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Kutsutud külalised Rae vallavalitsusest- kultuurispetsialist Kristi Aru ja
keskkonna järelevalvespetsialist Kadri Raus.
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Valla aastapäeva- Rae vald 150- tähistamise ülevaade koos aruteluga - Kristi Aru
Pakendikonteinerite senine paigutus ja võimalikud muudatused koos aruteluga - Kadri Raus
Rae valla eeskirjad ehitiste kandmiseks ehitusregistrisse - Priit Põldmäe
2016 a. külarahad
Külavanema minut
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Valla aastapäeva- Rae vald 150- tähistamise ülevaade koos aruteluga
Kristi Aru – Eile oli Eesti Vabariigi 98.aastapäev ja meie üritused olid kõik ilusad ja armsadlaulmas oli Patika Külakoor ja tagasiside oli äärmiselt positiivne. Selline formaat- päevasel ajal
sobis väga hästi- inimesed saavad tulla peredega. Mul on valla aastapäevaga seoses tehtud esitlus,
mille saadan teile meilidele laiali (vt protokolli lisa) Valla 150. aastapäeva tähistamiseks on meil
logo ja lipp, mille väljatöötamiseks pöördusime seekord firma poole ning tulemuse esmahinnang on
olnud seni hea. Logo on inspireeritud Rae valda iseloomustavatest kujunditest: loodus, inimeste
kodukoht ja pidev areng. Sõna RAE on logol on kujutatud kolme minimalistliku ikoonina, mis
mille juurde kuulub valla vanust näitav number – 150. Esimene ikoon logol illustreerib päikest ja
kuud ehk siis looduslähedust ja sidet loodusega. Keskmine ikoon väärtustab Rae valda kui väärt
paika, kuhu oma kodu rajada ja juured alla kasvatada. Kolmas ikoon on inspireeritud asjaolust, et
Rae vald on arenenud oluliseks tehnoloogia- ja logistikakeskuseks ning annab meie inimestele

tööalast rakendust ja kaasaegseid elutingimusi. Rae valla aktiivset elustiili ja arengut kujutab logo
keskmesse tekkiv ülespoole suunav noole sümboolika. Juubelilogo on esitatud Rae valla vapi
värvide - kolme erineva värvi (punane, must, hõbedane) – variandina. Rae valla muster, mida
hakkame kasutama dokumentide mustrina, on disainitud inspireerituna Lehmja tammiku
tammedest- Pruudist, Peigmehest ja Peiupoisist. Tamm on tugevuse ja kestvuse sümbol. Tamme
stiliseeritud läbilõike mustriga lisandub mustrimütoloogiasse veel sisukus, struktureeritus,
korrapärasus, koostöö ja kasv.Muster on igast külest pikendatav ehk lõputu, mis omakorda
sümboliseerib järjepidevust, kasvu ja arengut. Vapisümboolika puudumine võimaldab laialdasemat
logo erinevatel esemetel ( särgid, pliiatsid, lipud jpm ).
Maikuus tuleb RS erinumber, mis täielikult pühendatud juubelile.
Ürituste juurde tulles, siis neid saab olema palju, kuid muudetud on KLUNKRI formaati, s.t.
tegemist on tervet päeva läbiva folklooripeoga, mis algab laadaga ja lõpeb õhtul simmaniga. Külad
võiksid tulla ka välja, eelregistreerimisega. Abiks telgid, pingid-lauad, helitehnika, kased ~ 3m,
heinapallid.
Juulis teeb vald välja, s.t. tähistame 25 aastat taasasutamisest- teeme pannkooke ja ühiselt teeme
suurt küpsisetorti. Viimsi-Rae- Jõelähtme ühisprojekti- Restoranide rändfestival LENDKALAraames pakuvad 3 valla parimad toidukohad head ja paremat.
Augustis- Raamist välja: Pilt &Kohv- ülevallaline näituste päev (Vaida palvemaja,Peeter Suure
merekindlus, Kurna kultuuritunnel, aiaplangud, Kuldala majade galerii) Samal ajal Peetris
kohvikute päev. Ürituse heaks võiks TEEME ÄRA raames korrastada paiku.
Oktoobris Rae valla arengupäev, ajalookonverenst ja kulminatsioon toimub 26.11.2016 Jüri
Spordihoone pallihallis, kus toimub vägev juubelipidu, mis saab olema tasuline pidu.
Valla arhitekti silme läbi saavad kaunistatud olema valla keskused: Jüri, Peetri, Lagedi, Vaida.
Tulevad lipud, lillekastid, kus valla värvides õied. Maanteeametiga vajalikud kooskõlastused.
Logot ja lippu võimalik kasutada, kuid kasutustingimused täpsustamisel.
