
  

              Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                           
                                            Infotund                                     
                                            märts  2016

PROTOKOLL      Nr   13/3

Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                 31.03.2016
Rae Vallavalitsuse keldrituba 

Algus: 18.30    
Lõpp:  20.45

JUHATAJA Ardi  Mitt
PROTOKOLLIJA Herve  Pani
OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 56

Osales 20 külavanemat ja seltsiliiget( nimekiri eraldi lehel protokolli 
lisana)
Kutsutud külaline Põhja prefektuuri Ida- Harju politseijaoskonna Ida-
Harju konstaablijaoskonna Rae valla piirkonnapolitseinik vaneminspektor 
Marten Ingel
  
ootamatu külaline- Harju Jahindusklubi ja Jüri Jahiseltsi esindaja 
Aldo Laid koos kiireloomulise ja mureliku infoga:   
 

1. Meie piirkonda on jõudmas sigade aafrika katk – 
         palve: Kui keegi kusagilt midagi leiab, siis ärge torkima hakake, vaid andke info edasi 

telefonil 1313. http://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2015/plakat-
2015-seakatk.jpg   ;  http://www.vet.agri.ee/static/files/1305.sak.pdf   

         Hetkel on lähim leid 20km kaugusel meist, kahjuks ukse taha katk ei jää, kuid õnneks ei 
ole meil sigade polulatsioon suur.

2. Probleemsem ja sisult rohkem muret tekitav teema jahinduse poolelt on seotud    kehtiva 
Jahiseadusega (JahiS), mille järgi jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva 
jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa väikeulukite küttimiseks oma kinnisasjal jahti 
pidavale maaomanikule või tema määratud isikutele ja siit ka probleem – paljud 
maaomanikud elavad väljapool kogukonda või  on maid hulgaliselt  kokku ostetud firmade 
( soomlaste firma Tornator Eesti OÜ soovib jahilubasid oma kinnistutele, Rae vallas on nad 
rentinud 115ha maad eraldi tükkidena ) poolt, mis sisuliselt tähendab seda, et paarikümne 
aastane töö ülevaate omamiseks meie metsades on põrmustumas, sest me ei tea enam, mis 
meie metsades tegelikult on toimumas ja asi läheb kontrolli alt välja. Keegi ei tea, kes ja 
millal on meil metsades, puuduvad igasugused kontaktid. Leevendust olukorrale näeks 
eritingimuste lisamisel loale,  milleks oleks maaomaniku kohustus oma metsaminekust 
teada anda ja üheks teavitamise võimaluseks oleks info edastamine külavanemale, mida 
saab RVAKS-iga lepetega paika panna. Eesmärk on säilitada oma kodukandi loodus koos 
sealse populatsiooniga.

http://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2015/plakat-2015-seakatk.jpg
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/valjaanded/2015/plakat-2015-seakatk.jpg
http://www.vet.agri.ee/static/files/1305.sak.pdf


PÄEVAKORD :
1. Piirkonnapolitseinik  Marten Ingel -  Tutvustus. Rae valla turvalisus,  avalike ürituste

            korraldamise turvanõuetest ja politseiga kooskõlastamisest
2. Rae valla reovee eeskiri - P.Põldmäe 
3. Rae valla arengukava muudatus
4. RVAKS-i  2016.a.  üldkoosolek
5. Külavanema minut

   PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Piirkonnapolitseinik  Marten Ingel -  Tutvustus. Rae valla turvalisus,  avalike 
ürituste korraldamise turvanõuetest ja politseiga kooskõlastamine

