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Rae valla ametlik väljaanne

Haldusterritoriaalsest reformist praktiku silmade kaudu
5. veebruaril 2009. a tegi Tallinna volikogu esimees volikogu nimel linnavalitsusele ülesandeks alustada kõnelusi
piirinaabritega. Kõneluste ühe resultaadina nähti omavahelise koostöö paremat
koordineerimist, kuid nimetati muuhulgas ka lõppresultaadina võimalust omavalitsuste ühinemiseks.
Kuivõrd Tallinna puhul on tegemist keskerakondliku juhtimisega Eesti pealinnaga, siis
meedia sidus selle teema Keskerakonna salakavala plaaniga keerata olukord kohalikel valimistel enda kasuks. Erinevad meediakanalid
olid sellest vandenõuteooriast nii nakatunud,
et ei esitanud endale küsimusi a´la:
• kuidas selline ühendamine aitaks Keskerakonda kohalikel valimistel?
• kes on viimasel aastal olnud eestkõnelejaks haldusterritoriaalse reformi teemal?
• vms.
Mis tegelikult juhtus?
Tegelikkuses tuleb tagasi tulla käesoleva
aasta algusesse, mil kogunes Harju Omavalitsuste Liidu algatusel pealinnaregiooni töörühm, et
• välja töötada põhimõtted Tallinna ja lähivaldade koostöö küsimuses;
• jõuda pealinnaregiooni koostööd regulee-

riva seaduseni (analoogia nt Helsingiga) ja
selle teemaga seonduvate õigusaktide koostamiseni/muutmiseni.
Selle 26. jaanuaril 2009. a toimunud koosoleku tagajärjel andis Tallinna linnavolikogu
volituse/pani linnavalitsusele kohustuse sellel
arutelul aktiivselt kaasa lüüa. Ilmselt peaksid
analoogilise volituse saama ka teised töörühma kuuluvad omavalitsuste esindajad, eriti kui
kogu töö nõuab finantseerimist ka omavalitsuste poolt.
Asjaolu, et volituste andmisel linnavolikogu
laiendas temaatikat ja tõi sisse termini „ühinemine”, äratas ajakirjanduse igal tasemel ja
seeläbi genereeriti erinevaid spekulatsioone,
milles oli valdav sõnum – piirinaabrid on ettepaneku vastu. Need järeldused jõudsid ajakirjandusse valdavalt vallajuhtide suhu pandud
tsitaatide kaudu. Enda kogemuse põhjal saan
ka lisada, et kasutatud tsitaadid olid minu antud selgituse kontekstist välja rebitud.
Tallinn ei ole teinud ühinemise ettepanekuid
Antud temaatikat reguleerib Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (ETHS). Selle
seaduse kohaselt toimitakse ühinemise/piiride
muutmise ettepaneku puhul järgmiselt:
1) ühinemisest huvitatud omavalitsuse voli-

kogu teeb otsuse teha ühinemise algatamiseks
ettepanek omavalitsusele, kellega soovitakse
ühineda;
2) ühinemise ettepaneku saanud omavalitsus menetleb seda ettepanekut ja peab oma
vastuse andma samuti volikogu otsusena kahe
kuu jooksul;
3) kui see otsus on, et „me ei ole huvitatud”,
siis sinna see asi vabatahtliku ühinemise puhul
selleks korraks ka jääb;
4) kui see otsus on, et ollakse nõus algatama
protsessi ühinemiseks, siis asjaomased omavalitsused tagavad
a. vajalike uuringute tegemise;
b. läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja
avalikustamise;
c. selle valla või linna elanike arvamuse
väljaselgitamise;
5) kui eelmises punktis nimetatu on tehtud,
siis peavad asjaomaste omavalitsuste volikogud tegema otsuse ühinemiseks (piiride muutmiseks);
6) kui otsus on, et ühinemist siiski ei tule,
siis nii ta jääb;
7) kui otsus on, et soovitakse liituda, siis
tuleb vastav otsus esitada koos uuringute tulemusega, rahvaküsitluse andmetega ja lisaks ka
ühinemislepe koos lisadega esitada maavanemale. Seda peab tegema hiljemalt 6 kuud enne
kohalike omavalitsuste volikogude valimise
päeva;
8) maavanem esitab materjalid edasi siseministeeriumile ja sealt edasi tuleb vabariigi
valituse määrus, mis peab jõustuma vähemalt
90 päeva enne valimise päeva.
Eelnevat teades saab iga mõtlev inimene
aru, et kui olekski Tallinn teinud lähivaldadele
256 päeva enne valimisi ettepaneku ühinemiseks, siis maavanemale esitatavate uuringute,
rahvaküsitluse ja ühinemisleppe koostamiseks
jääks vaid 76 päeva ning see pole puhtfüüsiliselt jõukohane nii suurte omavalitsuste puhul.
Ja seega on kummutatud ka väide, et linnavolikogu sellise ettepaneku abil tahab keerata
2009. a kohalikel valimistel midagi Keskerakonna kasuks. Isiklikult olen seisukohal, et
sellist ühinemisettepanekut ei tehta lähima 20
aasta jooksul. Või kui ka tehakse, siis Rae vald
ei ole ilmselt valmis nende kosjade vastuvõtmiseks.
(Järg lk 2)
 Mitte nii nagu seda tehti Tallinnas. Tallinna küsitlust
saab parimal juhul nimetada meelsuse küsitluseks
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(Algus lk 1)
Haldusterritoriaalne reform – kas ka vabatahtlik ühinemine?
Kas vabatahtlik ühinemine on käsitletav
reformina? Selle küsimuse üle ei ole eriti debateeritud ja siiani on neid kahte siiski vaadeldud sünonüümidena.
Minu kindel veendumus on, et kui mingit
reformi tegema hakata, siis on selleks vaja
• kirjeldada ära eesmärk,
• panna paika tegevus- ja ajakava,
• kirjeldada ühinemise põhimõtted ning
• näidata ka vahendid, millega eesmärgi
täitmine tagatakse.
Nii peaks see olema ka haldusterritoriaalse
reformi puhul. Kuivõrd see reform peaks haarama tervet Eestit, siis peaks koos saavutada
soovitavate eesmärkidega saama välja töötatud ka kriteeriumid, mille alusel seda reformi
üle Eesti tehakse. Kõike seda ei saa teha vabatahtlikkuse alusel.
Sellise reformi eesmärkide saavutamiseks
on vaja regulatsiooni seaduse tasemel, seega
saab ühetaolise reformi viia läbi vaid jõudu
kasutades. Sealjuures ei tohi unustada, et ilma
põhjendatud eesmärgita, kavadeta ja vahenditeta reformimine tähendaks toore jõu kasutamist ega viiks oodatava tulemuseni.
Täna puuduvad Eesti haldusterritoriaalse
reformi kontekstis kõik nimetatud. Eesmärki
on püütud kirjeldada ja jõutud alati terminini
„haldussuutlikkus“. Et see olevat nõrk väikestes omavalitsustes ja tugev suurtes. Kui hakata seda „haldussuutlikkust“ defineerima, siis
jõutakse paremal juhul kulude marginaalse
kokkuhoiuni ja/või suutlikkuseni europrojektide kaasrahastamisel.
Kuna puudub ka tegevuskava, kuidas püstitatud eesmärke täita üleriigilises kontekstis, ei
ole ka ühinemise kriteeriume, siis on suur osa
olulisest komponendist puudu. Mis reformist
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me räägime?
Vabatahtlik ühinemine on mingi piirkonna
koostöö soodustamine, kus erinevalt reformist
tuleb initsiatiiv alt üles ehk suunaga ühineda
soovivate omavalitsuste poolt valitsuseni.
Vabatahtliku ühinemise käigus võib tekkinud omavalitsus küll kattuda ka reformi
plaanis mõelduga, kuid samas ei pruugi see
nii olla.
Tallinna ja lähivaldade ühinemine oleks just
selline ühinemine, mis haldusterritoriaalse reformi idee mõttes vajalik ei ole, sest kõik need
omavalitsused saavad ise hakkama. Probleemid, mis on tekkinud, saab lahendada kõik
koostöö korras. Kuivõrd siiani ei ole suudetud
koostööd tegema asuda (v.a ühistransport),
siis selle koostöö aktiveerimiseks ongi üheks
võimaluseks pealinnaregiooni seaduse koostamine ja jõustamine. Näiteid pole vaja kaugelt otsida. Lähim on hästi koostoimiv Helsingi regioon Soomes.
Harjumaal on vabatahtlike liitumiste näiteid
lähiminevikust mitmeid. Neist paar on sellised, kus ühinemine toimunud (Kuusalu vald
Loksa vallaga ja Kehra linn Anija vallaga)
ning taskaaluks paar, mis jooksid liiva (Saue
linn ja Saue vald ning Rae vald ja Kiili vald).
Kõigil neil on olnud erinevad põhjused,
miks ühinemisettepanek tehti. Rae vald tegi
selle Kiilile puhtalt ruumilise planeerimise aspektist lähtuvalt. Ühinemise käigus oleks tekkinud tänase pikaks venitatud Rae valla asemel
normaalse kujuga territoriaalne üksus, mille
planeerimisülesande lahendamine oleks ratsionaalsem ja efektiivsem ning planeeritu haldamine tulevikus ka odavam. Kahjuks Kiili vald
seekord veel ei nõustunud. Rae vald omakorda
on kannatlik ja pole ideed maha kandnud.

minister kavatseb esitada koalitsioonipartneritele radikaalse haldus(territoriaalse)reformi
kava. 4. märtsi uudistest saame teada, et ta
juba saatiski kava valitsusse ja pakutav reformimise tähtaeg on 2009. a valimised.
Seekord on juba tegemist selgelt jõuga läbiviidavast reformist, kus Eestisse jääks tänase
227 omavalitsuse asemel 20 (!), neist 15 tänaseid maakonnapiire kopeerivad vallad ja viis
linna. Selline lähenemine viib teenused, aga
eelkõige otsustamise kodanikest kaugemale ja
kindlasti nõrgendab demokraatiat. Tegemist on
suunaga tsentraliseerimisele riigi valitsemises
ja kindlasti riivatakse sellega ka põhiseaduse
mõtet kogukonnakesksest omavalitsusest ja
iseotsustamisest. Siinkohal on jälle paras aeg
juhtida tähelepanu meie riigi esimese perioodi kogemusele: riigi tegevus kaotas rahva usu
demokraatiasse, rahvas muutus umbusklikuks
ja passiivseks riigi/poliitikute tegemiste suhtes
ja lõppes see üheparteilise autokraatliku riigi
juhtimisega, kus kogukonnakesksusest polnud juttugi. Mis tegelikult sellise kiirustamise
taga on? Isiklikult arvan, et see on kiirustav
demagoogiline sõnum vastuseks Tallinna analoogilisele demagoogilisele teemaarendusele
naaberomavalitsustega liitumiste küsimuses.
Samas, kui Tallinna ja naabervaldade liitumine on väga selgelt demokraatlik protseduur,
mis tänases situatsioonis kindlasti liitumiseni
ei vii, siis riigi poolt väljakuulutatu saab läbi
viia seaduse alusel ehk jõuga ja siin ei ole ühegi kodaniku arvamus oluline – kui juhtpositsioonil olev klann tahab, siis ta selle sammu
ka teoks teeb. Jääb vaid loota, et koalitsioonipartnerid on selgema mõistusega ja neid ei
pimesta vaid soov see reform maksku-mismaksab ellu viia.

(2009.) 2011. aastal 20 omavalitsust?
3. märtsi uudistes võis lugeda, et regionaal-

Raivo Uukkivi
Rae vallavanem

Eesti Vabariigi 91. aastapäev Rae vallas
Tänavu tähistas Rae vald Eesti Vabariigi sünnipäeva vallavanema
piduliku vastuvõtuga Rae Kultuurikeskuses 23. veebruaril. Pärast seda,
kui fuajees pakutud vahuveiniklaase oli kokku löödud ja vabariigi sünnipäeva puhul üksteisele õnne soovitud, järgnes ühine hümni laulmine
ning pidulik avakõne Rae vallavanemalt Raivo Uukkivilt, kes lisaks
õnnesoovidele vabariigi aastapäeva puhul innustas tänases majanduslikus olukorras inimesi innovaatiliselt ja ökonoomiliselt mõtlema. Pärast
vallavanema kõnet astus lavale kollektiiv Trio Naturale ning avas kontsertaktuse muusikalise osa. Trio nime kandev neljaliikmeline ansambel
lõbustas publikut mitmete erinevate riikide rahvalaulude esitamisega.
Esineda sai ka publik, viimase laulu esitamiseks jagati pealtvaatajaile
laulutekstid ning kõik saalis viibijad rõkkasid kaasa laulda itaaliakeelset serenaadi. Trio Naturale teenis võimsa aplausi ning kutsuti korduvalt lavale lisalugu esitama, mida publik ka sai.
Seejärel andis Rae vallavanem Raivo Uukkivi üle auhinnad “Rae
valla foto 2008” konkursi võitjaile.
Vaheajal pakuti publikule puuvilja-suupisteid ja kohvi ning siis oligi
aeg tagasi saali koguneda, sest saalipõrand ootas ansambli Kolme Linna Bänd muusika taustal tantsusamme seadma.
Pärast tantsulusti astus lavale Contra, tuntud värsiseadja Võrumaalt, kes
temaatilisi luuletusi esitades publiku nii ära võlus, et riimimeistrit enam
lavalt ära ei tahetud lubada.
Pidulikku õhtut jäi lõpetama Kolme Linna Bändi tantsumuusika.

24. veebruari ennelõunal kogunesid Rae vallavanem ja vallavalitsuse,
külaliikumise ning kaitseliidu esindajad Jüri kirikuaeda, et Vabadussõjas
langenute ja lahkunud vallaelu edendajate kalmudel küünlad süüdata.
Kaitseliidu pidulikku rivistust tervitas Rae vallavanem ning seejärel sai
sõna kaitseliitlasest Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots, kes pidas meeliliigutava
kõne isamaa-armastusest, kindlustundest ja kodusoojusest.
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Peetri küla lasteaia-põhikooli ehitusele
asetati nurgakivi
17. veebruaril asetati Rae vallas Peetri
külas nurgakivi kauaoodatud lasteaiapõhikooli ehitusele.
Peetri küla lasteaed-põhikool, mille projekteerimine sai alguse juba 2004. aastal, avab oma
uksed 430-le õpilasele käesoleva aasta esimesel
septembril. Kuu aega hiljem peaks plaanikohaselt valmima 120-kohaline lasteaiaosa ning samuti võimla koos staadioniga. Oma ruumid on
ette nähtud ka raamatukogule.

Pidulikul nurgakivi asetusel pidas avakõne
Rae vallavanem Raivo Uukkivi, kes rääkis vallas avatud lasteaedadest ja nende täituvusest.
Nimelt avati möödunud aastal Rae vallas suur,

120-kohaline lasteaed ning kaks olemasolevat
lasteaeda said juurdeehituste. Kokku lisandus
2008. aastal Rae vallas lasteaiakohti 254-le
lapsele. Samas Rae vallas registreeriti eelmisel
aastal kõige rohkem sünde maaomavalitsuste lõikes, kokku 230. Neile lisandus ca 50 last
sama sünniaastaga, kes jõudsid valda mehaanilise migratsiooni kaudu.
„Oleme rõõmsad nii valla elanikkonna noorenemise kui ka positiivse iibe ja suure sündivuse üle meie vallas, kuid kahjuks varjutab seda
jätkuv lasteaiakohtade puudus ning kaugemas

plaanis näeme me suurt vajadust ka koolikohtade järele, seetõttu ei kerki täna Peetri külla ainul lasteaed, vaid ka põhikool,” selgitab
Rae vallavanem Raivo Uukkivi. Ta lisas veel:
„Meie plaane võib takistada vaid riigijuhtide

põhiseadusevastane tegevus, millega kavatsetakse takistada omavalitsustel võõrvahendite
kasutamist. Niisuguse peata tegutsemise tagajärjel kannatavad tavaliselt need omavalitsused,
kes on osanud oma tegevusi planeerida nii, et
on praegu veel võimelised laenuraha taotlema
ja seega laenu võtmise peatamine võib nendel
seisata olulised projektid, nagu näiteks meie
Peetri lasteaia-põhikooli ehituse. Selline käitumine oleks vaid hetkeolukorra kergendamine ja
pole mingil juhul jätkusuutliku finantspoliitika
näidis. Lisaks kirjutatakse sellise laenukeelu kasutamisega ette kõikidele, kelle projektid seiskuvad, projektide kallinemine nende jätkumisel
– suur tellijate arv korraga tõstab hinnad üles.
Loodan väga, et riigijuhid suudavad käituda
riigimehelikult ja leida oma kärped mujalt kui
omavalitsuste taskust.”
Pidulikku nurgakivi asetamist austasid oma
kohalviibimisega Rahvastikuministri Büroo perepoliitika nõunik Liina Kanter, Harju maavalitsuse haridusosakonna juhataja Karin Tammemägi, Celanderi Ehituse OÜ juhatuse esimees
Roland Mäll, Rae valla kauaaegne koolijuht ja
aukodanik Sven-Allan Sagris, Peetri külavanem
Ivar Liivamägi ning Viimsi valla haridustöötajad.
Sõna sai ka avatava Peetri lasteaia-põhikooli
direktor Luule Niinesalu.
Lasteaia-põhikooli ehitust ja nurgakivi õnnistas EELK Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.
Hoonekompleksi maksumuseks on arvestatud ca 90 miljonit krooni ja ehitajateks Celanderi Ehituse OÜ ning AS Ehitusfirma Rand &
Tuulberg.
Peetri küla asub Tallinna piiril ning on viimaste aastatega muutunud tihedalt asustatud
suureks külaks, kus suure osa elanikkonnast
moodustavad noored väikeste lastega perekonnad.

Jüri Gümnaasiumi koolipoiss pälvis päästeteenistuse aumärgi
Salme kultuurikeskuses toimus 18. veebruaril pidulik vastuvõtt, kus siseministeeriumi kantsler Märt Kraft ja päästeameti peadirektor Kalev Timberg
andsid tublidele päästetöötajaile ja kodanikele üle päästeteenistuse aumärgid.
Teiste hulgas pälvis aumärgi Jüri Gümnaasiumi 6. klassi õpilane Tarmo Taal,
kes osutas kiiret ja asjakohast abi elumaja kustutamisel.
Läinud aasta novembrikuu lõpus õuest tuppa minnes tundis noormees suitsuhaisu ning veendus samas, et küdenud ahjuga on kõik korras. „Kahtlustasin,
et laudapealsel on midagi lahti. Tegin ukse lahti ja leek oli pea kohal,“ selgitab
Tarmo.
Noormees haaras trepimademelt pulberkustuti ning suunas selle joa tulekoldesse, selleks ajaks, kui tema isa appi jõudis, oli Tarmol kaks kuueliitrist pulberkustutit leekidesse tühjaks lastud.
Tarmo omandas päästealased teadmised mullu suvel Valgemetsas toimunud
päästelaagris ja nendest teadmistest oli kodumaja päästmisel noormehel kõvasti
kasu.

Tarmo Taal pälvis oskusliku tegutsemise eest aumärgi.
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Riigieelarve kärbetest teise nurga alt
V

eebruarilehes avaldatud murest
kantud artikkel eelarvekärbetest
kutsus esile erinevaid reageeringuid.
Mõni ei suutnud artikli mõtet ja artiklis
kirjeldatud muret tabada ja avaldas arvamust, et tegemist on puhtalt erakondliku valimiskampaaniaga. Teine jälle
sai murest aru ning oli nõus koduvalda
toetama näiteks ühe kuu pensioniraha
annetamisega. Siinkohal veelkord aitäh
pakkumast!
Seega otsustasin veel kord antud teemal
kirjutada. Seda enam, et praegu on kärpekava
seaduseks ja seaduste parandusteks valatud ja
numbrid ka täpsustunud.
Ma ei peatuks nendel kommentaaridel a´la
vallavanem teeb keskerakondlikku kampaaniat
oma positsiooni kindlustamisel sügisestel valimistel. Sellised väited on alusetud ning väitjad
tegelevad populismiga ja faktide vägistamisega
ning tegeliku probleemi eest peitu pugemisega,
mille eest president meid oma aastapäevakõnes
hoiatas.
Lisaks ei saa ma kuidagi aru, kuidas sellise
mure kirjeldamine aitaks positsioone kinnistada, seda enam, et kärbetest saab tagasilöögi
eeskätt vallavalitsuse tegevus käesoleval aastal
ja seega kannatab ju vastutuse võtnud liit, kes
ei suuda selle aasta plaane täita. Eelnevast johtuvalt saan asuda seisukohale, et minu eelmises
artiklis ei olnud sõnagi valimistest, saati siis
keskerakondlikust kampaaniast.
Küll aga on analoogilistel seisukohtadel kõnealuses artiklis toodutega minu kolleegid teistest omavalitsustest, sj sõltumata erakondlikust
kuuluvusest. Väga järsult on võtnud sõna Tartu
linnapea, kes on teatavasti peaministriga samast
erakonnast, või näiteks Vigala valla IRL-i liikmest vallavanem, kes 22. veebruari Äripäevas
on kärbetega seonduva otsesõnu täielikuks jamaks tituleerinud. Neid näiteid on veelgi, aga
see selleks.
 Üksikisiku tulumaksueraldis kohalikule
omavalitsusele on praegu kehtiva 11,93%
asemel viidud 2004. a tasemele ja on alates 1.
aprillist 11,4. Ka õpetajate palgatõus ei kadunud
täielikult. Lubatud 8% asemel jäi 4%.

Lisaks konkreetsetele omavalitsusjuhtidele
on selgelt taunivad seisukohad võtnud ka omavalitsusi ühendavad liidud nii maakondlikul kui
ka üleriigilisel tasandil. Nende seisukohtade
kohta ilmselt ei saa enam küsida: „Eesti Maaomavalitsus Liit/Eesti Linnade Liit – kas riik
riigis?”. Selline küsimus tunduks jabur, sest
nendesse ühendustesse kuuluvad pea kõik omavalitsused, ja omavalitsused ju riigi moodustavadki. Sellises olukorras oleks pidanud valitsus
vägagi tõsiselt teema uuesti läbi vaatama, kahjuks seda ei tehtud ja selline käitumine võrdub
teerulliga rahvast ülesõitmisega.

Järgnevalt vaataks teemale sootuks ajaloolisest vaatevinklist. Otsime parelleele meie
enda riigi ajaloost – täpsemalt iseseisva Eesti
riigi eelmisest perioodist.
1. 1930ndate alguses oli samuti maailma
raputamas suur majanduskriis. Puutumata ei
jäänud ka Eesti. Analoogia meie tänase päevaga
üksühele olemas: 2007nda aasta teisest poolest
on kriisi lähenemine olnud silmaga nähtav neile, kes näha soovisid, ning täna tunnistavad seda
ka need, kes 2008. a alguseski veel eitasid probleemide süvenemist.
2. 30ndatelgi läksid riigi juhtkonna ja rahva seisukohad vastakuti, mis viis riigitegelaste poolt populismi võimendamisele ja rahvas
reageeris usaldamatusega riigivõimu suhtes.
Demokraatiat ei usaldatud ja lõpuks jõuti põhiseaduse muutmiseni autoritaarses võtmes ning
riigipöördeni ja autoritaarse riigijuhtimiseni ühe
partei ja valitseja poolt. Ka siin on juba analoogiat tänapäevaga hoomata.
Tänase valitsuse jõhkrad ja põhiseaduse piire
kompavad ning oma rahva vastu suunatud manöövrid seadusandluse vallas teevad omavalitsusjuhte murelikuks: on selge oht, kui mängleva
kergusega surutakse läbi seaduseparandused,
mis suunatud vaid ühepäeva-probleemide lahendamisele, mitte kaugemale ulatuvate strateegiate ja erieluvaldkondade poliitikate väljatöötamisele. Eriti murelikuks teeb see, et Riigikogus
 Just kohalikud omavalitsused osutavad
suurema osa avalikest teenustest riigi kodanikele.
Seda on hinnanguliselt lausa 70%. Allikas:
Siseministeerium.

oma enamuse abil niisugustele otsustele õigustav tempel alla vajutatakse. Just selline tegevus
on viinud rahva poliitikast kaugenema, seega
analoogia 30ndatega olemas – demokraatiat on
kasutatud kurjasti ja rahvas hääletab selle peale
peagi jalgadega ja tuleb seda tegema tänavale.
Mis edasi? Riigipööre võimurite poolt? Vaikiv
ühe, kahepartei ajastu? Loodetavasti tänases
Eestis selline stsenaarium võimalik ei ole.
Loodan, et keegi eespool kirjeldatud võrdlust
üleliia tõsiselt ei võta ega arva, et väljapääsu
enam polegi. Samas on selge, et kohalikku elu
väga tugevasti häirivad kärped tehti ära, Riigikogu võttis need omaks ja president allkirjastas.
Nende muudatustega karistati võrdselt (solidaarselt, nagu täna on moes toonitada) nii rikkaid kui ka vaeseid omavalitsusi. Muuhulgas
piirati ka omavalitsuste raha laenamist ja selle
tegevuse tagajärg ei ole solidaarne. Laenude
piiramisega karistati nüüd täiesti ebaproportsionaalselt neid omavalitsusi, kellel pikemaajalised plaanid tehtud ja nende plaanide kohased
investeeringud ette nähtud lõpetada, kasutades
ka väikest laenusüsti. Nendel, kes end juba täis
ja lõhki laenanud, pole sellisest piirangust ei
sooja ega külma. Kus on solidaarsus? Võib ka
küsida nii: kas Lagedi kool, lapsed, noored,
lapsevanemad on üleüldise solidaarsuse ohvrid?
Mis solidaarsus see niisugune on? Või on tegemist solidaarsusest rääkides puhta populismiga,
mille eest president meid oma aastapäevakõnes
hoiatas?
Lõpetuseks loodan väga, et igaüks teeb eelnevast omad järeldused ise, samas on päris kindel, et mõni mõttehiiglane leiab siit jällegi vaid
erakondlikku propagandat. Minu võimuses ei
ole neid aidata. Kahjuks!
Loodame, et olukord nii riigi juhtimises kui
ka majanduses peagi paraneb.
Raivo Uukkivi
vallavanem
 Üle 20% ei soovi enam poliitikast midagi
kuulda ja puudub neil ka eelistus ühe või teise
erakonna suhtes.
 Lagedi objektid kannatavad kõige enam.