775 aasta tähistamiseks on vallal planeeritud raha (~ 2000 euro ringis) 3 piirkonda: Peetri, Lagedi –
soovib Kõrsikuid, Vaida – aastapäeva üritused toimuvad 02.07.16. Kui on plaanis kifte üritusi, siis
lisatoetusele on lootust, sest reserv on olemas. Ideede ja mõtetega võib otse pöörduda ja suhelda
lisarahastuse suhtes, otsesuhtlus vägagi teretulnud.
PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Pakendikonteinerite senine paigutus ja võimalikud muudatused koos aruteluga
Kadri Raus – Pakendijäätmete kogumise võrgustikku on plaan Rae vallas laiendada, sellest
tingitud oli ka minu pöördumine külavanemate poole meilitsi ja loodan, et kõik on sellele mõelnud.
Jäätmekava raames tehtud küsitlusest selgus, et tahetakse rohkem piirkondadesse konteinereid,
eelkõige tiheasustuspiirkondades. Kui ettepanekuid ei tule, siis paneme oma pilgu läbi. Uued
konteinerid on suurema auguga ja saab pressida suuremaid kotte konteinerisse. Andke teada, kes
tahab vahetada vana konteineri uue (suurema auguga) vastu. Klaaspakendi konteinereid vahetada
ei ole võimalik.
Probleemiks on talvel konteinerile juurdepääs, lahendamata on lumekoristus. Lahendus on võimalik
uue lumelükkamise hankega, sest teoreetiliselt on võimalik hankesse vajadus sisse kirjutada.
Ettepanekud erateede hoolduseks ja konteinerite ümbruse puhakstamiseks koondada kokku.
Soovi võib avaldada ka konteinerite suuruste osas, paigaldame kokkuleppelislt ja vajaduse
põhiliselt. Ühistustel on TVO-lt ( Tootjavastutusorganisatsioon OÜ - http://www.tvo.ee ) võimalik
tasuta tellida pakendikonteiner, tühjendus tasuta, kuid kui on muid jäätmeid pandud, siis tuleb
tasuda.

Tänavu on samuti kevadkoristuseks saada prügikotte ja kindaid, kuid täpsem info tuleb märtsis.
Minu kontaktid- kadri.raus@rae.ee, tel 55511750
PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Rae valla eeskirjad ehitiste kandmiseks ehitusregistrisse
Priit Põldmäe – Uue seadusega (Ehitusseadustik (EhS)-jõustunud 01.07.2015- https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?
leiaKehtiv
Lisa 1Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
Lisa 2Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta)
- muutus eelkõige see, et hoonete, suurusega kuni 20m2 ja kuni 5m kõrgeid, ehitamiseks ei pea
enam valla poole pöörduma. Ei tohi neid ehitada jätkuvalt ehituskeeluvööndisse.Ei pea registrisse
kandma. Ehitusjärelevalvet teostab vallas ehitujärelevalveinspektor Kristi Malm. Ehitusõigus
antakse samamoodi nagu vanasti. 20-60m2 hooned- nagu ennegi- teatisega- 10 tööpäeva jooksul
vald menetleb ja annab üldjuhul tagasiside, kuid kui vastust ka ei ole, võib peale 10 päeva ehitama
hakata, vastus ehitajal. Valmimisel kasutusteatis tuleb võtta. Aegunud ja vanu detailplaneeringuid
võib 10% ulatuses läbi projekttingimuste muutma. Aprillist 2016 hakkavad omanikud ise ehitisi
registrisse kandma, vallal kontrollfunktsioon, kas asi ladusalt toimima hakkab, seda näitab aeg.
Aastaks 2018.a. peavad olema registrisse kantud kõik ehitised- ka ebaseaduslikud, mis on täna
tehtud, mille seaduslikkust vallal tuleb siis menetlema hakata. Dokumentide puudumisel annab
seadus võimaluse tellida spetsialistilt hoonele dokument- audit ehitusele. Küsimuste korral
soovitame kindlasti valda pöörduda. Kui hoonel ühtegi seaduslikku viidet ja varasemalt rajatud, siis
rakendub 500 eurone registrisse kandmise tasu.
Nõukogudeaegsete hoonete puhul trahve ei tehta, kuni alla 1999.a. soovitav registrist üle
kontrollida, andmed pärinevad erinevatest instantsidest- (EHR- https://www.ehr.ee/app/esileht?5 )
Kui hoonet registris ei ole, siis olemasoleva dokumentatsiooniga valda, kuid dokumente ei ole, siis
tuleb tellida audit ehitisele. Maaametil erinevate aastate kohta ortofotod, mille järgi võimalik
tuvastada, millal midagi on tekkinud. Vastutus hoone kvaliteedi ja dokumentide eest lasub
omanikul, visuaalselt ohtlike hoonete puhul on võib valla järelevalve teha ettekirjutisi, rakendada
saktsioone.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
2016a. külarahad
Ardi Mitt Uus külarahade jaotus 2016.a. kohta on tehtud- elanike arv kasvab ja lõppsumma 15000 läks lõhki,
summaks 15500 eurot ja 500 eurot võtame kommunikatsiooni kuludest maha, eelarve 34000 eurot
jääb samaks. Vallaga uue lepe sõlmimisjärgselt loodame 3 osamaksena MTÜ toetussumma meile
laekubki. Küladelt ootame üldkoosolekute protokolle ja aruandeid, mille esitamistähtaeg on juba
möödunud- 31.jaanuar, milles ise kokku leppisime. Juhatus@raekoda.ee on meiliaadress, kuhu
ootame tegevusaruandeid – 2015.a. tehtu kohta ja 2016.a. plaanidest. Olgem hoolsamad, sest see on
raha jagamisel aluseks. Loodame, et järgmiseks korraks on need mured lahendatud.
