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Loo kultuurikeskuse
kvartett  HELI-NELI
Rootsis rahvusvahelisel
rahvakunsti festivalil
13.- 21. juulil esines  HELI-NELI  Ahto Nurga  juhtimisel Lää-
nemeremaade ja Põhjamaade rahvakunsti festivalil  Karlsham-
nis, esindades Eestit. Festival toimus 33. korda ja sellel osalesid
tippkollektiivid ka mujalt Euroopast: Itaaliast, Prantsusmaalt,
Belgiast, Saksamaalt, Austriast. Nende maade kuulsad orkestrid
esitasid Karlshamni raekoja platsi hiigellaval fantastilisi
öökontserte, meeletu rahvamass kaasa elamas. 

Festivalil toimus ka 2-päevane Balti Laulu konkurss, kus
astusid üles põhiliselt noored lauljad (Eestist ei olnud kahjuks
kedagi). Päeval esinesid paljud kollektiivid soolokavadega
vanalinnas, kus toimusid ka käsitöömeistrite näitus-müügid,
töötasid karussellid, sõitsid lasterongid ja toimusid muud mee-
lelahutuslikud üritused. Päeval võtsime osa hiigelrongkäigust.
Rongkäik on sel festivalil eriline, seal marsivad kõik festivalist
osavõtjad läbi vanalinna keerukate tänavate, esitavad oma
muusikat ja peatribüüni ees lühikese tippkava tohutule kuula-
jaskonnale ja linnavalitsusele. Kõike seda filmis Rootsi televi-
sioon ja kajastasid ajalehed ning  festivalireportaažid suurtel
tänavaekraanidel. Ajalehtedes olid meie esinemistest head
arvustused ja pildid.

HELI-NELI andis 30 kraadise kuumusega ja rahvariietes 12
täispikka soolokontserti. Kõik läks väga hästi ja suure eduga.
Kui iga kontserdi ajal karjuti “Braavo, Estonia!” ja ägedad
aplausid norisid lisapalu, siis tiivustas see küll  musitseerima.
HELI-NELI on Rootsimaal  tuntud, meil on omad fännid ja
rohkesti väliseestlasi tuleb meid alati tervitama ja kontserdilt
kontserdile saatma. Igal kontserdil oli uus kava. Meil oli illust-
reerimiseks kaasas ka kolm Tallinna  tantsupaari. Et kava oleks
mitmekesisem, laulsime instrumentaalpalade vahele rohkesti
häid eesti  rahvalaule. Peale selle andsime kontserte ka paaris
vanadekodus, (mis meie kodumaise hooldekoduga võrreldes on
täielik luksus), mitmel pool külarahvale, kämpingus  ja mitmes
Lõuna-Rootsi linnas. Meil oli au esineda ühel põneval rahvus-
likul üritusel – “Vikatipäeva” heinaniitmisel, kus nägime Root-
si rahvuslikke mänge talurahva esituses, mitmeid huvitavaid
võistlusi, pakuti  head ja paremat. Toimus kohtumine rootsi rah-
vakunstiansambliga, kus vastastikku õpetati ja õpiti rahvatantse
ja rahvamuusikat, vaadati brakeprogrammi ja tutvuti rootsi-
maise huvitegevusega. HELI-NELI tegi selleks reisiks valmis-
tudes palju tööd, palju proove. Meiega oldi väga rahul ja meid
oodatakse järgmisel aastal jälle Rootsimaale. Sõidukulud kand-
sime ise – ei olnud meil  kahjuks sponsoreid. Kohapealsed
sõidud ja toitlustamine toimus  kutsuja kulul. Igal juhul on meie
jaoks  paljude riikide rahvakunsti nägemine sügavalt rikastav ja
suur au on esindada meie väikest Eestit mujal maailmas, olla
vastutav ning anda endast parim.                                   

VIRVE LÄÄNE

Saab õppida järgmisi erialapille:
VIIUL õp. Virve  Lääne
AKORDION, RAHVAPILLID õp. Ahto  Nurk 
PLOKKFLÖÖT, FLÖÖT õp. Aleksandra Vaher
KLASSIKALINE  KITARR,
KROMAATILINE KANNEL õp. Ella Maidre
KONTRABASS                     õp. August Sarrap
KLAVER                               õp. Tiina Muddi

õp. Aleksandra Vaher
Loo koolis õpetavad veel klaverit ja süntesaatorit õpetajad Leili ja
Aare Värte.
Lisaks pillidele:
SOLFEDZO, MUUSIKATEOORIA, RÜTMIKA
JA MUUSIKA AJALUGU õp. Virve Lääne
ORKESTER “LOOPILL” Virve Lääne ja Ahto Nurk

Kõik pilliõpilased õpivad ka orkestris koosmängu, esinevad
kontsertidel, osalevad rahvamuusika õppepäevadel Tallinnas. Eri-
alaeksamid on II ja IV kvartali lõpus.

UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT Loo Kultuurikeskuse saalis
(Saha 13) on  1. septembril kell  18.00. Tulla koos lapsevanemaga.
Eelregistreerida tel. 055 632222,  V. Lääne 

Laps peab esitama ühe lemmiklaulu (1 salm), tehakse
muusikalised katsed, toimub vestlus erialaõpetajaga.

On olemas viiul, akordion, kontrabass, klaver, rütmipillid, neid
saab tunnis kasutada. Hea, kui peres on pill olemas. On võimalik
osta kasutatud pille, konsulteerides õpetajaga.

Õppetöö toimub Laste Muusikakooli programmi alusel profes-
sionaalse suunitlusega või üldarendavalt vastavalt võimetele. Pilli-
tunnid on loomingulised ja väga sõbralikus õhkkonnas. Õpetajad on
kõik erialalise kõrgharidusega ja tegutsevad professionaalid.

Vastavalt andekusele ja töökusele on õpilasel võimalik edaspidi
õppida teistes Eesti muusikakoolides ja omandada professionaalse
muusiku elukutse. Õppemaksust räägime kohapeal.

Kõik viiuli ja akordioniõpilased tulevad esimesse erialatundi 1.
sept. kell 17. oo Loo Kultuurikeskusse, teiste  pillilastega võetakse
telefoniühendus.

Lp. lapsevanemad! Kui Te soovite, et Teie laps areneks loovaks
ja mitmekülgseks, õpiks üldhariduskoolis edukamalt, kujuneks
heaks suhtlejaks  ning  hingelt-vaimult  rikkaks isiksuseks – pange
ta pilli õppima. Aastate pärast on näha ilus tulemus –  tunnustatud
interpreet või väga hea muusikaelu tundja.

Ilusat suve jätku! Ootame tublisid pillilapsi! 
Tervitavad kõik pilliõpetajad. 

P. S. JÄLGIGE  MEIE PILLILASTELE MÕELDUD REK-
LAAMTEATEID LOO KAUBAMAJA, LOO KOOLI JA LOO
KULTUURIKESKUSE TEADETETAHVLILT.

KAteater

Mats    Traat    
“Harala    elulood“

Kihelkonnapäeval, 
16. august kell 13:00

Jõelähtme kirikus 

Epitaafid valinud ja tervikuks seadnud Jaan  Urvet
Helitaustad  -  Elke  Unt

Esitavad
Kristiina Ojuland (välisministeerium), Maret Maripuu
(Tallinna Linnavolikogu),Taimi Saarma (Jõelähtme

Vallavalitsus), Tõnu Oja  (Eesti Draamateater), 
Arvi Mägi ( Ugala), Jana Wolke, Allan Kress, Andres
Liivak, Pirge Sildmaa (A.H.Tammsaare nim. Teater),

Kristjan Kuntu, Ester Kuntu, Maret Oomer, Krista
Urvet, Vladas Radvilavicius,  Katrin Kirsipuu

(KAteater)

Sügavalt mõtlema panev ja hinge minev
käsitlus eestlaste ajaloost viimase saja

aasta lõikes läbi inimeste elude.

Pilet 25 krooni
Piletitulud annetatakse Kiikla lastekodu rajamiseks

JÕELÄHTME
KIHELKONNAPÄEV

toimub 16. augustil  

Üritused rahvamaja õuel:
Alates kella 12 on avatud käsitöönäitus 

rahvamaja fuajees;
Lastele on 14.00 - 16.00 batuut, põnevad

mängud;
Kell 14.30 algab küladevaheline võrkpalli-

võistlus;
Kell 15.00 “Tervise tund” saalis
Kell 18.00 SIMMAN

Jõelähtme kiriku juures: 
Näitus “Harjumaa kirikud” kiriku võlvide peal
Kell 13.00 “Harala elulood”, pilet 25.- Kiikla

lastekodu rajamiseks
Kell 18.00 Tallinna Keelpillikvarteti kontsert 

XI Rapla kirikumuusika festivali raames. 
Mozart ja Debussy; pilet 30.-/15.-

Pühapäeval, 17. augustil kl. 11 kihelkonna-
päeva jumalateenistus, laulab Loo Kammerkoor
pärast seda piknik kirikaias. Kaasa võiks võtta
ande ühisele lauale.

Loo laste PILLIÕPE alustab tööd 1. septembril 

XIII  ÜLERIIGILINE   
RAHVAMUUSIKAPIDU  
PÕLVAS  INTSIKURMUS
Kõik Eestimaa rahvamuusikud ootasid Vabariigi tähtsamat rahva-
muusikapidu, mis toimus 28. – 29. juunil.

“On möödunud kaks aastat viimasest üleriigilisest rahva-
muusikapeost. Taas tulid sajad rahvamuusikud igast Eestimaa nur-
gast Põlvasse kokku , et oma pidu pidada. Tänane XIII
kokkusaamine on eriline, sest möödub 25 aastat esimesest üleriigi-
lisest peost , mis peeti 24. –25. juunil 1978 Ida – Virumaal Toilas ja
millest võttis osa üle 500 pillimängija.

Teine pidu toimus 1980. a. Haapsalus ja kolmas 1982. a. Põlvas.
Rahvamuusikapeod toimuvad Eestimaa erinevates paikades ja jälle
jõuti Põlvasse. Peo traditsioonide juurde kuulub esimesel päeval
rahvapillimängijate võistumängimine ja kollektiivide soolokontser-
did. Teisel päeval toimub suur rahvamuusikakontsert, kus peale pil-
limängijate esinevad ka rahvatantsijad ning väliskollektiivid – see-
kord kandleansambel TEIKSMA Lätist, Karjala–Soome rah-
valaulikud ja Joensuu linna kreeka rahvatantsuansambel PEGA-
SOS ning kreeka rahvamuusikaansambel FEGARI Soomest.

Üleriigilised peod on mõjunud innustavalt rahvapillimängu har-
rastajatele. Rõõmustab noorte üha kasvav huvi rahvamuusika vastu.
Suur tänu rahvamuusikutele, kes on aidanud oma muusikat läbi
aegade ehedana hoida. 

Head mängulusti teile, tublid pillimängijad!
Edu ja indu teile, kollektiivide juhid!
Kerget jalga teile, head rahvatantsijad!

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi nimel tänan Põlva Maa-
valitsust, Põlva kultuuri- ja huvikeskust ning kõiki põlvalasi abi ja
koostöö eest peo ettevalmistamisel ja läbiviimisel!…” – nii kirjutas
peo üldjuht Ahto Nurk rahvamuusikapeo kavalehel.

Pidu algas juba eelmisel kevad-suvel, kui peo dirigendid panid
paika repertuaari. Sügisest said kollektiivid noodid. Kuid kahjuks
jäid nii mitmedki Peo eelteated ja kirjad lebama maakondade kul-
tuuriosakondade lauasahtlisse, mis on otsene takistamine Eesti
rahvuskultuuri ühe ülitähtsa lõigu teostumisel. Pidage meeles arm-
sad sõbrad, et “ ilma pillita ei tantsi ega laula mitte üks mats”! –
ütleb vanarahva tarkus.

Kevadel, aprillis, toimusid üle-eestilised eelvoorud Tallinnas,
Ida-Virumaal ja Tartus. Kuulati vabariigi rahvamuusikakollektiive
ning dirigendid tegid päevapikkuseid koondorkestri proove, et pidu
hästi välja tuleks. 

2002. a. oktoobris käis rahvamuusika juhatus Põlva kultuuri-
osakonnas peoplaane pidamas. Algasid kollektiivide registreerimi-
sed, aktiivsed harjutused proovides – õpiti repertuaari, konsulteeriti
heliloojatega, toimusid rahvamuusikapäevad maakondades. 

Kohe peale jaani, 25. juunil 2003, saabusid Joensuust kreeka
rahvatantsuansambel Pegasos Mervi Puolanne juhtimisel ja kreeka
rahvamuusikaansambel Fegari Sirje Piipponeni juhtimisel. Kvartett
Heli-Neli Ahto Nurga juhtimisel võttis külalised sadamas vastu ja
saatis edasi Pärnusse ning Kihnu saarele paaripäevasele ekskur-
sioonile. 

(Järg lk. 2.)
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Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme 29. juuli 2003. a. nr 55

Jõelähtme Vallavolikogu 25. juuni 1998. a. otsuse nr 123
muutmine

Seoses Jõesuu küla Rannaveski maaüksuse detailpla-
neeringus ja sõlmitud ostu-müügi lepingutes kajastuvate pin-
dade ühtlustamisega, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B: 

Täiendada Jõelähtme Vallavolikogu 25. juuni 1998. a.
otsust nr 123 punktiga 3 ja sõnastada see järgnevalt: 
“3. Lugeda detailplaneeringu põhilahenduseks joonis 3 va-
riant nr 2.”