AS ELVESO tagab vee, elektri ja soojuse seadusliku tarbimise
1. oktoobril 2008. aastal loodi Rae valla veeettevõtes AS ELVESO teenuste järelevalve
ja juriidilise valdkonna spetsialisti ametikoht.
Inspektori ülesandeks on kontrollida vee, elektri ja soojuse tarbimise seaduslikkust, teavitada
kliente lepingute rikkumisest ja kutsuda neid
vajadusel seaduslike vahendite abil korrale.
AS ELVESO teenuste järelevalve ja juriidilise spetsialisti Artjom Juuse sõnul on klient
kohustatud esitama kokkulepitud ajal ja korras
oma arvesti näidu, mille põhjal väljastab veeettevõte vastavalt kliendi soovile kas elektroonilise või paberarve.
“Kui klient ei ole õigeaegselt teavitanud arvesti näitu, on ettevõttel õigus esitada arve eel-

neval arvestusperioodil kasutatud koguse järgi
ning järgmisel arvestusperioodil toimub koguse
tasaarvestus tegeliku arvestinäidu alusel,” lisab
Juuse.
Arvestusperioodi pikkuseks on üks kuu või
kvartal. Näite on võimalik esitada esmaspäevast
reedeni 8.00-16.30 helistades telefoninumbrile
603 1480, edastades faksi numbrile 603 1481
või e-kirja aadressile arvestid@elveso.ee.
Kõiki taotlusi ja nende täiendavaid dokumente on AS-le ELVESO võimalik esitada
elektrooniliselt. Erandiks on vaid tehniliste
tingimuste taotlus, mille puhul on vaja kogu
dokumentatsioon, sealhulgas joonised, esitada
paberkandjal.

Nii näitude teatamiseks vajaliku ankeedi kui
ka taotluste vormid leiab ASi ELVESO koduleheküljelt www.elveso.ee.
Kliendid, kes tegelikult tarbivad vett, kuid
kellel leping on siiamaani mingil põhjusel
sõlmimata jäänud, peavad näitama initsiatiivi vee-ettevõtjaga suhete seaduslike nõuetega
kooskõlla viimiseks, milleks on teenuslepingu
sõlmimine. Teenuslepinguta teenuste kasutamine on käsitletav kanalisatsiooni omavolilise
kasutamisena ning selle ilmnemisel on veeettevõtjal õigus reovee ärajuhtimine ette
teatamata katkestada ning nõuda sellega
kaasnevate kulude hüvitamist.
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Jüri Bürooteenindus
RAE VALLA FOTO 2008
kolis uutesse ruumidesse
Peetri külas

2008. aastal taaselustas Rae Vallavalitsus fotokonkursi traditsiooni, mille algatajaks on nüüdseks meie hulgast lahkunud Heinur-Vallut Sepper.
Esialgu ei osanud arvata, kui suur on huvi sellise konkursi vastu. Tulemus oli meeldivalt üllatav, konkursile laekus kokku 116 tööd 16-lt erinevalt autorilt. Kõige populaarsemaks osutus kategooria “Loodus”, kus
omavahel võistlesid 64 fotot. Ka kategooriates “Inimene” ja “Vaba aeg”
oli rohkesti heatasemelisi pilte, nii et žüriil osutus valiku tegemine suisa
keeruliseks.
Žüriisse kuulusid:
Tunne Kelam – Euroopa Parlamendi liige, harrastusfotograaf;
Ardi Hallismaa – Eesti Kaitseväe ja Kalev Meedia fotograaf;
Aarne Kuusk – fotograaf, fotograafiakoolituste läbiviija;
Enno Harmipaik – Rae vallavalitsuse esindaja;
Styna Eerma – ajalehe Rae Sõnumid toimetaja.
Iga žüriiliige järjestas kõikides kategooriates tema arvates viis parimat
fotot: esikoht sai 10 , teine koht 8, kolmas koht 6 jne punkti. Punktide
liitmise teel saadi ka fotode lõppjärjestus. Ühetasemelisi pilte oli palju ja
valiku tegemiseks kulus mõnel žüriiliikmel lausa tunde.
“Rae valla fotokonkursi 2008” võitjad

Aasta 2009 tõi Jüri Bürooteenindusele suuri muudatusi – nimelt kolis
ettevõte Tallinna lähedale Peetri külla. Edaspidi leiate uue, avara teenindus- ja näidistesaali aadressil: Tartu mnt 171/1. Endiselt jääb toimima Jüris
Mõisa tn 10 paiknev kontoritarvete kauplus, kust on võimalik osta lisaks
pudi-padile ka erinevaid arvutitarvikuid, kaableid ja kulumaterjale printivatele seadmetele.
Uues kohas, Tallinna külje all, keskendume peamiselt erinevate teenuste pakkumisele: erineva elektroonika, monitoride, laua- ja sülearvutite
remont ning lisaks tänu suurele ja soojale garaažile saame tegeleda ka autode elektritöödega ning autodesse arvutite, DVD-de, kaamerate ja telerite
paigaldamisega.
Uues müügisaalis on välja pandud Kyocera töögruppidele mõeldud
võimsad võrguprinterid ja koopiamasinad. Lisaks on lähiajal kavas näidistesaali paigaldada töötavad turva- ja videolahenduste stendid. Olete oodatud tutvuma uute lahenduste ja võimalustega.
Jaanuaris käivitati e-poe testirežiim ning täielikult töötava versioonini
jõutakse märtsikuu jooksul. Põhilised tootegrupid on iga päev kontoris
vajatavad kaubad ning lisaks tööspetsiifikast tulenevad elektroonika- ja
arvutikaubad ning tarvikud.
Kõike ilusat teile ja uute kohtumisteni!
Jüri Bürooteeninduse seltskond

kategooria LOODUS
I koht Aarne Vesi
II koht Jaan Keinaste
III koht Joosep Vaikma
kategooria INIMENE
I koht Argo Kiin
II koht Riho Sinisalu
III koht Jaan Keinaste
kategooria VABA AEG
I koht Aarne Vesi
II koht Ann – Riin Ridbeck
III koht Argo Kiin
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel Rae Kultuurikeskuses andis
vallavanem võitjatele üle auhinnad, milleks olid fotopoe kinkekaardid ja
Jüri kihelkonna rahvarõivais nukud. Žüriiliikme Tunne Kelami poolt oli
auhinnaks tema enda fotoalbum „Kaasrändureid vabaduse teel“ koos autogrammiga.
Valikut konkursile laekunud fotodest saab vaadata Rae Kultuurikeskuse
fuajees. Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.

Vaida aleviku ja Suuresta küla
koosolek toimub
22. märtsil algusega kell 12.00
Vaida Raamatukogus.
Täpsem info alevikuvanemalt tel: 525 5363
Koosoleku päevakord:
• 2008. aasta tegemised
• 2009. aasta eelarve
• Jüriööjooksu korraldamine
• Jaanitule 2009 korraldamine
• Külaseltsi/MTÜ asutamine
• Vaida aleviku kodulehekülg
• Muud jooksvad küsimused

Argo Kiin noppis konkursil kaks auhinnalist kohta.
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Soojusenergia hinna Armas Kirsti!
määrab tooraine
Palju õnne Sulle ja
J

aanuaris 2009 oli Jüri katlamajades keskmine soojusenergia müügihind ilma käibemaksuta 828,1 kr/MWh. Soojusenergia piirhinnaks on Jüri kaugkütte võrgupiirkonnas alates
1. novembrist 2008 860 kr/MWh, mis on oluliselt madalam
lähiümbruses kehtivatest piirhindadest: Mõigu ja Peetri küla 900,26; Loo - 1054,44; Kostivere - 964,16; Saku - 1285,0; Saue
- 1089,61; Laagri - 1108,10; Maardu - 1078,35; Tallinna Küte
- 931,20.
Soojusenergia kõrge hinna peamiseks põhjuseks on kallis kütus, kui välja arvata Vaida alevik, kus mängivad olulist rolli ka vähenenud müügimahud ja amortiseerunud isolatsiooniga üledimensioneeritud soojatorustik.
Vaida alevikus on soojusenergia piirhind 1055 kr/MWh ning keskmine
müügihind jaanuaris 2009 oli 1041,54 kr/MWh.
Kui Jüri katlamajades toodetakse ca ¾ soojusenergiast kütteturbast ning
ainult mõningal määral kasutatakse kütteõli, puitu ja gaasi, siis lähiümbruses paiknevates asulates toodetakse soojusenergiat suuresti gaasist ja
kütteõlist, mille hind eelmisel aastal hüppeliselt kasvas.
Kütusekomponendi suur osatähtsus gaasi ja vedelkütuse katlamajades
toodetud soojusenergia omahinnas viis kütuse kallinemisel järsult üles ka
soojusenergia hinna. Õnneks on käesolevaks ajaks gaasi hinnalangus toonud kaasa soojusenergia odavnemise gaasikatlamajades. Kütteõli ja puiduhakke hinnad on aastaga tõusnud ca 10 protsenti.
Jüri katlamajades valdava toorainena kasutatava turba hind on ainukesena püsinud stabiilsena. Kütteturba hind on fikseeritud pikaajalise raamlepinguga, mida saab korrigeerida korra aastas maksimaalselt elukalliduse
indeksi ja transpordikuludeks mineva diislikütuse hinnamuutuse võrra.
Kütteturba hind ei sõltu teiste katlakütuste hindadest ja järskudest hinnamuutustest. 1. maist 2009 alaneb ka Jüri gaasikatlamajas toodetud soojuse
hind, kuid selle osatähtsus kogutoodangust on vaid 2-3 protsenti, mistõttu
viimane soojahinda alevikus oluliselt ei mõjuta. Kõrge hinna tõttu on Jüris lähiaastatel plaanis gaasi osatähtsust soojusenergia toorainena veelgi
vähendada.
Turba ja puidu kasutamisel on kütuse maksumus ja osatähtsus soojusenergia omahinnas väiksem kui gaasi või vedelkütuse puhul. Samas kohalike tahkekütuste kasutamine eeldab katelseadmete võimsusühiku kohta
ligi kolm korda suuremaid investeeringuid tootmisvahenditesse, mis aga
kergitab märkimisväärselt soojusenergia hinda.
Kuna lähiaastateks prognoositakse madalat inflatsioonitaset, ei ole Jüri
katlamaja põhikütusena kasutatava kütteturba hinna märkimisväärset
muutust ette näha ning seetõttu on soojusenergia hind Jüri kaugküttevõrgus erinevalt teistes asulates suhteliselt stabiilne.
Toomas Heinaru
AS ELVESO

AS ELVESO infotund
neljapäeval, 2.04.2009, algusega kell 17.00
Rae Kultuurikeskuses
Päevakorras:
1. Ülevaade soojatootmisest
2. Ülevaade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hinnast
3. Ülevaade elektri müügist
4. AS ELVESO 2009. a majandustegevuse finantsaruanne
5. AS ELVESO 2009. a investeeringute kava

Sinu perele
pisitütre sünni puhul!
Rae Vallavalitsus

On valminud töö- ja
koolitusportaal EDUKAS!
Portaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele,
kuid ka kõik teised inimesed on oodatud.
Portaali www.edukas.invainfo.ee kaudu on tööandjatel
võimalik leida endale sobivat tööjõudu ning tööotsijatel hõlpsam leida tööd. Samuti on portaalis mitmesugust informatsiooni käimasolevate koolituste kohta, kus saavad osaleda ka
erivajadustega inimesed.
Portaali kasutamine on tasuta.
Info portaali kohta saab telefonil 5347 8422
või e-maili teel kylliki@think.ee
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RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 10. veebruar 2009 nr 108
Rae valla ehitusmäärus
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 29
„Planeerimisseaduse“ § 5 ja „Ehitusseaduse“ §
19 lõike 4 alusel.
1.osa ÜLDOSA
1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Ehitusmääruse ülesanded
(1) Rae valla ehitusmääruse (edaspidi ehitusmäärus) ülesanneteks on kohalikke olusid arvestava valla ruumilise planeerimise, ehitusliku
projekteerimise ja ehitamise üldiste põhimõtete
ja reeglite seadmine ning Rae Vallavolikogu
(edaspidi vallavolikogu) ja Rae Vallavalitsuse
(edaspidi vallavalitsus) sellealaste ülesannete
jaotuse määramine.
(2) Planeerimis- ja ehitusvaldkonna tegevuse
korraldamisel tuleb lähtuda planeerimisseaduses
ja ehitusseaduses sätestatud üldisest regulatsioonist ning ehitusmäärusega täpsustatud menetlusreeglitest.
§ 2. Mõisted
(1) Ehitusmääruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) vastav ajaleht on maakondlik ajaleht „Harju Ekspress“ ning valla leht “Rae Sõnumid”, kus
avaldatakse planeerimise ja ehitusvaldkonna
ametlikud teated;
2) valla koduleht on valla ametlik interneti
võrgulehekülg www.rae.ee;
3) kinnine hoonestusviis on selline hoonestamine, kus hoone ulatub vahetult mõlema naaberkrundi piirini;
4) lahtine hoonestusviis on selline hoonestamine, kus hoone ja naaberkruntide vahele jääb
vaba ruum;
5) elamu on alaliseks elamiseks ehitatud ja
sellena kasutatav hoone, milles kogu pind või
vähemalt pool sellest on ette nähtud alaliseks
elamiseks;
6) üksikelamu on ühel krundil paiknev ühe
korteriga elamu. Üksikelamu on ühele perele
projekteeritud ja ehitatud elamu, mis on korteriteks jaotamata. Siia kuuluvad ka taluelamud
(sh rehielamud) ja endised suvemajad, mis on
kohandatud aastaringseks elamiseks;
7) kaksikelamu moodustavad kaks ühele
krundile või kahe kõrvuti asetseva krundi piirile
küljeti kokkuehitatud üksikelamut;
8) ridaelamu moodustavad kolm või enam
üksikelamut, mis on kinnisel hoonestusviisil
üksteise külge ehitatud ja kus igal korteril on
oma katus ning kus kõikidel korteritel on tagatud sissepääs eluruumidesse õuest, esimese korruse tasemelt. Ridaelamu korterid on omavahel
ühendatud, näiteks tulemüüri, autogaraaži, autovarjualuse või katusega. Ridaelamu korterid ei
tohi paikneda üksteise peal;