PÄEVAKORRAPUNKT NR5
Külavanema minut
Ivar Liivamägi-

Kiire ülevaade koolitusreisist, mis toimus jaanuari viimasel nädalavahetusel - 30-31.01.16
Võrumaale. Annan ülevaate õpitu najal- piktogrammidega. Rühmajuht Marianne pani meid bussis
kohe tegutsema ja omavahel suhtlema, tekkis õlgõla tunne. Väike peatus toimus Tartus, käisime
Põlvas kodukohvikus ja Võrus mekkisime väga head koduveini, parim - mustsõstravein. Lõpuks
jõudsime Võru- Kubijale, kus Kati Orav tegi vahva piktogrammi koolituse ja õhtu lõpuks
joonistasid juba kõik.Tuli joonistada kiiresti ja õppida visualiseerima oma juttu. Peale koolitust oli
SPA-programm ja mõnedki külastasid ööklubi. Järgmisel päeval köitis meie meeli MTÜ Võru
Võlu. Tagasiteel bussis jätkasime oma seminari bussis ja koostasime RVAKS-ile CV-d. Positiivset
energiat saime reisist küllaga. Koolituse tegelik sõnum jõudis kohale hiljem, kuid oli seda
väärtuslikum.
Patika - Kaitseliiduga koos sai tehtud matk Mädajärve äärde. Matk oli vahva, kuid matkarada on
„tänulikelt“ matkahuvilistel vatti saanud, aga mitte hoolt. Käisime ära ka Toompeal.
Uuesalu - väike delegatsioon käis Ruhnus Jaan Urvetil külas.
Kurna- toimus väga suur üritus- avati Maxima logistikakeskus, viimane nii suur sündmus külas
toimus 1866.a., mil Kurna mõisas avati suur rehi. Paraku unustati külarahvas, kuid meid võetakse
vastu 23.03.16.a.
Peetris- tulemas on aleviku koosolek. Suurimaks teemaks on kool, Järvekülas saab olema uus kool
ja osad Peetri koolist on oodatud Järvekülla.
Tegelikult on Peetri ja Järveküla koolidesse avaldusi võrdselt laekunud.
Suursoo- toimus suusaväljasõit, osalesime vabariigi aastapäeva tähistamisel, projektid paberil.
Kadaka - valmistume Kadaka küla päevaks, põhirõhk paberitööl
Ülejõe – käivad intensiivsed ettevalmistustööd küladepäeva läbiviimiseks. Küladepäev toimub
paraku samas kohas- Lagedi kiigeplatsil, kus eelmisel aastal, kui läbiviijateks oli Lagedi. Välja on
mõeldud küladele kodused ülesanded- 2 väikest, mis konti ei murra.
Vaidasoo - toimus vastlapäev, mis 06.02.2016,s.t. õigel päeval ja õigel tunnil, sest peale seda läks
ka lumi.Sai hoburakendiga sõita.
Idee- võiks meie väga räämas bussipeatuste ootepaviljonid korda teha ja Jüri kihelkonna
rahvariiete värvidesse värvida, kulu max 200 eurot. Rae vallas on 3 varianti triipu.
Lagedi – eestseisus saab 2.korda kokku ja põhiteemaks- Lagedi 775 ja üritusi on tulemas mitmeid.
Rae - kirgi kütab Järveküla kool, mis on lähedal, kuid ligipääs problemaatiline.
Info
märtsi II poolest suletakse Jüri väike ring, ehitajal tõsised plaanid- novembriks töödega ühele poole
saada.
Vaida kool – eelarve lõhki, ehitus läheb oodatust kallimaks. Jüri Gümnaasium praegusel kujul
riigigümnaasiumina välja ei vea, sest kohti tuleb puudu. Gümnaasiumi osa 500-le õpilasele uue
hoone ehitusena tõenäoline, koht olemas.
Rae koolimajas müügis korter ja esialgsete plaanide järgi peaks vald 2017.a. korteri välja ostma.
Purgimisprobleemidele otsitakse lahendusi, kuid häid variante lauale panna ei ole.
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