26. augusti 1999. a. otsusega nr 196 25. juuni 1998. a.
otsusele nr 123 lisatud punkti nr 2 sõnastus jääb muutmata.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Tiit Kollo 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme  29. juuli 2003. a. nr 54

Jõelähtme valla Loo aleviku Saha tee 21 A maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine

Võttes aluseks Planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) para-
grahv 24 lõike 3 ja Jõelähtme valla ehitusmääruse (KO 2003,
104, 1933) paragrahv 3 lõike 3, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B: 

Kehtestada Loo aleviku Saha tee 21A maaüksuse detailpla-
neering vastavalt arhitektuuribüroo Hpp OÜ poolt koostatud
tööle nr P –6/03. Detailplaneeringu eesmärk on elamuehi-
tuskruntide planeerimine, planeeritud on 2,5 ha. 

Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehi-
tamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 25. juulil 2003. a.
sõlmitud lepingule nr 10. 

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7 Tallinn) ühe kuu jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest. 

Otsus jõustub planeeringu tellijale teatavakstegemisest. 

Tiit Kollo 
Volikogu esimees

Jõelähtme  Vallavolikogu

O T S U S
Jõelähtme  29. juuli 2003. a. nr 56

AS-i Talter kaeveloa taotlus

Lähtudes maaosakonna juhataja Ülo Laanemets’a ettekan-
dest, milles ta tutvustas 19.06.2003. a. Ametlikes Teadaan-
netes ilmunud AS Talter kaeveloa taotlust, valla kirja
Keskkonnaministeeriumile 01.07.2003. a. nr 1-10/27 ja
arvestades asjaoludega, et 

- vastavalt kehtivale Jõelähtme valla üldpla-
neeringule on kaeveloa taotluses märgitud maa-ala
kasutuse sihtotstarbeks maatulundusmaa; 
- nimetatud maa osas on sõlmitud põllumajandusliku
maa ajutise kasutamise leping AS-ga Aatmaa; 
- 10.03.2003. a. esitas Maa-amet taotluse Jõelähtme
valla Nehatu külas asuva Harjutusväljaku maaük-
suse (suurus 12,71 ha) jätmiseks riigi omandisse
seoses vajadusega jätta see riigi maareservi.
17.03.2003. a. võttis vallavalitsus vastu korralduse
nr 318, millega nõustus Maa-ameti taotlusega. Har-
jutusväljaku maaüksuse kasutamisest golfiväljakuna
on huvitatud AS International Baltic Golfmarina 

ja võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82,
489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58,
362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99,
579; 2003, 1, 1; 4, 22) paragrahv 3 punkti 1 ja paragrahv 6
lõike 1, Jõelähtme Vallavolikogu 
O T S U S T A B: 

Toetada 01.07.2003. a. Keskkonnaministeeriumile  esitatud
volikogu esimehe ja vallavanema allkirjaga kinnitatud
Jõelähtme valla seisukohta AS-le Talter kaeveloa mitteväljas-
tamise osas.

Vaidlustada kaevandamisloa väljaandmine AS-le Talter. 

Käesolevat ostust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemi-
sest. 

Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Käesoleva otsuse juurde kuuluvad lisadena:
AS Talter kaeveloa taotlus.  
Jõelähtme valla kiri Keskkonnaministeeriumile nr 1-10/27. 
Maa ajutise kasutamise leping AS-ga Aatmaa. 
Maa-ameti kiri nr. 6-4/1038 ja taotlus 6-4/987. 
Valla teade Eesti Päevalehele. 
Vallavalitsuse korraldus nr 318, 17.03.2003. a.
Vaba maa taotluse juurde kuuluv asendiplaan.

Tiit Kollo 
Volikogu esimees

Jõelähtme vallavalitsus kutsub valla elanikke ja kõiki teisi valla elust huvitatud inimesi 

RAHVAKOOSOLEKULE 
Arutlusele tulev teema on koostamisel olev valla arengukava. Rahvakoosolekud toimuvad:

Kostivere, Parasmäe, Vandjala, Loo küla, Võerdla - 
Kostivere mõisas, 13. augustil kell 18.00;

Jägala-Joa, Koogi, Ruu, Manniva, Jõesuu, Jõelähtme, Rebala, Kostiranna, Ülgase, Jägala -
Jõelähtme Rahvamajas, 19. augustil kell 18.00;

Loo, Maardu, Saha, Liivamäe, Iru, Nehatu - Loo koolimajas, 27. augustil kell 18.00; 
Kaberneeme, Haapse, Kullamäe - 

Kaberneeme Raamatukogus, 28.augustil kell 18.00; 

Haljava, Sambu, Aruaru - Haljava mõisahoones, 
3. septembril kell 18.00; 

Lisainformatsioon telefonil 05266058

XIII ÜLERIIGILINE  RAHVAMUUSIKAPIDU  
PÕLVAS  INTSIKURMUS

(Algus lk. 1.)
27. juuni õhtul õpetas Joensuu kreeka rahvakunstiansambel

eesti huvilistele kreeka rahvatantse ja rahvamuusikat. Osavõtjaid
oli väga palju. Vilmsi 55 saal oli puupüsti rahvast täis ja õppus oli
kreekalikult kuum, põnev ja kasulik kõigile. Paljud tantsujuhid
jõudsid ka tantse üles kirjutada. Pärast võõrustasid eesti rahva-
muusikud külalisi rikkaliku õhtusöögiga.

28. juuni varahommikul sõitis mitu bussitäit pillimehi ja küla-
lisi Põlvasse. Algamas oli Eesti rahvamuusika Tähtsündmus – XIII
Üleriigiline Rahvamuusikapidu.

Kõik, kes suurpeole tulid, ütlesid, et XIII pidu oli VÄGA HEA!
Kõik, mis tehti, õnnestus 200 %, vaatamata rohketele takistustele
ja üleelamistele: meie dirigendi E. Loit ´i raamat “Ma ise ilutegija”
ei ilmunud peo ajaks, kuna trükikoda ei täitnud tellimust varem
kokkulepitud kuupäevaks; Tallinna kollektiivide veoks tellitud
buss tegi eelõhtul avarii – mõne tunniga uut saada oli raske, jne.)

28. juunil toimus Põlva Kultuurikeskuse saalis võistu-
mängimine kandlel, viiulil, akordionil, lõõtsal, plokkflöödil,
parmupillil, moldpillil, hiiu kandlel, torupillil. Mängiti ka oma-
kombineeritud varvastega mängitaval klahvpillil ja kolmekae-
lalisel kitarril, mis tekitas saalis naerukihinaid. Iga mängija pidi
esitama kaks eriilmelist rahvamuusikapala, mida asjatundlik zürii
– Margus Veenre, Ahto Nurk, Els Roode, Ants Johanson ja Tarmo
Kivisilla – hindas. Rõõmustas see, et osa võttis palju noori, kes
õpivad muusikakoolides ning mängivad rahvamuusika-
kollektiivides. Esitati põnevat repertuaari. Kaasakiskuvalt
mängisid ansamblikoosseisud.

Kella 17–19 toimus tantsusaalis Kreeka rahvatantsude ja rahva-
muusika õpetamine paljudele huvilistele.

Kella kaheksast õhtul toimusid Põlvamaa erinevates paikades
kollektiivide soolokontserdid. Läti kanneldajad esinesid Värskas;
Kukulind, Käopojad, kohalikud rahvamuusikakollektiivid Verio-
ral; Viiuldajad, Pillipiigad, Haapsalu Pille Räpinas; Pegasos ja
Fegari, kvartett Heli-Neli, Ants ja Liisu, Karjala-Soome rah-
valaulikud esinesid Põlva linnas. Kõikjal võeti esinejaid hästi
vastu. Ilm oli ilus, rahvast kuulamas hästi palju.

29. juuni hommikul käisid ägedad peaproovid Intsikurmu laval
– tantsiti, mängiti, parandati, ühtlustati. Suure, piduliku ja hästiku-
jundatud rongkäiguga algas hiigelpidu. Ligi viissada pillimeest (s.
o. seitse suurt sümfooniaorkestrit) korraga mängis Intsikurmu
vastvalminud laululaval. See oli ilus nagu loodusnähtus! Kõlasid
eesti heliloojate pilliviisid: E. Loit´i “Tervitus”, H. Mähari “Rah-
vamuusikud”, “Põlva labajalg”, “Tere, suvi”, “Polka – valss”,
“Ämma reilender”; H. Vaabeli – “Kägärä”, “Linnapoisi polka”,
“Vastse-Kuuste polka”; U. Naissoo “Tantsuviis”; J. Zeigeri “Haan-
ja polka”; E. Toivi “Kingatants ja Saajamarss; U.Veenre “Viksi-
Jaani valts”, “Tädiranna reinlender”; V. Lääne “Pulmaviisid Lääne-
maalt”; A. Nurga “Lustilugu” ja paljud eesti rahvaviisid. Juhatasid
Uno Veenre, Els Roode, Heldur Vaabel, Ahto Nurk, Virve Lääne,
Ella Maidre. Eesti viiulikoori hoogsaid lugusid juhatas Juta
Helilaid, Põlvamaa koondorkestrit Margus Veenre, Põlvamaa nais-
sega- ja memmede rahvatantsurühmade esinemised lavastas Maido
Saar. Tantsijad olid parimad ning kaunistasid meie pidu oma pul-
matantsudega. Esinesid ka võistumängimise võitjad: kanneldajad
Laura Lindpere, Anna-Liisa Eller, Osvald Pähno; viiuldajad Kadri
Ilves, Karoliina Kreintaal, Sandra Nurmsalu ja Virve Lääne;
plokkflöödil Jüri Medvedjev; Kirmase Trio, akordionisolist 7. a.
Kristjan-Robert Rebane – noorim pillimees, kes võistumängimisel
oma vanuse kohta väljendusrikkalt esines; ja duo Epp Karro akor-
dionil ning Heino Tartes lõõtspillil. 

Kandleansambel TEIKSMA esitas huvitavad läti lood koos
lauluga ja mängis kaasa ka paljud eesti koondorkestri palad. Rah-
valaulik Johanna Koukkunen ja akordionivirtuoos Lasse Eronen
esitasid üliemotsionaalselt ja väljendusrikkalt Karjala– Soome rah-
valaule. Joensuu linna kreeka rahvamuusikaansambel FEGARI,
kütkestas eesti publikut erilise eksootilise ja keerdkäigulise kreeka
rahvamuusikaga, kus iga lugu oli ise variatsiooni, rütmika, värvide
ja mänguga, üllatades virtuoosliku mängutehnikaga. Rah-
vatantsurühm PEGASOS valdas täiuslikult Kreeka erinevate
maakondade rahvatantse, esinedes väljendusrikkalt ja kaasakisku-
valt. See oli midagi väga erilist ning põnevat meie rahva-
muusikapeol.

Austamistseremoonial tänas ERRS –i aseesimees ja peo üldjuht
Ahto Nurk kõiki kollektiivijuhte tänukirjaga ning andis Eesti Rah-
vatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kõrgeima autasu, ERRS-i aumär-
gi üle meie rahvamuusika orkestrite üldjuhtidele Uno Veenrele ja
Els Roodele, kes on aastakümneid olnud meie teenekad dirigendid,
õpetajad ja rahvamuusika seadjad. Dirigendid ja lugude seadjad
Heldur Vaabel ja Erich Loit said aumärgi kätte juba 25. mail, nende
75. juubelit tähistaval kontserdil. Ahto Nurgale anti üle kultuuri-
ministri poolt allakirjutatud tänukiri Eesti kultuurielu loova aren-
damise ja hoidmise eest ning kõigi kolmeteistkümne üleriigilise
rahvamuusikapeo organiseerimise ja juhtimise eest. Pidu lõppes
traditsiooniliselt Ahto Nurga “Lustilooga”.

Rahvamuusikud on väga tänulikud, et Valdo Rebane filmis
kõiki kahe päeva üritusi, kontserte, kreeka tantsuõpetust ja rahva-
muusikapeo suurt kontserti. Me teame ka, et Valdo oskab valida
häid kaadreid ja kokku monteerida huvitava kompositsiooni. XIII
Üleriigilise Rahvamuusikapeo mõlema päeva filme saab kiiresti
tellida, kui helistad 056459359 – Valdo; 055632222 – Virve või
6015477 – Ahto . 

Aitäh Põlva tublidele ja väga suurte kogemustega kultuuritöö-
tajatele Rein ja Sirje Villile ning noorele Martin Medarile, kes
viimasel hetkel õla alla panid ning abistasid kogu peo läbiviimist!
Aitäh kõigile pillimeestele üle Eesti, Põlvamaa rahvatantsijatele ja
väliskülalistele! Aitäh meie auväärsetele dirigentidele! Aitäh
ERRS-ile ja Eesti Kultuurkapitalile rahalise toetuse eest! Aitäh
kõigile, kes aitasid! Jõudu ja kaunist loometööd Teile! Tugevat ter-
vist ja kustumatut inspiratsiooni!