9) korterelamu on kolme või enama korteriga
elamu, mis ei ole ridaelamu. Näiteks korruselamu, galeriimaja vms;
10) korter on ehituslikult piiritletud omaette
elamiseks kasutatav elamu või selle osa;
11) aiamaja ja suvila on hooajaliselt kasutatav
hoone, mida ei kasutata aastaringseks elamiseks
ning mis ei pea vastama täielikult elamutele seatud nõuetele;
12) abihoone on elamu, suvila või aiamaja
juurde kuuluv majapidamise abiruume sisaldav
hoone (näiteks puukuur, saun, garaaž, jäätmehoone, vundamendiga kasvuhoone, vms);
13) krundi ehitustihedus on krundile ehitatava
hoone brutopinna suhe krundi pindalasse;
14) hoone kõrgus on hoonet ümbritseva keskmise maapinna ja hoone katuseharja või parapeti kõrguste vahe. Maapinna kõrguse määramisel
lähtutakse geodeetiliste uurimistööde käigus
kogutud andmetest;
15) krundi hoonestusala on krundi osa, kuhu
võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid;
16) detailplaneeringu koostamise kohustusega aladena käsitletakse piirkondi, kus üldplaneeringu kohaselt või väljakujunenud asutustihedusest lähtuvalt on arendustegevuse suunamiseks
ja kontrollimiseks otstarbekas või seadusest
tulenevalt kohustuslik ehitusõiguse andmiseks
ja kruntide moodustamiseks detailplaneeringu
koostamine;
17) miljööväärtusega hoonestusala on planeeringus määratletud maa-ala, mille terviklik
miljöö kuulub säilitamisele oma ajalooliselt väljakujunenud struktuuri, haljastuse, hoonestusviisi, ühtse ja omanäolise arhitektuuri või muu
avaliku huvi tõttu;
18) kaitse alla võetud maa-alad on looduskaitsealad, riigikaitselised alad, muinsuskaitsealad,
nende kaitsevööndid, kinnismälestised ja nende
kaitsevööndid, kus majandus- ja ehitustegevus
on piiratud või seotud täiendavate nõuetega.
§ 3. Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse avalikkus
(1) Planeerimis- ja ehitusalane tegevus on
avalik. Vallavalitsus tagab oma struktuuriüksuste kaudu huvitatud isikutele juurdepääsu
planeeringutele, projekteerimistingimustele ja
ehitusprojektidele ning kõigile planeeringuga
seotud materjalidele, mis on Rae valla käsutuses, kui juurdepääs ei ole seadusest tulenevalt
piiratud; avaldab planeeringu menetlemisega
ning projekteerimistingimuste väljastamisega
seonduvaid teateid ning informeerib seaduses
sätestatud juhtudel puudutatud isikuid teostatud
menetlustoimingutest ning vastu võetud otsustest kirjalikult.
(2) Vallavalitsus korraldab seaduses sätestatud juhul planeerimise ja ehitusvaldkonna teabe
avalikustamise vastavas ajalehes ning valla kodulehel, et tagada huvitatud isikute kaasamine ja
avalikkuse informeerimine.
§ 4. Ülesannete jaotus planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel
(1) Planeerimis- ja ehitusvaldkonna küsimusi
otsustavad vallavolikogu ja vallavalitsus vastavalt seaduses ja ehitusmääruses sätestatud pädevusele. Volikogu poolt otsustatavates küsimustes esitab vallavalitsus volikogu otsuse eelnõu
volikogule vallavalitsuse protokollilise otsusega. Volikokku saadetud otsuste eelnõud vaatab
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läbi ja valmistab volikogu seisukohavõtuks ette
keskkonnakomisjon.
(2) Vallavolikogu ainupädevuses on:
1) üldplaneeringu ja üldplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu algatamine, vastuvõtmine
ja kehtestamine;
2) maakonnaplaneeringu, valla naabrusesse
jäävate kohalike omavalitsuste üldplaneeringu
ja teemaplaneeringu kooskõlastamine;
3) detailplaneeringute algatamine ja kehtestamine, kui detailplaneeringut soovitakse
koostada kaitse alla võetud maa-alale või
miljööväärtusega alale;
4) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
ja volikogu poolt kehtestatud detailplaneeringu
muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu algatamine ja kehtestamine, v.a juhul, kui
ei muudeta planeeringu põhilahendusi ja maakasutuse sihtotstarvet, samuti detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine;
5) planeeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise
või mittealgatamise otsustamine;
6) detailplaneeringu koostamise algatamine,
kui kavandatav tegevus on olulise ruumilise
mõjuga ning ehitusõiguse määramiseks on otstarbekas koostada detailplaneering.
(3) Vallavalitsuse pädevuses on:
1) detailplaneeringu algatamine, vastuvõtmine ja kehtestamine, v.a juhtudel, kui see on
volikogu ainupädevuses;
2) vallavolikogu algatatud detailplaneeringu
vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine;
3) projekteerimistingimuste väljastamine;
4) ehituslubade väljastamine;
5) ehitamiseks kirjaliku nõusoleku väljastamine;
6) ehitusjärelevalve korraldamine;
7) kasutuslubade väljastamine;
8) lepingute sõlmimine, millega antakse huvitatud isikule üle detailplaneeringu koostamise
õigus ja detailplaneeringu koostamise finantseerimise kohustus;
9) lepingute sõlmimine, mis on vajalik detailplaneeringu elluviimisega kaasnevate kohustuste sisu, ulatuse ja tähtaegade kindlaksmääramiseks.
(4) Planeerimise ja ehitusvaldkonna ülesandeid täidavad ning vallavalitsuse ja volikogu
otsuse eelnõusid valmistavad ette vallavalitsuse
struktuuriüksused maa-amet ja ehitusamet.
(5) Maa-ameti ülesandeks on:
1) planeeringu algatamiseks esitatud taotluste
läbivaatamine, esitatud planeeringulahenduste
valla arengudokumentidele vastavuse kontrollimine ning planeeringu eesmärgi põhjendatuse ja
realiseeritavuse hindamine;
2) planeeringute koostamise korraldamine,
planeeringu lähtetingimuste koostamine, arhitektuursete nõuete seadmine ning planeeringulahenduse kooskõlastamine;
3) keskkonnamõjude hindamise vajaduse väljaselgitamine ja vastavasisulise volikogu eelnõu
ettevalmistamine, küsides vajadusel arvamust
õigusaktides sätestatud asjaomastelt asutustelt ja
isikutelt ning valla keskkonnateenistuselt;
4) vallavalitsuse seisukohtade ettevalmistamine ja esitamine planeeringuvaidluste tekkimise korral;
5) avalikkuse kaasamine ja informeerimine
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planeeringu menetlusetappidest, sh avaliku
väljapaneku korraldamine, teadete avaldamine
jms;
6) planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu
tulemuste alusel planeeringus vajalike paranduste ja täienduste tegemise otsustamine;
7) planeeringute, geoaluste ja teostusjooniste
digitaalsetele materjalidele esitatavate tingimuste ja nõuete seadmine, mis on vajalikud planeeringu andmete valla geoinfosüsteemi sisestamiseks, avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks ja
arhiveerimiseks;
8) kehtestatud planeeringute arhiveerimise ja
kättesaadavuse korraldamine;
9) vajaduse korral projekteerimistingimustes
ehitiste püstitamiseks arhitektuursete ja ehitustehniliste nõuete seadmine;
10) projekteerimistingimuste alusel koostatud
eskiisprojekti ja detailplaneeringus ette nähtud
ehitiste arhitektuurse eskiisprojekti kooskõlastamine.
(6) Ehitusameti ülesandeks on:
1) detailplaneeringu kohustuse puudumise
korral hoonetele projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
2) tehnovõrkude ja teede rajamiseks projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine
kehtestatud detailplaneeringu aladel;
3) ehitusloa, kirjaliku nõusoleku, kasutusloa
ja ehitise teatise menetlemine;
4) ehitustööde alustamise teadete registreerimine ehitisregistris ja ehitustööde ehitusjärelevalve teostamine;
5) riikliku ehitisregistri pidamine, sh elekt
roonselt ehitisregistrile andmete esitamine;
6) menetletud ehitusprojektide ja valminud
ehitiste ehitusliku täitedokumentatsiooni arhiveerimine;
7) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine;
8) ehitise kasutusloa menetlemine;
9) ehitusjärelevalve teostamiseks ja kasutusloa väljastamiseks ehitise ülevaatuse korraldamine;
10) ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele;
11) ehitusettevõtja nõuetele vastavuse kont
rollimine;
12) osalemine detailplaneeringu lähte
tingimuste koostamisel oma pädevuse piires;
13) osalemine tehnovõrkude ja infrastruktuuri
arendamist puudutavate planeeringute menetlemisel ja arengukavade koostamisel;
14) ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimise korraldamine;
15) ehitusprojektide nõuetele vastavuse ekspertiisi vajaduse määramine;
16) järelevalve korraldamine arendajate lepinguga võetud kohustuste täitmise üle.
(7) Vallavalitsus moodustab planeerimise ja
maakorralduse komisjoni, kelle pädevuses on
maakasutuse tingimuste seadmine, kinnisasjade jagamise taotluste lahendamine, planeeringu
eskiisprojektide läbivaatamine ning planeerimise- ja ehitusalaste vaidluste lahendamine. Komisjon vaatab maa-ameti või ehitusameti ette
valmistatud dokumendid läbi istungil. Komisjoni koosseisu ja tegutsemise põhimõtted kinnitab
vallavalitsus.
(8) Vallavalitsus annab maa-ameti või ehitusameti ettepanekul seaduses sätestatud juhtudel
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loa ilma detailplaneeringut koostamata hoone
ehitusprojekti koostamiseks ning teeb volikogule ettepaneku krundi sihtotstarbe muutmiseks
vastavalt ehitusloas või kasutusloas märgitud
ehitise kasutamise otstarbele.
(9) Vallavalitsusel on õigus kehtestada planeeringute ja ehitusprojektide menetlemist, dokumentide vormistamist, arhiveerimist ja avalikustamist reguleerivaid tingimusi ja nõudeid,
mis on vajalikud ehitusmääruse rakendamiseks.
2. osa PLANEERIMINE
2. peatükk
Ruumiline planeerimine
§ 5. Ruumilise planeerimise põhimõtted
Ruumilise planeerimise eesmärkide ja põhimõtete järgimine Rae valla haldusterritooriumil
tagatakse:
1) valla arengukavadega;
2) valla või selle osade üldplaneeringutega;
3) valla üldplaneeringut täpsustavate teemaplaneeringutega;
4) detailplaneeringutega;
5) valla naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega ühiselt koostatavate üldplaneeringute
ja teemaplaneeringutega;
6) osalemisega valla naabrusesse jäävate
kohalike omavalitsuste territooriumile koostatavate üldplaneeringute koostamisel ja nende
kooskõlastamisel;
7) osalemisega maakonnaplaneeringu koostamisel;
8) osalemisega riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu koostamisel.
§ 6. Planeeringu koostamise algatamine
(1) Igaühel on õigus teha planeeringu koostamise algatamise ettepanek. Planeeringu koostamise algatamise ettepanek esitatakse vallavalitsusele vormikohasel blanketil, millele on lisatud
esialgne detailplaneeringu eesmärke selgitav
eskiislahendus.
(2) Kui detailplaneeringu algatamise taotluses soovitakse planeeringu koostamise finantseerimist valla kulul, siis algatatakse detailplaneering ainult juhul, kui taotletava planeeringu
menetlemine on avalikes huvides ja planeeringu
koostamine on kooskõlas valla arengukava ning
eelarvega.
(3) Planeering on planeerimismenetluse tulemusena valmiv dokument, mis koosneb tekstist
ja joonistest. Planeeringu juurde kuuluvad lisad,
mis peavad sisaldama:
1) teavet planeeringu koostamise käigus läbiviidud menetlustoimingute ja antud kooskõlastuste kohta;
2) planeeringu lähteandmeid, olemasoleva
olukorra analüüsi ja lähteseisukohti, planeeringu koostamise käigus tehtud vaheotsuseid
ja muid planeerimisprotsessi käigus koostatud
dokumente;
3) planeeringualale kavandatud ehitiste põhilisi arhitektuurseid lahendusi, mis peavad arvestama olemasoleva keskkonnaga;
4) planeeringu elluviimise tegevuskava ja
planeeringu elluviimiseks sõlmitud lepinguid.
(4) Valla või selle osa üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja valla naabrusesse jäävate kohalike omavalitsuste territooriumile koostatava ühise üldplaneeringu lähtetingimustes sätestatakse:
1) valla arengukavadest ja planeeringu algatamise ettepanekust tulenevad eesmärgid pikaaja-
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lise ruumilise arengu kavandamiseks;
2) planeeritava ala piirid ja suurus;
3) nõuded lähiümbruse analüüsiks;
4) planeeringu koostamiseks vajalikud uuringud;
5) planeeringu ülesannetest tulenevad täpsustused üldplaneeringu eesmärkide lahendamiseks;
6) planeeringu vormistamise nõuded;
7) planeeringu kooskõlastajad.
(5) Planeeringu koostamise algatamise ettepaneku saamisel selgitab maa-amet detailplaneeringu puhul ettepaneku esitajale planeeringuga seotud organisatsioonilisi, menetluslikke,
õiguslikke ja tehnilisi üksikasju ning sotsiaalse
ja tehnilise infrastruktuuri olemasolu ja väljaehitamise vajadust. Planeeringu koostamise
aluskaardiks on maa-ametis registreeritud ning
õigusaktidega kehtestatud tingimustele vastav
geodeetiline alusplaan M 1:500 või M 1:1000.
Nõuded planeeringu koosseisu ning vormistamise kohta kinnitab vallavalitsus.
(6) Detailplaneeringu algatamise otsuse ettevalmistamiseks tuleb maa-ametile esitada
planeeringu eskiis, milles on näidatud kontaktvöönd ja soovitav planeeringu lahendus, ülevaade tehnovõrkudega varustatusest ning juurdepääsu teede võimalikest lahendustest.
(7) Esitatud dokumentide alusel valmistab
maa-amet ette otsuse eelnõu planeeringu koostamise algatamise või algatamata jätmise kohta,
kooskõlastades selle vajadusel vallavalitsuse
teiste struktuuriüksustega. Planeeringu algatamise või algatamata jätmise otsus peab põhinema planeerimise ja maakorralduse komisjoni
vastavasisulisel ettepanekul.
(8) Detailplaneeringu algatamise otsuse tegemisel tuleb kaaluda järgmisi asjaolusid:
1) planeeringu vastavus üldplaneeringule ja
teistele valla arengudokumentidele;
2) planeeringu elluviimisega vallavalitsusele
kaasnevate kohustuste maht ja sisu ning nende
rahastamise võimalused valla eelarvest;
3) soovitud planeeringulahenduse sobivus
lähipiirkonnas kehtestatud planeeringutega ning
väljakujunenud või planeeringutega ette nähtud
miljööga;
4) planeeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevate keskkonnamõjude olemus ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimise
vajadus;
5) planeeringuala mõjutavate riiklikes arengukavades ette nähtud infrastruktuuri objekti
paigutamise või olulise ruumilise mõjuga objekti ehitamisega kaasnevaid mõjusid;
6) huvitatud isiku valmisolekut planeeringu
koostamise rahastamiseks, planeeringu elluviimisega kaasnevate kahjulike mõjude vähendamiseks vajalike meetmete kohaldamiseks ning
sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri väljaehitamisega kaasnevate rahaliste kohustuste osalise
või tervikuna enda kanda võtmiseks;
7) muud planeeringu elluviimisega kaasnevad asjaolud, mis võivad mõjutada vallaelanike
elukvaliteeti.
(9) Kui planeeringu koostamisest huvitatud
isik on planeeringu algatamise eel avaldanud
valmisolekut osaleda sotsiaalse ja tehnilise
infrastruktuuri väljaehitamisega kaasnevate kulutuste hüvitamisel, siis sõlmitakse enne
planeeringu algatamist valla ja huvitatud isiku
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vahel kirjalik leping, millega määratakse kindaks poolte õigused ja kohustused detailplaneeringu menetlemisel ning detailplaneeringu realiseerimisega tekkivate kohustuste kandmisel.
(10) Detailplaneeringu algatamise otsustamisel väljastab vallavalitsus vajaduse korral
detailplaneeringu koostajale detailplaneeringu
lähtetingimused, mis on vallavalitsuse suunised
detailplaneeringu koostamiseks. Lähtetingimused sisaldavad:
1) planeeritava ala suhtes kehtivatest üldisematest planeeringutest tulenevad nõuded;
2) planeeringu eesmärgid ja vormistamise
nõuded;
3) planeeritava ala ja kontaktvööndi piirid ja
suurus;
4) planeeritava ala suhtes kehtivad ja kehtestatavad kitsendused;
5) planeeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustatavate arutelude vajadus;
6) täiendavate uuringute või muinsuskaitse
eritingimuste koostamise vajadus miljööväärtuslikes piirkondades, rohevõrgustiku aladel või
muinsuskaitsealal;
7) planeeringu kooskõlastamise vajadus.
(11) Detailplaneeringu algatamise otsustamisel võib planeeringu algataja kehtestada planeeringu koostamise ajaks ajutise ehituskeelu kuni
2 aastat, kui planeeringu algatamisel on ette
näha, et algatatud planeering välistab või muudab krundi ehitusõigust.
(12) Detailplaneeringu algatamise korral
tuleb koostada detailplaneeringu eskiisprojekt
koos seletuskirjaga ning esitada see maa-ametile
12 kuu jooksul arvates detailplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest. Kui nimetatud tähtaja
jooksul detailplaneeringu eskiisi maa-ametile
ei esitata, kaotavad väljastatud lähtetingimused kehtivuse. Detailplaneeringu koostamisest
huvitatud isiku poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus detailplaneeringu
koostamise tähtaega pikendada kuni 1 aasta võrra. Kirjalik taotlus tähtaja pikendamiseks tuleb
vallavalitsusele esitada hiljemalt 30 päeva enne
käesolevas lõikes sätestatud tähtaja möödumist.
§ 7. Planeeringutest teavitamine
(1) Vallavalitsus informeerib avalikkust vähemalt üks kord aastas planeeringu algatamise kavatsusest, avaldades vastavas ajalehes ja
jooksvalt valla koduleheküljel teate, milles on
antud teavet:
1) planeeringuala suuruse ning asukoha kohta;
2) planeeringu eesmärkide kohta;
3) planeeringu koostamisest huvitatud isiku
kohta.
(2) Algatatud planeeringutest tuleb avalikkust
informeerida hiljemalt ühe kuu jooksul planeeringu algatamise otsuse vastuvõtmisest.
(3) Kui detailplaneeringu algatamisel on teada, et detailplaneeringu kehtestamine võib kaasa
tuua kinnisasja või selle osa sundvõõrandamise
või sundvalduse seadmise vajaduse või kui see
ilmneb detailplaneeringu menetlemise käigus,
teatab vallavalitsus vastava kinnisasja omanikule detailplaneeringu algatamise otsuse tegemisest tähtsaadetisena edastatud kirjaga kahe nädala jooksul detailplaneeringu algatamise otsuse
tegemisest või selliste asjaolude ilmnemisest.
(4) Vallavalitsus teavitab maavanemat planeeringu algatamisest kahe nädala jooksul pärast
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planeeringu algatamise otsuse tegemist. Vastavasisulised materjalid valmistab ette maa-amet.
§ 8. Koostöö planeeringu koostamisel
(1) Planeeringu menetlemisel tuleb huvitatud
isikute õiguste tagamiseks ning planeeringu lahenduste realiseeritavuse tagamiseks kaasata
planeeringu koostamisse järgmised isikud:
1) planeeritava maa-ala kinnisasjade omanikud;
2) planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade
omanikud;
3) teised huvitatud isikud, kes on selleks vastavat soovi avaldanud;
4) planeeringualal asuvate ja/või kavandatavate tehnovõrkude ja -rajatiste omanikud;
5) riigiasutused või kaitseala valitseja, kui
planeeritaval maa-alal asub riikliku kaitse alla
võetud maa-ala või üksikobjekt või planeeringuga tehakse ettepanek selle kaitse alla võtmiseks;
6) kinnisasjade omanikud, kelle kinnisasjade
sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise
vajaduse võib algatatud detailplaneering kaasa
tuua.
(2) Maa-ametil on õigus planeeringu menetluse käigus nõuda planeeringu koostamisest
huvitatud isikult planeeringuala kohta mitme
erineva eskiislahenduse esitamist ning esitatud
eskiislahenduste parandamist ja täiendamist.
(3) Planeeringu materjalide hulgas tuleb esitada dokumendid, mis tõendavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud koostöö toimumise
käiku planeeringu koostamisel.
(4) Detailplaneeringu osas, mida koostatakse
kaitse alla võetud maa-alale või mille planeeringu koostamise suhtes esineb oluline avalik huvi,
korraldab vallavalitsus vähemalt ühe planeeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustava
avaliku arutelu.
§ 9. Planeeringu läbivaatamine ja kooskõlastamine
(1) Planeeringu koostaja esitab kooskõlastusteta planeeringu materjalid maa-ametile tutvumiseks. Detailplaneering peab olema koostatud
detailsusega, mis võimaldab selle alusel planeeringus ette nähtud ehitiste ja rajatiste ehitusprojekti koostamist.
(2) Ehitiste püstitamiseks koostatud detailplaneeringuga peab olema määratud:
1) hoonete arhitektuurne stiil ja vorm, mis
lähtub ümbritsevast keskkonnast, kuid tõstab
piirkonna visuaalset väärtust;
2) fassaadimaterjalide valik, kasutus ja toonidele esitatavad nõuded;
3) katusematerjalide valik ja toonidele esitatavad nõuded;
4) katusekalded ja katuse tüüp;
5) piirete kõrgus, materjalid ja stiil;
6) sokli kõrgus maapinnast;
7) hoone esimese korruse suhteline kõrgus suhtes absoluutkõrgusega;
8) peafassaadi suund;
9) ehitusjoon;
10) ehitusalad ja -õigused (korruselisus, kõrgus maapinnast, hoonete arv ja funktsioon, suletud brutopind).
(3) Esitatud detailplaneeringu materjalide
põhjal maa-amet
1) kontrollib planeeringu koostamise vastavust lähtetingimustele ja koostöö toimumist planeeringu koostamisel;
2) korraldab planeeringu läbivaatamise ko-
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misjonis;
3) teavitab hiljemalt 30 päeva jooksul planeeringu materjalide läbivaatamisest komisjonis
planeeringu koostajat kooskõlastuste esitamise
vajadustest ning teeb vajadusel ettepanekud
planeeringu täiendamiseks ning parandamiseks.
Nimetatud tähtaega võib vallavalitsus pikendada kuni 60 päeva võrra, kui on vajalik täiendava
informatsiooni kogumine vallavalitsuse väliste
isikute poolt või täiendava informatsiooni või
materjalide esitamine planeeringu koostaja poolt
maa-ameti nõudel.
(4) Kui planeeritaval alal asub riikliku kaitse alla võetud maa-ala või üksikobjekt või planeeringuga tehakse ettepanek selle kaitse alla
võtmiseks, tuleb planeering kooskõlastada enne
vastuvõtmiseks esitamist Harjumaa keskkonnateenistusega (looduskaitse piirangud) või muinsuskaitseametiga (muinsuskaitse piirangud) või
mõne muu pädeva riigiasutusega.
(5) Kui planeeritaval alal asub riigi omandisse kuuluv maavara või altkaevandatud ala, tuleb
detailplaneering kooskõlastada Keskkonnaministeeriumiga.
(6) Kui planeeritaval alal asub maaparandussüsteem, siis tuleb planeering kooskõlastada
Harju Maaparandusbürooga.
(7) Kehtiva üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule määrab
täiendavate kooskõlastuse vajaduse maavanem.
Maavanemale esitatakse taotlus pärast planeeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavat avalikku arutelu toimumist, kuid enne planeeringu vastuvõtmiseks esitamist.
(8) Planeeringu lähtetingimustes nõutud ja
maavanema poolt määratud riigiasutuste kooskõlastused hangib planeeringu koostaja.
§ 10. Planeeringu vastuvõtmine ja avaliku
väljapaneku korraldamine
(1) Planeeringu koostaja esitab õigusaktidega
määratud ja lähtetingimustes nõutud asutuste ja
isikute poolt kooskõlastatud planeeringu vallavalitsusele planeeringu vastuvõtmiseks.
(2) Maa-amet kontrollib planeeringu vastavust lähtetingimustele ning komisjoni esitatud
seisukohtade ja ettepanekute arvestamist ning
koostab nõuetekohaselt vormistatud planeeringu
esitamise korral vallavalitsuse otsuse eelnõu.
(3) Planeeringu vastuvõtmise otsustamisel
tuleb arvestada ehitusmääruse § 6 lg 8 sätestatuga. Kui planeeringu algatamisel on sõlmitud
huvitatud isikuga kirjalik leping planeeringu
realiseerimisega kaasnevate kohustuste võtmiseks, siis on vallavalitsusel enne planeeringu
vastuvõtmist õigus nõuda kohustuste täitmiseks
tagatiste andmist ja vastavasisulise notariaalselt
tõestatud lepingu sõlmimist.
(4) Vallavalitsus otsustab planeeringu vastuvõtmise ning määrab avaliku väljapaneku aja ja
koha. Vallavalitsus teavitab vastuvõetud planeeringutest ja lihtsustatud korras koostatava planeeringu menetlemisest keskkonnakomisjoni.
(5) Vallavalitsus teatab planeeringu avaliku
väljapaneku aja ja koha vastavas ajalehes ja valla koduleheküljel. Planeeringu avaliku väljapaneku korraldamisest informeeritakse e-posti teel
külavanemat ning väljapaneku kohta pannakse
teade planeeringuala küla avalikkusele avatud
üldkasutatavas hoones või kohas, üldplaneeringu ja laiemat ala hõlmavate detailplaneeringute puhul vähemalt ühes kõikide valla külade
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avalikkusele avatud üldkasutatavates hoonetes
või kohtades. Teade peab ajalehes ja koduleheküljel ilmuma ning olema välja pandud vähemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku alguskuupäeva.
(6) Planeeringu avaliku väljapaneku korraldatakse maa-ameti ruumides aadressil Aaviku tee
1, Jüri alevik ning võimaluse korral täiendavalt
planeeringuala küla keskuses, kui vastavas külas
on olemas üldkasutatavad ruumid ning tagatud
järelevalve planeeringu materjalide tutvustamise ja säilimise üle. Kui küla territooriumil ei ole
planeeringu avalikustamiseks sobivaid ruume,
siis avalikustatakse planeering lähimas sobivas
paigas, mis määratakse vallavalitsuse otsusega.
Avaliku väljapaneku ajal peab vallavalitsuse
tööaja jooksul olema tagatud huvitatud isikute
juurdepääs planeeringule ja kõigile planeeringuga seotud materjalidele.
(7) Avalikul väljapanekul esitatakse planeeringule antud kooskõlastused ning vallavalitsuse vastava ameti ja vallavolikogu vastava
komisjoni seisukohad kooskõlastustega esitatud
ettepanekute ja vastuväidete kohta, samuti teave
avaliku väljapaneku kestuse ning kirjalike ettepanekute ja vastuväidete esitamise korra kohta.
(8) Kui planeeringuga kavandatu toob kaasa
kinnisasja sundvõõrandamise või sundvalduse
seadmise vajaduse või muudab omaniku tahte
vastaselt senist maakasutust või krundi ehitusõigust, teatab maa-amet tähtsaadetisena edastatud
kirjaga vastava kinnisasja omanikule planeeringu avaliku väljapaneku aja ja koha hiljemalt
kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust.
(9) Valla või selle osa üldplaneeringu, teemaplaneeringu, valla naabrusesse jäävate kohalike
omavalitsuste territooriumile koostatava ühise
üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on
neli nädalat, detailplaneeringute avaliku väljapaneku kestus on kaks nädalat.
§ 11. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise
kord, seisukoha võtmine avalikul väljapanekul
laekunud ettepanekute ja vastuväidete kohta
ning avaliku arutelu korraldamine
(1) Avaliku väljapaneku jooksul esitatud kirjalikud (sh elektronposti teel edastatud) ettepanekud ja vastuväited registreeritakse vallavalitsuses. Ettepanek või vastuväide registreeritakse,
kui sellel on esitaja nimi ja kontaktandmed.
(2) Maa-amet esitab avaliku väljapaneku ajal
laekunud ettepanekud ja vastuväited koos oma
seisukohtadega ettepanekute ja vastuväidete arvestamise võimaluste kohta otsustamiseks vallavalitsusele. Esitatud ettepanekud ja vastuväited
vaadatakse vallavalitsuse poolt läbi, mille põhjal
valmistab maa-amet ette vallavalitsuse kirjaliku
vastuse, mis saadetakse kõikidele avalikustamise käigus ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud
isikutele.
(3) Vallavalitsus määrab avaliku arutelu aja ja
koha hiljemalt ühe nädala jooksul pärast avaliku
väljapaneku lõppemist. Avalik arutelu peab toimuma ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Kui detailplaneeringu avalikul
väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta
kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, avalikku
arutelu ei korraldata.
(4) Maa-amet teatab avaliku väljapaneku ajal
posti või elektronposti teel ettepanekuid ning
vastuväiteid esitanud isikutele planeeringu algataja seisukoha ettepanekute ning vastuväidete
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kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha
kahe nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku
lõppemist kasutades sama sidevahendit, millega
ettepanek esitati.
(5) Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldatava avaliku arutelu korraldab
maa-amet. Arutelu toimumine ja seal avaldatud
arvamused ja seisukohad protokollitakse.
(6) Avaliku arutelu tulemuste alusel otsustab
vallavalitsus planeeringu avalikustamise käigus
esitatud, kuid lahendamata jäänud vastuväidetega ja ettepanekute arvestamise või nende arvestamata jätmise.
(7) Maa-amet korraldab avaliku arutelu tulemuste kohta teabe avaldamise vastavas ajalehes
ja valla koduleheküljel hiljemalt kahe nädala
jooksul pärast avaliku arutelu lõppemist.
(8) Maa-amet edastab avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu tulemused koos otsusega lahendamata jäänud vastuväidete kohta kirjalikult
planeeringu koostajale. Planeeringu koostaja
teeb planeeringus vajalikud parandused ja täiendused. Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena tehtud parandused ja täiendused
muudavad planeeringu põhilahendusi, korratakse planeeringu muutmise järel planeeringu kooskõlastamist isikuga, keda muudatus puudutab,
ning avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu.
§ 12. Järelevalve planeeringute koostamise
üle
(1) Kui planeeringu avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekud ja vastuväited ei ole
täielikult lahendatud või esitaja poolt tagasi võetud, edastab vallavalitsus planeeringu koos informatsiooniga arvestamata jäänud ettepanekute
ja vastuväidete kohta järelevalve teostamiseks
maavanemale.
(2) Otsuse järelevalve tulemuste arvestamise
kohta teeb vallavalitsuse poolt algatatud planeeringute puhul maa-ameti ettepaneku alusel vallavalitsus, vallavolikogu poolt algatatud planeeringute puhul keskkonnakomisjoni ettepaneku
alusel vallavolikogu.
(3) Kui planeeringu algataja teeb otsuse järelevalve tulemustega arvestamise kohta, edastab
maa-amet otsuse planeeringu koostajale, kes
muudab nimetatud otsuse alusel planeeringut
ja hangib vajadusel uued kooskõlastused ning
esitab planeeringu uuesti vallavalitsusele. Muudetud planeeringu esitatakse uuesti heakskiitmiseks maavanemale.
§ 13. Planeeringu kehtestamine ja sellest teatamine
(1) Detailplaneeringu kehtestamise eelduseks on planeeringu elluviimisega kaasnevate
sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri olemasolu
või väljaehitamise tagamine valla arengukavas
määratud järjekorras ja eelarves ettenähtud vahendite piires. Kui valla arengukavas ja eelarves
ei ole ette nähtud rahalisi vahendeid planeerigu
elluviimiseks vajalike objektide ehitamiseks,
siis on planeeringu kehtestamine võimalik ainult
juhul, kui huvitatud isik sõlmib planeeringuala
väljaehitamisega kaasnevate rahaliste kohustuste ülevõtmiseks notariaalselt tõestatud lepingu
ning annab kohustuste täitmise tagamiseks piisava tagatise.
(2) Planeeringu kehtestamise otsuse menetlemisel tuleb kaaluda järgmisi asjaolusid:
1) kas avalikult kasutatavate tänavate ja teede väljaehitamine on tagatud kuni planeeritud
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krundini ning kas kinnisasja omanik või arendaja kohustub välja ehitama planeeringu ala sisesed teed ja tehnovõrgud;
2) kas elamukruntide piirkonda jääva üldkasutatava haljastuse, mänguväljakute ja -parkide
rajamine on planeeringus piisaval määral ette
nähtud;
3) kas vallas on piisavalt palju elanike teenindamiseks vajalikke lasteaia- ning põhiharidust
pakkuva kooli õpilaskohti;
3) kas on tagatud välisvalgustuse väljaehitamine kuni planeeritud krundini;
4) kas on lahendatud maaparandussüsteemi
toimimine ja sadevete ärajuhtimine;
5) kas on lahendatud tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamine;
6) kas on sõlmitud planeeringuala väljaehitamisega kaasnevate rahaliste kohustuste osalist
või tervikuna ülevõtmist ja planeeringu realiseerimist tagav leping arendaja ja valla vahel.
(3) Planeeringud kehtestab ehitusmääruse §
4 lõigetes 2 ja 3 sätestatud pädevuse piires vallavolikogu või vallavalitsus. Detailplaneeringu
kehtestamise otsus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) detailplaneeringu pealkiri;
2) projekteerija nimi;
3) töö number;
4) detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala
suurus;
5) detailplaneeringu eesmärk;
6) planeeringu alusel moodustatavate kruntide arv juhul, kui detailplaneeringu eesmärgiks
on planeeritava ala kruntideks jaotamine.
(4) Detailplaneeringu kehtestamisega muutub
kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud
detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamata jätmise otsuse jõustumisega on planeeringu
koostamise menetlus lõppenud ning samale alale detailplaneeringu koostamiseks tuleb teha uus
detailplaneeringu algatamise otsus.
(5) Kui kehtestatav detailplaneering sisaldab
valla või selle osa üldplaneeringu muutmise ettepanekut ja maavanem on järelevalve käigus
muudatustega nõustunud, kannab maa-amet
vastavad muudatused üldplaneeringusse hiljemalt 30 päeva jooksul detailplaneeringu kehtestamist.
(6) Vallavalitsus teatab planeeringu kehtestamisest vastavas ajalehes ja valla koduleheküljel.
Teade peab ilmuma ühe kuu jooksul planeeringu
kehtestamise päevast arvates.
(7) Maa-amet saadab planeeringu kehtestamise otsuse ärakirja ning kehtestatud planeeringu
maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe
kuu jooksul arvates planeeringu kehtestamise
päevast;
(8) Maa-amet teatab tähtsaadetisena edastatud kirjaga üldplaneeringu või detailplaneeringu
kehtestamisest ühe nädala jooksul arvates planeeringu kehtestamise päevast:
1) isikutele ja kinnisasja omanikele, kelle ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kehtestamisel ei arvestatud;
2) kinnisasja omanikele, kelle senist maakasutust või ehitusõigust kehtestatud planeeringu
alusel kitsendatakse;
3) kinnisasja omanikele, kelle kinnistule kehtestati planeeringu koostamise ajal ehituskeeld.
§ 14. Planeeringu kehtetuks tunnistamine
(1) Planeeringu või selle osa kehtetuks
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tunnistamise pädevus on planeeringu kehtestamiseks pädevust omaval organil.
(2) Vallavalitsus teavitab planeeringu või
selle osas kehtetuks tunnistamisest ja kehtetuks
tunnistamise põhjustest vastavas ajalehes ja koduleheküljel ühe kuu jooksul arvates planeeringu või selle osa kehtetuks tunnistamise päevast
ning informeerib sellest kirjalikult kinnisasja
omanikku ning isikuid, kelle õigusi võib planeeringu kehtetuks tunnistamine riivata.
§ 15. Planeeringu koostamiseks vajalike
materjalide ja kehtestatud planeeringute
kättesaadavus ning säilitamine
(1) Kehtestatud planeeringute ja kõigi planeeringutega seotud ning vallavalitsuse käsutuses olevate materjalidega saavad huvitatud
isikud tutvuda maa-ametis vastuvõtuaegadel.
Seadusest tulenevatel juhtudel võib juurdepääs
planeeringutele ning planeeringutega seotud
materjalidele olla piiratud.
(2) Maa-amet:
1) korraldab algatatud ja menetluses olevate
planeeringute kohta vajalike andmete kogumist
ja annab vallavalitsusele informatsiooni menetluses olevate planeeringute kohta;
2) tagab kehtestatud planeeringute ja planeeringuga seotud materjalide säilitamise ja arhiveerimise.
§ 16. Riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu koostamine
(1) Vallavolikogu lahendab riiklikult tähtsa
ehitise valla territooriumile kavandamise taotlused ning kooskõlastab riiklikult tähtsa ehitise
asukoha määrava planeeringu.
(2) Vallavalitsus:
1) esitab vallavolikogule kirjaliku põhjenduse
riiklikult tähtsa ehitise Rae valla territooriumile
paigutamise taotluse põhjendatuse kohta ning
valmistab ette volikogu otsuse eelnõu;
2) määrab riiklikult tähtsa ehitise lõpliku asukoha valiku aluseks koostatava üldplaneeringuga planeeritava maa-ala suuruse;
3) teeb maavanemaga ja vastava ministeeriumiga koostööd riiklikult tähtsa ehitise asukohta
määrava üldplaneeringu koostamisel;
4) kooskõlastab riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava detailplaneeringu maavanemaga
ja vastava ministeeriumiga.
(3) Materjalid käesoleva paragrahvi lõigetes
1 ja 2 nimetatud otsuste kohta valmistab ette
maa-amet.
3. osa EHITAMINE
3. peatükk
Ehitamise üldnõuded
§ 17. Nõuded ehitisele
(1) Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava kohaselt. Ehitis peab
1) olema ehitatud ehitusloa, ehitusprojekti ja
ehitamist reguleerivate õigusaktide kohaselt;
2) sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurset olukorda;
3) olema ohutu nii ehitise kasutajale kui teiste
inimeste elule ja tervisele, varale ja keskkonnale;
4) ehitis ei tohi avaldada kahjulikku mõju
naaberehitistele.
(2) Ehitise projekteerimisel ja ehitamisel tuleb järgida ehitisele seadustes ja nende alusel
kehtestatud õigusaktides sätestatud kohustuslikke nõudeid ning arvestada asjaõigusseaduses
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sätestatud naabrusõigustega.
(3) Hoone põhimaht paigutatakse planeeringuga või projekteerimistingimustega ette nähtud
kohustuslikule ehitusalale. Ehitusalast ei tohi
üle ulatuda ükski ehitise osa, sh ka trepp, trepi
varikatus, rõdu, terrass, lodža, ärkel või katuseräästas.
(4) Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud nii, et oleks tagatud vaba juurdepääs selle
ning teiste vahetus naabruses asuvate ehitiste
remondiks ja hoolduseks, tulekahjude, avariide
ja õnnetuste ärahoidmiseks.
(5) Ehitise projekteerimisel ja ehitamisel
ehituskrundile tuleb jätta selle minimaalseks
kauguseks naaberkrundi piirist vähemalt 4,0
meetrit, välja arvatud naaberkruntide omanike
omavahelised kokkulepped ehitiste asendiplaanilise paigutusel ning kui selle on kooskõlastanud tuleohutusjärelevalve. Detailplaneeringu
olemasolul lähtutakse detailplaneeringuga määratud ehituskeeluala ulatusest.
(6) Ehitiste kõik väljaulatuvad osad peavad
paiknema kinnisasja piires, millel ehitis asub.
Erandiks on juhud, kui kinnisasja kasuks on
seatud asjaõiguslik üleehitamist lubav servituut.
(7) Ühele ehituskrundile võib reeglina ehitada
kuni kolm hoonet, s.o üks põhihoone ja kuni kaks
teda teenindavat abihoonet. Detailplaneeringuga
võib kehtestada muid hoonestuslahendusi.
(8) Korterelamute juurde abihoonete rajamine või mistahes korterelamu fassaade muutvad
ümberehitused tuleb lahendada elamu osas
komplekselt ja arhitektuuriliselt ühtselt kõikide
korteriomanike vajadusi arvestades.
(9) Ehitise omanik on kohustatud tagama temale kuuluva ehitise ning selle juurde kuuluva
krundi korrashoiu ja ohutuse ehituse ajal, ehitise
kasutamisel ja selle lammutamisel.
(10) Omanik on kohustatud taotlema ehitusametist kirjaliku nõusoleku:
1) ehitise välisviimistluse muutmiseks, välja
arvatud üksikelamu osas, mis ei ole muinsuskaitse all või ei asu miljööväärtuslikul hoonestusalal või planeeringu kohustusega alal;
2) hoone akende, rõdude ja välisuste kujunduse muutmiseks;
3) krundi tänavapoolse piirde muutmiseks
või uue ehitamiseks. Kruntide vahelised piirded
rajatakse ja vajadusel muudetakse naabritevahelisel kokkuleppel.
(11) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid tuleb järgida ka ehitise rekonstrueerimisel
ja laiendamisel ehitise rekonstrueeritavate ja
laiendatavate osade suhtes.
4. peatükk
Ehituslik projekteerimine
§ 18. Ehitusprojekti koostamise alused
Ehitusprojekti koostamise aluseks on:
1) kehtiv detailplaneering ja vajadusel ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused;
2) projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral;
3) kooskõlastatud eskiisprojekt;
4) muinsuskaitse eritingimused;
5) projekteeritava ehitise asukoha maaüksuse
ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemused;
6) ehitusmäärus.
§ 19. Projekteerimistingimuste taotlemine
(1) Detailplaneeringu koostamise kohustuse
puudumise korral tuleb esitada vallavalitsusele
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vormikohane projekteerimistingimuste taotlus
ehitusõiguse määramise otsustamiseks. Taotluse
vormi saab valla koduleheküljelt või ehitusametist.
(2) Projekteerimistingimuste taotlus ehitusõiguse määramiseks esitatakse vallavalitsusele:
1) hoonete uusehituseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks;
2) maaga kohtkindlalt ühendatud reklaamialuste (-püsikonstruktsioonide) püstitamiseks;
3) rajatiste (sillad, viaduktid, estakaadid, tunnelid) rajamiseks;
4) tehnorajatiste (torujuhtmed, side-ja elektriliinid) rajamiseks;
5) spordi- ja puhkerajatiste, haljasalade ja parkide rajamiseks;
6) muude avalikkusele suunatud rajatiste
(teed, tänavad, parklad, sidemastid, tuulegeneraatorid) rajamiseks.
(2) Detailplaneeringu alal võib projekteerimisest huvitatud isik esitada taotluse ehitise
arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste saamiseks. Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused sisaldavad detailplaneeringut
täpsustavaid tingimusi ehitise hoonestusviisi,
välisilme, piirete ja haljastuse sobitamiseks olemasoleva maastiku, tänavavõrgu ja ümbritsevate ehitiste keskkonda, lähtuvalt väljakujunenud
keskkonnast ja detailplaneeringus antud ehitusõiguse parameetritest.
§ 20. Projekteerimistingimuste määramine ja
avalikustamine
(1) Projekteerimistingimused väljastab vallavalitsus detailplaneeringu koostamise kohustuse
puudumise korral kehtivuse tähtajaga kuni kaks
aastat.
(2) Projekteerimistingimuste koostamisel
lähtutakse seadustest, valla üldplaneeringust ja
käesolevast ehitusmäärusest.
(3) Projekteerimistingimustega määratakse
kinnistu ehitusõiguse olulised parameetrid:
1) krundi ehitusala seotuna krundipiiridega
või rajatise asukoht;
2) lubatav hoonete suurim arv ja ehitusalune
pindala;
3) hoone katusekalle täpselt või vahemikuna,
harja suund, katuse tüüp;
4) hoone suurim lubatud kõrgus;
5) ehitise kasutamise otstarve;
6) rajatis(t)e olulised tehnilised (piir)näitajad;
7) hoone fassaadi- ja katusematerjalid;
8) muinsuskaitse ja miljööväärtusliku hoonestusalaga seotud nõuded;
9) piirete iseloom, materjal ja kõrgus;
10) haljastus- ja heakorranõuded;
11) ehitusjäätmete käitlemine;
12) isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada;
13) keskkonnakaitse ja -mõju hindamise vajadus;
14) nõuded krundi tehnorajatistele.
(4) Projekteerimistingimustega saab tutvuda
ehitusametis tööajal ja valla kodulehel.
(5) Projekteerimistingimuste säilitamise tagab ehitusamet.
§ 21. Ehitusprojekti üldised nõuded
(1) Ehitusloa taotlemiseks esitatav ehitusprojekt peab olema koostatud vastavalt õigusaktidele ja käesolevas määruses kehtestatud vormistusnõuetele.
(2) Ehitusprojekt peab olema loetav ja
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koostatud eesti keeles. Joonised peavad olema
vormistatud vastavalt heale projekteerimistavale ning võimaldama projekti järgi ehitamist.
Ehitusprojekt peab vastama järgmistele üldistele
vormistusnõuetele:
1) arhiveerimise nõuetele vastav köide formaadis A 4;
2) põhijoonised mõõtkavas M 1:50, erandkorras M1:100 või M 1:200;
3) uusehitise ja juurdeehitise puhul asendiplaan geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega
M 1:500, mis on koostatud geodeetiliste, kartograafiliste ja maakorralduslike tööde korra nõuetele vastavalt ning esitatud registreerimiseks
maa-ametile. Alusplaan peab kajastama vahetult
projekteerimiseelset tegelikku olukorda;
4) olemasoleva hoone mahus toimuvate ehitustööde puhul võib asendiplaani vormistada
olemasoleval varasemal geodeetilisel alusel
(krundiplaanil);
5) menetlemiseks vajalikud lisamaterjalid
(väljavõte detailplaneeringust, projekteerimistingimused, ülesmõõtmisjoonised nende olemasolul, omandidokumendid, keskkonnaload,
lepingud, tehnilised tingimused tehnovõrkudega
liitumiseks).
(3) Ehitusloa taotlemiseks esitatav ehitusprojekt peab eelnevalt olema kooskõlastatud järgmiste ametiasutuste ja isikutega:
1) riikliku tuleohutus-päästeasutusega;
2) rahvatervise seaduse §-s 12 nimetatud
objektide puhul tervisekaitse järelevalveasutusega;
3) riikliku muinsuskaitse all olevate või muinsuskaitsealal või kaitsetsoonis asuvate ehitiste
puhul Muinsuskaitseametiga;
4) looduskaitsealal või kaitsealuse objekti
kaitsetsoonis paiknevate ehitiste puhul kaitseala
valitsejaga;
5) teede ja tehnovõrkude ning teiste kaitsetsoone omavate objektide kaitsetsoonidesse
rajatavate ehitiste puhul objektide omanikega;
6) valla tänavaid, puhke- ja haljasalasid, kaldakindlustusi, tänavavalgustust ja sademetevete
juhtimise süsteeme puudutavate ehitiste puhul
vallavalitsuse ehitusameti vastava spetsialistiga;
7) asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi kitsendavate ehitiste puhul naaberkinnisasja
omanikuga;
8) detailplaneeringus nõutud isikutega.
(4) Ehitise mõõdistusprojekt koostatakse
enne 1995. aasta 22. juulit õiguslikul alusel püstitatud ehitisele kasutusloa taotlemiseks või ajavahemikul 22. juulist 1995 kuni 2003. aasta 1.
jaanuarini ehitusloata püstitatud väikeehitistele,
torujuhtmetele, elektri- ja telekommunikatsiooniliinidele, veehoidlatele, tammidele ja lüüsidele
kasutusloa taotlemiseks. Ehitise mõõdistusprojekt koostatakse ka nende ehitiste kohta, millel
puudub projekt või mis ei ole ehitatud vastavalt
olemasolevale kinnitatud ehitusprojektile, olenemata nende ehitiste ehitamise ajast.
1) Ehitise mõõdistusprojekt koosneb arhitektuursetest ja ehituslikest joonistest, mis on
mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel. Ehitise mõõdistusprojekti koostamisel tuleb arvesse võtta geodeetilisele süsteemile esitatavaid nõudeid andmekogude seaduse
tähenduses.
2) Ehitisele kasutusloa taotlemisel esitatakse
vallavalitsusele majandus- ja kommunikatsioo-
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niministri poolt kehtestatud nõuetele vastav
mõõdistusprojekt kahes eksemplaris.
3) Ehitise mõõdistusprojekt kooskõlastatakse
vastava päästeteenistuse ja vajadusel tervisekaitse asutusega ning teiste asjaomaste asutuste ja
isikutega.
(5) Ehitisega seotud haljastuse, tehnovõrkude,
juurdepääsuteede, vertikaalplaneerimise ning
parkimiskohtade lahendused on ehitusprojekti
lahutamatud osad.
(6) Keskkonnamõju hindamise ehitusprojektile korraldab ehitusamet, kui keskkonnamõju
hindamine on ette nähtud detailplaneeringuga
või projekteerimistingimustega.
§ 22. Ehitusluba
(1) Ehitusloa saamiseks esitatakse ehitusprojekt kahes identses eksemplaris koos ehitusloa
taotlusega (www.ehr.ee) ehitusametile, kes kontrollib ehitusprojekti vastavust projekteerimise
aluseks olevatele õigusaktidele, dokumentidele
ja muudele nõuetele.
(2) Ehitusprojekti läbivaatamise tulemuste
põhjal koostab ehitusamet korralduse eelnõu
ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise
kohta ning esitab selle vallavalitsusele.
(3) Ehitusloa väljastamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus. Ehitusloa paberkandjal väljastab taotlejale ehitusamet vallavalitsuse korralduse alusel pärast riigilõivu tasumist
20 päeva jooksul ehitusloa taotluse ja nõuetekohaselt vormistatud ehitusprojekti saamise päevast. Lisaks Ehitusseaduses sätestatud ehitusloa
väljastamisest keeldumise alustele ei väljastata
kehtestatud planeeringu alusel ehitusluba 14
päeva jooksul planeeringu kehtestamisest alates,
kui planeeringu kohta esitati planeeringu menetlemise käigus ettepanekuid või vastuväiteid.
(4) Ehitusamet tagab ehitusloa väljastamisega
seotud projekti ja dokumentide säilitamise kuni
ehitise lammutamiseni või dokumentide arhiivi
üleandmiseni.
(5) Ehitusluba on tähtajatu, kuid kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta
jooksul alates ehitusloa väljastamise päevast.
§ 23. Väikeehitis
(1) Ehitusseaduse § 15 lõikes 1 nimetatud
tunnustele vastavat väikeehitist, samuti olemasolevaid ehitisi krundi piires teenindavaid muid
tehnovõrkude haruliine ning spordi- ja puhkerajatisi, sealhulgas laste mänguväljakuid, võib
ehitada vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul. Kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatakse vormikohane taotlus (www.ehr.ee) ehitusametile. Taotlusele lisatakse ehitise välismõõtudega mõõtkavas
varustatud eskiis, millel näidatakse väikeehitise
soovitav asukoht, põhiplaan ja vähemalt kaks
vaadet.
(2) Ehitusametil on õigus nõuda taotlejalt
enne kirjaliku nõusoleku andmist ehitusprojekti
esitamist.
(3) Kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga väikeehitist võib ehitusõigusega krundil ehitada ehitusloata ja ilma kirjaliku nõusolekuta, kuid kinnistuomanik peab esitama valla ehitusametile
ehitise alustamise teatise (www.ehr.ee). Selline
väikeehitis ei tohi paikneda väljaspool krundi
lubatud ehitusala. Ehitamiseks naaberkinnistu
(krundi) piirile lähemale kui 4,0 m on vajalik
naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek ja
ehitustehniliste vahenditega tuleb tagada nõutav
ehitise tuleohutuskuja naabrusehitiste suhtes.
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(4) Väikeehitise arhitektuur peab olema arhitektuurses kooskõlas krundi ja ümbruse varasema hoonestusega.
§ 24. Ajutine ehitis
(1) Ajutine ehitis on hoone või rajatis, mis
püstitatakse piiratud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.
(2) Vallavalitsus määrab ajutise ehitise püstitamise tingimused ehitusloas ja kasutusloas või
väikeehitise puhul kirjalikus nõusolekus:
1) ajutise ehitise püstitamise/rajamise tingimused;
2) ajutise ehitise kasutamise tähtaja;
3) ajutise ehitise likvideerimise viisi ja tähtpäeva.
(3) Kui ajutine ehitis ei ole likvideeritud ehitusloas ja kasutusloas või kirjalikus nõusolekus
määratud tähtajaks, korraldab ehitusamet vallavalitsuse korralduse alusel ehitise likvideerimise
asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.
(4) Ajutise ehitise arhitektuur peab olema arhitektuurses kooskõlas krundi ja ümbruse varasema hoonestusega.
§ 25. Kasutusluba
(1) Kasutusloa saamiseks esitatakse ehitusametile riikliku ehitisregistri vormikohane taotlus (www.ehr.ee) koos ehitusseaduse §-des 31
ja 33 loetletud dokumentidega ning tasutakse
riigilõiv.
(2) Ehitusamet:
1) korraldab ehitise ülevaatuse, s.o valminud
ehitise vastavuse kontrollimise õigusaktidega
ettenähtud ohutus- ja keskkonnanõuetele ning
ehitusprojektile;
2) kaasab vajadusel ehitise ülevaatuse tegemisse selleks pädevaid isikuid ja riiklikke institutsioone;
3) esitab vallavalitsusele korralduse eelnõu
kasutusloa väljastamise või sellest keeldumise
kohta.
(3) Ehitise kasutusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise
otsustab vallavalitsus 20 päeva jooksul kasutusloa väljastamiseks vajaliku viimase dokumendi
saamisest arvates.
(4) Valminud tehnovõrkudele kasutusloa
kohustusliku dokumendina koostatakse teostusjoonised, mis lisatakse paberkandjal ja digitaalsel kujul kasutusloa taotlusmaterjalidele.
Teostusjooniste üks eksemplar säilitatakse ehitusametis.
(5) Ehitise või mõne tema osa kasutamise
otstarbe muutmiseks, kui see ei too kaasa ehitustöid, peab omanik taotlema uue kasutusloa. Loa
saamiseks esitab ehitise omanik kasutusloa taotluse koos nõuetekohaste lisadega ehitusametile.
§ 26. Ehitise lammutamine
(1) Ehitise lammutamiseks esitab selle omanik ehitusametile taotluse vastava ehitusloa
väljastamiseks. Taotlusele tuleb lisada tegelikkust tõeselt kajastav geodeetiline alusplaan või
krundi plaan, kus on näidatud lammutatav ehitis. Geodeetiline alusplaan või krundi plaan peab
olema registreeritud maa-ametis. Lammutamiseks ehitusloa väljastamine toimub käesoleva
määruse § 22 kohaselt käesolevas paragrahvis
sätestatud erisustega.
(2) Ehitusametil on õigus nõuda ehitusloa
taotlejalt ehitise lammutamise tööprojekti esitamist, mis kajastab ehitise tehnovõrkudest
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VALLAVALITSUS