Marten  Ingel –  Rae valla piirkonnapolitseinik olen novembrist 2015.a. ja üksinda piirkonnas. 
Varem olin 5 aastat liikluspolitseis, kus alguses avariipolitseinik ning hiljem avariis vahetuse 
vanem. Tänaseks olen õiget tunnetust kätte saamas piirkonnapolitseiniku tööst. 
Kontaktandmed – mobiil 58650589, telefon kabinetis 6124655 , meilitsi- 
marten.ingel@politsei.ee 
Kiire ülevaade õiguskorrast Rae vallas  ajavahemikul 2013-2015. 
Põhilised kuriteod on liikluskuriteod, kus tooni annavad joobes juhid. Järgnevad varavastased 
kuriteod, rahvatervisevastased kuriteod (narko), isikuvastased jm. Enim on politsei registreerinud 
varavastaseid kuritegusid -173, millest 128 oli varguseid, kus olulisema osa annavad vargused 
sõidukitest ja eluruumidest. Kuriteod alates 200 eurosest kahjust. Väärtegusid ma ei käsitle. 
Isikuvastaseid kuritegusid oli eelmisel aastal registreeritud 46, millest eristub välja kehaline 
väärkohtlemine- inimeste omavahelised tülid, kasvutendetsi näitab lähisuhtevägivald, mis on väga 
valus teema ühiskonnas. Kui vaadata registreeritud kuritegusid 1000 elaniku kohta, siis Rae vallas 
on sooritatud 18,4,  vabariigi keskmine on 24, kõrgeim Tallinna kesklinnas. Harjumaa kekmine on 
17 kuritegu. Valdavalt on kuritegevus suuremates piirkondades- alevikud-Peetri, Jüri, Lagedi. 
Politseid tuleb tegelikult alati teavitada. 
Avalikud üritused: 
Avalik üritus  on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, 
kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. Avalik koosolek 
ehk koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada 
oma meelsust. Politsei eesmärk on avaliku ürituse kooskõlastamise protsessis hinnata võimalikke 
üritusega kaasnevaid ohte avalikule korrale, osavõtjate ja külastajate elule ja tervisele, 
liiklusohutusele ja ümbruskonnas viibivate isikute rahule. Kohalikul omavalitsusel (KOV) on õigus 
oma haldusterritooriumil kehtestada avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, sh kehtestada 
ürituse loa taotlemise ja kooskõlastamise kord. Enamus KOV-e on vastavad eeskirjad kehtestanud, 
ka Rae vald. Rae vallas  on kehtestatud „ Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/424112015037 . Politsei võib sõltuvalt ürituse iseloomust teha 
KOV-ile ettepaneku nõuda korraldajalt täiendavate tingimuste täitmist, nt ürituse varasemat 
lõpetamist, alkoholi müügi keelamist, enamate turvatöötajate rakendamist vms, kuid lõplik 
otsustaja ürituse toimumisele loa (haldusakt) andmisel on KOV. 
Olulisemad nõuded- Korraldajal tuleb tagada osalejate ja pealtvaatajate turvalisus ning 
liiklusseaduse järgimine(parkimine ja jalakäijate turvalisus). Alaealised ei tohi tarvitada üritusel 
alkoholi. Alkoholi müük ja tarvitamine korraldada  ainult 18-aastastele ja vanematele mõeldud alal 
(nn 18+ alal). Alkoholi müügi korral keelatud on  klaastaara (müümine, tarbimine), joogid peaksid 
olema topsidesse välja valatud.  Kui üritus on mõeldud ainult oma külaelanikele, siis avaliku 
üritusega tegemist ei ole, kuid kui külaüritusele võivad tulla kõik huvilised, siis tegemist avaliku 
üritusega. Iga avaliku ürituse korraldamisel tasub kindlasti politseiga ühendust võtta ja läbi räägida, 
iga konkreetse ürituse puhul saab kooskõlastuse saamiseks nõuded läbi arutada. Politsei teeb oma 
riskianalüüsi ja annab kooskõlastuse, kuid konkreetse loa annab KOV.

https://www.riigiteataja.ee/akt/424112015037


                                            PÄEVAKORRAPUNKT NR2

    Rae valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Ardi Mitt – Viimasel ajal on kõiki meid murelikuks teinud purgimisteenuse hinnade tõus, mõnes 
kohas 100% lausa. 
Priit  Põldmäe  –  „Rae valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja“ uuendamine oli algatatud 
varem kui purgimisteema päevakorda tuli. Eeskiri vajas uuenduskuuri, sest vananenud olid mõisted 
ja muutunud  seadusandlus. Volikogus on ühe lugemise juba läbinud, ettepanekuid ei tulnud ja 
tõenäoliselt läheb selliselt kehtestamisele. 
Keskkonnaministeeriumisse oli sellel nädalal kokku kutsutud Tallinna lähivallad ja nende 
veeettevõtjad arutamaks purgimisteemal. Tallinna Vesi, kes Tallinnas korraldab ÜVK-d, muretses 
sellepärast, et  purgimiskohad, mis olid elukeskkondadele lähedal, suleti, sest inimesed ei ole rahul 
eralduva haisuga, sibiautode sõitudega. Tegelike mahtude arvutamisel  jõuti järeledusele, et 
Tallinnale on  piisav täiesti 2  purgimiskohta -  üks Pääskülas ja teine Paljassaares. 
Keskkonnaministeerium andis teada, et Eesti on palju saanud toetusrahasid ja maha pannud 
hulgaliselt torusid ja tuleb leida võimalusi reoveed torude kaudu Tallinnasse suunamiseks, mis 
koormaks kõige vähem linna. Tallinna Vesi andis mõista, et valdadelt, kellel on omad 
purgimiskohad, siis nendelt keeldub vastu võtmast. Hinnatõusu ongi tinginud purgimiskohtade 
sulgemine. 
Tegelikult on olemas Viimsi Veel Muugal purgimiskoht ja Saku vallal on oma purgimiskoht, meil 
on Vaidas, kuid see on väikese võimsusega ja ei vasta kaugeltki meie vajadustele.
Purgimisteenus on eraäri ja vald siin ettekirjutusi teha ei saa, saab korraldada ÜVK-d ja siit 
üleskutse -  võimaluse korral ära liituda-, elanikud võiksid seljad kokku panna ja Elvesoga 
konkreetsete lepetega asi ära teha.   Löögi alla jäävad hajaasustused. Väljapääs oleks valla küladel 
kuulutada välja purgimisteenusele konkurss. Purgimise võiks korraldada analoogselt prügiveoga, 
hetkel seadust ei ole, mis seda lubaks ja vallal puudub õiguslik alus asi ära korraldada.
Lähiajal on plaanis ÜVK arengukava kaasajastamise, löögem aktiivselt kaasa.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