VIRVE LÄÄNE

V O L I K O G U

v



J Õ E L Ä H T M E  V A L L A  L E H T N R .  7 9A U G U S T 2 0 0 3

I Peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Ehitusmääruse eesmärk ja reguleerimisala

(1) Jõelähtme valla ehitusmääruse (edaspidi mää-
ruse) eesmärk on planeerimisseaduse ja ehitus-
seaduse rakendamiseks Jõelähtme valla siseste
ülesannete jaotuse ja tähtaegade määramine
planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel,
samuti kohalikke olusid arvestades valla või selle
osade planeerimise ja ehitamise üldiste põhimõ-
tete ja reeglite seadmine. 
(2) Määrus reguleerib Jõelähtme Vallavolikogu
(edaspidi vallavolikogu), Jõelähtme Vallavalit-
suse (edaspidi vallavalitsus) ja teiste isikute vahe-
lisi suhteid planeeringute koostamisel, ehituslikul
projekteerimisel, ehitamisel ja ehitiste kasu-
tamisel ning ehitusjärelevalve korraldamisel.

§ 2. Mõisted

(1) Jõelähtme valla ehitusmääruses kasutatakse
mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) Osakond on Jõelähtme valla arhitektuuri- ja
ehitusosakond;
2) Vastav ajaleht on maakondlik ajaleht „Harju-
maa“ ning valla leht “Jõelähtme”, milles vald
avaldab oma ametlikke teateid;
3) Jõelähtme veebileht on valla ametlik interneti
võrgulehekülg; 
4) Olulise ruumilise mõjuga objekt on objekt, mil-
lest tingitud transpordivood, saasteainete hulk,
külastajate hulk ja tooraine või tööjõu vajadus
muutuvad objekti kavandatavas asukohas senise-
ga võrreldes oluliselt ning mille mõju ulatub suu-
rele territooriumile;
5) Teemaplaneering on üldplaneeringu täpsusta-
miseks ja täiendamiseks koostatud planeering,
mille teemad on määratud vastavalt planeerimis-
seaduse paragrahv 8 lõikele 3; 
6) Krunt on ehitamiseks kavandatud maaüksus;
7) Kinnine hoonestusviis on selline hoonestami-
ne, kus hoone ulatub vahetult mõlema naaber-
krundi piirini;
8) Lahtine hoonestusviis on selline hoonestamine,
kus hoone ja naaberkruntide vahele jääb vaba
ruum;
9) Üksikelamu on kuni kahe korteriga ühel
krundil paiknev elamu;
10) Kaksikelamu moodustavad kaks teineteise
külge, nende kruntide piirile ehitatud üksikela-
mut;
11) Ridaelamu moodustavad kolm või enam
üksteise külge kinnisel hoonestusviisil ehitatud
üksikelamut;
12) Korterelamu on kolme või enama korteriga
elamu;
13) Kuja on ehitiste väikseim lubatud vahekau-
gus;
14) Kõrvalhoone on krundile juhtfunktsiooni and-
vat hoonet teenindav abihoone;
15) Miljööväärtusega hoonestusala on planee-
ringus määratletud maa-ala, mille terviklik miljöö
kuulub säilitamisele oma ajalooliselt väljakujune-
nud külastruktuuri, haljastuse, hoonestusviisi,
ühtse ja omanäolise arhitektuuri või muu avaliku
huvi tõttu;
16) Tihedus on krundile ehitatava brutopinna suhe
krundi pindalasse;
17) Krundi hoonestusala on krundi osa, kuhu võib
rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid; 
18) Hoone kõrgus on hoonet ümbritseva keskmise
maapinna ja hoone katuseharja või parapeti kõr-
guste vahe; 
19) Kaitse alla võetud maa-alad on looduskaitse-
alad, riigikaitselised alad, muinsuskaitsealad,
nende kaitsevööndid, kinnismälestised ja nende
kaitsevööndid;
20) Muinsuskaitse all olevad üksikobjektid on
hooned ja rajatised, mis tervikuna või osaliselt on

tunnistatud mälestisteks, arheoloogia-, arhitektuu-
ri-, ajaloo- või kunstimälestisteks s.h. on kinnis-
mälestised, kalmed, kultuskivid, hiied ja asulako-
had;
21) Vastuväide on mingi planeeringulahendusega
mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et
planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse
nõudeid;
22) Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühen-
datud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud ter-
viklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatis-
teks; 
23) Ehitusõigus on detailplaneeringuga määratav
tingimuste kogum, millega määratletakse krundi
kasutamise sihtostarve, hoonete suurim lubatud
arv krundil, hoonete lubatud suurim ehitusalune
pindala ja hoonete lubatud suurim kõrgus ning
korruselisus.
24) Asutus Rebala on Jõelähtme valla allasutus
Rebala muinsuskaitseala valitsemiseks.

II Peatükk

1) ÜLESANNETE JAOTUS 
PLANEERIMIS-JA EHITUS-
VALDKONNA KORRALDA-
MISEL JÕELÄHTME VALLAS

§ 3. Vallavolikogu pädevus

Vallavolikogu pädevusse kuulub: 
1)   valla ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja
kehtetuks tunnistamine;
2) üldplaneeringu algatamine, lähteülesande kin-
nitamine, vastuvõtmine, avaliku väljapaneku väl-
jakuulutamine ja kehtestamine;
3) detailplaneeringu kehtestamine  ja detailpla-
neeringu kehtetuks tunnistamine.
4) teemaplaneeringu algatamine, lähteülesande
kinnitamine, vastuvõtmine, avaliku väljapaneku
väljakuulutamine ja kehtestamine.
5) detailplaneeringute algatamine, kui algatatav
detailplaneering võib minna vastuollu kehtestatud
üldplaneeringuga;
6) detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine,
kui algatatav detailplaneering võib minna vastuol-
lu kehtestatud üldplaneeringuga;

§ 4. Vallavalitsuse pädevus

Vallavalitsuse pädevuses on: 
1) detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine v.a. käesoleva määruse paragrahvi 3
lõikes 6 sätestatud juhtudel;
2) detailplaneeringu vastuvõtmine 
3) ehitusjärelevalve korraldamine.
4) projekteerimistingimuste väljastamine
5) ehituslubade väljastamine
6) ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmine
7) kasutuslubade väljastamine
8) lepingu sõlmimine detailplaneeringu koosta-
misest huvitatud isikuga vastavalt paragrahvi 14
lõikele 9
9) lepingu sõlmimine detailplaneeringu taotlejaga
vastavalt paragrahvi 19    lõikele 1;

§ 5. Jõelähtme Vallavalitsuse Arhitektuuri- ja
ehitusosakonna pädevus

(1) Jõelähtme Vallavalitsuse Arhitektuuri- ja ehi-
tusosakonna (edaspidi osakond) pädevusse maa-
alade planeerimisel kuulub:
1) üldplaneeringu, teemaplaneeringu, ehitus-
määruse ja detailplaneeringu koostamise korral-
damine;
2) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailpla-
neeringute lähteülesannete koostamine ning
kooskõlastamine;
3) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailpla-
neeringu koostamise käigus tekkivate pla-
neeringuvaidluste lahendamise korraldamine; 

4) avalikkuse informeerimise korraldamine üld-
planeeringu, teemaplaneeringu ja detailplanee-
ringu algatamisest ja kehtestamisest;
5) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku korraldamine;
6) üldplaneeringu, teemaplaneeringu ja detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste
alusel planeeringus vajalike paranduste ja täien-
duste tegemise otsustamine;
7) detailplaneeringule illustreerivate jooniste või
makettide lisamise nõude esitamine; 
8)  kehtestatud üldplaneeringu, teemaplaneeringu
ja detailplaneeringute arhiveerimise ja kättesaa-
davuse korraldamine;
9) projekteerimistingimuste koostamine planee-
rimisseaduse paragrahv 9 lõikes 10 sätestatud juh-
tudel.
(2)  Osakonna pädevusse projekteerimisel kuulub:
1) projekteerimistingimuste koostamine;
2) ehitiste arhitektuursete ja arhitektuur-ehituslike
tingimuste koostamine;
3) ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide
nõuetele vastavuse kontrollimise korraldamine;
4) ehitusprojektide nõuetele vastavuse ekspertiisi
vajaduse määramine;
5) projekteerimistingimuste avalikustamine.
(3)  Osakonna pädevusse ehitamise alal kuulub:
1)  ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku menetlemine;
2)  ehitustööde registreerimine;

3) ehitise kasutusloa menetlemine;
4) Riiklikule ehitusregistrile andmete esitamine;
5) dokumentatsiooni säilitamine.
(4) Osakonna pädevusse ehitusjärelevalve alal
kuulub:
1)  ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine;
2) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks
ekspertiisi tegemise korraldamine;
3) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise
korraldamine;
4) ettekirjutuste tegemine;

III Peatükk

MILJÖÖVÄÄRTUSEGA
HOONESTUSALADE KAITSE
JA KASUTUSTINGIMUSTE
MÄÄRAMISE PÕHIMÕTTED
JA KORD

§ 6. Miljööväärtusega hoonestusalade teema-
planeeringud

(1)Vald koostab üldplaneeringu täpsustamiseks ja
täiendamiseks  miljööväärtusega hoonestusalasid
käsitlevaid teemaplaneeringuid.
(2) Miljööväärtusega hoonestusalade teemapla-
neeringu koostamisel määratletakse:
1) planeeringulised, ehituslikud ja muud kvalita-
tiivsed kriteeriumid;
2) piiritletud kvalitatiivsete kriteeriumide alusel
tsoonid, millede teedevõrk, haljastus, hoonestus-
viis ja ehitised  moodustavad tervikliku kaitseala;
3) määratletud säilitamist tagavad kaitse- ja  kasu-
tustingimused, millest tuleb lähtuda planeeringute
ja  ehitusprojektide koostamisel;
4) määratletud planeeringulised ja perspektiivse
arengu  kriteeriumid, mis määravad selle ala täht-
suse;
5) määratakse ehitusreeglid, liiklusskeemid, par-
kimise ja haljastamise põhimõtted, millest tuleb
lähtuda detailplaneeringute ja ehitusprojektide
koostamisel.

IV Peatükk
MAA-ALADE PLANEERIMINE

§ 7. Üldplaneering

(1) Jõelähtme vallas koostatakse üldplaneeringud

valla või valla osade kohta. 
(2) Valla üldplaneeringu aluseks on kehtestatud
maakonnaplaneering, valla osade planeeringute
aluseks on valla üldplaneering. 
(3) Üldplaneeringuid võib koostada lisaks lõikes 1
sätestatule:
1) huvitatud kohalike omavalitsuste vahelisel
kokkuleppel vallaga ja vallaga piirnevate valdade
territooriumite või nende osade kohta;
2) üldplaneeringut täpsustava ja täiendava teema-
planeeringuna vastavalt käesoleva paragrahvi
lõike 4 eesmärkidele. 
(4)  Üldplaneeringu eesmärgid on:
1) valla ruumilise arengu põhimõtete kujun-
damine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda või-
vate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste
mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõ-
jude hindamine ning selle alusel säästva ja tasa-
kaalustatud ruumilise arengu tingimuste sead-
mine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehi-
tustingimuste määramine;
4) miljööväärtusega hoonestusalade, väärtuslike
põllumaade, maastike ja looduskoosluste määra-
mine ning nende  kaitse- ja kasutustingimuste
seadmine;
5) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingi-
muste seadmine;
6) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennu-
väljade asukoha ning liikluskorralduse üldiste
põhimõtete määramine;
7) vajadusel eraõigusliku isiku maal asuva tee
avalikult kasutatavaks teeks määramine
teeseadusega sätestatud korras;
8) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnora-
jatiste asukoha määramine;
9) puhke- ja virgestusalade määramine;
10) ranna ja kalda ulatuse ning ehituskeeluvööndi
täpsustamine ranna ja kalda kaitse seaduses sätes-
tatud korras;
11) vajadusel ettepanekute tegemine kaitse alla
võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi
täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
12) vajadusel ettepanekute tegemine maa-alade ja
üksikobjektide kaitse alla võtmiseks;
13) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine
ja vajadusel riigikaitselise otstarbega maa-alade
määramine ning maakonnaplaneeringus antud
riigikaitselise otstarbega maa-alade piiride täpsus-
tamine;
14) ettepanekute tegemine vallakeskkonna
kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise
kaudu;
15) muudest seadustest ja teistest õigusaktidest
tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste kajas-
tamine planeeringus.
(5) Üldplaneering võib põhjendatud vajaduse kor-
ral sisaldada kehtestatud maakonnaplaneeringu
muutmise ettepanekuid.
(6) Üldplaneeringu koostamine on kohustuslik
olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku
tegemisel. Olulise ruumilise mõjuga objekti üld-
planeeringuga planeeritava maa-ala suuruse
määrab Harju maavanem valla ettepanekul ja
keskkonnaministriga kooskõlastatult.
(7) Üldplaneeringuga määratakse vallaeelarvest
finantseeritavate detailplaneeringute koostamise
vajadus ja koostamise järjestus, samuti määra-
takse muud majanduslikud võimalused üldpla-
neeringu elluviimiseks.
(8) Vald koostab üldplaneeringu täpsustamiseks ja
täiendamiseks teemaplaneeringuid, millega mää-
ratakse miljööväärtusega hoonestusalade, väärtus-
like maastikualade ja looduskoosluste kaitse-  ja
kasutustingimused. 
(9) Kehtestatud üldplaneering  või/ja teemapla-
neering on aluseks detailplaneeringute koost-
amisele detailplaneeringute koostamise kohus-
tusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja
projekteerimistingimustele väljaspool detailpla-
neeringu koostamise kohustusega alasid.