RAE
sõnumid

lahtiühendamist, lammutusplatsi piiramist turvaaiaga, tööde tehnoloogilist käiku, ehitusjäätmete käitlemist ja platsi lammutamise järgset
heakorrastamist.
(3) Kui ehitis on muutunud avariiohtlikuks,
peab ehitise omanik avariiohu kõrvaldama. Avariiohu kõrvaldamata jätmisel teeb vallavalitsus
ehitise omanikule ettekirjutuse, millega määrab
tähtaja avariiohu kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse
täitmata jätmisel korraldab ehitusamet vallavalitsuse korralduse alusel ehitise ohutusnõuetega vastavusse viimise või lammutamise asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud
korras.
§ 27. Riiklik ehitisregister
Riiklikku elektroonsesse ehitisregistrisse
edastab ehitamisega seotud andmeid ja väljastab kinnitatud dokumentide väljavõtteid ehitusamet.
5. peatükk
Ehitusjärelevalve
§ 28. Ehitusjärelevalve korraldamine
(1) Ehitusjärelevalvet ehitusseaduse § 59
mõistes teostab vallavalitsus ehitusameti ja ehitusjärelevalvet teostavate ametiisikute kaudu.
(2) Kui ehitamise käigus tekib vajadus ehitusprojekti muuta, pöördub huvitatud isik ettepanekuga ehitusametisse, kus olenevalt muudatuse
olemusest ja ulatusest otsustatakse, kas
1) ehitusprojekti muudatus kooskõlastatakse
asjasse puutuvate isikutega ja muudatus liidetakse esialgse ehitusprojekti kõikidele eksemplaridele või
2) tehakse otsus koostada uus ehitusprojekt ja
taotleda uus ehitusluba.
(3) Ehitise omanik esitab ehitusametile ehitamise alustamise kohta vormikohase teatise
(www.ehr.ee) vähemalt kolm tööpäeva enne
ehitamisega alustamist. Juhul, kui tegemist on
ühe ehitusloaga hoonele ja seda teenindavatele
rajatistele (tehnovõrkudele), siis tuleb ehitamise
alustamise teatis esitada iga rajatise kohta eraldi.
(4) Ehituse alustamise teatisega määrab ehitise omanik omaniku järelevalve teostaja antud
objektil vastavalt ehitusseaduse §-le 30.
(5) Teede ja tänavate ning tehnovõrkude ehitamiseks ja remondiks, puurimistöödeks ja muudeks pinnasetöödeks Rae valla territooriumil
tuleb taotleda ehitusametist kaeveluba vastavalt
“Kaevetööde eeskirjale”. Kaeveluba ei ole nõutav ehituskrundil vundamendisüvendi ja muude
projektikohaste süvendite kaevamiseks, kui antud objektile on väljastatud ehitusluba.