     Rae valla arengukava muudatus 
Ardi Mitt -  Vaatame üle Rae valla arengukava ja külad vaadake, kas ja kuidas olete arengukavas ja 
kas sealt on midagi puudu. Mida võiks  lisada, täiendada ning mis oleksid konkreetsed ettepanekud. 
Juhatus omalt poolt teeb kokkuvõtte. 
Priit Põldmäe – Arengukavaga tegeleb  konsultatsiooniettevõte OÜ Cumulus Consulting ja kokku 
on lepitud, et  27.04.2016 kell 16.00 Peetri koolis toimub esimene infopäev nn arenguseminar, 
kuhu on oodatud kõik, kes soovivad paari tunni vältel üheskoos Rae valla tuleviku üle arutleda. 
Arengukavas võib vaadata, vaadelda ja ümber teha kõike. Plaan on juuliks arengukava valmis saada 
ja augustis volikogule esitada kehtestamiseks. Hetkel on käimas ka valla soojamajanduse 
arengukava tegemine ja kellel huvi kaasa rääkida, siis võimalus on olemas. Kahjuks ei lähe siia alla 
eramajad oma väikese soojatarbimise tõttu. Üldisel peetakse silmas alevikke, kus kortermajad, 
ridaelamud, ettevõtted. 

                                          PÄEVAKORRAPUNKT NR4 

   RVAKS-i 2016 .a. üldkoosolek
Ardi Mitt – Võtame kokku aasta 2015 ja saame kokku üldkoosoleku pidamiseks aprillikuu 
viimasel neljapäeval- 28.04.16 kell 18.30, mis tähendab, et  infotunni asemel toimub RVAKS-i 
üldkoosolek esialgselt on toimumiskohaks Rae koolimaja Vaskjala külas Ussiaugu teel. 
Palume kõigil kohale tulla, otsustusvõime sõltub kohalolekust. Liikmel võib olla  üks volitus. 
Lisaks majandusaasta aruande arutelule, toimub uue juhatuse valimine, sest 3 aastat on möödas ja 



juhatuse  volitused lõppemas. Hetkel on juhatus 5-liikmeline ja arvame, et sellise arvuga võiks 
juhatus jätkata. Juhatuse liikmekanditaate huupi pakkuma ei hakka, vaid lühiselgitusega, miks  just 
see inimene kandidaadiks on sobiv. Kandidaadiks nimetatu  annab kohapeal seejärel nõusoleku või 
mittenõusoleku ning pakkub välja ala, millega juhatuses tegeleks. 

           
                                            PÄEVAKORRAPUNKT NR5

   Külavanema minut

Tähelepanu!  Liikmemaksude jaoks on kindel kontonumber – EE872200221055443200, mis on 
kodulehel üleval http://www.raekoda.ee/selts/liikmele/ . Valele kontole kantud liikmemaks ei 
kajastu automaatselt liikemmaksuna.

Ülejõe- Värske info küladepäeva kohta- toimub 06.08.2016 Lagedi kiigeplatsil kella 15.00-21.00-
ni, peale seda nn afterparty.
Kodutööd- võistlustöid hindavad külade esindajad ise, Ülejõe ei sekku.
2 tööd:
1. „Lauake, kata end!“ - iga küla katab väikese lauakese Eesti võtmes- nagu eestlastele kombeks – 
söök ja jook eestipäraselt
2. Loominguline Oskar Lutsu raamatu „Kevade“ ainetel, kuid mis juhtus peale lõppu 
(„Lilled..Heinamaa...Päikesepaiste..“ Ta hüppab kähku vankrile ja sõidab kodu poole, ilma et ta  
enam kordagi Teele poole vaataks. „Ruttu, Mart, kodu! Vaata, misuke ilus ilm!“ „Vaata, kus 
ometi! Ütleb teele mossis näoga.) ehk  siis teeme raamatu  1-2minutit pikemaks (repliigid, 
näitemäng)
 
775.a. aastapäeva üritused Vaida piirkonnas toimuvad 02.07.2016
22.aprillil toimub Vaidas jüriööjooks

Seli- käisid kuuris majapidamises vargad, pererahvas oli paar päeva ära ja tõenäoliselt passiti peale.
Veskitaguse – Peeter Lorents - annan külaplatsi jaoks oma valdusest maatüki.
Pildiküla- toimuvad suured ehitustööd, kahjuks on mõned veokid ka meie tänavatele sõitma 
sattunud. Mure on vana asulakoha pärast, ega seda kogemata ehitus ära ei neela.
Rae - töös on vana tammitee puhastamine võsast ja teha mõnusaks jalutusteeks.
 
775.a. aastapäeva üritused  Lagedi  piirkonnas toimuvad 04.-05.06.2016

  /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

    
     Ardi Mitt                                  Herve Pani
     Juhataja Protokollija
     
    
 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
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