V O L I K O G U
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§ 8.  Üldplaneeringu algatamine ja koostamise
korraldamine

(1) Igaüks võib teha üldplaneeringu koostamise
algatamise ettepaneku, esitades selle osakonnale.
Üldplaneeringute koostamise vajaduse ja järjes-
tuse määrab kindlaks vallavalitsus osakonna
ettepanekul.
(2) Vallavalitsus informeerib avalikkust kavatse-
tavatest üldplaneeringutest ajalehe ja Jõelähtme
veebilehe kaudu vähemalt üks kord aastas.
(3)  Üldplaneeringu algatab vallavolikogu ja selle
koostamist korraldab osakond. 
(4) Vallavalitsus otsustab osakonna poolt ette
valmistatud üldplaneeringu koostamise alga-
tamise otsuse eelnõu esitamise vallavolikogule.
(5) Üldplaneering algatatakse vallavolikogu
otsusega, mis sisaldab muuhulgas üldplaneeringu
nimetuse, eesmärgi, territoriaalse ulatuse ning
vajadusel ajutise ehituskeelu planeeringualal või
selle osal.
(6) Pärast üldplaneeringu algatamise otsustamist
koostab osakond kahe kuu jooksul üldplaneeringu
lähteülesande, mis sisaldab muuhulgas pla-
neeringu koostamise eesmärke ja ülesandeid,
kasutatavate lähtematerjalide loetelu, nõudeid
planeeringu koostamiseks, kooskõlastamiseks ja
vormistamiseks ning vajadusel nõudeid täienda-
vate uuringute tegemiseks. 
(7) Osakond kooskõlastab üldplaneeringu
lähteülesande vallavolikogu majandus-aren-
gukomisjoniga.
(8) Üldplaneeringu lähteülesande kinnitab
vallavolikogu. 
(9) Osakond informeerib Harju maavanemat üld-
planeeringu algatamisest kahe nädala jooksul pla-
neeringu algatamise otsuse tegemise päevast
arvates.

§ 9. Üldplaneeringust informeerimine ja koos-
töö planeeringu koostamisel 

(1) Osakond tutvustab valla algatatud üldpla-
neeringu eesmärke vastavas ajalehes ja Jõelähtme
veebilehel kuu aja jooksul pärast üldplaneeringu
algatamise otsuse tegemist.
(2) Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisla-
henduste tutvustamiseks korraldab osakond ava-
likke arutelusid, mille toimumisest informeerib
osakond avalikkust vastava ajalehe ja Jõelähtme
veebilehe kaudu. 
(3) Üldplaneeringu koostamisse kaasatakse pla-
neeringuala kinnisasjade omanikud, samuti teised
huvitatud isikud. Üldplaneering koostatakse
koostöös planeeringuala naabrusesse jäävate
kohalike omavalitsuste ja Harju maavalitsusega. 
(4) Enne üldplaneeringu vastuvõtmist kooskõlas-
tatakse see  planeeringuala naabrusesse jäävate
kohalike omavalitsuste, samuti vastava riigiasu-
tuse või kaitseala valitsejaga, kui planeeringualal
asuvad riikliku kaitse alla võetud maa-alad või
üksikobjektid, kaitse all olevad kinnismälestised,
või kui planeeringuga tehakse ettepanek nende
kaitse alla võtmiseks või kui planeeringualal asub
riigi omandisse kuuluv maavara või altkaevan-
datud maa-ala. 
(5) Üldplaneering kooskõlastatakse Harju
maakonna keskkonnateenistusega.
(6) Üldplaneeringu, mis sisaldab ettepanekut
ranna või kalda või ehituskeeluvööndi ulatuse
vähendamiseks, saadab vallavalitsus keskkon-
naministrile vastava nõusoleku saamiseks. 
(7) Harju maavanem määrab üldplaneeringu
riigiasutuste või maakonna keskkonnateenis-
tusega täiendava kooskõlastamise vajaduse. Need
kooskõlastused tuleb hankida enne planeeringu
vastuvõtmist.
(8) Kui kooskõlastust ei ole antud ühe kuu jook-

sul planeeringu kooskõlastajale väljasaatmise
päevast, arvestab planeeringu koostaja, et
kooskõlastajal ei ole planeeringu kohta
ettepanekuid ega vastuväiteid.
(9) Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule
seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusakti
või kehtestatud planeeringuga, loetakse planee-
ring kooskõlastatuks, vaatamata planeeringu
kohta esitatud teistele ettepanekutele ja vastu-
väidetele.

§ 10.  Üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalik
väljapanek 

(1) Vallavalitsus otsustab kahe nädala jooksul
osakonna poolt ettevalmistatud üldplaneeringu
vastuvõtmise eelnõu esitamise vallavolikogule. 
(2) Vallavolikogu võtab vastu otsuse üldpla-
neeringu vastuvõtmise kohta ja kuulutab välja
avaliku väljapaneku. 
(3) Osakond korraldab üldplaneeringu vastuvõt-
misest teatamise ja avaliku väljapaneku välja kuu-
lutamise vastavas ajalehes ja Jõelähtme veebile-
hel.  
(4) Osakond korraldab üldplaneeringu avaliku
väljapaneku ning teatab vastavas ajalehes ja
Jõelähtme veebilehel avaliku väljapaneku koha,
alguse ja kestuse hiljemalt üks nädal enne avaliku
väljapaneku algust. Teates antakse informatsioon
planeeritava maa-ala suuruse ja asukoha kohta
ning planeeringu sisu lühitutvustus. 
(5) Üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on
vähemalt neli nädalat.
(6) Avaliku väljapaneku ajal tagab osakond tööaja
jooksul huvitatud isikute juurdepääsu kõigile üld-
planeeringuga seotud materjalidele ja valla käsu-
tuses olevale informatsioonile, välja arvatud
riigisaladuseks tunnistatud informatsioonile.
(7) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid üldpla-
neeringu kohta. 
(8) Planeeringu avaliku väljapaneku ajal posti teel
või elektronpostiga saadetud ettepanekuid ja vas-
tuväiteid esitanud isikutele teatab osakond
seisukoha ettepanekute ja vastuväidete kohta ning
avaliku arutelu toimumise aja ja koha kahe nädala
jooksul pärast planeeringu avaliku väljapaneku
lõppemist. Seisukoht teatatakse posti teel saade-
tud ettepanekute ja vastuväidete puhul tähtsaade-
tisena edastatud kirjaga ning elektronpostiga
saadetud ettepanekute ja vastuväidete puhul elekt-
ronpostiga. 
(9) Osakond korraldab üldplaneeringu avaliku
väljapaneku tulemuste tutvustamiseks avaliku
arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väl-
japaneku lõppemist. Osakond korraldab avaliku
arutelu toimumise koha ja aja teatamise vastavas
ajalehes ja Jõelähtme veebilehel. 
(10) Kui üldplaneeringu avalikul väljapanekul
esitati planeeringu kohta kirjalikke ettepanekuid
ja vastuväiteid, avaldab osakond informatsiooni
avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste
kohta ajalehes ja Jõelähtme veebilehel kahe
nädala jooksul avaliku arutelu toimumise päevast
arvates.
(11) Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tule-
muste alusel teeb osakond üldplaneeringus vaja-
likud parandused ja täiendused ning esitab selle
Harju maavanemale järelevalve teostamiseks ja
heakskiidu saamiseks. 
(12)  Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemuste alusel tehtud parandused ja täiendused
muudavad üldplaneeringu põhilahendusi, kordab
osakond planeeringu kooskõlastamist isiku ja asu-
tusega, keda muudatus puudutab, ning kordab
avalikku väljapanekut ja avaliku arutelu planee-
ringu muutmise järel vastavalt määruse para-
grahvile 10. 

§ 11. Üldplaneeringu kehtestamine ja ülevaata-
mine 

(1)  Vallavalitsus otsustab kahe nädala jooksul
osakonna poolt ette valmistatud üldplaneeringu
kehtestamise määruse eelnõu esitamise vallavo-
likogule.
(2)  Vallavolikogu kehtestab üldplaneeringu oma
määrusega.
(3) Osakond korraldab kahe nädala jooksul üld-
planeeringu kehtestamisest teatamise ajalehes ja
Jõelähtme veebilehel.
(4) Osakond korraldab ühe kuu jooksul pla-
neeringu kehtestamise päevast arvates üldpla-
neeringu kehtestamise määruse ärakirja ja kehtes-
tatud planeeringu Harju maavanemale saatmise
ning sama tähtaja jooksul informatsiooni saatmise
üldplaneeringu kehtestamisega jõustunud maaka-
sutus- ja ehitustingimuste ning nende kitsenduste
kohta riigi maakatastri pidajale.
(5) Osakond korraldab tähtsaadetisena edastatud
kirjaga üldplaneeringu kehtestamisest teatamise
ühe nädala jooksu planeeringu otsuse tegemise
päevast arvates:
1) isikutele, kelle avaliku väljapaneku käigus

tehtud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid pla-
neeringu kehtestamisel ei arvestatud;
2) kinnisasja omanikule, kelle senist maakasutust
või ehitusõigust kehtestatud üldplaneeringu alusel
kitsendatakse;
3) kinnisasja omanikule, kelle kinnistule kehtesta-
ti üldplaneeringu koostamise käigus ajutine ehi-
tuskeeld.
(6) Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamisega
selgitatakse planeeringukohase arengu tulemused,
planeeringu edasise elluviimise võimalused, pla-
neeringu põhilahenduste muutmise või pla-
neeringu kehtetuks tunnistamise vajadus ja muud
planeeringu elluviimisega seotud küsimused.
(7) Vallavalitsus vaatab kehtestatud üldpla-
neeringud üle ja esitab ülevaatuse tulemused
Harju maavalitsusele hiljemalt kuue kuu jooksul
pärast kohalike omavalitsuste korralisi valimisi.
(8) Kehtestatud üldplaneeringute  ülevaatuse tule-
mustest informeerib osakond avalikkust vastava
ajalehe ja Jõelähtme veebilehe kaudu. 

§ 12.  Detailplaneering 

(1) Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehi-
tustegevuse ja maakasutuse aluseks valla territoo-
riumi osa kohta. Detailplaneeringu koostamise
kohustusega alad Jõelähtme vallas on:
1) tiheasustusalad;
2) hajaasustusalale planeeritavad uued elamu-
grupid, äri- ja ühiskondlikud ehitised ning toot-
misüksused;
3) Rebala muinsuskaitseala v.a. üksikelamu, suvi-
la ja aiamaja kõrvalhooned  ning teised kuni 20 m2

ehitusaluse pindalaga väikehooned, ehitusprojekti
koostamise ja püstitamise aluseks ning üksikela-
mu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned,
maapealsest kubatuurist üle 33 % suuruse laien-
damise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks;
4) Kostivere, Pirita jõeoru ja Kolga lahe
maastikukaitsealad.
(2) Detailplaneeringu koostamine ei ole kohustus-
lik Planeerimisseaduse paragrahv 3 lõikes 2 sätes-
tatud juhtudel.
(3) Kinnisomandile võib planeeringu alusel seada
seadusest tulenevaid  maakasutus- ja ehitustingi-
musi ning kitsendusi :
1) detailplaneeringu koostamise kohustuse korral
– kehtestatud detailplaneeringu alusel;
2) detailplaneeringu koostamise kohustuse puudu-
mise korral – kehtestatud üldplaneeringu alusel.
Detailplaneeringu eesmärgid on:
1) planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;
2) krundi ehitusõiguse määramine;
3) krundi hoonestusala piiritlemine, sealhulgas
ehitusjoone määramine;
4) tänavate maa-alade ja liikluskorralduse
määramine ning vajaduse korral eraõigusliku
isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava
tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine
teeseaduses sätestatud korras;
5) haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete
määramine ning krundi tänavapoolsete piirete
asukoha, kõrguse ja kujunduse määramine;
6) kujade määramine;
7) tehnovõrkude läbimõõdu ning tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha määramine;
8) keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga
kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehi-
tiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel
on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine;
9) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse
alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kait-
serežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või
lõpetamiseks;
10) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-
alade või üksikobjektide kaitse alla võtmiseks;
11) vajaduse korral miljööväärtusega hoones-
tusalade määramine ning nende kaitse- ja kasu-
tamistingimuste seadmine;
12) vajaduse korral ehitiste olulisemate arhitek-
tuurinõuete seadmine;
13) servituutide vajaduse määramine;
14) vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-
alade määramine;
15) kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja
tingimuste seadmine;
16) muudest seadustest ja teistest õigusaktidest
tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse
määramine planeeritaval maa-alal.
(4) Detailplaneeringu koosseisus peab olema
vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illust-

reeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel
ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.
(5) Osakond võib nõuda detailplaneeringule
illustreerivate jooniste või makettide lisamist, et
muuta planeering arusaadavamaks avalikusta-
mises ja otsustamises osalejatele.
(6) Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse
korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muut-
mise ettepanekuid.
(7)  Kehtestatud detailplaneering on aluseks uute
katastriüksuste moodustamisele ning olemasole-
vate katastriüksuste piiride muutmisele detailpla-
neeringu koostamise kohustuse korral. 
(8) Kehtestatud detailplaneering on ehitiste pro-
jekteerimise aluseks detailplaneeringu koostamise
kohustuse korral.
(9) Osakond võib, välja arvatud riikliku kaitse alla
võetud maa-alal ja miljööväärtusega hoones-
tusalal, lubada ilma detailplaneeringut koostama-
ta projekteerimistingimuste alusel:
1) tööstusettevõtte krundil olemasoleva töös-
tushoone laiendamist või selle kõrvalhoone püsti-
tamist ja selleks ehitusprojekti koostamist;
2) olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele
krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja
püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel
ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi
ja planeerimispõhimõtteid ning projekteerimis-
tingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute
omanikega;
3) olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele
tühjale krundile korterelamu ehitusprojekti koos-
tamist ja püstitamist, kui uue elamu korruselisus
ja ehitusalune pindala järgib olemasolevate hoo-
nete vastavaid näitajaid ja projekteerimistin-
gimused kooskõlastatakse naaberkinnistute
omanikega;
4) mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist
nende hoonete omanike vahel mitmeks krundiks,
kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailpla-
neeringu koostamise kohustust tingivate hoonete
ehitamise soovi;
5) muuta naaberkruntide piire, kui piiride muut-
mine ei too endaga kaasa nende kruntide senise
ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala, ja
seniste kasutamistingimuste muutumist ning
toimub naaberkruntide omanike kokkuleppel.
(10) Vallavolikogu võib põhjendatud vajaduse
korral algatada detailplaneeringu koostamise juh-
tudel, kui seaduse alusel pole detailplaneeringu
koostamine kohustuslik.
(11) Vallavolikogu võib keelduda käesoleva
määruse paragrahv 3 punktis 5 sätestatud
detailplaneeringu algatamisest, kui planeeringu
eesmärk on vastuolus valla avalike huvidega.