RAE
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4. osa RAKENDUSSÄTTED
6. peatükk
Ehitusmääruse rakendamine
§ 29. Määruse rakendamine
(1) Rae Vallavolikogu 16. detsembri 1997
määrusega nr 32 kinnitatud “Rae valla ehitusmäärus” tunnistatakse kehtetuks.
(2) Määrus jõustub 01. märtsil 2009.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVALITSUS
MÄÄRUS
Jüri, 10. veebruar 2009 nr 109

Rae valla eelarvest koolilõuna maksumuse hüvitamise kord

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5,
Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr 72 “Rae valla eelarvest toetuse maksmise
kord” ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel.
§ 1 Tasuta koolilõuna on ette nähtud päevases õppevormis põhi- ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele, kelle elukohana Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald, ja
kõikidele Rae valla munitsipaalkoolides põhiharidust omandavatele õpilastele sõltumata nende elukohast.
§ 2 Vallavalitsusel töötada välja ja kinnitada koolilõuna maksumuse hüvitamise rakenduskord.
§ 3 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 09. septembri 2008 määrus nr 92 “Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr 72 “Rae valla eelarvest toetuse maksmise kord”
muutmine”.
§ 4 Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 13. augusti 2002 määruse nr 72 “Rae valla
eelarvest toetuse maksmise kord” punkt 4.2.
§ 5 Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.
§ 6 Käesolev määrus jõustub tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2009
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees

RAE VALLAVALITSUS

Jüri, 10. veebruar 2009 nr 110

MÄÄRUS

Rae valla 2008. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja üleviimine 2009.
a eelarvesse

Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 1, § 38 ja 39 ,
“Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 19, Rae valla põhimääruse § 55 lõikest 6 ning Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:
1) sulgeda eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud seisuga 31. detsember
2008. a, välja arvatud punktides 2 - 4 loetletud summad;
2) jätta sulgemata 2008. eelarveaasta lõpul alljärgnevad kasutamata investeeringud kokku
summas 26 240 730 krooni;
09210
Peetri Lasteaed-Põhikool
25 687 168
092123 Vaida Põhikool
553 562
3) jätta sulgemata 2008. eelarveaasta lõpul kasutamata majandamiskulud tegevusalal 104
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse summas 199 495 krooni;
4) jätta sulgemata 2008. eelarveaasta lõpul kasutamata eraldised tegevusalal 107011 “Riiklik toimetulekutoetus” summas 39 000 krooni;
5) vallavalitsusel võtta punktides 2 - 4 nimetatud summad sihtotstarbeliselt 2009. aasta
eelarvesse;
6) kinnitada seisuga 31.12.2008 Rae valla rahalised vahendid (finantsvarad) summas
108 370 617 (ükssada kaheksa miljonit kolmsada seitsekümmend tuhat kuussada seitseteist)
krooni;
7) suurendada 2008.aasta eelarve finantseerimistehinguid 26 479 225 (kakskümmend kuus
miljonit kuussada seitsekümmend üheksa tuhat kakssada kakskümmend viis) krooni finantsvarade vähendamise kaudu ja suunata need 2008. aastast ületulevate sulgemata assigneeringute katteks ning eelarve tasakaalustamiseks;
8) käesolev määrus jõustub 14. veebruaril 2009.
Veigo Gutmann
Vallavolikogu esimees
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RAE VALLAVALITSUS
TEATAB
järgmiste detailplaneeringute algatamisest:

• Lagedi lasteaia maa-ala ja lähiala
Algatatud Rae Vallavalitsuse 03.veebruari 2009 korraldusega nr
108 eesmärgiga muuta 10.detsember 2002 Rae Vallavolikogu otsusega
nr 17 kehtestatud Kingu, Linnu tee 7 ja Kristjani pereelamute grupi
detailplaneeringut Kooli tn 23, Kaare tn 39, Kaare tn 41, Kaare tn 43 ja
Kaare tn 45 kruntide osas, moodustada üks ühiskondlike ehitiste maa
lasteaia ja üks üldmaa lastemänguväljaku rajamise eesmärgiga, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning
varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega
• Karla küla Suur-Tõnikse ja Kurve kinnistute piirkond
Algatatud Rae Vallavolikogu 10.veebruari 2009 otsusega nr 500
eesmärgiga muuta olemasolevat maakasutuse otstarvet, moodustada
elamumaa krundid ridaelamute, ärimaa krundid piirkonda teenindavate
ärihoonete ja üldmaa sihtotstarbega krunt lastemänguväljaku rajamise
eesmärgil, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada liikluskorraldus ning varustada krundid juurdepääsude ja tehnovõrkudega

järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:

•´Patika küla Keldrimäe, Põllu ja Hiio 2 kinnistud ja lähiala
Kehtestatud Rae Vallavolikogu 10. veebruari 2009 otsusega nr 501
Vaida-Pajupea maantee ja Tallinna-Tartu maantee vahelisele alale olemasolevate elamute taha on planeeritud 5 ärimaa sihtotstarbega krunti.
Olemasolevate elamute tarbeks on planeeritud kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, planeeritud alajaamale on ette nähtud üks tootmismaa
sihtotstarbega krunt ja kruntidele juurdepääsuks on planeeritud kaks
transpordimaa sihtotstarbega krunti.

järgmiste detailplaneeringute avalikust väljapanekust  Rae
Vallavalitsuse Maa-ametis 23.03.2009 – 06.04.2009:

• Aaviku küla Vana-Tõnikse kinnistu maatükk II ja Oja kinnistu ning lähiala
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 17. veebruari 2009 korraldusega nr
214. Planeeringu esimene avalik väljapanek toimus 06.06-20.06.2008.
Avalik arutelu toimus 21.06.2008. Pärast avalikku arutelu oli vajadus
planeeringut täiendada ja muuta. Esitatud lahenduses on detailplaneeringuga planeeritud 40 elamumaa krunti ühepereelamute ehitamiseks,
9 transpordimaa krunti, 2 tootmismaa krunti, 1 sotsiaalmaakrunt mänguväljaku rajamiseks ja kaks äri- ning sotsiaalmaa krunti sotsiaalehitiste jaoks.
• Kopli küla Päikese kinnistu
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 10. märtsil 2009.
Detailplaneering näeb ette Päikese kinnistu jagamise viieks elamumaa
sihtotstarbega krundiks ühepereelamute rajamise eesmärgil.
• Vaskjala küla Ujula tee 2 kinnistu
Vastu võetud Rae Vallavalitsuse korraldusega 03. märtsil 2009.
Detailplaneering näeb ette Ujula tee 2 kinnistu jagamise kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ühepereelamute rajamise eesmärgil.

järgmiste detailplaneeringute avaliku arutelu tulemustest:

• Pajupea küla Reinholdi kinnistu ja lähiala detailplaneering
Planeeringu avalik arutelu toimus19.02.2009 Rae Vallavalitsuses.
Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine elamumaa sihtotstarbega
kruntideks ühepereelamute rajamise eesmärgil. Avalikustamisel esitati
ühe kodaniku poolt vastuväide elektriühenduse lahenduse kohta. Elektriühenduse lahendust muudeti lähtuvalt vastuväitja soovile.
• Peetri küla Allika II ja Viskaripõllu kinnistute ning lähiala
detailplaneering
Planeeringu avalik arutelu toimus19.02.2009 Rae Vallavalitsuses.
Planeeringu eesmärk on Tallinna-Tartu maantee äärsele alale ärimaa sihtotstarbega kruntide planeerimine jätkates juba kehtivate detailplaneeringutega planeeritut ning ülejäänud alale kahekorruseliste
korterelamute planeerimine mänguväljakute ning kõrghaljastusega.
Avalikustamisel esitati planeeringuala juurdepääsutee omanike poolt
vastuväited tee kasutamise kohta. Arutelu tulemusena on täiendatud
planeeringu seletuskirja ja muudetud jooniseid.
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Kodukoht
Valglinnastumine on valusalt puudutanud kõiki Tallinna naabervaldasid. Selliseid alasid iseloomustavad lagedad hoonestatud põllumassiivid, suured vahemaad ja autostumine, monofunktsionaalsus ning
inimestevahelise suhtluse puudumine. Kõik eluks vajalik on surutud
mingisse suhteliselt standardsesse ja kindlasse vormi, millel puudub
iseloom. Autoga sõidetakse tööle ja koju ning teenuseid tarbitakse
suurtes konteinerkeskustes. Puudub sidusus elamualadega, suhtlus
kontaktvööndiga ja avalik (tänava)ruum. Rae valla kontaktvööndisse
Tallinna linnaga on väga väikese ajaga tekkinud tiheasustusega elamualad. Kõige kiirema ja intensiivsema arengu on läbi teinud Tallinnale
kõige lähemal asuvad Peetri ja Järveküla küla.
Detsembris ilmus vallalehes artikkel koos üleskutsega, et valla kodanikud räägiksid rohkem kaasa valla edaspidises arengus. Teemad,
mis laekusid, puudutasid erinevaid küla toimimiseks vajalikke faktoreid: hoonestust ja haljastust, ühiskondlikke hooneid ja külakeskust
ning liiklust ja teedevõrku. Peaaegu kõik üleskutsele vastanutest olid
Peetri küla elanikud, mis on ka arusaadav, sest selle piirkonna areng on
olnud kõige aktiivsem. Seetõttu keskendun alljärgnevalt ka eelkõige
just Rae valla Tallinna äärealade arenguperspektiividele. Tegemist on
küll tiheasustusalaga, kuid piirkonda ei saa nimetada veel meeldivaks
elukeskkonnaks, kus kõik eluks vajalik olemas oleks. Läbivaks probleemiks võib jätkuvalt lugeda infrastruktuuri aeglasemat arengut, mis
ei ole käinud kaasas kiire elamualade ehitustempoga.

Külakeskus ja küla iseloom

Üheks tähtsamaks probleemipüstituseks peangi külakeskuse puudumist ja küladele oma identiteedi loomist. Valla seisukoht Peetri külas
on, et põhikeskuseks saab Küti tee äärne ala, kus on veel paar planeerimata krunti ja ühel käib aktiivne lasteaia-põhikooli ehitus. Sellest
peaks kujunema aktiivne punkt, kuhu koondada kodanike vajadusi arvestav puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuv väljak-park koos
ärihoonetega. Tekkida võiks vahetu keskkond, kus külarahvas võiks
suhelda ja vajalikke teenuseid tarbida, koolilapsed mängida ja koos
käia. Suurte kaubanduskeskuste tekkimine piirkonda on just see, kus
inimesed muutuvad sotsiaalseteks ega taju enam keskkonda, kus viibitakse. Ettepanekutest võis lugeda, et huvi väikeste äride ja teenusepakkujate vastu on olemas. Siinkohal oleks aga alati kasulik ka külaelanike enda aktiivne osalemine ettevõtluses, millega võiks kaasneda ka
elukoha lähedal tööl käimine. Küla miljöö ja identiteedi tekkimiseks
on vajalik, et see muutuks multifunktsionaalseks, iseseisvaks ja omanäoliseks. Ettepanekut iseloomuliku linnamööbli ja tänavanimetahvlite väljatöötamiseks võtab vald kindlasti arvesse ja oleme juba varem
seadnud selle oma eesmärkidesse.

Teed ja liiklus

Tiheasustusalades uue vajaliku teedeskeemi väljaarendamine on
kindlasti vallale üks keerulisemaid ja tähtsamaid ülesandeid. Peetri
küla struktuuri toetavad osaliselt ka juba ajalooliselt olemasolev ja
Peetri küla üldplaneeringuga planeeritud teedevõrk ning infrastruktuur.
Järvekülas on valla visioon veel osaliselt puudulik. Järveküla perspektiivse teedevõrgu kujundamine on vallale väga oluline eesmärk. Osa
sellest moodustab ka Tallinna Väikese Ringtee arengu toetus ja soov
ühendada see võimalikult hästi planeeritavate elamualadega. Sellest
saab perspektiivis üks tuiksoon, mis tagab ühenduse Tallinna linnaga. Ka vana Tartu maantee on kahte küla ja Tallinna ühendav tähtis
tee, mis esialgu areneb käsikäes selle ääres asuvate planeeringutega.
Perspektiivis peaks mööda seda kulgema täispikk kergliiklustee Tallinnasse.
Ühe probleemina on välja toodud autode liiga suurt sõidukiirust ja
kihutamist tänavatel. Võtame seda kindlasti arvesse edasistes planeeringutes ja püüame väikeste sisetänavate planeerimisel kasutada rohkem võrdsete teede ristmikke ja ringteid, eesmärgiga liiklust rahustada.
Samas aga peab säilima teedestruktuurile omane hierarhia: magistraalid, peateed ja sisetänavad. Ilma selleta poleks võimalik liigelda ega
orienteeruda.
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ARVAMUS /
HARIDUS

Haljastus

Uued elamualad tunduvad ilma märkimisväärse haljastuseta liiga lagedad. Uuemates
planeeringutes jälgime väga täpselt, et oleks
ära märgitud haljastuse suhteliselt kõrge osakaal krundil ning iga arengualaga näeme ette
avalikke haljastatud mänguväljakuid ja parke. Nagu infrastruktuurgi käib tihtipeale ka
haljastus käsikäes ajaga ning täiskasvanud
puud ei teki piirkonda üleöö. Ka eraomanikud
peaksid rohkem vaeva nägema oma aedade
ja ümbritseva keskkonna kujundamise ja haljastamisega. Valla eesmärk on eelkõige, et
olemas oleksid mänguväljakud ning säiliksid
suuremad halasalad ja tekiksid uued korrastatud pargid. Ühe eesmärgina võib välja tuua
näiteks Kurna oja äärsete poldrialade arendamist rekreatsioonialaks, kus saaksid koos
käia nii Peetri kui Järveküla küla elanikud.
Inimeste probleemid puudutavad tihtipeale rohujuuretasandit. Planeeringutega saab
siiski kujundada keskkonda suures plaanis
ja teha plaane tulevikuks. Planeerimine ja
projekteerimine on suhteliselt pikk protsess
ja kohe ei hakka elanikele muutuma midagi.
Vallal peab olema kindel visioon ja suund,
kuhu pürgida, kõik käib aegamööda ning
võib ainult soovida, et infrastruktuur jõuab
nüüd rahulikumatel aegadel lõpuks järele
siiani vohanud elamuehitusele. Lõpetuseks
kutsun veel üles rohkem ja tihedamini kaasa
rääkima oma küla tegemistes ning vaatama
kaugemale oma koduaiast ja eraomandist.
Kindlasti on palju, mida saab ka üksikisik või
kogukond ära teha, et oma koduküla arengut
edendada ja tagant kiirustada.
Stina Seemel
Rae valla arhitekt
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Rae vald – pealinna mõjupiirkonnas asuv omavalitsus

Aastaid on kestnud Eestis arutelud võimaliku haldusreformi üle ja niipalju, kui on tarku ja
veel targemaid, on ka arvamusi. Siiani on lähenemine Eesti omavalitsustele olnud pigem selline, et tuleb jõuga väiksemad kokku panna, ja
loodetakse, et kahe vaese kokkuliitmisel tekib
üks, mis on rikas ja ilus. Isiklikult ei ole ma veel
ühelgi juhul näinud kahe vallasandi abielu tulemusel tekkinud rikast taluperet, aga see selleks.
Olnud juba pikalt seotud omavalitsussüsteemiga ning mõned aastad elanud Rae vallas, ärgitas mind kohalikus lehes arvamust avaldama
tänasel päeval Tallinnas ja selle ümbruses kavandatav või arutatav haldusmuudatus.
Tõdegem, et Tallinna reformimine on tegelikult arusaadav vastus valitsuserakondade
kummalisele otsusele suurendada Tallinna volikogu koosseisu. Mõtlesin, et sellised ajad, kui
vahetult enne valimisi valimisseadust muudeti,
jäid 90-ndate algusesse, kui presidendivalimiste eel tehti seadus ümber, et Arnold Rüütel ei
saaks mingil juhul presidendiks. Nüüd üritati
sama teha Savisaarega Tallinnas ja vastuseks

sellele tegi Tallinna volikogu otsuse, mis loob
Tallinnas sama olukorra, nagu tehti Ansipi ajal
Tartus. Ehk tundub, et kui Eestimaal üks juht
arvab, et ta on enda arvates parim, siis miks ei
peaks ta andma kogu linnarahvale võimalust
valimistel truudust vanduda? Ehk järjekordselt
eesmärk pühitseb abinõu ja nii lihtne see ongi.
Eriti koomiline on see, et riigi tasandil valitsusse kuuluvad poliitikud kritiseerivad Tallinna
reformi täpselt samade argumentidega, millega
on näiteks Rahvaliit selgelt vastu omavalitsuste
sundliitmisele üle Eesti, mida aga omakorda tänane valitsuskoalitsioon justkui toetab.
Vaadates aga seda ühinemise ümber toimuvat
Rae valla elanikuna, ei suuda ma küll näha neid
punkte, mida sellest ühinemisest Suur-Tallinnaks oleks Rae vallal võita. Eesti omavalitsused
ei peaks siinkohal leiutama jalgratast, sest vähem kui 100 km kaugusel asub Soome pealinn
ja selle ümber asetseb Helsingi regioon, kus
kõikide nende muredega on juba aastakümneid
tegeletud ning jõutud tulemuseni, et suure omavalitsuse eelised jäävad alla erinevate omavalitsuste koostöö tulemusel tekkivale sünergiale.
Helsingis ja selle ümbruses on suudetud linnaregiooni kuuluvad omavalitsused panna tööle
inimeste heaolu huvides. Selleks et tagada inimestele vajalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus Rae vallas, ei ole vaja uisapäisa ühineda,
vaid teha selgelt eesmärgistatud koostööd. Ja
seda peab tegema ka pealinn ning mitte ainult
sõnades, vaid ka tegudes.
Kajar Lember

Mustad pilved koolide kohal
Kui seni on jutud vabariigi hariduselu ümberkorraldamisest piirdunud soovidega uute
õppekavade koostamisest, kas anda koolid riikliku kinnisvara hallata, anda koolide väliskontroll maakonna tasandilt kohaliku omavalitsuse
tasandile ja nõnda edasi, siis nüüd läheb asi
tõsiseks. Haridusministeeriumi algatusel ja valitsuse heakskiidul on suunatud riigikokku kogu
koolielu põhjalikult muutev eelnõu. Muidugi ei
saa süüdistada haridusministeeriumi selles, et
ta lihtsalt töö tegemise demonstreerimiseks nii
ulatusliku reformikava koostas. Gümnaasiumi lõpuklassidesse on jõudmas põlvkond, kes
nägi ilmavalgust 1991.-1992. aastal. Vanemad
inimesed mäletavad neid aastaid. Paljude toidukaupade müük sõjaaja kaardisüsteemi alusel,
jätkuv Vene vägede kohalolek, säästude kadu
rahareformi tulemusena, massiline sundüürnikeks muutumine kinnisvara endistele omanikele tagastamise tulemusena. See kõik tõi kaasa
sündivuse suure languse. Milleks tuua laps nii
õnnetusse maailma? Ja nüüd oleme tagajärgede juures. Õpilaste arv on vähenenud 1/3 võrra.
Samas on suurenenud lapsevanemate soov juhtida oma lapse haridustee läbi gümnaasiumi ja

tingimata ka läbi kõrgkooli. Vähe peetakse lugu
kutsekoolidest. Tihti püütakse heita varju isegi
kutsekoolidesse siirduvate õpilaste vaimsele
arengule. Samas vajab vabariigi majandus tuhandeid elektrikuid, keevitajaid, torulukkseppi,
farmitöötajaid ja paljusid teisi erialaharidusega
töötajaid. Nüüd siis on „pomm plahvatamas”.
Plaanide kohaselt väheneb 2010.-2011. õppeaastaks gümnaasiumide arv 1/ 3 võrra. Gümnaasiumina töötamise õigused jäävad koolile, kus
on kolme lõpuklassi osas kolm paralleelklassi,
mis võimaldab juba alates 10ndast klassist teha
valik, kas minna õppima reaalkallakuga klassi
(süvendatud matemaatika, õpetamine), õppida
loodusaineid (bioloogia, geograafia, füüsika,
keemia), sotsiaalaineid (ajalugu ,ühiskonnaõpetus) või kunstiained (kunst, muusika). Emakeele tunde tahetakse vähendada 70 tunni võrra ja
kogu kohustuslike tundide arv väheneb gümnaasiumis 315 tunni võrra. Õigustatult alustasid
esimestena häirekella löömist emakeele õprtajad. Mis eestlane see on, kes ei oska eesti keelt?
Kadakasakslaste ja pajuvenelaste asemele on
tulnud võsajänkid (selle tabava nime pani hiljuti
neile Jüri Kuuskema). Igas lauses ühe võõrsõ-

naga uhkeldamine näitavat rääkija erudeeritust.
Lahendusena pakutakse koolidele võimalust
valida just emakeele-kirjanduse süvaõpe. Seadustatakse gümnaasiumi sisseastumiskatsed.
Praegu töötab meil 223 gümnaasiumi, kuid
paari aastaga väheneb nende arv 1/3 võrra.
Samal ajal loomulikult muutuvad tugevamaks
säilivad põhikoolid ja 6-klassilised algkoolid.
Taastub aeg, kus Kehra Keskkoolis käidi Koselt
ja Kuusalust. Siis olid ka suured internaadid
(nüüd kutsutakse neid õpilaskodudeks), kuid
tänapäeva transpordikorraldus võimaldab need
asendada õpilasbussiliinidega. Kahtlemata ei
juhtu midagi nii heade materiaalsete tingimustega ja õpilasteuputuse all kannatavate gümnaasiumitega, nagu Jüri, Viimsi või veel mõni.
Omamoodi probleemi toob kaasa koolikohustusliku ea viimine 17ndalt eluaastalt 18nda
eluaastani. Istub siis habemik viimases pingis,
mõtleb, kuidas saaks juba koju naise juurde ja
igavusest püüab kõigest hingest õpetaja tööd
segada.
ELAME, NÄEME!
Sven –Allan Sagris
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Lagedi kooli vana maja 70
26. veebruaril sai Lagedi koolimaja vanem
inimest. Õhk oli nii kuum, nagu ähvardaks
maja pühitsemistseremoonia. Piduliku akosa 70-aastaseks. Selle koolimaja ehitamine
iga silmapilk põlema plahvatada. Tagumised
tuse valmistas kool ette koos ühiskondlike
oli pikk ja vaevaline protsess. Ideest kuni
inimesed seisid istepinkidel püsti ja vaatasid
organisatsioonidega. Osaliste arvates kestis
teostuseni võttis aega peaaegu 10 aastat. Tuüle ahjust tulevate suitsutorude. Hiljem ajaüritus umbes kolm tundi. Rahvast oli kokku
lemuseks oli oma aja kohta igati mugav ja
sid need suitsutorud daamide valged kleidid
tulnud väga palju – esimene klassiruum ja
eesrindlik koolimaja ning seltsielu keskus.
tahma täis. Millal küll pääseme sellest võivestibüül olid külalisi täis. Peaministri saaEsimene koolimaja ehitati Lagedile 1871.
matust pugerikust?“
bumisel moodustasid õpilased aurivi ning
aastal. Koolis käivate laste arv aga kasvas
Ehitus läks lahti. Kaasa aitasid sellele ka
peaministri abikaasale kingiti lilli. Kunstnik
pidevalt ja see koolimaja, mis oli sobilik
õpilased. Koolijuhataja kiitis kooli krooniViktor Turp oli maalinud uuest koolimajast
19. sajandi viimasel veerandil, ei vastanud
ka lehekülgedel Voldemar Liibergi, kes oli
maali, mis kingiti Voldemar Pätsile tänutäkindlasti enam 20. sajandi nõuetele. Nii tek6. klassi õpilane ja tõi ehituse vundamendi
heks elektrivalguse toomise eest uude koolikiski vajadus uue koolimaja järele. Lagedi
jaoks raudkive.
majja (siinkohal peab mainima, et aktuse ajal
uue koolimaja esimene projekt valmis 1929.
Lõpuks 1937. aastal toimus pidulik nurgaei olnud veel koolimajas elektrit).
aastal. Projekti autoriks oli ehitustehnik K.
kivi panek koolimajale. Nurgakivisse asetati
Pärast aktust võttis umbes 200 kutsutud
Jõgi. Selle projekti järgi ehitamist siiski ei
tinutatud tsinkplekktoru 13 ajalehe, 10 postkülalist osa pidusöögist, kus pidasid kõnesid
alustatud.
kaardi ja käibel olevate müntidega ning kalkoolideinspektor H. Summer, praost Aunver,
1934. aastal oli kooliehitus jälle päevakorkapaberile kirjutatud aktiga. Toru asetas oma
Tallinna ümbruse tuletõrje divisjoni pealik
ral, kuid siis oli 1929. a projekt juba vanakohale haridusministri abi Voldemar Päts,
Hansen, Lagedi kogukonna esindaja J. Välnenud ja Rae vallavolikogu otsustas toetada
kes pidas päevakohase kõne. Tervitussõnu
jak ja veel kord koolijuhataja Kärner. Koolihoopis August Volbergi projekti. Seljuhataja mäletamist mööda
le järgi oli Lagedi algkooli ette nähtud
järgnes pidusöögile tants,
kaks klassikomplekti ja käsitööklass,
mis kestis varaste hommiriietehoid, õpetajate tuba, õppeköök
kutundideni.
ja klosetid. Koolimaja teisele korruNimetagem siinkohal ka
sele pidid tulema veel õpetajate elukingitusi. Peaminister kinruumid, kohaliku seltsi raamatukogu
kis koolile kaks Ventseli
ja koosolekute ruum. Majja ei olnud
maali kullatud raamides
projekteeritud veevarustust ega elektning Konstantin Pätsi ja
rivalgustust ning vett pidi kool saama
Johan Laidoneri värvilised
väliskaevust. Ruumide valgustamine
pildid. Haridusministri abi
pidi toimuma petrooleumilampidega.
Voldemar Päts jättis kooliHaridus- ja Sotsiaalministeeriule mälestuseks suure kivimi Koolidevalitsus lükkas aga uuegi
mite kasti ja eesti vöökirprojekti tagasi, sest selle järgi oleks
jade mapi. Kunstnik Viktor
ehitus tulnud liiga kallis. RahuloleTurp lubas viis oma maali
August Volbergi projekteeritud Lagedi koolimaja, mis avati
matust põhjustas ka see, et koolimaja
koolile
eksponaatideks
1939. a veebruaris.
plaaniti ehitada puidust ja puudusid
määramata aja peale. Harteenija korter ning idapoolsel klassil
ju maakoolivalitsuselt oli
ventilatsioon. Koolivalitsus arvas, et arvesütlesid ka kohalviibinud asutuste ja seltside
ümbrik rahaga, mille andis üle maavanem
tades Lagedi lähedust Tallinnale ja raudteeesindajad.
K.–R. Ruus. Raha oli mõeldud kooli ümbruühendust, oleks tulekindla ehitusmaterjali
Pärast suurt pidulikkust järgnes argipäev.
se korrastamise ja kaunistamise jaoks.
muretsemine hõlbus ja tulekindlast materEhitaja leidmine oli keeruline ja õnnestus alNiisiis oli koolimaja pidulikult sisse õnjalist hoone ei läheks sugugi kallimaks kui
les teisel korral. Oli muidki muresid. Talv oli
nistatud, kuid ehitustööd ei olnud veel sugupuuehitis.
külm ja tuisune, kui soojemaks läks, tuli jälle
gi lõppenud. Koolimaja siseviimistlustööd
August Volberg tegi järgmise projekti,
uus häda: koolimaja ehitusele oli määratud
jätkusid veel järgmiselgi õppeaastal. 22.
mis sai lõpuks ka koolivalitsuse heakskiiliiga väike ehituslaen ja lastevanemate koosseptembril 1939 koostatud akt ütleb, et hoodu. Lõpuks oli bürokraatia kadalipust välja
olek otsustas esitada haridusministeeriumile
ne kasutamiseks takistusi pole, kuid koolijumurtud. 1936. aasta mais sai Rae vald 8000
märgukirja. Selle tulemuseks oli täiendav
hataja ruumides olid elektrivalgustuse jaoks
krooni laenu, et oleks võimalik Lagedi koo15 000-kroonine rahasüst ning ehitus sai jätarmatuurid üles panemata, raamatukogus ja
limaja ehitusega alustada. Varsti määrati
kuda.
õpilaste köögis olid seinakapid pooleli ja väkindlaks asukoht, kuhu uus koolimaja pidi
1939. aasta alguses toimunud lastevanelistrepi kõrvale oli sõrestik panemata. Täiesti
tulema. Sellest määramisest võtsid osa armate koosolekul kostis nurinaid selle üle,
korrastamata oli veel koolimaja ümbrus.
hitekt August Volberg, Harjumaa arhitekt
miks koolimaja valmimine venib. Vana kooAugust Volbergi peetakse maa-arhitektuuri
Rein Raidna, Harjumaa aianduse nõuandja
limaja olevat äärmiselt külm, ahjud kütteloojaks. Lagedi koolimaja projekteeris ta põE. Lossman, koolijuhataja Eduard Kärner,
ohtlikud ja ahjutorud tilguvad tõrva lastele
hiliselt lähtudes traditsionalismist, kuid lisas
hoolekogu liikmed Jaan Puumeister, Reinkaela. Lapsevanemad otsustasid, et kui 1.
juurde moes olevaid elemente, nagu ümarahold Randmeri, N. Tihanov, õppenõukogu
veebruariks koolimaja valmis ei saa, siis vaken ja väga rõhtne nurgaaken. Igal juhul
liige G. Abel, ehituskomisjoni liige J. Välnasse majja nad ka enam lapsi ei saada. Vasoli Lagedi uus koolihoone avar, varustatud
jak ja Rae vallasekretär M. Kold. Koolimaja
tavasisuline kiri saadeti ka koolidevalitsuseelektri, keskkütte ja veega. Pealegi ei olnud
otsustati ehitada maantee ja jõe vahelisele,
le. Koolidevalitsus manitses lapsevanemaid
hoone sugugi kasutatav ainult koolimajana,
koolile kuuluvale maale. Ehitamise algus veja märkis, et nende süü läbi küll ehitus nii
vaid oli ka oluline seltsitegevuse keskus ja
nis ja see pahandas tolleaegset koolijuhatajat
pikaks ei veninud. Pigem on Lagedi elanikud
kohalike ürituste korraldamise koht.
Eduard Kärnerit, kes kirjutas kooli ajaraasoovinud oma uues koolimajas teha moodmatusse: „Koolimaja kõige suurem klass ähsaid muudatusi.
Sirje Piho,
vardas lõhki minna, sest 55 ruutmeetrile pidi
Eesti Vabariigi aastapäevast kaks päeva
Lagedi Põhikooli ajalooõpetaja
koos laste ja peolistega ära mahtuma 240
hiljem, 26. veebruaril 1939 toimus kooli-
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Vene keele nädal Vaida
Põhikoolis
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Lagedi Põhikoolis tähistati Eesti
Vabariigi ja kooli sünnipäeva

