU KULDKEPP		
LAINE LAIMETS		
VALENTINA RAUDMETS
ARNOLD VIIGIMÄE		
ALEKSANDER VELLO
ANTS KASTEHEIN		
AIVO UUK			
AVO KASS			
TIIA TAMMJÄRV		
LUULE TAMMEPÕLD
MAARJA KLAUS		
ÜLO NOOR			
HEIKKI TIKKAS		
ARNOLD HERT		

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Trükikoda:
Toimetaja:

93
90
88
87
86
86
86
86
85
84
84
84
83
83
81
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65

Müüa 4-toaline renoveeritud korter Jüris
Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud, köögis
täispuitmööbel koos tehnikaga. Duširuum
ja WC eraldi, lisaks veel saun. Korteri
juurde kuulub ka keldriboks. Maja ees suur
autoparkla. Majas tegus korteriühistu. Katus
remonditud, välisfassaad osaliselt soojustatud
ja renoveeritud, püstikud vahetatud.
Trepikodadel uued lukustatavad turvauksed,
fonolukk. Võimalik vahetada 1-2 toalise
korteri vastu Jüris või selle lähiümbruses +
kompensatsioon. Info tel. 511 2335.
Otsime lapsehoidjat. Pakkuda lisatasu
teenimise võimalust elurõõmsale ja lapsi
armastavale pensionärile. Hoidjatädi vajab
2-aastane lasteaiapoiss külmetushaiguste ajaks.
Asukoht Järveküla/Assaku.
Kui leiad, et oled ise sobiv või oskad kedagi
soovitada, anna teada tel. 510 9467.
Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,Tel 666 1355 www.kodukliima.ee
Ahjude, kaminate, soojamüüride ja pliitide
valmistamine. Tel. 5615 7241.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel: 502 9075.
Koostan elamute ja abihoonete arh.ehituslikke
projekte. E-mail: tiina@cmv.ee tel: 523 8412.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid. Hinnad
kokkuleppel.
Tel. 5663 3062 crabbar@gmail.com

Meie siiras kaastunne Merikesele ja
Marinale

EMA
kaotuse puhul.

Ahjude, kaminate, korstnate ehitus.
Tel: 5645 1077, e-post: info@vapratee.ee

Rae Vallavalitsuses
detsembrikuus
registreeritud surmad:

Karl Undervits
Liia Sõber
Aino Ruul
Jevgeni Golubev
Endel Pihlakas
Aide Vihol
Ellen Jaanus

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Mi Vida Ilu- ja tervisesalongi
kollektiiv

On elu lühike, on ainult viiv.
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib ...
Südamlik kaastunne õpetaja Moonikale isa

VALDEK VAIKMETSA
surma puhul.
Töökaaslased Õie Lasteaiast

Kujundaja: Katrin Põdra, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 5100 eksemplari ja see
jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.
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KES TALVEL PROJEKTEERIB, SEE KEVADEL EHITAB
+

TEEME EHITUSPROJEKTI

UUE MAJA JAOKS
VÕI OLEMASOLEVA ÜMBEREHITUSEKS

+

TEEME MÕÕDISTUSPROJEKTI
OLEMASOLEVA EHITISE SEADUSTAMISEKS

+ AITAME

EHITUSLOA TAOTLEMISEL

R

ARHITEKTUURIBÜROO

MEIE KONTAKTID:
tel. 52 36 553
e-post: info@eelprojekt.ee
Väike-Ameerika 8 Tallinn
www.eelprojekt.ee
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