§ 13.   Detailplaneeringu koostamise algata-
mine ja korraldamine

(1)  Osakond korraldab  avalikkuse informeeri-
mise kavatsetavatest detailplaneeringutest vastava
ajalehe ja Jõelähtme veebilehe kaudu vähemalt
üks kord aastas. 
(2) Detailplaneeringu koostamise algatab
vallavalitsus.
(3)  Detailplaneeringu algatamise ettepaneku võib
teha igaüks, esitades osakonnale vormikohase
taotluse. Taotluse vorm on saadaval vallavalitsuse
kantseleis, osakonnas ja Jõelähtme veebilehel
ning taotlus sisaldab järgmisi andmeid: 
1)  taotleja nimi;
2) taotleja kontaktandmed;
3) planeeringu põhjendatud eesmärk;
4) planeeringuga kavandatav plaan või skeem;
5) huvi olemasolul taotlus planeeringu koostamise
ja finantseerimise kohta.   
(4) Osakond koostab ühe kuu jooksul vormiko-
hase taotluse vastuvõtmisest alates detailpla-
neeringu lähteülesande, mis sisaldab alljärgnevaid
osasid: 
1)  planeeritava ala piir ja suurus;
2) planeeringu koostamise eesmärk ja alused;
3) arvestamisele kuuluvad varem koostatud pla-
neeringud ja dokumendid;
4) nõuded ja tingimused planeeringu koosta-
miseks ja vormistamiseks;
5) planeeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlas-
tuste loetelu;
6) lähteseisukohtade ja eskiislahenduste avaliku
tutvustamise vajaduse määramine.
(5) Kui detailplaneeringu algatamise taotluses
soovitakse planeeringu finantseerimist valla kulul
koostab osakond lähteülesande ja vallavalitsus
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algatab detailplaneeringu ainult juhul, kui taotle-
tava planeeringu koostamine on valla eelarves ette
nähtud.
(6) Osakond kooskõlastab detailplaneeringu
lähteülesande: 
1) vallavolikogu arengukomisjoniga, kui
detailplaneeringuga taotletakse kehtiva üldpla-
neeringu muutmist; 
2) Asutus Rebalaga kui detailplaneeringu ala jääb
Rebala muinsuskaitseala piiresse.
3) valla Maaosakonnaga
4) valla Kommunaalosakonnaga
5) vastava riigiasutuse või kaitseala valitsejaga,
kui planeeritaval maa-alal asub riikliku kaitse alla
võetud maa-ala või üksikobjekt või planeeringu
algatamise taotlusega tehakse ettepanek selle
kaitse alla võtmiseks või kui planeeritaval maa-
alal asub riigi omandisse kuuluv maavara aktiiv-
varu või altkaevandatud ala;
6) vajadusel muude asutuste ja isikutega.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud
kooskõlastused peavad olema formuleeritud ula-
tuses, mis võimaldab otsustada detailplaneeringu
vastuvõtmise. Kui kooskõlastamisel ei viidata
vastuolule seadusega või seaduse alusel kehtes-
tatud planeeringuga, loetakse lähteülesanne
kooskõlastatuks ka juhul, kui kooskõlastaja seab
tingimusi, mis ei ole seadusest või määrusest
tulenevalt vajalikud detailplaneeringu algatamise
otsustamiseks. 
(8) Detailplaneeringu lähteülesanne loetakse
kooskõlastatuks, kui  ühe kuu jooksul planeeringu
kooskõlastajale väljasaatmise päevast arvates,  ei
ole saabunud kirjalikku kooskõlastust või vastu-
väidet.  
(9)  Vallavalitsus võib detailplaneeringu koos-
tamisest huvitatud isikuga sõlmida lepingu
detailplaneeringu koostamise kohta. Lepinguga
määratakse valla ja detailplaneeringu koostami-
sest huvitatud isiku kohustused detailplaneeringu
koostamisel ja planeeringu koostamise rahas-
tamisel. Eraõiguslik isik ei tohi olla detailpla-
neeringu koostamise tellija looduskaitse ja muin-
suskaitse alla võetud maa-alade planeerimisel,
samuti juhul, kui detailplaneeringuga soovitakse
muuta kehtestatud üldplaneeringut. Sellisel juhul
võib vallavalitsus sõlmida huvitatud isikuga le-
pingu  ainult detailplaneeringu koostamise rahas-
tamise kohta. Lepingu sõlmib vallavalitsuse nimel
vallavanem ning leping jõustub detailplaneeringu
algatamiseks vajaliku vallavalitsuse korralduse
jõustumisel. 
(10) Vallavalitsuse korraldus, millega algatatakse
detailplaneeringu koostamine ja kinnitatakse
detailplaneeringu lähteülesanne, sisaldab muuhul-
gas järgmisi andmeid: 
1) detailplaneeringu pealkiri;
2) planeeritava ala suurus;
3) detailplaneeringu eesmärk; 
4) vajadusel ajutise ehituskeelu kehtestamine.
(11) Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib 2 aas-
tat, arvates vallavalitsuse vastava korralduse
teatavaks tegemisest. 
(12) Detailplaneeringu koostamist korraldab
osakond, kui koostamise kohta ei ole sõlmitud
käesoleva  paragrahvi lõike 9 kohast lepingut.

§ 14.  Algatatud detailplaneeringust informee-
rimine ja koostöö planeeringute koostamisel

(1) Osakond korraldab algatatud detailpla-
neeringu eesmärkide tutvustamise vastavas ajale-
hes ja Jõelähtme  veebilehel hiljemalt ühe kuu
jooksul pärast detailplaneeringu algatamise otsuse
tegemist. Vallavalitsus informeerib Harju maa-
vanemat detailplaneeringu algatamisest kahe
nädala jooksul detailplaneeringu algatamise
otsuse tegemise päevast arvates.
(2) Kui detailplaneeringu algatamisel on teada, et
algatatav detailplaneering võib kaasa tuua kin-
nisasja või selle osa võõrandamise vajaduse, kor-
raldab osakond tähtsaadetisena edastatud kirjaga
detailplaneeringu algatamisest vastava kinnisasja
omanikule teatamise kahe nädala jooksul pla-
neeringu algatamise otsuse tegemise päevast
arvates. 
(3) Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse pla-
neeringuala kinnisasjade omanikud, elanikud ja
teised huvitatud isikud ja planeering tehakse
koostöös olemasolevate või kavandatavate
tehnovõrkude omanikega või valdajatega.
(4) Osakond korraldab vähemalt ühe avaliku
arutelu, kui detailplaneering koostatakse kaitse

alla võetud maa-alale, rannale või kaldale ranna ja
kalda kaitse seaduse tähenduses või ehituslikult
olulisele piirkonnale või vastavalt lähteülesandele
planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduste
tutvustamiseks, millest vallavalitsus informeerib
avalikkust  vastava ajalehe ja Jõelähtme veebilehe
kaudu. 
(5) Detailplaneeringu eskiislahenduse läbivaa-
tamisel võib vallavalitsus osakonna ettepanekul
määrata teiste riigiasutustega või maakonna
keskkonnateenistusega kooskõlastamise vajaduse. 
(6) Osakond on kohustatud tagama planeeringu

koostamise käigus kogutud andmete ja mater-
jalide säilimise ning kättesaadavuse huvitatud
isikutele. 

§ 15. Detailplaneeringu kooskõlastamine ja
vastuvõtmine 

(1) Enne planeeringu esitamist osakonnale
kooskõlastab planeeringu koostaja selle: 
1) vastava riigiasutusega, Asutus Rebalaga või
kaitseala valitsejaga, kui planeeritav maa-ala asub
riikliku kaitse alla võetud maa-alal või planeeri-
taval maa-alal asub riikliku kaitse alla võetud
üksikobjekt või planeeringuga tehakse ettepanek
maa-ala või üksikobjekti kaitse alla võtmiseks või
kui planeeritaval maa-alal asub riigi omandisse
kuuluv maavara või altkaevandatud ala;
2) kinnisasja omanikuga, kui planeeringuga
kavandatu toob kaasa kinnisasja sundvõõran-
damise vajaduse või muudab senist maakasutust
või krundi ehitusõigust;
3) teiste isikute ja asutustega, kellega kooskõlas-
tamise vajalikkus tuleneb seadusest või muust
õigusaktist või detailplaneeringu lähteülesandest.
(2) Detailplaneeringu koostaja esitab valminud
planeeringu osakonnale, kus kahe nädala jooksul
planeeringu esitamisest kontrollitakse detailpla-
neeringu vastavust lähteülesandele, seadustele ja
teistele õigusaktidele ning lähteülesandega
määratud kooskõlastuste olemasolu. Vajadusel
tagastab osakond planeeringu selle koostajale
paranduste tegemiseks ja puuduvate kooskõlas-
tuste hankimiseks. 
(3) Detailplaneeringu, mis muudab üldpla-
neeringut, esitab osakond Harju maavanemale
planeeringu riigiasutuste või maakonna keskkon-
nateenistusega kooskõlastamise vajaduse
määramiseks. 
(4) Osakond korraldab Harju maavanemale loa
saamiseks detailplaneeringu esitamise, millega
tehakse ettepanek eraomandis oleva kinnisasjaga
piirneva maa ostueesõigusega erastamiseks ja
krundiga liitmiseks juhul, kui piirneval maal pole
võimalik või otstarbekas maakorraldusnõuetele
vastava iseseisva katastriüksuse moodustamine.
(5) Osakond koostab nõuetele vastava ja nõuta-
vate kooskõlastustega detailplaneeringu vastuvõt-
mise korralduse eelnõu ja esitab selle otsus-
tamiseks vallavalitsuse istungile.
(6) Vallavalitsus võtab vastu kahe nädala jooksul,
arvates osakonna poolt talle detailplaneeringu esi-
tamisest, korralduse detailplaneeringu vastuvõt-
mise kohta, mis sisaldab muuhulgas järgmisi and-
meid: 
1) detailplaneeringu pealkiri; 
2) planeeringu koostaja nimi;
(7) Detailplaneeringu, mis sisaldab ettepanekut
ranna või kalda või ehituskeeluvööndi ulatuse
vähendamiseks, saadab Vallavalitsus keskkon-
naministrile nõusoleku saamiseks. 

§ 16.  Lihtsustatud korras koostatud detailpla-
neering

(1)  Lihtsustatud korras koostatud detailplanee-
ring on planeering, mille koostamisel asendatakse
paragrahvi 17 kohane planeeringu avalikustamine
planeeritava krundi ja naaberkruntide omanike
kooskõlastustega, kui detailplaneering koos-
tatakse:
1) olemasoleval hoonestusalal kuni viie üksikela-
mu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks;
2) olemasoleva hoonestuse vahele jääva ühe tühja
krundi planeerimiseks, kui krundile kavandatava
ehitise põhifunktsioon on elamu või büroohoone,
mille maht ei muuda piirkonna ehituslikku
miljööd;
3) olemasolevatele hoonetele ja rajatistele krundi
suuruse määramiseks aladel, kuhu ei rajata
detailplaneeringu koostamise kohustust tingivaid
uusi hooneid ning kus säilib hoonete kasutamise

senine otstarve.
(2) Detailplaneeringu koostamise lihtsustatud
kord ei laiene muinsuskaitse või looduskaitse all
olevatele maa-aladele ja ehitistele, samuti ranna ja
kalda kaitse seadusega sätestatud ranna- ja
kaldaaladele.
(3) Detailplaneeringu koostamine lihtsustatud
korras määratakse vallavalitsuse detailpla-
neeringu vastuvõtmise korralduses. 