Veebruarikuus tähistas Vaida Põhikool vene keele nädalat. Vahetundides
mängis saalis vene diskomuusika. 7. klass esitas koolikaaslastele vahva
näitemängu “Tare-tareke”. Vene keele tundides toimusid viktoriinid, kus
tuli näidata oma teadmisi Venemaa kohta. Õpetaja Ljudmila Zahhartšuk
tellis kooli traditsioonilisi vene maiustusi - barankasid ja teed. Sööklatädid
said tänusõnad õpilastelt seekord vene keeles. Pärast tunde oli kõigil huvilistel võimalus vaadata vene komöödiafilmi.
Vene keele nädala ühel päeval külastasid 7. ja 8. klass Tallinnas Vene
Draamateatrit. Õpilastele tegi teatris ringkäigu giid, kes on seal töötanud
juba 16 aastat. Õpilastele anti võimalus tutvuda teatri lavataguse eluga,
mis jättis kõigile väga positiivse mulje.
Täname kõiki, kes vene keele nädalat korraldada aitasid.

Slaidi-ettekannet koolimaja ehitusloost vaatas/kuulas publik
suure huviga.

Vene keele nädala raames esitasid õpilased näitemängu tuntud
jutukesest ”Tare-tareke”.

Õppekäikude päev

Vaida kooli 7. klass õppepäeval Tallinna
vanalinnas.

29. jaanuaril oli Vaida Põhikoolis õppekäikude päev. Meie klass külastas Rootsi ja Ingeri
bastione ja jalutas vanalinnas. Enne maa-alustesse käikudesse minemist rääkis giid bastionide avastamisest ja nende ehitamisest. Käikude
pikkus on üle 400 m, osa on vett täis. Maa all
oli niiske ja rõske, aga ikkagi põnev ja huvitav.
Meid kõiki huvitas, kuidas nendes elati ja milleks neid käike kasutati. Soovitame igal juhil
neid bastione külastada.
Marii Rein, Annika Väinsaar,
Aire Almre, Kristel Roots
Vaida Põhikooli 7. kl tüdrukud

Ka sel aastal tähistati Lagedi koolis 23. veebruaril piduliku aktusega
üheskoos nii Eesti Vabariigi kui ka kooli sünnipäeva. Käesoleval aastal
224-aastaseks saava kooli aastapäeva tähistamine just veebruaris on seotud ühe 70 aasta taguse sündmusega, nimelt kooli vana maja avamisega
1939. aasta veebruaris. Tänavuse aktuse üheks olulisemaks osaks oligi
ettekanne 70-aastaseks saanud koolihoone ehitusloost. Seda tehti meeleoluka slaidi-show abil.
Kindlasti pälvis kuulajate tähelepanu see, et kolmanda klassi õpilased
esitasid aktusel enda loodud isamaalisi luuletusi. Nad olid oma väikesed
värssteosed ka ise illustreerinud. Iga lapse esinemise ajal näidati ekraanil
tema luuletust koos joonistusega.
Muidugi ei puudunud isamaalised laulud, mängiti klaverit ja flööti. Aktuse lõpetas väike puhkpilliorkester palaga „Poiste marss”. Ka muusikalisi
etteasteid täiendasid ekraanile kuvatud huvitavad pildid.
Mariina Paesalu

Lagedi koolis oli taas tore sõbrapäev
14. veebruaril tähistatakse
kõikjal üle maailma valentinipäeva. Eestisse jõudis see
traditsioon alles 1980. aastate
lõpus. Alguses tähistati seda
lasteaedades ja koolides. Korraldati sõbrapäevalaatu, kleebiti üksteisele südameid otsaette,
avati postkastid, et saata sõbrale või õpetajale tervitus. Kõike
seda on ka meie koolis sõbrapäeval kaua aega tehtud.
Juba kolmandat aastat järjest oli meil kolmanda korruSõbrapäeva ühispilt.
se saalis avatud sõbrakohvik,
kumad õpetajad. Selleks käisid õpilasesinduse
mida korraldasid meie õpilasesinduse liikmed.
liikmed klassides küsitlusi läbi viimas.
Müügiks olid õpilaste endi valmistatud lihapiMuidugi saadeti sõbraposti kaudu üksteisele
rukad, vahvlid, muffinid, aga ka jäätee, mahlad
tervitusi. Sõpradele läkitati häid soove ka kohja kommid. Eriti meeldisid kohviku külastajatevikus toimuva slaidi-show kaudu.
le Kristeni valmistatud õnneküpsised, millesse
Pärast kuuendat tundi oli kogu koolipere kutolid peidetud head soovid.
sutud ülemisse saali ühispildistamisele. KõikiPeale söögi ja joogi olid müügile pandud veel
del vahetundidel liikus üks õpilasesinduse liige
õhupallid. Neid osteti selleks, et kinkida oma
kaameraga ringi. Ta jäädvustas 2009. aasta sõbsõpradele.
rapäeva meeldejäävamaid hetki.
Päris huvitavana mõjus see, et sõbrapäeval
Kärt Kütt,
riietuti punasesse, roosasse või valgesse.
Lagedi Põhikooli 9.klassi õpilane
Sõbrapäeval uurisime, kes on kõige sõbrali-
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AIANDUSKURSUS
Haljastusteenuste OÜ pakub Teile võimaluse osa võtta
koolitusest, mis aitab ja abistab lihtsate, kuid oluliste näpunäidetega rajada ja hooldada oma koduaeda.
Koolituse viib läbi Maili Leol, Haljastusteenuste OÜ
peaaednik, kes omab kogemust nii rajamise ja hooldamise kui ka projekteerimise alal.
Käsitletavad teemad
• Aia kujundamise põhimõtted
• Aia rajamine (muru, muruvaiba paigaldus, muru hooldusvõtted)
• Istutusalade rajamine (kiviktaimla, terrassaed, turbaaed)
• Aia väetamine
• Kahjurite ja haiguste tõrje
• Puude-põõsaste lõikamine
• Olemasoleva taimmaterjali ärakasutamine (noorenduslõikus, ümberistutamine)
• Uuemate sortide tutvustamine
Hind : 800.- krooni osavõtja kohta
Toimumise aeg: 2. aprillist kuni 23. aprillini igal neljapäeval algusega kell 18.00 Rae Kultuurikeskuses koosolekute
saalis.
Palume registreeruda hiljemalt 27.03.2009
e-posti aadressil info@haljastusteenused.ee
Täiendav info www.haljastusteenused.ee

Muljeid Eduard Vilde muuseumi külastamisest
29. jaanuaril käisin koos klassiga Eduard Vilde muuseumis Kadriorus. Ma polnud varem üldse huvitatud muuseumidest, ei armastanud neis käia. Seekord nõustusin niisugusesse paika minekuga, sest
tahtsin olla koos oma klassikaaslastega.
Minu huvi Vilde muuseumi vastu tekkis juba enne majja sisenemist: tähelepanu äratas hoone arhitektuur.
Kui giid meile jutustas Vildest, köitis mind just kirjaniku noorusaeg. Mind pani naerma see, kuidas Vilde ajas õpetajaid närvi, lugedes
nende ees eesti rahva eepost „Kalevipoeg”. Sain teada, et Eduard Vilde ei lõpetanud keskkooli, sest läks õpetajatega tülli. Mõtlesin selle
juures, et tänapäeval on ilma keskhariduseta raske saada kuulsaks
nagu Vilde.
Huvi pakkus mulle ka Vilde rändamine mööda Euroopat, tema
abiellumised, keeruline olukord pärast 1905. a revolutsiooni, pikaajaline elu välismaal.
Üllatusega sain teada, et see korter, kus praegu asub muuseum,
kingiti Eduard Vildele Eesti Vabariigi valitsuse poolt, seda tähelepanuväärsete kirjanduslike saavutuste eest ja seoses tema 60. sünnipäevaga.
Oli väga huvitav tutvuda Vilde tubade ja köögiga, tema asjadega.
Meeldis Vilde-aegne klaver. Mõtlesin, et oleks lahe panna Vilde kübar pähe ja võtta kätte tema jalutuskepp. Sellest oleks tulnud välja
hea vaatepilt.
Kui giid lõpetas rääkimise, käisin muuseumi veel mitu korda läbi.
Oli väga kodune tunne.
Nägin ja kuulsin Vilde muuseumis rohkesti huvitavat. Püüdsin võimalikult palju giidi jutust üles kirjutada ja meelde jätta, et mäletaksin
teadasaadut ka hiljem. Mu eelarvamus muuseumide suhtes kadus.
Mariam Tkatš,
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane

Lagedi põhikooli üheksandikud Ed. Vilde muuseumi ees.
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Kooli ja klubi koosmäng
Veebruaris 1939 algas õppetöö arhitekt August Wolbergi projekti järgi ehitatud Lagedi
koolimajas. Seega on selles majas lapsi õpetatud juba 70 aastat. Kohalik rahvas on kasutanud
maja ka kooskäimise kohana, kus on toimunud
erinevad ühisüritused. Väljaspool koolimaja
aset leidnud ühisettevõtmistes on aga kooli õpetajatel ja õpilastel olnud samuti oluline osa.
Mõnelegi Lagedi elanikule on uudiseks, et
1944. aastal töötas Lagedi koolimajas kaheksa
kuud Tallinnast evakueeritud Tallinna Linna
Keskhaigla sünnitusosakond. Näiteks on koolimajas sündinud Lagedi rahvale tuttavad inimesed Urve Tasa (Sirelmets) ja Urma Sisask
(Urmet). Viiekümnendate aastate algul tegutses
koolihoones Lagedi rahvamaja. Palju aastaid
näidati hoones ka kinofilme – päeval lastele,
õhtul täiskasvanutele. Seitsmekümnendatel
puhkasid suviti selles majas Baltika töötajate
lapsed. Üheksakümnendate algul korraldati
õpetaja Riina Noore ja allakirjutanu eestvedamisel koolimaja saalis kohalikele elanikele klubiõhtuid.
Lagedi kooli ja 2002. aasta sügisel asutatud kodukandiliikumise ning ratsaspordiklubi
Lagedi Kanged Kargajad (lühendatult Lagedi
kodukandiklubi) koostöö algas juba sama aasta
jaanipäeva ettevalmistamisega. Kooli muusikaõpetajaga sai kokku lepitud, et lapsed esinevad
Lagedi piirkonna jaaniõhtul väikese kontserdiga. Jaanilaupäeval aga kallas vihma nagu oavarrest. Esimese ühisürituse kordamineku pärast
muretsesid lapsed, nende vanemad, õpetajad
ja korraldajad. Peopäeval arutas allakirjutanu,
tollase õhtu peakorraldaja, kooli tollase muusikaõpetaja Kersti Mägiga peaaegu iga tund, mis
teha. Õhtupoolikul leppisime kokku, et lükkame
kontserdi alguse tunni võrra edasi, ehk ilmataat
lõpuks halastab. Siiski alustasid lapsed vihmakeepides, kuid kontserdi edenedes jäi vihma vähemaks ja lõpuks laulsid lapsed päikese välja.
Tunnustust on väärt kooli endine vene keele
õpetaja Eele Sekk, kes mitu aastat valmistas ette
ja korraldas rammumehe- ning ratsavõistluste
lastele mõeldud osa. Paljud mäletavad kooli endist huvijuhti Meelis Sekki kui head võistluste
kommentaatorit ja päeva juhti. Kooli ja kodukandiklubi koostöö hea näide oli 2004. aasta
jaanipäev. Kooli muusikaõpetaja Katrin Gerašt-

Kersti Mägi lastega vihma trotsides. Foto Ain Unt’i erakogu

šenko ei saanud Lagedi jaaniõhtule tulla, õpetas
aga lastele palad selgeks ja klubi liige Kuuno
Kasak pani lapsed rivisse, andis neile hääled
kätte ja juhatas laulmist. Eriti tihe oli koostöö
kooli endise direktori Jüri Järvikuga, kes aitas
kooli ja kodukandiklubi ühisürituste korraldamisele kaasa ja võttis ise aktiivselt klubi tööst
osa. Spordimehena tõmbas ta spordivõistlustel
dressi selga ja oli stopperiga karm, kuid õiglane
kohtunik.
Aastaid oli klubil võimalus kasutada teisaldatava lavana või spordivõistlustel kohtunike
töökohana kooli veoautot GAZ-51, mida klubi juhatuse liige Raivo Kruuk pisut täiendas.
Klubil oli võimalus hoida kooli kuuris rammumehevõistluse atribuutikat, kuid kahjuks põles
2006. aasta kevadel kuur osaliselt maha ja suvel
lammutati allesjäänud osa.
Kool ja klubi korraldavad koos naiste- ja
isadepäeva puhkeõhtuid. Puhkeõhtu kontserdi
põhiesinejad on enamasti ikka õpilased. Lagedi
elanike tunnustuse on teeninud kooli huvijuht

Liisi Vesselov ja muusikaõpetaja Silja Tammeleht. Nemad teevad palju selle nimel, et nii kooli
kui ka kooli ja klubi ühisüritustel saaksid lapsed
pakkuda oma vanematele ning teistele Lagedi
elanikele head esinemist. Kooli endine direktor
ja muusikamees Sven-Allan Sagris nentis möödunudsügisest isadepäevakontserti meenutades:
„Lagedi koolis on praegu üllatavalt palju musikaalseid lapsi. Muusikalise etteaste tase oli
kõrge. Näidend esitati igati hästi, kuigi tekst oli
päris raske. Tekkis mõte, et nii andekate lastega
võiks suvel Pirita jõe ääres vabaõhuetenduse lavastada.” (Rae Sõnumid nr 11, 2008).
Kahtlemata pole eespool mainitud kõiki, kes
oma tegevusega on kaasa aidanud, et Lagedi
piirkonna elanikel ja nende külalistel oleks võimalus kodukandist kaugele minemata aeg-ajalt
oma akusid laadida ja mõnusalt sisustada kasinat vaba aega. Aitäh kõigile, kes on andnud oma
osa selle võimaluse loomisse!
Rein Karm
Lagedi kodukandiklubi

Rae Vallavalitsus kuulutab välja fotokonkursi VALLA FOTO 2009
Konkursitingimused
• Konkursil osalemiseks peab olema Rae valla
kodanik
• Fotode formaat 21 X 29,5 cm (+- 1 cm)
• Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
* loodus
* inimene
* Rae vald
* vaba teema
• Igasse kategooriasse võib üks autor esitada
maksimaalselt 3 fotot

Korraldajal on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud fotosid võistluse tulemuste avalikustamiseks, koostada neist näitusi ja trükiseid, kasutada Rae valla interneti koduleheküljel. Autorile makstakse avaldamistasu juhul, kui trükisega taotletakse kasumit.
Fotod tuua või saata paberkandjal Rae Vallavalitsusse hiljemalt
2009. aasta detsembri lõpuks. Foto juurde lisada kindlasti kategooria,
milles soovitakse osaleda ja autori kontaktandmed. Osavõtja vastutab
enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja et ta on konkursile
saadetud piltide autor.
Võitjad kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel
2010. aasta veebruaris.
HEAD PILDISTAMIST!
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Feng shui loeng

Rae Kultuurikeskuses 30. märtsil
kell 19.00 – 21.30
Feng shui õues
Puude energia ja aia feng shui
Lektorid Siret ja Janno Seeder
Hind: 150.- krooni
Registreerimine: tel. 605 6759 või e-post: kultuur@rae.ee

Hea reisihuviline!
Sel suvel korraldab memme-taadi klubi
neljapäevase bussireisi Leedumaale
19.-22. augustil 2009.

Kolmapäeval 19. augustil kell 8.00 väljasõit Rae Kultuurikeskuse juurest.
Reisil külastame Birini mõisaansamblit Läti-Liivimaal, Slokenbeka maanteemuuseumi, Jaunspilsi keskaegset linnust.
20. augustil tutvume Liepajaga, puhkus Palangas, merevaigumuuseum, õhtul jalutuskäik Klaipeda vanalinnas.
21. augustil veedame päeva Kura säärel - rahvuspark, nn
Leedu Sahaara, kaluri- ja kuurordikülad Joudkrante ja Nida,
meremuuseum, merelõvide ja delfiinide etendus.
22. augustil tutvume kuulsa Ristimäega Šiauliai lähedal ja
Kuramaa hertsogite suveresidentsi nn Baltikumi Versaille’
Rundale lossikompleksi ja -aiaga.
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Rae valla ajalookonverents
Ajalookonverents, mille algatajaks on Ardo Niinre, toimus sel aastal
juba kaheksandat korda. Osalejaid tervitas vallavanem Raivo Uukkivi,
kes oma kõnes tõmbas paralleele tänase ja 30ndate aastate Eesti vahel.
Konverentsil käsitletavad teemad olid nagu varasematelgi aastatel seotud
eelkõige Rae valla ajalooga ning puudutasid enamasti valla hariduselu.
Konverents oli suunatud koolide 9.-12. klasside õpilastele, aga uksed olid
lahti ka kõigile teistele huvilistele.
Esimesed ettekanded olidki õpilastelt endilt. Katrin Leppik Jüri Gümnaasiumist andis ülevaate kooli majandusõppest iseloomulike arvude ja
vilistlaste edulugude kaudu.
Kristel Vello uurimistöö teemaks oli huvialakooli 3. lend. Ettekande illustreerimiseks sai ekraanil näha pilte õpilaste kunstitöödest.
Kristen Aigro Lagedi Põhikooli 9. klassist kõneles väga põhjalikult Lagedi koolihoone, mis sel aastal tähistas oma 70. sünnipäeva, valmimisest.
Juttu oli nii pidulikust nurgakivi panekust kui ka rahulolematutest lapsevanematest, kes protestisid pikale veninud kooliehituse pärast. Siinkohal
meenus nii mõnelegi vallavanema avasõnavõtt.
Koolielust Nõukogude Eestis pajatas valla aukodanik ja ajaloolane Sven
– Allan Sagris. Kes muu sellest ajast üldse paremini rääkida oskakski kui
endine kauaaegne koolidirektor. Näited tolleaegse koolikorra ja tegemiste
kohta tekitasid saalis elevust ja itsitamist.
Igal aastal on olnud ajalookonverentsil ka külalislektor väljastpoolt
meie valda. David Vseviov oma aruteluga pani mõtlema sellisest teemadest nagu infoühiskond ja ajalugu meie ümber. Nii mõnigi kuulaja vaatab
võib-olla pärast tema loengut ümbritsevat hetke hindavamalt – on see ju
ajalugu ja meie ise loome seda.
Ajalooks sai ka selleaastane ajalookonverents. Suur tänu kõigile lektoritele ja nende juhendajatele, suur tänu kõigile kuulajatele!

Hind 3400 EEK sisaldab majutuse koos hommikusöögiga,
tervisekindlustuse, giiditeenuse, Kura sääre ökoloogiamaksu,
sissepääsu Nida rahvusparki, muuseumi ja delfiini-show’le
ning maanteemuuseumi piletite maksumuse.
Ettemaksu 1000 EEK palume tasuta 1. aprilliks, ülejäänud 1. juuliks 2009.
Osavõtust teata telefonil 604 8321 või 5563 2959 (Elvira
Luur) või 604 8386 (Vilma Pless).

Kõik reisihuvilised on oodatud.

Katrin Leppik andis ülevaate Jüri Gümnaasiumi majandusõppest.

Ka sel aastal on jüripäev!
Jüripäeval toimuvad üritused terves vallas.
23. aprillil toimuvad jüripäevajooksud koolides, alevikes ja külades. Valla ühine jüripäeva
jooksuvõistlus leiab aset 24. aprilli õhtul Jüris
Kirikumõisa pargis. Lisaks võistlusele avaneb
võimalus vaadata Eesti parimate trikiratturite
sõitu ja nautida Jüri koolibändi esinemist.
25. aprillil algab päev jüripäevamatkaga Jüri
ümbruse ajaloolistesse paikadesse, nagu Lehmja tammik, Jüri kirik, Rae koolimaja jne. Iga
osaleja saab matkakaardi ja saab vabalt valida
tempo ning matka pikkuse.
Esmakordselt toimub sel aastal seoses jüripäevaga ohutuspäev – 112, mis leiab aset Rae
Kultuurikeskuse tagumises parklas. Huvilistel
avaneb võimalus lähemalt tutvuda Päästeame-

ti, Maanteeameti ja politseinike tööga, osaleda
päästeteemalisel teatevõistlusel, olla pöörlevas
autos jpm. Kultuurikeskuses linastub ohutusteemaline film ning kohapeal müüakse tule
ohutusvahendeid. Eramutes elavatel inimestel
on võimalus kohaloleva korstnapühkijaga konsulteerida ja korstnate puhastamiseks tellimusi
esitada.
Mõlemal väliüritusel nii Jüri Kirikumõisa
pargis kui ka ohutuspäeval pakutakse hulgaliselt
atraktsioone lastele. Kel teguderohkel päeval
kipub kõht tühjaks minema või kurk kuivama,
saab meelepärast müügilettidest soetada.
25. aprillil toimub traditsiooniline auto-orienteerimise võistlus, start antakse kell 14.00 Jüri
Gümnaasiumi ees asuvast parklast .

Rae Spordikeskuses toimub jüripäeval mitmeid spordivõistluseid: veekorvpall, sõpruskohtumine males, küladevaheline mälumäng,
võrkpall jm.
Tegusa päeva finaaliks on Rae Kultuurikeskuses toimuv kontsertetendusega „Meelejahutaja“ lindistus ehk 13 aastat ilma ... „Meelejahutajata“, kus kogu kontsertetenduse läbiviimine
toimub justkui „Meelejahutaja“ lindistus. Esinejateks on tuntud tegijad: Margus Abel, Raimo
Aas, Jaanus Kõrv, Lea Kuldsepp, Karl Aas.
Sõbralikke šarže joonistab soovijatest Hugo
Hiibus. Pärast kontserti mängib tantsuks ansambel MTJ ja hoogu lisavad Rae Kultuurikeskuse
rahvatantsijad.
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Sõbralik tervitus
naabritele
Palju on heietatud sellel teemal, miks me viimastel aastatel just
14. veebruaril oma sõpru tervitame ja kas armastajate kaitsepühaku Valentinuse nimega päeva sobib üldse lasteaedades tähistada.
Ometi on see imporditud traditsioon Eestis väga kiiresti omaks
võetud. Miks ei peaks aga armastuse kaitsepühak lasteaiale oluline olema, sest lapsed ju sünnivad armastusest ning mida väiksem
laps, seda rohkem ta armastust ja kaitset ta vajab. Väikeste laste
sõprus algab kõige siiramatest tunnetest. Lasteaiaealiste sõprussuhete kujunemist ei takista õpitud vaoshoitus ning üksteist mõistvat
koostegutsemist ei takista isegi keelebarjäär.
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MTÜ LAGEDI-JÜRI NOORTEÜHING JA RAE
VALLAVALITSUS KUTSUVAD!

KOOLIVAHEAJAÜRITUSED
JÜRI JA LAGEDI NOORTEKESKUSTES
16. MÄRTS – 20. MÄRTS 2009

LAGEDI NOORTEKESKUSES, JAAMA1
ESMASPÄEVAL, 16. märtsil
„Grupis sõpradeks“ – rääkima tuleb Tegusad Eesti Noored ning viiakse
läbi väike lõbus tegevus. Tehakse erinevaid mänge ja vahvaid ettevõtmisi
ning palju huvitavat, mida viib läbi Tegusatest Eesti Noortest Uku Talmar.
Algus kell 14.00.
Registreerimine: Mailis Štrik, +372 5656 1695, mailis.strik@gmail.com
TEISIPÄEVAL, 17. märtsil
Kunstiteraapia – tutvume erinevate värvide tähendustega ning nende mõjuga meie elule. Joonistame emotsioonipilte ja värvime talve kevadiseks. Algus
kell 14.00. Kaasa võtta pintsel ja oma 1 lemmikvärv (vesi-, guaššvärv).
Registreerimine: Mailis Štrik, +372 5656 1695, mailis.strik@gmail.com
Registreerimistähtaeg: 13.03.2009.
JÜRI NOORTEKESKUSES, ARUKÜLA TEE 9
KOLMAPÄEVAL, 18. märtsil
TÖÖTUBA NOORTELE – Valmistame käevõrusid ja lisaks vääname sõrmuseid. Töötuba juhendab Maris Viires
Registreerimine: Aivo Tammela, +372 5198 5450, aivo.tammela.002@
mail.ee Registreerimistähtaeg: 13.03.2009.
NELJAPÄEVAL, 19. märtsil
TALLINNA KESKLINNA PÄÄSTEKOMANDO KÜLASTUS!
Registreerimine: Anne-Ly Suvi, +372 5 20 0100, anne-ly.suvi@rae.ee
Kohtade arv: 20. Registreerimistähtaeg: 13.03.2009.

Lapsed ühises tantsuringis. Foto: Kairi Vainult.

Jüris lähestikku asuva kolme lasteaia õpetajad otsustasid sellel
aastal samuti kõik tülikad barjäärid ületada ning sõbrapäevaeelsel nädalal korraldada lasteaedadevahelised sõpruskohtumised.
Trotsides küllaltki külma ilma asusime Õie lasteaia 4–5 - aastaste
lastega Taaramäe lasteaia poole teele. Seal ootas meid külla Sireli
rühm, kus sellel päeval olid kohal peaaegu kõik lapsed. Laste kohmetushetk, kus üksteist arglikult silmitseti, kestis vaid viivu, kuid
uudsed ja põnevad mängukeskused meelitasid lähemale astuma ja
peagi mängisid kahe lasteaia lapsed üheskoos. Mänguaeg jäi paraku lühikeseks, sest meid oodati saali muusikatundi. Õie lasteaia
lastel (ja ka saatjatel) oli algul põnev kuulata, milliseid talvelaule
Taaramäel lauldakse, aga lõbusates laulu- ja tantsumängudes olime juba sõbralikult koos. Seejärel viidi meid ringkäigule, sest ka
Taaramäe lasteaed on tänu juurdeehitusele saanud värske ja põneva näo. Nägime vahvaid joonistustöid Pihlakese rühmas; uues,
avaras võimlemisaalis kutsuti meid liikumismängu; kunstiruumis
uurisime fotonäitust Taaramäe lasteaia üritustest ning piilusime sisse uute rühmade ustest. Seekordne sõbralik kokkusaamine polnud
meil tegelikult esmakordne. Taaramäe lapsed käisid Õies ka marti
mängimas ja personal tegi uue naabriga tutvust kadrijooksul.
Uus naaberlasteaed huvitas ka Tõrukese kolleege ning sõprusvisiidile tulid nad koos oma lasteaia kolme-aastastega. Tõrukese
lasteaia laululapsed andsid sügisel Õie lasteaia avamispeol suurepärase kontserdi imearmsa lauluvalikuga. Nüüd on Õie lasteaial
olemas ka omad lauljad ja laulud. Sel ajal, kui muusikaõpetajad
lastega saalis trallisid, jõudsid Tõrukese töötajad Õie lasteaiale
kenasti tiiru peale teha. Esimestel tegevuskuudel tuli uue lasteaia majandusteemade lahendamiseks sageli naabrite Tõrukese ja
Taaramäe kogemustele toetuda ja abi paluda. Tahakski siinkohal
tänada sõbralikke naaberlasteaedasid heade nõuannete ja toredate
visiitide eest!
Õie lasteaia väikesed ja suured

REEDEL, 20. märtsil
KÜLASTAME TELEVISIOONIMAJA - TV 3
LISAKS: RAADIOJAAMAD - POWER HIT RADIO, STAR FM – 15.30!
Registreerimine: Anne-Ly Suvi, +372 520 0100, anne-ly.suvi@rae.ee
Kohtade arv: 20. Registreerimistähtaeg: 13.03.2009.
Lisainfo: www.lagedi-jyrinoorteklubi.ee, www.rae.ee

Matkates vabariigi aastapäevale
23. veebruari õhtul pakkisid kaheksa noort oma seljakotti toidunõud, taskulambi, võileivad, sooja tee, paari kindaid ja sokke ning igaüks võttis kaasa ka ühe
puuhalu. Algas teekond öömatkale, mille alguspunkt oli Laokülas. Saue noortekeskuse eestvedamisel toimus matk juba teist korda nimetuse all “Matkates vabariigi aastapäevale” Laokülast Kloogani. See on ka üks projekt, milles võimalus osaleda kõikidel koostöömemorandumile allakirjutanud omavalitsustel. Jüri
noortekeskuse noored osalesid matkal esimest korda. Kõik, kes osaleda tahtsid,
kogunesid viimasele Tallinn – Paldiski rongile. Nii tuli mitmest peatusest noori
peale ja Laokülast väljus meid juba matkale 72. Kogenud matkajuhi eestvedamisel läks meie teekond kuni mere äärde välja. Pärast mitmetunnist matkamist
sõime sooja hernesuppi ja jõime teed. Pärast väikest pausi lõkke ääres läks meie
teekond edasi mööda mereäärt kuni Kloogani välja. Matk kujunes tõeliseks seikluseks, sest ronida tuli nii puude alt kui ka puude pealt, üle jääpankade, üle libedate kallaste ja läbi suure lume. Oli palju nalja, tutvuti omavahel, räägiti, mängiti
sõnamänge, lobiseti niisama ja aeg möödus kuidagi väga kiiresti. Märkamatult
jõudsime sihtpunkti, kus meile buss vastu tuli, mis otse Tallinna viis. Ning kell
viis hommikul olime me kõik juba kodus teki all soojas. Kindel soov järgmine
aasta seda kõike kaasa teha on noortel juba praegu.
Ilm oli ilus, jääpangad ujusid, loodus puhkas, külm ei hakanud, sõbrad olid
kaasas – üks parimaid öid sellel aastal, nii iseloomustasid noored toimunut.
Anne-Ly Suvi, noorsootöötaja
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Rae Kammerkoori osavõtt XVII segakooride
võistulaulmisest “Tuljak”
14. veebruaril käis Rae
Kammerkoor Tartus Miina
Härma Gümnaasiumis mõõtu
võtmas teiste vabariigi segakooridega.
Võistlusel oli 4 kategooriat;
A, B, C ja D. Meie laulsime C
kategoorias, kuhu kuulus kokku kaheksa segakoori.
Rae Kammerkoor Alice
Pehki juhatamisel esitas kolm
laulu; A. Marguste “See on
Eesti”, C. Kreegi “Ma tulen
hilja” ja U. Sisaski “Mõtelda
on mõnus”.
Esinemine läks väga hästi,
kõik laulud püsisid helistikus
ja publikult teenisime peale
Rae Kammerkoori lauljad on Tuljaku lauluvõistlusel saavutatuga väga rahul. Foto: Veljo Runnel
viimast pala tugeva aplausi.
Auhinnalist kohta me seekohta žürii esimehelt Ants Sootsilt:
Tugevat tööd oli tehtud tekstide omandamikord veel ei saavutanud. Meile anti diplom
“Tänan kõiki koorijuhte, kes vaatamata kiisega. Rohkem on pööratud tähelepanu ka kõlaosavõtu eest just enne III koha esitlemist. Seega
rele laulupeoks ettevalmistamise ajale leidsid
kultuurile.”
oleks justkui ilus arvata, et me jäime neljanaega õpetada lisalugusid.
Tahan tänada meie toetajat Rae valda, kellelt
daks:) Tegelikult vaatamata koori noorele eale
Kohustuslike laulude osas oli latt asetatud
saime toetust bussi rentimisel Tartusse sõitmi- 4 kuud - oleme ise oma kõlaga ja kokkukuuväga kõrgele ja sai nii mõnelegi krõbedaks katseks!
lumisega väga rahul! Saime võistulaulmiselt
sumuseks. Päris 10-sse kahjuks ükski koor “Ma
Innustatult jätkame oma tegevust ja peagi on
juurde meelekindlust ning kogemusi. Tunneme
tulen hilja” lauluga ei küündinud.
tulemas meie kevadised esinemised!
uhkust, et oleme kinnistanud Rae valla Eesti
B-ja C-kategooria kooride vahekord on väga
koorimuusika kaardile.
hägune. Paljudel C-kategooria kooridel võiks
Kersti Peterson / koorivanem
Üldised kommentaarid C-kategooria kooride
olla B-kategooria juba praegu kättesaadav.
Rae Kammerkoor

Vastlapäev
Eesti Vabariigi aastapäevaga ühele päevale
langenud vastlapäev peeti tänavu Jüri spordikeskuse ees asuval suurel mäel. Vastlaliugu oli
laskma kogunenud hulk pisikesi ja suuremaid
lapsi ning nendega koos ka lapsevanemaid,
kes hoogsalt linapikkuse suurendamiseks liugu
lasksid.
Päeva juhtisid Mõmmi ja tõenäoliselt pullivasikas nimega Muu (lehmanahas mehise häälega
tegelane), kes lastele liulaskmise võistluseid
korraldasid ning pikema liu saanuid kommidega premeerisid. Lumised tantsud ja mängud
haarasid kaasa suuremad ja väiksemad vastlapäevalised. Kohapeal pakuti sooja hernesuppi
ja vastlakukleid. Viimaseid jagus kahjuks vaid
kiirematele maiasmokkadele.

Vastlasõitu nautisid nii väikesed kui ka
suured.

Lasteüritus “Talvepildid”
31. jaanuaril toimus lasteüritus “Talvepildid“.
Ürituse eesmärgiks oli tutvustada Rae valla looduskauneid kohti, jahindust, loomastikku ning
teha selle põhjal pildinäitus.
Ettevõtmise käigus külastati Parbo ja Mäe
talu, Vaskjala tamme, Limu hoiuala, metskitsede ja –sigade söödakohti, jahikantsleid, Suursoo
kadakat ja kopratammi Leivajõel. Kohtuti Karla, Vaskjala, Limu ja Suursoo külavanematega
ning kuulati legende kohalikust elust.

Päev lõppes õppeprogrammiga loomastikust
ja taimestikust ning kehakinnituseks pakuti ulukilihast valmistatud rooga. Ilm oli suurepärane
ning kõik jäid rahule.
Ürituse korraldas Jüri Jahimeeste Selts
koostöös Rae Alevikeu ja Külavanemate Koja,
Karla küla ja Rae Huvialakooli kunstiklassiga.
Ettevõtmisest valmisid mitmed joonistused ja
fotod.
Egle-Liis Lõhmus

Ilusast talvepäevast valmisid mitmed joonistused ja fotod. Foto: Evelyn Vällik
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Sõbralik laat Jüri Gümnaasiumis Jüripäeva üritused Jüris
Jüri Gümnaasiumis toimus 13. veebruaril järjekordne sõbralaat. Juba
enne koolipäeva algust olid esimesed müüjad kohal ning peagi täitus kogu
koridor sõbralike kauplejatega. Esimesed neli vahetundi käis koolimajas
vilgas ostmine-müümine. Valmis seatud müügilaudadest tuli peagi puudus
kätte, sest sel aastal oli müüjaid rekordarv, üle 90-ne. Müügil võis näha
omatehtud kaardikesi, kooke, küpsiseid ning peenemat näputööd nõudvat
sõbrapäevale omast pudi-padi. Nii õpetajad kui ka õpilased viisid laadalt
kaasa põnevaid meeneid sõpradele ning kodustele. Mõni laadaline kasutas
võimalust saata ostetud kingitus sõbrale järgmisel päeval toimuva koolisisese sõbrapäeva postkontori teenuseid kasutades. Osa müüjaid olid oma
tegevusse niivõrd pühendunud, et jäid ka pärast koolikella kõlamist siiski
truult oma leti kõrvale ning meelitasid juhuslikult mööduvaid õpetajaid
oma kauni ning maitsva kaubaga. Oli vahelduseks tavalisele koolipäevale
jällegi üks vahva ning meeleolukas hommikupoolik, mis juhatas kenasti
sisse peagi saabuva sõbrapäeva.
Maiu Aadli
Jüri Gümnaasiumi huvijuht

Algas fotokonkurss
„Märka loodust Uuesalus”
IBE Estonia OÜ kuulutas välja fotokonkursi, mille eesmärgiks on tutvustada Rae vallas asuvat Uuesalu läbi taime-, linnuja loomariigi ning looduses esinevate huvitavate olukordade.
Eelkõige oodatakse konkursile asjaarmastajatest piltnikke ning
Uuesalu praeguseid ja tulevasi elanikke, kes soovivad jäädvustada
sealset mitmekesist loodust.
Üldarvestuse 12 parima foto põhjal koostatakse Uuesalu 2010. aasta seinakalender.
Kõikidele vanuseastme võitjatele paneb IBE Estonia OÜ välja auhinnad. Üldarvestuses 12 parimat paremat tööd saavad igaüks rahalise preemia 1000 krooni. Lisaks antakse välja eriauhinnad parima
looma- , linnu ja loodusfoto eest. Samuti jagatakse konkursi jooksul
mitmeid üllatusauhindu.
Võisteldakse kolmes vanuseastmes:
• lapsed kuni 9 aastased k.a;
• noored 10 kuni 18 aastased k.a;
• 19 aastased ja vanemad.
Kõik vanuseastmed osalevad ka üldarvestuses.
Konkurss kestab 10. veebruarist kuni 30. novembrini 2009.
Konkursi tingimused leiab Uuesalu koduleheküljelt
www.uuesalu.ee/index.php/2482
Lisainformatsioon: Merike Teder
IBE Estonia OÜ
Müügi- ja turundusjuht
E-post: merike.teder@ibe-estonia.ee
GSM: 503 7704

23. – 25. aprill 2009
23. aprillil Jüripäevajooks koolides, alevikes ja külades
24. aprillil Jüripäevajooks Jüris Kirikumõisa pargis
Kell 19.00 Avamine, juhendid jooksuks
kell 19.10 Trikiratturite demo (Bert)
kell 19.30 Võistkondade jooks (asutuste, ettevõtete, külade, jt.
võistkonnad) 3 M ja 3 N
kell 20.30 Jüri koolibänd
kell 21.30 Autasustamine
kell 22.00 Päeva lõpp
Batuut lastele.
Toitlustaja (supp, puder, sõõrikud, hamburger, karastusjoogid, kohv, tee)
25. aprillil
kell 10.00 Jüripäevamatk Jüri ümbruse ajaloolistesse paikadesse
algab Rae Kultuurikeskuse eest. Paigad: Lehmja tammik
(A. Maastik), Jüri kirik (T. Ots), Vaskjala veehoidla,
Rae koolimaja (V. Malsroos). Igaüks valib paiga, mille
kohta rohkem infot soovib. Kohtades inimesed, kes paika
tutvustavad.
kell 12.00 112 Rae Kultuurikeskuse tagumises parklas
Ohutuspäev – Päästeamet, Maanteeamet, Politsei,
narkokoerad, lasketiir, ohutusteemaline film, korstnapühkija
(eramute inimesed saadav kokkuleppeid sõlmida),
tuleohutusvahendite müük (Tamrex), atraktsioonid lastele
kell 12.10 Sissejuhatav kontsert (esinevad lapsed- lauluvõistluse ja
talendijahi paremad)
kell 12.30 Tutvustatakse ametite tööd, samal ajal võimalus vaadata Rae
Kultuurikeskuse saalis ohutusteemalist filmi
kell 13.00 Ohutusteemaline teatevõistlus
kell 14.00 Võimalus olla pöörlevas autos, tutvuda teenistusautodega jm.
Ohutusteemaline film kultuurikeskuse saalis
Lastele batuut, elektriautod, karussell. Toitlustamine õues
(supp, puder, sõõrikud, hamburger, karastusjoogid, kohv, tee)
ja Taj Mahali kohvikus
kell 14.00 Autoorienteerumise start Jüri Gümnaasiumi ees olevast
parklast
kell 11.00 Spordivõistlused Rae Spordikeskuses
Võistluste avamine võimlas, alade tutvustus, iluvõimlejate
esinemine, võrkpallivõistlus, veekorvpallivõistlus, male,
mälumäng
kell 19.00 Kontsertetendus „Meelejahutaja“ lindistus ehk 13
aastat ilma ... „Meelejahutajata“ Rae Kultuurikeskuses
Kogu kontsertetendus toimub siis nagu oleks see
„Meelejahutaja“ lindistus. Tegelikult salvestataksegi kontsert
CDle, millele toimub etenduse lõpus oksjon.
Esinejad: Margus Abel, Raimo Aas, Jaanus Kõrv, Lea
Kuldsepp, Karl Aas, šaržimeister Hugo Hiibus ja ansambel
MTJ, lisaks kohalikud taidlejad ja võimuesindajad.
Kava sisu: esitatakse 10 päevakajalist humoreski, sketši,
estraadidialoogi. Nendest valib rahvas parima. Numbrite
vahel esineb ansambel. Sõbralikke sarže soovijatest joonistab
Hugo Hiibus. 10-20 minutit saavad võimaluse üles astuda
kohalikud taidlejad – tantsijad (rahvatantsijad), lauljad,
sõnameistrid jne. Sõna saavad ka kohaliku võimu esindajad.
kell 21.00 Võitjate autasustamine . Õhtu jätkub tantsuga, muusikat teeb
ansambel MTJ.
Tantsu vaheajal Rae Kultuurikeskuse line-tantsijate esinemine
ja koos rahvaga tantsimine.
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Jüri Gümnaasiumi tiim võitis ujumises vilistlasi
terve vahetusega
K

ui vallavanem Raivo Uukkivi vette hüppas, oli Jüri Gümnaasiumi
vabariigi aastapäeva tähistav traditsiooniline teateujumistvõistlus kooli ja vilistlaste tiimi vahel alanud. Seekord ujus
kumbki tiim 28 vahetust, mis sümboolselt tähistab Jüri Gümnaasiumi vanust
sel aastal.
Jüri Gümnaasiumi võistkond oli ühtlaselt
tugev: lisaks vallavanemale ujusid 50-meetrist vahetust alla 40 sekundi veel 23 õpilast ja
kaks õpetajat ning 8.c klassi noormees Martin
Siller koguni alla poole minuti. Esindatud olid
erinevad vanuseklassid alates Robin Aloega esimesest klassist, kes sai ajaks 43,3 ja lõpetades
suure üllatajana Rannes Laasiga 12.a klassist,
kes ilma ujumistreeningul käimata ujus välja tiimi kolmanda aja 31,9. Tüdrukute parima
aja saavutas Merilin Kaadu 12.b klassist ajaga
37,9. Seda, et tegemist polnud mitte lihtsalt ühe
sõpruskohtumisega, vaid väga olulise võistluse-

ga, näitab ka viimases vahetuses Martin Silleri
poolt ujutud uus isiklik rekord 29,3.
Lisaks õpilastele andsid oma panuse ka kehalise kasvatuse õpetajad Siim Palu ja Laura
Kärson.
Erinevalt eelmisest aastast võitis seekord Jüri
Gümnaasiumi tiim kooli vilistlasi peaaegu terve
vahetuse jagu ning oli märgatavalt parem kui
eelmisel aastal samal võistlusel, kus ujuti ainult
27 vahetust.
Vilistlaste tiimi silmapaistvad ujujad olid
Margus Riistop kuueteistkümnendast lennust
ajaga 30,1, seitsmendast lennust Tarvi Meos
30,6 ja Jaanus Kiivit kaheksandast lennust 31,8.
Nende toel saadi hetkeks isegi Jüri Gümnaasiumi tiimist mööda.
Suur tänu kooli vilistlastekogule võistluse
professionaalse korraldamise eest ning jõudu
järgmise aasta võistluse jaoks treenimiseks mõlemale tiimile!
Urmas Põldre, spordijuht

Jüri Gümnaasiumi võistkonna kiireim ujuja 8.b klassi õpilane Martin Siller ootab viimast vahetust siis, kui vilistlased polnud
veel eelmistki alustanud.
Foto: Urmas Põldre

Sõbranädala indiaca hullutas masse
B

rasiiliast pärineva sulgedega palliga mängitava indiacaga tähistas
Jüri Gümnaasium sellel aastal meeleolukalt sõbranädala lõppu. Tegemist on traditsioonilise üritusega, mille puhul on
eesmärgiks mõne vähetuntud spordiala
tutvustamine, kasutades nii õpilaste, vilistlaste kui ka avaliku elu tegelaste abi.
Indiaca on Eestis populaarsust kogumas tänu
selle lihtsatele võrkpallireeglitele ning kergemale pallile, mis sulgede tõttu kauem õhus püsib
ning laseb ka vähema füüsilise ettevalmistusega

mängijatel mängu nautida. Ka Jüris toimunud
mänguga said kõik võistlejad suurepäraselt hakkama, olenemata täielikust eelneva kogemuse
puudumisest.
Selle aasta indiaca-võistluses kohtus Pööraste Hobuste tiim Vanade Karudega. Kummaski
tiimis oli neli õpilast, kaks vilistlast ning üks
avaliku elu tegelane. Kuni viimase hetkeni valmistas põnevust, kes on seekordsed avaliku elu
tegelased, kes tulevad tiime toetama. Rõõm oli
näha nii Nukuteatri näitlejat Tarmo Männardit
kui ka Ska Faktori lauljat Taavi Otsust. Mängu

Nukuteatri näitleja Tarmo Männard ja Ska Faktori laulja Taavi Otsus tõmbavad peakohtuniku, Eesti Indiaca Liidu presidendi Tarmo Kajandi juures loosi, kumma võistkond alustab Jüri Gümnaasiumi sõbranädala indiaca servimisega. Foto: Urmas Põldre

reeglipärasust jälgis ning õpetussõnu jagas Indiaca Liidu president Tarmo Kajandi.
Vanades Karudes mängisid Robert Rivik,
Martti Kajasalu, Karl-Sander Saarik, füüsika
õpetaja Ave Mõtt, kehalise kasvatuse õpetaja
Laura Kärson ja vilistlane Ingrit Pukk ning Ska
Faktori laulja Taavi Otsus. Treeneriks oli Mikk
Raudsepp.
Pöörased Hobused treener Kristiina Välliku
juhendamisel olid Birgit Andrek, Karl Sirak,
Mikk Kajasalu, klassi- ja tantsuõpetuse õpetaja Linda Pihu, kehalise kasvatuse õpetaja Jens
Vendel, vilistlane Kersti Kaldmäe ja Nukuteatri
näitleja Tarmo Männard.
Kokku mängiti kolm geimi, mis kujunesid
tasavägiseks jõukatsumiseks. Mängu vaheajal
hoidis meeleolu üleval ülinaljakas maskottide
võidutantsimine, kus olid esindatud jääkarud,
ufod, koerad, lehmake, Pipi Pikksukk, luukered, ahvid, rebased, jänesed, mesilased ja paljud
teised looma- ja linnuriigi ning fantaasiamaailma esindajad. Lisaks maskottidele esinesid tantsutrupid Aruba ja Ei. Di. Ci.
Meeleolukas võistlus kogus sadu pealtvaatajaid, kes innukalt elasid kaasa nii võistlejatele
kui ka vahepaladele. “Vanad karud oskavad
ka tantsida!”, “Ettevaatust, Vanad Karud võidavad!” ja “Vanad Karud, olge marud!” olid
hüüdlaused, millega tiime tervitati.
Ürituse lõpus loositi kaasaelajate vahel välja kast Premia jäätist, millega toetas võistlust
Tallinna Külmhoone. Ka maskottidele jagatud
jäätis oli Premia oma.
Professionaalse ürituse korraldajaks oli kooli
sporditoimkond Rasmus Onkeli juhtimisel. Nii
võistlejad kui ka kaasaelajad tänavad vahva ürituse eest!
Urmas Põldre, spordijuht
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Spordinädal Jüri
Gümnaasiumis oli
mitmekülgne
V

eebruari kolmas nädal pühendati Jüri Gümnaasiumis spordile. Tegevusi oli mitmeid: ülekooliline suusavõistlus, talispordiviktoriin, talisportlik stiilipäev, gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate vaheline võrkpall ja
talispordijoonistuste näitus. Aga nüüd kõigest järjekorras.
Spordinädal algas algklasside joonistuste näitusega, mille teemaks oli talisport. Kooli
fuajees avatud näitusest osavõtt oli rohke, domineerisid suusatamist ja iluuisutamist kajastavad pildid, kuid nii mõnelgi oli joonistatud jäähokit ja kelgutamist. Näitus innustas
terve kooli õpilasi kogu spordinädala jooksul värskes õhus liikumisele, sportimisele ja
mängimisele.
Teisipäeval toimus kehalise kasvatuse õpetaja Ülle Uuemaa juhendamisel suusavõistlus,
kus osales üle 100 võistleja. Aktiivseim oli osavõtt põhikooli õpilaste hulgas, kes tõesti
nautisid staadionile tehtud kvaliteetsetel radadel võistlemist. Vanuseklasside parimad tüdrukud, kes läbisid kilomeetrisel rajal ühe ringi, olid Ariina Mürkhain 3.b, Kelly Kalm 5.c,
Kelly Vainlo 7.c ja Merilin Niin 11.r klassist. Poistest läbisid kaks ringi parimate tulemustega Henri Roos 4.b, Siim Kiskonen 5.a, Marcus Niin 9.b ja Rasmus Onkel 11.r klassist.