§ 17. Detailplaneeringu avalik väljapanek ja
arutelu

(1) Osakond korraldab vastuvõetud detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku kestusega vähemalt
kaks nädalat. Detailplaneeringu avalik väljapanek
korraldatakse vallavalitsuse haldushoones ja vas-
tavat küla või alevit teenindavas raamatukogus. 
(2) Kui detailplaneeringuga kavandatu toob kaasa
kinnisasja sundvõõrandamise vajaduse või
muudab omaniku tahte vastaselt senist maakasu-
tust või krundi ehitusõigust, korraldab osakond
tähtsaadetisena edastatud kirjaga vastava kin-
nisasja omanikule avaliku väljapaneku ajast ja
kohast teatamise hiljemalt kaks nädalat enne ava-
liku väljapaneku algust. Tähtsaadetisena edas-
tatud kirja ja postiasutuse kviitungi koopia lisa-
takse detailplaneeringu materjalidele. 
(3) Vallavalitsus teatab vastavas ajalehes ja
Jõelähtme veebilehel avaliku väljapaneku koha,
alguse ja kestuse hiljemalt üks nädal enne avaliku
väljapaneku algust. Teates antakse planeeringu
sisu lühitutvustus ja informatsioon planeeritava
maa-ala suuruse, asukoha, kavandatava hoones-
tuse iseloomu ning olulisemate maakasutus- ja
ehitustingimuste kohta. Teate koopia lisatakse
detailplaneeringu materjalidele. 
(4) Avaliku väljapaneku ajal tagab osakond tööaja
jooksul huvitatud isikute juurdepääsu kõigile pla-
neeringuga seotud materjalidele ja ameti käsutu-
ses olevale informatsioonile, välja arvatud
riigisaladuseks tunnistatud informatsioonile. 
(6) Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku kestel
esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid pla-
neeringu kohta. 
(7) Planeeringu avaliku väljapaneku ajal posti teel
või elektronpostiga saadetud ettepanekuid ja vas-
tuväiteid esitanud isikutele korraldab osakond
seisukoha teatamise ettepanekute ja vastuväidete
kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha
teatamise kahe nädala jooksul pärast planeeringu
avaliku väljapaneku lõppemist. Seisukoht
teatatakse posti teel saadetud ettepanekute ja vas-
tuväidete puhul tähtsaadetisena edastatud kirjaga
ning elektronpostiga saadetud ettepanekute ja vas-
tuväidete puhul elektronpostiga.
(8) Kui avaliku väljapaneku käigus on detailpla-
neeringu kohta laekunud kirjalikke ettepanekuid
ja vastuväiteid korraldab osakond detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvus-
tamiseks avaliku arutelu ühe kuu jooksul pärast
avaliku väljapaneku lõppemist.
(9) Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks
korraldatava avaliku arutelu toimumise koha ja
aja teatamise korraldab osakond vastavas ajalehes
ja  Jõelähtme veebilehel. 
(10) Avaliku  arutelu tulemustest teatab osakond
ajalehes ja  Jõelähtme veebilehel kahe nädala
jooksul avaliku arutelu toimumise päevast
arvates, kui avalikul väljapanekul esitati detailpla-
neeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastu-
väiteid.
(11) Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tule-
muste alusel teeb detailplaneeringu koostaja isik
osakonna nõudel detailplaneeringus vajalikud
parandused ja täiendused. 
(12) Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu
tulemuste alusel tehtud parandused ja täiendused
muudavad detailplaneeringu põhilahendusi, kor-
ratakse planeeringu kooskõlastamist isikute ja
asutusega, keda muudatus puudutab, ning ava-
likku väljapanekut ja avalikku arutelu detailpla-
neeringu parandamise järel vastavuses käesoleva
määruse paragrahviga 18. 
(13) Detailplaneeringu, mille avalikul väl-
japanekul esitatud vastuväidetega ei ole arves-
tatud ja/või mis muudab üldplaneeringut,  esitab
vallavalitsus oma kaaskirjaga Harju maavanemale
koos informatsiooniga arvestamata jäetud vastu-
väidete kohta. Kui maavanem ei pea vastuväidete-
ga mittearvestamist ja/või üldplaneeringu muut-
mist põhjendatuks ja ei anna planeeringule heaks-
kiitu, tagastatakse planeering selle koostajale

paranduste tegemiseks. Pärast paranduste
tegemist vaadatakse planeering läbi osakonnas ja
vallavalitsus esitab planeeringu uuesti maavane-
male heakskiidu saamiseks. Järelevalve käigus
lahendamata jäänud eriarvamused valla ja Harju
maavanema vahel lahendab keskkonnaminister. 

§ 18. Detailplaneeringu kehtestamine 

(1) Osakond selgitab välja  detailplaneeringuko-
haste rajatiste väljaehitamise kohta sõlmitud le-
pingu täpsustamise või vastava lepingu sõlmimise
vajaduse ja vallavanem sõlmib olemasolevat le-
pingut täiendavad kokkulepped või sõlmib valla
nimel detailplaneeringu taotlejaga kokkuleppe
detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise
kohta. Kokkulepe vormistatakse kirjalikus vormis
ja see jõustub detailplaneeringu kehtestamise
volikogu otsuse jõustumisel. 
(2) Vallavalitsus esitab  osakonna poolt ette
valmistatud detailplaneeringu kehtestamise otsuse
eelnõu esitamise vallavolikogule, lisades sellele
detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamist
käsitlevad lepingud;
(3) Detailplaneeringu kehtestab vallavolikogu
oma otsusega. 
(4)  Vallavolikogu võib põhjendatud vajaduse kor-
ral kehtestada detailplaneeringu osaliselt. Pla-
neeringu osalise kehtestamisega seotud planeeri-
tava maa-ala suuruse muutmist ei loeta pla-
neeringu põhilahenduse muudatuseks. 
(5) Detailplaneeringu kehtestamise  vallavolikogu
otsus   sisaldab endas muuhulgas järgmisi and-
meid:
1) detailplaneeringu pealkiri;
2) projekteerija nimi;
3) töö number; 
4) detailplaneeringu eesmärk;
5) juhul, kui detailplaneeringu üks eesmärk on
planeeritava ala kruntideks jaotamine, siis krun-
tide arv;
6) detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala suurus;
7) valla kohustused seoses detailplaneeringuko-
haste rajatiste väljaehitamisega; juhul kui neid
kohustusi täidab kokkuleppel valla asemel teine
isik, siis viide vastavale lepingule;
(6) Detailplaneeringu kehtestamisega muutub
kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud
detailplaneering. 
(7) Osakond korraldab ühe kuu jooksul detailpla-
neeringu kehtestamisest teatamise ajalehes ja
Jõelähtme veebilehel.
(8) Vallavalitsus saadab detailplaneeringu kehtes-
tamise otsuse ärakirja ja kehtestatud planeeringu
Harju maavanemale ning kehtestatud planeeringu
riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul pla-
neeringu kehtestamise päevast arvates.
(9) Osakond korraldab tähtsaadetisena edastatud
kirjaga detailplaneeringu kehtestamisest teatamise
ühe nädala jooksul planeeringu kehtestamise
otsuse tegemise päevast arvates:
1) isikutele, kelle avaliku väljapaneku käigus
tehtud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid pla-
neeringu kehtestamisel ei arvestatud;
2) kinnisasja omanikele, kelle senist maakasutust
või ehitusõigust kehtestatud detailplaneeringu
alusel kitsendatakse; 
3)kinnisasja omanikule, kelle kinnistule kehtesta-
ti detailplaneeringu koostamise käigus ajutine ehi-
tuskeeld. 

§ 19. Planeeringute kehtestamise vaidlusta-
mine

(1) Planeeringu kehtestamise otsuse vaidlus-
tamiseks on igal isikul õigus ühe kuu  jooksul,
arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada
saama planeeringu kehtestamisest, pöörduda koh-
tusse, kui ta leiab, et see otsus on vastuolus
seaduse või muu õigusaktiga või selle otsusega on
rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.
(2) Iga isik võib teha planeeringu kehtestajale
ettepaneku kehtestatud planeeringu või pla-
neeringu kehtestamise otsuse seaduse või muu
õigusaktiga vastavusse viimiseks, kui ta leiab, et
kehtestatud planeering sisaldab vastuolu seaduse
või muu õigusaktiga või planeeringu kehtestamise
otsus on vastuolus seadusega. 
Planeeringu kehtestaja teeb oma otsuse
ettepaneku kohta, viib planeeringu või selle
kehtestamise otsuse vastavusse seaduse või muu
õigusaktiga, kui ta leiab, et ettepanek on põhjen-
datud, ning informeerib ettepaneku tegijat oma
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otsusest ja ettepaneku vastuvõtmise või
tagasilükkamise põhjustest tähtsaadetisena edas-
tatud kirjaga ühe kuu jooksul ettepaneku kätte-
saamise päevast arvates.
(3) Vald ei tohi teha toimingut ega anda haldusak-
ti käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud
vaidlustust või ettepanekut põhjustanud pla-
neeringulahenduse või planeeringusätte alusel,
arvates vaidlustuse või ettepaneku kohta otsuse
tegemisest.

§ 20. Detailplaneeringu kehtetuks tunnista-
mine

(1) Kehtestatud detailplaneeringu või selle osa
võib tunnistada kehtetuks, kui vald või planeerita-
va maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu
elluviimisest loobuda.
(2) Kehtestatud detailplaneeringu või selle osa
kehtetuks tunnistamisest ja kehtetuks tun-
nistamise põhjustest teatamise korraldab osakond
vastavas ajalehes ja Jõelähtme veebilehel ühe kuu
jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise päe-
vast arvates.

§ 21. Kehtestatud planeeringu kättesaadavus
ja ülevaatamine

(1) Igaühel on õigus kehtestatud planeeringuga
osakonna arhiivis tutvuda.
(2) Planeeringu koostaja annab osakonnale üle
viis planeeringu eksemplari enne planeeringu
kehtestamiseks esitamist. Kehtestatud pla-
neeringud säilitatakse osakonna arhiivis kahes
eksemplaris.
(3) Kehtestatud detailplaneeringute ülevaata-
misega selgitatakse planeeringukohase arengu
tulemused, planeeringu edasise elluviimise või-
malused, planeeringu põhilahenduste muutmise
või planeeringu kehtetuks tunnistamise vajadus
jms.
(4) Kehtestatud detailplaneeringud vaatab üle
osakond hiljemalt kuue kuu jooksul pärast koha-
like omavalitsuste volikogude korralisi valimisi 

§ 22.  Ajutine ehituskeeld planeeringu koosta-
mise ajal

(1) Planeeringu koostamise ajal võib vallavalit-
suse korraldusega kehtestada kuni kaheks aastaks
ajutise ehituskeelu planeeringualal või selle osal,
kui algatatud üldplaneering või detailplaneering
muudab selle maa-ala varem kehtestatud
detailplaneeringut, sellega määratletud maakasu-
tus- ja ehitustingimusi või krundi ehitusõigust.
(2) Ajutine ehituskeeld ei laiene ehitisele, millele
on antud ehitusluba enne ehituskeelu kehtes-
tamist. 
(3) Ajutise ehituskeelu teeb vald tähtsaadetisena
edastatud kirjaga teatavaks kinnisasja omanikule,
keda ehituskeeld puudutab, kahe nädala jooksul
arvates ehituskeelu otsuse tegemise päevast.

§ 23. Kinnisasja võõrandamine ja sundvõõran-
damise kohaldamine planeeringu elluviimiseks

(1) Vald on kohustatud kinnisasja omaniku nõudel
omandama olemasoleval hoonestusalal asuva kin-
nisasja või selle osa  kohese ja õiglase tasu eest,
kui kehtestatud detailplaneeringu või üldpla-
neeringuga:
1)  nähakse kinnisasja või selle osa kasutamine
avalikul otstarbel;
2) piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist
või muudetakse senine kasutamine võimatuks.
(2) Üldplaneeringu või detailplaneeringu ellu-
viimiseks võidakse kohaldada kinnisasja sund-
võõrandamist või sundvalduse seadmist kinnisas-
ja sundvõõrandamise seaduses ettenähtud alustel
ja korras.

V Peatükk

NÕUDED EHITISTELE

§ 24. Ehitise nõuded 

(1) Ehitis peab vastama ehitusseaduse paragrahvis
3 ja ehitusseaduse alusel kehtestatud õigusaktides

sätestatud nõuetele.
(2) Ehitis peab oma lahenduselt arvestama
Jõelähtme valla välja kujunenud arhitektuuri- ja
ehitustavadega ning oma välisilmelt vastama
piirkonna või lähiümbruskonna eripärale ja kujun-
duslikule stiilile. 

VI Peatükk
NÕUDED 
PROJEKTEERIMISELE

§ 25. Projekteerimine

(1) Projekteerimine on:
1) ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik
kavandamine;
2) ehitise tehnosüsteemide kavandamine;
3) ehitises kasutatava tehnoloogia kavandamine
ning ehitise elueast lähtuv ehitise nõuetele vasta-
va kasutamise ja hooldamise tehnomajanduslik
hindamine.
(2) Projekteerimise tulemuseks on ehitusprojekt. 

§ 26.  Ehitusprojekti koostamise lähteandmed 

(1) Ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojek-
ti aluseks on:
1) detailplaneeringu koostamise kohustuse korral
kehtestatud detailplaneering ja käesoleva määruse
paragrahvis 28 kehtestatud korras väljastatavad
ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatin-
gimused;
2) detailplaneeringu koostamise kohustuse puudu-
misel määruse paragrahvis 27 nimetatud juhtudel
ja korras väljastatavad projekteerimistingimused.
(2) Ehitise asukoha maaüksuse omadustest
tulenevalt võivad ehitise püstitamiseks koostatava
ehitusprojekti aluseks olla projekteeritava ehitise
asukoha maaüksuse ehitusgeoloogiliste ja -geo-
deetiliste tööde tulemused.