Keidi Nurja, 9. klassist, suusatamist nautimas. Foto: Urmas Põldre

Kolmapäevasel stiilipäeval oli eriliste stiilide asemel esindatud ühtlaselt sportlik ja liigutamisvõimalust pakkuv rõivastus. Seekord jäid nägemata väravavahi varustuses hokimängijad ja iluuisutamise nappide kleitidega tütarlapsed, polnud ka kalipsodes kelgutajaid
ega suusahüppajaid.
Neljapäevasel õpetajate ja õpilaste vahelises võrkpallimängus lõid aktiivselt kaasa nii
õpetajad kui õpilased. Seekord jäid peale kogenenumad, kehalise kasvatuse õpetajad Oliver Papp, Laura Kärson, Jens Vendel, Siim Palu ja Ülle Uuemaa. Tulemus oli 2:0. Õpilaste tiimis osalesid Priit Pästlane, Rasmus Onkel, Kairi Suurekivi, Kristjan Tammearu, Sten
Kruus, Kristel Karu, Liisa Sähka ja Margus Koppel.
Reedesel viktoriinipäeval toimus koguni kaks viktoriini: eraldi seitsmendatele ja kaheksandatele klassidele. Kui seda, kes on Ole Einar Björndalen, teadis enamik võistkondadest,
siis seda, et Eesti esimesed iluuisutamise meistrivõistlused toimusid juba 1915. aastal, ei
teadnud aga keegi. Viktoriini võitjad olid 7.a klassi poisid ja 8.a klassi I võistkond. Vastuste kontrollimise ajal tutvustas kehalise kasvatuse õpetaja Ülle Uuemaa õpilastele video
abil vabaujumise tehnikat ning rääkis Eesti olümpiamedalivõitjatest läbi ajaloo.
Suur autasustamistseremoonia toimub veerandi lõpus, kus õnnitletakse nii suusatamise,
stiilivõistluse kui ka viktoriini võitjaid. Suur tänu kõikidele korraldajatele ja osalejatele,
tänu kellele kujunes veebruari kolmandast nädalast meeldejääv spordinädal.
Urmas Põldre, spordjuht
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Rae vald Eestimaa
korvpallikaardil
alati olemas
V

eebruarikuu viimasel nädalavahetusel toimusid Põlvas Eestimaa XI talimängud, kus
osalesid kõigi maakondade ning 28 linna ja 76
valla võistkonnad. Teekonda Põlvamaale alustas
teiste seas ka Rae valla korvpallimeeskond. Vaatamata pikale sõiduteekonnale ja tuulisele ilmale olid Rae valla esindamise oma südameasjaks
võtnud Kristjan Laurits, Jens Vendel, Tauri Raja,
Rivo Turro, Rivo Aunpu, Urmas Iher, Ken Aunpu,
Madis Sõnajalg, Oliver Tuus ja Tõnis Vahesaar.
Nii alustati teekonda Põlvamaale, kaasas mõtted, kas viimase viie aasta jooksul saadud kolme
hõbe- ning kahe pronksmedali kõrvale õnnestub
saavutada Eestimaa parima korvpallivalla tiitel.
Esimese mänguga pakkus Rae valla korvpallimeeskond Mesikäpa spordihalli kogunenud pealtvaatajatele päeva põnevaima lahingu, mis korraldajate hinnangul ajakavas ette ei olnud nähtud. Nimelt hakkas veidi
värskendamist vajanud mängumootor tööle alles teisel
lisaajal, kus Märjamaa meeskond kolme punktiga üle
mängiti.
Kuivõrd turniiril kasutati lühendatud mänguaega,
omas iga sooritus kaalukat tähendust tulemuse vormistamisel. Päeva teises mängus Ülenurme vastu õnnestus visa hingega Rae valla meeskonnal vastased
tahtejõulise tegutsemisega alistada ning astuda sammuke lähemale alagrupi võitmisele.
Alagrupi võitmisele andsid lisatuge vallavalitsuse
poolt tagatud suurepärased tingimused sportlaste majutamisel ja toitlustamisel. Muinasjutuline ööbimiskoht lumeraskuse all looka vajunud puude vahel koos
õhtuse suitsusaunaga oli puhkamiseks ja lõõgastumiseks loodud ning perenaise poolt valmistatud road olid
justkui parimatest kokaraamatutest maha kirjutatud.
Alagrupi võitmiseks tuli teise turniiripäeva avamängus alistada Ambla. Hommikul kell 9 alanud mängus
näitas Rae valla esindusmeeskond, et korvpalli saab
mängida nii, et kõik platsil viibijad tunnevad mängust
naudingut. 15-punktilise vahega lõpptulemus väljendas, et Rae vald oli jõudnud Eesti nelja parima korvpallivalla hulka!
Kuigi puudusid need, kes oleks julgenud pärast
alagrupimänge arvata Rae valla meeskonnast kui potentsiaalsest turniirivõitjast, alustati poolfinaali mängu
Haljala vastu armutu võitlusega. Pidevalt mõnepunktilist eduseisu hoidnud harjumaalased pidid mängukella
seiskudes tablood vaadates aga tunnistama: taaskord
tuleb turniiri ajakava veidi muuta. Lisaaja viimase
kahe minutiga surusid Haljala mängijad oma tahtmise peale ning pääsesid kulla eest võitlema. Rae valla
esindusele jäi tõdemus, et uus võimalus avaneb aasta
pärast, mil teekond turniiripaika tuleb ette võtta samasuguste mõtetega nagu tänavugi.
Kolmandat korda viimase kuue aasta jooksul tuli
hakata pronksimatšiks valmistuma. Kolmanda koha
võitmine oli vaid lohutuseks poolfinaalis saadud valusa kaotuse eest. Eestimaa 2009. aasta parimaks
korvpallivallaks kuulutati Väike-Maarja vald, kellele
järgnesid Haljala ja Rae vald. Märkimisväärne on, et
kuigi parima korvpallivalla tiitel läks virulastele, on
Rae vald Eesti korvpallikaardil alati olemas.
Tõnis Vahesaar
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TEATED

POLITSEITEATED
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE:
7. veebruaril kella 21.00 ja 23.00 vahel
toimus Lagedil Jaama tänaval asuvas hoones kaklus, kus kannatada said 22-aastane,
17-aastane, 18-aastane ja 19-aastane noormees. Politsei kontrollib asjaolude selgitamiseks 27-aastast Karli, 18-aastast Hantsu
ja 16-aastast tüdrukut.
VARGUSED
6. veebruaril kella 0.30 ajal varastasid kaks
tundmatut meest Rae vallas Jüri alevikus
eraterritooriumilt 4 haagise varuratast. Po-

litsei toimetas kahtlustatavana osakonda
19-aastase Artjomi.
13. veebruaril kella 13.00 ja 17.00 vahel
varastati Rae vallas Peetri külas eramust
kaks sülearvutit ja ehteid. Varaline kahju
u 42 000 krooni.
14. veebruari ööl vastu 15. veebruari kella 15.00 ja 22.30 vahel varastati Rae vallas
Jüri alevikus keldrist tööriistu. Varaline
kahju u 3 500 krooni.
16. veebruaril kella 9.00 ajal teatati politseile, et Rae vallas Jüri alevikus on kontoriruumist varastatud u 3 600 krooni.
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PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
1. veebruaril põles Arukülas
Staadioni tänaval elumaja.
16. veebruaril abistati Jüris Tammiku teel kiirabi.
19. veebruaril kustutati Suur-Sõjamäe tänaval aiamaja.

25. märtsil toimuvad
Jüri Spordihoones
25. märtsil
toimuvad
järjekordsed
Rae

valla

Spordihoones ujumises
lahtised Jüri
meistrivõistlused
järjekordsed

Võisteldakse viies erinevas
vanuseklassis
Rae
valla meeste ja naiste arvestuses.
Ajakava: I-II vanuseklass 14.00; V vanuseklass 17.00
lahtised
ujumises
III-IV
vanuseklassmeistrivõistlused
18.00
Võisteldakse viies
erinevas
vanuseklassis
meeste
ja naiste
arvestuses.
I vanuseklass,
kuni
12-aastased,
sünd
1997
ja hiljem
* 50I vanuseklass,
m vabalt,kuni
* 50
m rinnuli, * 50 m selili
12-aastased, sünd 1997 ja hiljem
II vanuseklass,
sünd 1992 – 1996
50 m rinnuli, * 50 m selili
* 50 m vabalt, * 13-17-aastased,
II vanuseklass,
sünd 1992
- 1996
* 100
m vabalt,13-17-aastased,
* 100 m rinnuli,
100
m selili
* 100 m vabalt, * 100 m rinnuli, 100 m selili
III vanuseklass,
absoluutklass
kuni
39-aastased,
III vanuseklass, absoluutklass kuni 39-aastased, sünd 1970 - sünd
1991 1970 – 1991
* 100
vabalt, **100
m rinnuli,
* 100 m* selili
* 100
mmvabalt,
100
m rinnuli,
100 m selili
vanuseklass, veteranid I kuni 49-aastased, sünd 1960 - 1969
IV IV
vanuseklass,
veteranid I kuni 49-aastased, sünd 1960 – 1969
* 100 m vabalt, * 100 m rinnuli, * 100 m selili
* 100
m vabalt,veteranid
* 100 IIm50-a.
rinnuli,
* 100 m selili
ja vanemad
V vanuseklass,
*50 m vabalt, 50veteranid
m rinnuli, 50IIm50-a.
selili ja vanemad
V vanuseklass,
*50UUDIS!!!
m vabalt, 50 m rinnuli, 50 m selili
Kui võistlused individuaalarvestuses on lõppenud, toimuvad

perekondlikud ujumisvõistlused (50 m + 50 m + 50 m).
UUDIS!!!
Ühe perekonna moodustavad mees, naine ja laps (7-12-a. või 13-17-a.)
Kui võistlused individuaalarvestuses on lõppenud, toimuvad
Täpsed võistlusajad
teatame märtsi Rae
Sõnumites
perekondlikud
ujumisvõistlused
(50m
+ 50m + 50m).
ÜheRegistreeruda
perekonna moodustavad
mees,
naine
ja
laps (7-12-a. või 13-17-a.)
saab kuni 23. märtsini
e-maili teel info@raespordikeskus

või jätta oma andmed
(nimi,
sünniaeg,
ujumisstiil) administraatorite kätte.
Registreeruda
saab
kuni
23. märtsini
e-maili teel info@raespordikeskus
või jätta oma andmed (nimi, sünniaeg, ujumisstiil) administraatorite kätte.

Puitbrikett
aasta ringi
otse tootjalt.
Pakendatult 25-kg kotid,
12-kg kotid ja 1-tonnised Big Bag’id
Info ja tellimine:
GSM 526 0602, Tel 672 5666
info@puitbrikett.ee
www.puitbrikett.ee
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Otsin oma lastele
südamlikku ja rõõmsameelset

hoidjat,
kes hoiaks 3- ja 5-aastast poissi
haiguste ajal.
Elame Jüri lähedal.
Helista 503 3900 Merle
või kirjuta
merle.merleke@mail.ee

- arvutite ja lisade müük
- arvutite hooldus ja kojukutsed
- bürootehnika müük ja hooldus
- tindid, lindid, toonerid
- toonerikassettide täitmine
- kontoritarbed ja koolikaubad

Tel: 6216112 / 6012120

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

Jüri Bürooteenindus OÜ Jüri kauplus
Mõisa tn 10, 75301 Jüri, Tel: 6216112
Mõigu/Peetri teenindus- ja müügisaal
Tartu mnt 171/1, 75312 Peetri, Tel: 6012120

OÜ Majavara Haldus
pakub tööd

uute majade
koristajale
(sise- ja väliskoristus)

Jüris.

Info tel. 5302 2624.
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Valveseadmed sinu koju või kontorisse - www.jbt.ee
LIHTNE VIDEOVALVE KOMPLEKT KODUKASUTAJALE JA VÄIKEFIRMALE
Selle lahenduse südameks on kõvakettaga digitaalne videosalvesti, millel on 4 video- ja
1 audiosisend ning võrguliides, mis võimaldab kaameraid üle interneti jälgida. Digisalvesti
on sobilik enamiku lihtsate valveülesannete täitmiseks ning et tal puudub lärmakas
jahutusventilaator, sobib seetõttu kodus ka vaiksetesse ruumidesse.

LIHTNE VIDEOVALVELAHENDUS
üle interneti vaatamiseks

Välikaamera IR915
infrapuna ledidega

Digisalvesti 4-kanalit
üle interneti juhitav

Kõvaketas
250/320/500/750 GB

Sisekaamera MV324
kuppel, lainurk

Tsentraalne toiteplokk
või eraldi toited 12V

Komplekt sisse: al. 8500.- kr
Komplekt välja: al. 11500.- kr

UPS alates 400VA

Komplektis sisalduvad:
4 kaamerat ja toiteplokid, digitaalne videosalvesti ja kõvaketas
Digitaalse videosalvesti tehnilised andmed:

- MPEG4/MJPEG salvestustehnoloogia
- Salvestuskiirus: 720×576 - 25 k/s CIF: 352×288 - 100 k/s
- Multiplex: võimaldab reaalajas jälgimist , salvestamist , taasesitamist ,arhiveerimist
ja läbi võrgu kasutamist üheaegselt
- Pikk salvestusaeg: näiteks 500GB kõvakettale saab salvestada rohkem kui
170päeva (4kanal i t , CIF Best Quality, 60k/s)
- Arhiveerimine: läbi arvutivõrgu salvestamine ja arhiveerimine
- Kaugelt jälgimine: võimaldab kaugelt jälgida kasutades IE veebilehitsejat või l i
tsenseeritud tarkvara AP.
- Võimaldab läbi võrgu jälgida samaaegselt kuni 5 kasutajal .
- Intelligentne liikumise avastamine: laiendatud seadistamise võimalustega
liikumisdetektor, ajaliselt määratav liikumisdetektoriga salvestamine (4 erinevat
reguleeritavat parameetrit liikumisdetektori tundlikkuse määramiseks)
- Mugav otsimisfunktsioon
- Toetab eelhäire (pre-alarm) salvestamist (8MB)
- Peidetud salvestamine
- Heli salvestamine
- Toetab TCP/ IP, PPPoE, DHCP ja DDNS arvutivõrgu protokolle

Jüri Bürooteenindus
aabitsast arvutini, pastakast printerini: www.jbt.ee

1/3" värviline kuppel-videokaamera FUHO MV/VP-324 (sisse):
- Värviline maatriks 1/3"
- Eraldusvõime on 420 TVL (horisontaalne)
- Minimaalne vajalik valgustus 0,01 Lux
- DSP signaali töötlemisalgoritm
- 3,6 mm fikseeritud objektiiv
- Kolmes suunas reguleeritav suunamismehhanism
- Toide 12V alalisvool

1/3" värviline videokaamera FUHO IR-915A IR-ledidega (välja):

- Kõrge pildi kvaliteet on tänu DSP skeemile
- Eraldusvõime on 420 TVL (horisontaalne)
- 18 sisseehitatud infrapuna dioodi võimaldavad teostada videojälgimist ka pimedas
- Minimaalne vajalik valgustus on 0 Lux
- Sisseehitatud objektiiv 3 või 6 mm fikseeritud diafragmaga ei vaja lisahäälestust
- Kaamera kest on metallist, sobib välistingimustesse
- Toide 12V alalisvool
- Komplekti kuuluvad: kinnitus ja päikesevari

Jüri Bürooteenindus OÜ kauplus
Mõisa tn 10, 75301 Jüri
Tel: 6216112, E-post: pood@jbt.ee

Teenindus- ja müügisaal
Tartu mnt 171/1, 75312 Peetri
Tel: 6012120, E-post: info@jbt.ee
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Soome ja Eesti digitaal-TV (Zoom-TV) 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.
Tellimine ja info tel 510 8742. Kogemustega antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteediline digipilt ja heli.

Tervisepoes (Jüri Kaubanduskeskuses)

müügil Erisani hügieenitooted
tundlikule nahale.
Tootevalikus pesupulbrid, kreemid jne.
Aruküla tee 29, Jüri, Harjumaa, tel. 607 6464
Avatud E-R 9.30-20.00, L-P 10.00-17.00

RAE SÕNUMID • 29

Kodutöötajast spetsialist ja
dokumendihaldur aitab ohjata
Teie ettevõtte püsikulusid,
töötades välja ja seades sisse
nõuetekohase töötervishoiu- ja
tööohutus-, personalitöö- ning
ISO-sarja juhtimissüsteemide
alase korra, hooldades
regulaarselt vajalikku
dokumentatsiooni.
Tel. 609 1524; 5344 4025.
E-post: kirsiaia@smail.ee.
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HALJASTUS- JA
LUMEKORISTUSTÖÖD
(korraline või järelvalvega
haljasalade ning teede
hooldus ja korrashoid
aasta ringi
24h ööpäevas)
email: info@rkmteam.ee
GSM. 5669 2299

KATUSETÖÖD

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

• 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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Rae Sõnumid
Väljaandja:
Trükikoda:
Toimetaja:

Haara Kahvlist!
Pubi Kahvel pakub Sulle ergutava kohvi ja hommikusöögi, teeb
parima lõunapakkumise, katab
soliidse õhtueine.

Happy hour märtsis:
E-R kell 10-11 kõik tooted

– 20%
Nüüd oleme avatud:
E-N 10-19, R 10-22
L 11-22, P 12-18
Kohtume Kahvlis!
Aruküla tee 29, Jüri, Rae vald
tel: 6232 766,
e-post: info@pubikahvel.ee
www.pubikahvel.ee

Rae Vallavalitsuses veebruarikuus
registreeritud sünnid:

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

- Kuivi kaminapuid
40-l võrkkottides
- Kuivi lepahalge
(50 cm) lahtiselt
- Tooreid lepahalge
(30 cm kuni 50 cm)
- Ümmargust puitbriketti
- Puidugraanuleid
(6 mm ja 8 mm)
Helista ja küsi lisa.
Tel. 524 4969

KUULUTUSED
Pakun maniküüri- ja pediküüriteenuseid
kodus, Peetri külas. Tel. 5593 8160.

Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750.Tel. 666 1355, www.kodukliima.ee
Juuksur!
Tule tööle ilusalongi „MuskusLill” Jüris.
Palk 10 000 EEK. Info tel. 513 7898.
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või
garderoobi projekteerimisel. Parimad
hinnad. www.nagusul.ee Tel. 522 1151.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel. 502 9075.
Perefirma müüb kuivatatud küttepuid
lahtiselt või 2 rm konteineris.
Küsige lisainfot tel. 503 8134 Ivar.
Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad,
korstnad, konsultatsioonid.
Hinnad kokkuleppel.
Tel. 5663 3062, crabbar@gmail.com

Rae Vallavalitsuses
veebruarikuus
registreeritud surmad:

Helmi Saadi
Peeter Berg
Hilda Käosaar
Kaljo Mägi
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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Eesti Energia KÕU-internet –
kiirem ja odavam internetiühendus Rae vallas
Igal pool tavaline internet ei levi, aga KÕU-internet on kõikjal.
Meie 103 tugijaama katavad kogu Eesti stabiilse ja kiire
internetiga, sh jõuame nendeni, kelleni kaabli-internet ehk nn
püsiühendus ei ulatu.
Püsiühenduse interneti pakkujad ehitavad oma võrgu sinna, kus
on palju kliente ehk kulud ühe liituja kohta väikesed ja tulud
jällegi suured. Seega ei pruugi jõuda juhtmega internet kunagi
väikestesse kohtadesse Eestimaal.

Kiirus on oluline
Suurtes linnades on KÕU kiirus analoogne teiste sarnaste
teenustega. Linnast väljas on KÕU kiirus (allalaadimise ehk
internetilehtede avamise kiirus) aga oluliselt suurem, kohati kuni
viis korda kiirem. Võtame näiteks Tallinn-Tartu maantee ja seal
on reeglina teiste pakkujate keskmine internetikiirus vahemikus
9-200 Kbit/s. KÕU-ga on aga keskmine kiirus 150 Kbit/s-1
Mbit/s.
Interneti saab kasutada ka liikudes ehk bussis, autos,
rongis jne
Internetiühendus mobiiltelefoni kaudu võib liikumisel 90 km/h
olla katkendlik ning aeglane. Raadiosagedusel leviva KÕU puhul
ei ole vahet, kas kasutatakse seda liikumise peal või kohapeal
olles.

Alternatiiv on juhtmevaba internet, mille pakkujaid on Eestis
palju. Juhtmeta internet on aga juba märgatavalt kallim, sest
tasu võetakse tavaliselt internetist allalaaditud infohulga pealt
– nii palju, kui internetti kasutad, nii palju ka maksad. See teeb
aga interneti kasutamise mõttetult kalliks.

KÕU kiirused:

Eesti Energia KÕU-internet on piiramatu infomahuga juhtmeta
internet ehk “surfa palju tahad ühe kuumakse eest”. Kuutasu
on 298 krooni kuus, olenemata internetis oldud ajast ning
allalaaditud info hulgast.

Hind:

Interneti kasutamiseks on vajalik vastuvõtuseade, mille hinnad
hakkavad olenevalt tüübist alates 1998 kroonist ja neid saab
osta ka soodsa järelmaksuga (kuumakse alates 94 kroonist).
Lihtsus on oluline
KÕU levib raadiosageduslainetega, kusjuures otsenähtavust
tugijaamaga ei ole vaja – ta “murrab läbi kõigist takistustest”.
Sõltumata sellest, kus parasjagu Eestimaal asud, on levi kõikjal
ühesugune.

• Allalaadimiskiirus (interneti lehekülgede avamise kiirus) – kuni
2 Mbit/s,
• Üleslaadimiskiirus (näit e-kirja saatmise kiirus) – kuni 144
Kbit/s.

• KÕU seadmed alates 1998.- kroonist (ostes seadme kohe
välja).
• Võimalus osta ka soodsa järelmaksuga, hinnad alates 94
kroonist kuus.
• Piiramatu kasutusaja ja mahuga KÕU-interneti kasutamise
kuumakse 298 krooni.

Kuidas liituda:
• KÕUga liitumine on tasuta.
• KÕU seade tuuakse tasuta koju kätte.
• Liituda saab helistades 715 0755 (E-R 8.00-16.00) või
kodulehel www.kou.ee.
• Soovides osta KÕU seadme järelmaksuga, tuleb liitumine
vormistada Eesti Energia klienditeenindustes kohapeal.

KÕU-interneti kasutamiseks on vaja vaid ühte seadet. Igaüks
saab ise valida ja leida endale
kõige sobivama.
Nii lihtsalt saabki KÕUga internetti:
Mobiilne seade ühendatakse
arvuti mälupulga pessa ja internet
hakkab tööle mõne hiireklikiga.
See sobib eelkõige liikuvale
inimesele, kes vajab ligipääsu
internetile erinevates Eestimaa
paikades. Seadme saab võtta
kaasa ja kasutada KÕU-internetti,
kus iganes soov on. Töötab ka
liikumise peal, näiteks autos-bussis
sõites.
Koduseade on veidi kogukam,
keskmise raamatu suurune ja
tagab ühenduse näiteks kodus või
kontoris. Koduseade vajab tööks
elektritoidet, see tuleb lihtsalt
ühendada arvutiga ja KÕU-internet
on olemas. Nii lihtne see ongi!

1

KÕU 103 tugijaama katavad kogu Eesti stabiilse
ja kiire internetiga.

2

KÕU murrab läbi
kõigist takistustest.

3

Ühendad arvuti KÕU
seadmega ja ongi kodus
internet!

KÕU kohta saab täpsemalt lugeda veebilehelt www.kou.ee.
KÕU infotelefon 715 0715, klahv 1.