§ 27.  Projekteerimistingimused

(1) Projekteerimistingimused on ehitise arhitek-
tuursed ja ehituslikud tingimused, milles määra-
takse ka muud  projekteerimise lähteandmed ning
asutused ja isikud, kellega projekt tuleb
kooskõlastada. Projekteerimistingimuste koosta-
misel lähtutakse üld-,teema- ja/või detailpla-
neeringust selle olemasolu korral.
(2) Detailplaneeringu koostamise kohustuseta
juhtudel koostab projekteerimistingimused asjast
huvitatud isiku taotlusel osakond. Esitatava pro-
jekteerimistingimuste taotluse kooskõlastab
(vajadusel) naaberkruntide omanikega projektee-
rimistingimuste taotleja. Osakond kooskõlastab
Rebala muinsuskaitsealal koostatavad projektee-
rimistingimused Asutus Rebalaga. Projekteeri-
mistingimused väljastab osakond pärast vastava-
sisulist vallavalitsuse korraldust ja need kehtivad
kaks aastat nende väljastamisest. Projekteeri-
mistingimuste tähtaega võib osakond samaks täht-
ajaks pikendada.  
(3) Osakond avalikustab projekteerimistin-
gimused Jõelähtme veebilehel 5 päeva jooksul
arvates projekteerimistingimuste väljastamise
päevast. 

§ 28.  Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused

(1) Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused (edaspidi arhitektuur-ehituslikud
tingimused) koostab asjasthuvitatud isiku taotluse
alusel osakond.

VII Peatükk
NÕUDED EHITAMISELE

§ 29. Ehitis, ehitamine

(1) Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühen-
datud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud ter-
viklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatis-
teks.

(2) Hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega
ehitis.
(3) Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Rajatiseks
loetakse muu hulgas mere või  siseveekogu põhja
süvendamise teel rajatud laevakanalit.
(4) Ehitis peab vastama Ehitusseaduse § 3 ja selle
aluse kehtestatud õigusaktides 
sätestatud nõuetele.
(5) Ehitamine on :

1)ehitise püstitamine;
2)ehitise laiendamine;
3)ehitise rekonstrueerimine;
4)ehitise tehnosüsteemide muutmine;
5)ehitise lammutamine.

(6)Ehitise laiendamine toimub juurde-, peale või
allaehitamise teel.
(7)Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirde-
konstruktsioonide muutmine ning kande- ja  jäi-
gastavate konstruktsioonide muutmine ja
asendamine. 

§ 30. Ehitamisele esitatavad nõuded

(1)Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud
hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti
käsitlevate õigusaktide kohaselt ega või tekitada
ohtu inimese elule, tervisele või varale või
keskkonnale. Ehitise rekonstrueerimise ja  laien-
damise korral tuleb tagada rekonstrueeritavate või
laiendatavate osade vastavus käesolevas para-
grahvis sätestatud nõuetele.
(2)Ehitamine peab toimuma vastavalt ehituspro-
jektile, v.a. väikeehitise ehitamise korral Ehi-
tusseaduses ettenähtud juhtudel.
(3)Ehitamiseks peab olema ehitusluba, v.a. väike-
ehitise ehitamise korral.        
Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud
maaüksuse või ehitise omaniku  loata ehitada.
(4) Ehitisele mõjuvad koormused ja muud mõjud
ei või põhjustada ehitise või  selle osa varisemist
ning ehitise või selle aluspinnase vastuvõetama-
tult suuri deformatsioone.
(5)Ehitis peab tulekahju korral säilitama ettenäh-
tud aja jooksul oma kandevõime. Ehitises peab
olema takistatud tule ja suitsu levik naaberehitis-
tele.          
Ehitisest peab olema võimalik inimesi evakueeri-
da.

§ 31. Väikeehitise ja ajutise ehitise ehitamine

(1) Väikehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindala-
ga ja projekteeritud maapinnast   
kuni viiemeetrise kõrgusega ühel kinnistul asuv:
1) ehitis, millele ei ole avalikkusele suunatud
funktsioone;
2) olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik
rajatis, mis ühendatakse võrguettevõtjale Ener-
giaseaduse tähenduses kuuluva elektriliini või sel-
lega liituva ehitisega või vee-ettevõtjale
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähen-
duses kuuluva liitumispunktiga või telekommu-
nikatsiooniteenuse osutajale Telekommunikat-
siooniseaduse tähenduses kuuluva liinirajatisega.
(2) Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt
nõutav, v. a. juhul, kui kirjaliku   nõusoleku and-
misele eelneb ehitusprojekti esitamise nõue või
taotletakse kasutusluba.
(3) Väikeehitise  ehitamiseks on vajalik vallava-
litsuse kirjalik nõusolek, v. a. juhul, kui ehitatakse
kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitist.
(4) Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid
mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis.
Ajutise ehitise ehitamise korral määrab vallavalit-
sus  ehitise kasutamise aja kirjalikus nõusolekus
või ehitusloas ja kasutusloas.
(5) Ajutise ehitise ehitamiseks on vajalik ehituslu-
ba, v. a. alljärgnevatel juhtudel:
1) Üle 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitise
ehitamiseks on vajalik kirjalik         
nõusolek;
2) Kuni 20 m2 ehitusalase pindalaga väikeehitise
ehitamiseks ei ole vajalik            
omada kirjalikku nõusolekut ega ehitusluba.
(6) Ajutisi ehitisi ei tohi ehitada munitsipaalmaale
ilma haldaja loata.

§ 32. Kirjaliku nõusoleku taotlus

(1) Kirjaliku nõusoleku taotluses sisalduvad:

1) taotleja nimi, kontaktandmed, äriregistri või
muu registri kood või isikukood, viimase puudu-
mise korral sünniaeg;
2) väikeehitise asukoha aadress ning väikeehitise
asendiplaan või koordinaadid ja   olemasolu kor-
ral nimetus;
3) väikeehitise kasutamise otstarve;
4) väikeehitise kavandatav kasutuselevõtmise
aeg;
5) ehitusprojekti olemasolu korral ehitusprojekti
koostaja nimi ja kontrollija olemasolu korral tema
nimi ning nende kontaktandmed, registri kood või 
isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg;
6) omanikujärelevalve tegija nimi, kontakt-
andmed, registri kood või isikukood, viimase
puudumise korral sünniaeg, kui omanikujärele-
valve tegija on teada;
7) ehitamist teostava isiku nimi, kontaktandmed,
registri kood või isikukood, viimase puudumise
korral sünniaeg, kui ehitamist teostav isik on
teada;
8) väikeehitise olulised tehnilised andmed;
9) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasu-
tamise taotletav aeg.
(2)Kirjaliku nõusoleku taotluses võib esitada
taotluse mitme väikeehitise  ehitamise kohta.
(3)Kui kirjaliku nõusoleku taotleja esitatud doku-
mendid on puudulikud, peab osakond võimal-
dama taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva
jooksul kirjaliku nõusoleku andmisest keeldumise
aluse selgumise päevast arvates.
(4)Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja
esitamise kord on kehtestatud  Majandus- ja kom-
munikatsiooniministri määrusega.

§ 33. Väikeehitise ja ajutise ehitise kasutamine

(1) Väikeehitisel ei ole vaja kasutusluba, v. a.
juhul, kui seda kasutatakse elamiseks.
(2) Käesoleva määruse paragrahvis 12 lõikes 1
nimetatud aladel ja juhtudel püstitatud väikeehi-
tisest tuleb ehitise omanikul teavitada vallavalit-
sust esitades ehitise teatise viie tööpäeva jooksul
väikeehitise püstitamisest arvates.
(3) Väikeehitise püstitamise kohta ei pea esitama
ehitise teatist, kui taotletakse  väikeehitisele kasu-
tusluba.
(4) Ajutise ehituse korral võib kasutusloa taotluse
esitada ehitusloa taotleja.
(5) Ajutisele ehitisele väljastatakse kasutusluba
tähtajaliselt kuni viieks aastaks.

§ 34.  Ehitusluba
(1 )Ehitusluba on vallavalitsuse nõusolek:
1) püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele
ehitis ja ehitise teenindamiseks  vajalikke rajatisi;
2) laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle
osa;
3) rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või
selle osa;
4)lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle
osa.
(2) Ehitusluba annab ühtlasi õiguse ehitise
tehnosüsteemide muutmiseks.
(3) Ehitusluba ehitise laiendamiseks annab ühtlasi
õiguse sama ehitise rekonstrueerimiseks.
(4) Ehitusloa andmed avalikustatakse riikliku ehi-
tisregistri veebilehel.
(5) Ehitusloa vorminõuded on kehtestatud Majan-
dus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

§ 35. Ehitusloa väljastamine

(1) Ehitusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks
Jõelähtme vallavalitsus.
(2) Ehitusloa saamiseks tuleb:
1) esitada ehitusloa taotlus;
2) esitada ehitusprojekt, mis vastab ehitusloa
taotlemisel ehitusprojektile           
esitatavatele nõuetele;
3) tasuda riigilõiv ja esitada tasumist tõendav
dokument.
(3) Ehitusluba antakse ehitusloa taotlejale, v.a.
käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud
juhtudel.
(4) Ehitusluba ehitise lammutamiseks väljas-
tatakse ehitise omanikule. Kui ehitis on mitme
isiku ühises omandis, peavad ehitusloa taotluse
ehitise lammutamiseks esitama ehitise omanikud
ühiselt.
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(5) Ehitusluba territoriaal- või sisemerel ehita-
miseks ja ehitusluba teisele isikule kuuluvale kin-
nisasjale tehnovõrgu või -rajatise ehitamiseks väl-
jastatakse isikule,  kelle suhtes on kinnistusraama-
tusse kantud vastav asjaõigus või kes on sõlminud  
vastava asjaõiguslepingu või sellise asjaõigus-
lepingu sõlmimist kinnitava kokkuleppe.
(6) Osakonnal on õigus nõuda põhjendatud juh-
tudel ehitise ohutusest lähtuvalt enne ehitusloa
väljastamist :
1) ehitusprojekti või selle osa ekspertiisi tulemi
esitamist või
2) ehitusuuringut või selle osa, v.a. riigisaladusega
seotud ehitise või riigikaitselise ehitise ehitamise
korral.
(7) Vallavalitsus väljastab ehitusloa või keeldub
selle väljastamisest 20 päeva jooksul ehitusloa
taotluse ja ehitusprojekti ning vastava nõude ole-
masolu korral  ehitusprojekti ekspertiisi esitamise
päevast arvates.
(8) Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehi-
tusprojektile on kehtestatud Majandus- ja kom-
munikatsiooniministri määrusega.
(9) Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise
kord on kehtestatud Majandus- ja  kommunikat-
siooniministri määrusega.

§ 36. Ehitusloa väljastamisest keeldumine

(1) Ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui:
1) ehitusprojekt ei vasta ehitusprojektile esitata-
vatele nõuetele või ehitusprojekti koostamise
lähteandmetele, s.h. kehtestatud detailplaneerin-
gule, arhitektuursetele ja ehituslikele lisatingi-
mustele või projekteerimistingimustele või
2) ehitusprojektis ei ole arvestatud ehitisele esi-
tatavaid nõudeid või
3) ehitusprojekti koostamisel ei ole arvestatud
ehitusprojekti koostamisele või vastutavate spet-
sialistide nõuetele või
4) ehitise v.a. üksikelamu, suvila, aiamaja,
taluhoone ja väikeehitise, püstitamiseks koostatud
ehitusprojekt ei tugine ehitatava ehitise asukoha 
ehitusuuringute tulemustele või
5) ehitusloa taotlus ei vasta nõuetele või
6) ehitusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid
või
7) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasu-
tamise taotletav aeg ei ole sama, mis  valla
määratud ehitise kasutamise aeg või
8) ei ole tasutud riigilõiv või
9) oluline keskkonnamõju on hindamata ja
keskkonnamõju hindamine on nõutav.
(2) Kui ehitusloa taotlemisel esitatud dokumendid
on puudulikud, peab osakond võimaldama ehitus-
loa taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva
jooksul ehitusloa väljastamisest keeldumise aluse
selgumise päevast arvates.

§ 37. Ehitusloa kehtivus

(1)Ehitusluba on tähtajatu, v.a. käesoleva para-
grahvi lõikes 2 nimetatud juhul.
(2)Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei
ole alustatud kahe aasta jooksul   ehitusloa väljas-
tamise päevast arvates.
(3)Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimest
ehitusprojektile vastavate  tööde tegemise päeva.

§ 38. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Ehitusluba tunnistatakse kehtetuks, kui :
1) ehitatav ehitis on ohtlik inimese elule, tervisele
või varale või keskkonnale või
2) ehitise omanik või ehitist omavoliliselt ehitav
isik ei täida ehitusjärelevalve ettekirjutust või
3) ehitusloa taotlemisel on teadvalt esitatud vale-
andmeid või
4) ehitusloa omanik taotleb ehitusloa kehtetuks
tunnistamist või
5) muutuvad ehitusloale kantud ehitise olulised
tehnilised andmed või
6) ehitamise käigus muudetakse ehitise kasu-
tamise otstarvet või
7) ajutise ehitise ehitamise käigus soovitakse
muuta ehitise kasutamise aega.
(2)Ehitusluba tunnistatakse kehtetuks 10 päeva
jooksul vastava taotluse esitamise päevast või
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu vallavalit-
susele teadasaamise päevast arvates.

§ 39. Ehitise kasutusluba

(1) Ehitise kasutusluba (edaspidi kasutusluba) on
vallavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või
selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja
seda võib  kasutada vastavalt kavandatud kasu-
tamise otstarbele.
(2) Riigisaladusega seotud ehitisel, riigikaitselisel
ehitisel ja väikeehitisel, v.a. elamiseks kasutataval
väikeehitisel, ei pea olema kasutusluba.
(3) Valminud ehitist või selle osa võib kasutada
vaid ettenähtud kasutamise  otstarbel.
(4) Kasutusloale kantavad andmed avalikus-
tatakse riikliku ehitusregistri  veebilehel.
(5) Kasutusloa vorminõuded on esitatud Majan-
dus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

§ 40. Kasutusloa väljastamine

(1) Kasutusloa väljastab ja tunnistab kehtetuks
vallavalitsus.
(2) Kasutusloa saamiseks tuleb:
1) esitada kasutusloa taotlus;
2) esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on
ehitatud;
3 )esitada lisaks ehitusprojektile ehitamise
tehniliste dokumentide originaalid või dokumendi
väljastaja või ehitustoote tarnija toote nõuetele
vastavuse tõendamise seaduse tähenduses või ehi-
tise omaniku või vallavalitsuse kinnitatud koo-
piad,  kui kasutusloa taotlejal on ehitamise
tehniliste dokumentide säilitamise kohustus;
4) esitada dokument, mis tõendab ehitise kasu-
tusele võtmisele eelneva ehitise,  selle osa või ehi-
tise tehnosüsteemi tehnilise kontrolli teostamist;
5) esitada vajaduse korral kirjalik nõusolek ehitise
või selle osa kasutusele 
võtmiseks;
6) tasuda riigilõiv ja esitada tasumist tõendav
dokument.
(3) Kasutusluba väljastatakse, kui ehitis vastab
ettenähtud nõuetele.   
Vallavalitsusel on õigus ehitise ohutusest lähtuvalt
enne kasutusloa väljastamist  nõuda ehitise või
selle osa ekspertiisi tulemi esitamist. 
(4) Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise üle-
vaatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist.
Vallavalitsusel on õigus kaasata ehituse ülevaa-
tuse tegemisse  selleks pädevaid isikuid ja insti-
tutsioone, kes esitavad oma arvamuse kirjalikult.
(5) Ehitise osale võib anda kasutusloa, kui ehitise
osa on võimalik  funktsionaalselt ja ohutult kasu-
tada.
(6) Vallavalitsus väljastab kasutusloa või keeldub
selle väljastamisest 20 päeva  jooksul kasutusloa
väljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esita-
mise päevast  arvates.
(7) Vallavalitsus peab säilitama kasutusloa väljas-
tamisega seotud dokumente ehitise lammu-
tamiseni või arhiiviseaduses sätestatud korras
arhiivi  üleandmiseni.
(8) Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise kor-
ral peavad kasutusloa taotluse  esitama omanikud
ühiselt.
(9) Ajutise ehitise korral võib kasutusloa taotluse
esitada ehitusloa taotleja.
(10) Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja
esitamise kord on kehtestatud Majandus- ja kom-
munikatsiooniministri määrusega.
(11) Ehitise ülevaatuse kord on kehtestatud
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
määrusega.

§ 41 Kasutusloa väljastamisest keeldumine

(1) Kasutusloa väljastamisest keeldutakse, kui :
1) ehitis ei vasta kasutamise taotletud otstarbeks
ettenähtud ehitisele kehtestatud nõuetele või
2) ehitise omanik taotleb ehitisele kasutamise
otstarvet, mis ei vasta avalikele huvidele või
3) ehitise omanik taotleb ehitisele kasutamise
otstarvet, mis ei vasta ehitise või selle osa ehita-
misel väljastatud projekteerimistingimustele
nende olemasolu  korral või
4) kasutusloa taotlus ei vasta nõuetele või
5) kasutusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt ei
vasta nõuetele või
6) kasutusloa taotlemisel esitatav ehitise mõõdis-
tusprojekt ei vasta nõuetele või
7) kasutusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid

või
8) ehitis ei vasta õigusaktis ettenähtud nõuetele
või
9) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasu-
tamise taotletav aeg ei ole sama,  mis vallavalit-
suse määratud ehitise kasutamise aeg või
10) ei ole tasutud riigilõiv või
11) ei ole esitatud ehitamise tehnilisi dokumente
või
12) ehitamise tehnilised dokumendid ei vasta
nõuetele või
13) ei ole esitatud dokumenti, mis tõendab ehitise
kasutusele võtmisele eelneva ehitise, selle osa või
ehitise tehnosüsteemi ehitamiseks tehnilise kont-
rolli teostamist või kirjalikku nõusolekut ehitise
või selle osa kasutamisele võtmiseks  ja selline
dokument või kirjalik nõusolek on nõutav või
14 )oluline keskkonnamõju on hindamata ja
keskkonnamõju hindamine on  nõutav.
(2) Kui kasutusloa taotlemisel esitatud dokumen-
did on puudulikud, peab kasutusloa väljastaja
võimaldama kasutusloa taotlejal kõrvaldada
puudused viie tööpäeva jooksul kasutusloa väljas-
tamisest keeldumise aluse selgumise päevast
arvates.

§ 42. Kasutusloa kehtivus

(1) Kasutusluba on tähtajatu, v.a. käesoleva para-
grahvi lõikes 2 nimetatud juhul.
(2) Ajutisele ehitisele väljastatakse kasutusluba
tähtajaliselt kuni viieks aastaks.

§ 43. Kasutusloale kantavad andmed

Kasutusloale kantakse :
1) ehitise asukoha aadress ja koordinaadid;
2) kasutusloa väljastaja nimi ning ametniku nimi,
ametinimetus ja allkiri;
3) kasutusloa väljastamise aeg;
4) kasutusloa number;
5) ehitise kasutamise otstarve;
6) ehitise olulised tehnilised andmed;
7) ehitisele antud riikliku ehitusregistri kood;
8) ajutise ehituse korral selle kasutamise aeg;
9) muud seaduses sätestatud andmed.

§ 44. Kasutusloa kehtetuks tunnistamine

(1)Kasutusluba tunnistatakse kehtetuks, kui :
1) ehitis on ohtlik inimese elule, tervisele või va-
rale või keskkonnale või
2) ehitise omanik ei täida  ehitusjärelevalve
ettekirjutust või
3) kasutusloa taotlemisel on teadvalt esitatud
valeandmeid või
4) ehitis on lammutatud.
(2) Ehitise omanikul on õigus esitada taotlus
kasutusloa kehtetuks tunnistamise kohta käesole-
va paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel.
(3) Vallavalitsus tunnistab käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatu korral kasutusloa  
kehtetuks 10 päeva jooksul vastava taotluse esita-
mise päevast või lõikes 1 nimetatu vallavalitsuse-
le teadasaamise päevast arvates.

VIII Peatükk
EHITUSJÄRELEVALVE

§ 45.  Ehitusjärelevalve

(1) Ehitusjärelevalve käesoleva määruse tähen-
duses on:
1) ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide
nõuetele vastavuse kontrollimine;
2)  ehituslubade väljaandmine;
3)  kasutuslubade väljaandmine;
4) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine;
5) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimiseks
ekspertiiside tegemise korraldamine;
6) ettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimine;
7) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise
korraldamine;
8) ettekirjutuste tegemine vastavalt oma päde-
vusele.

IX Peatükk

KITSENDUSED EHITUS-
TEGEVUSES REBALA
MUINSUSKAITSEALAL

§ 46. Ehituslike kitsenduste kehtestamine
Rebala Muinsuskaitsealal

(1) Ehituslike kitsenduste kehtestamisel Rebala
muinsuskaitsealal lähtutakse Muinsuskaitse-
seadusest ja Rebala muinsuskaitseala põhimääru-
sest ning teemaplaneeringust selle olemasolu kor-
ral.
(2) Rebala muinsuskaitsealal on vajalik Asutus
Rebala eelnev kooskõlastus  järgmisteks tege-
vusteks:
1) ehitise konserveerimiseks, restaureerimiseks,
ümberehitamiseks, remondiks ja lammutamiseks; 
2) ehitise püstitamiseks, teede, võrkude ja trasside
rajamiseks ja muudeks mulla- ja ehitustöödeks; 
3) ehitise või maastiku ilmet muutvate objektide,
nagu reklaami, info ning tehniliste seadmete
paigaldamiseks; 
4) haljastus-, raie- ja kaevetöödeks; 
5) piirdeaedade rajamiseks ja ümberkujun-
damiseks; 
6) ehitiste fassaadide, uste, akende, treppide,
katusekatte jms muutmiseks ja algupärasest
erinevate  ning algupäraseid matkivate ehitus-
materjalide kasutamiseks 
7) maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks 
8) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehi-
tusjoone ja kruntide piiride muutmiseks ning
kruntimiseks 
9) kiviaedade lammutamiseks.
(3) Kinnismälestise omanikule või valdajale
määrab Muinsuskaitseamet kinnismälestise kasu-
tamise korra, samuti kitsendustes tehtavad leeven-
dused, kaitsekohustuse teatises. 
(4) Kinnismälestise konserveerimine, restauree-
rimine ja remont toimub Muinsuskaitseameti
poolt väljastatud loa alusel. Loa saamiseks tuleb
esitada Muinsuskaitseametile loataolus. 
(5) Muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 2 kohaselt
tuleb Rebala muinsuskaitsealal ehitades, kon-
serveerides ja restaureerides ning selleks ehitus-
materjale valides arvestada nii ehitise kui ka
muinsuskaitseala arhitektuurilise ja ajaloolise
väärtusega. 
Rebala muinsuskaitsealal kehtivad ehituslikud
põhimõtted: 
1) Hoone ehitamise ajastulisus määrab restauree-
rimiseks ja remondiks vajaliku ehitusmaterjali
valiku; 
2) Talude õuealale uusehitise rajamisel lähtutakse
traditsioonilistest  ehitusvõtetest ja materjalidest; 
3) Hoidmisväärsed on  taluõuedel säilinud endiste
hoonete osad, nagu  välismüürid, müürifragmen-
did, korstnajalad jm. või nende eksponeerimine
uute hoonete ehituskehandites. 
4) Reeglina lähtutakse uusehitiste rajamisel tradit-
sioonilistest ehitusvõtetest, nagu 45° katusekalde-
ga madalehitised katuseharja kõrgusega maksi-
maalselt 8 m;
5) Uusehitiste materjalivalik sõltub väljaku-
junenud külamiljööst, traditsioonilisteks mater-
jalideks on paekivi, maakivi ja puit; 
6) Kaitseala külatuumikutes on keelatud algupära-
seid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine; 
7)Traditsiooniliseks piirdeaia materjaliks on pae-
kivi, mis on laotud ilma sidusaineta umbes 1- 1.20
meetri kõrguseks ning puidust latt ja  pilpaaiad;

IX Peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 47  Menetlus

Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohal-
datakse haldusmenetluse seaduse sätteid, välja
arvatud juhul, kui planeerimisseadus või ehi-
tusseadus näeb ette teistsugust menetluskorda 

§ 48.  Vastutus määruse rikkumise eest

Käesoleva määruse rikkumine toob kaasa Eesti
Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutuse. 
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03.07 HILDA PIKARO, Nehatu küla 

91
10.07 LYDIA RAIG, Loo aelvik 

89
11.07 EINART REMMEL, Ruu küla 

88
16.07 REINALD MARTEN, Neeme küla 

86
06.07 EVGENIE REMMET, Loo alevik 

29.07 AGNES JAKSEN, Ruu küla 
84

26.07 OLGA TEPLOVA, Loo alevik 
83

27.07 EDGAR KUUSK, Kallavere küla 
82

17.07 HELMI JAKSEN, Ruu küla 
25.07 ÕIE –OPHELIA AUSLA, Loo alevik

81
23.07 VALVE-ELFRIDE KOTKAS, 

Kostivere alevik 
80

08.07 ELZA ANTIPOVA, Jägala küla 
13.07 ALMA METSTAK, Kallavere küla

75
05.07 LEO RIID, Iru küla 

05.07 IRINA JÜRGENS, Loo alevik 
15.07 ENDEL SALUMETS, Kallavere küla

18.07 TOIVO PENNE, Loo alevik 
20.07 JEKATERINA FEDOTOVA, 

Jägala küla 
28.07 LUULE LAGREKÜL, Ruu küla 

29.07 JELISAVETA NEVVONEN, 
Kostivere alevik 

70
16.07 PEETER KASE, Uusküla 
28.07 AINO KINK, Loo alevik 

ja augustis

91
15.08 HELMI KÖÖNBERG, Maardu küla

90
13.08 LEIDA VÜRST, Jägala küla

88
02.08 HELMI MERISTE, Liivamäe küla

21.08 OLGA ROŽOK, Jägala küla
23.08 NATALJA MIHHAILOVA, 

Maardu küla
87

11.08 ENDA RÄMMELD, Kostivere alevik
84

06.08 ÜLO SEPP, Jõelähtme küla
15.08 SELMA NOGO, Loo alevik

83
07.08 LEIDA SIRKAS, Loo küla

82
12.08 LAINE NÕMMIK, Vandjala küla

21.08  ALBERT KINGSEPP, Jõelähtme küla
23.08 PALMI LUUKEN, Koogi küla

31.08 SALME TOMP, Koogi küla
75

05.08 ALEKSANDER OLÕKAINEN,
Iru küla

19.08 LIDIA ODRAKS, Loo alevik
31.08 ASTRID TUNKEVITŠ, Koogi küla

70
04.08 HELVI-ASTRID SEPP, Loo alevik

10.08 REIN VAHI, Rebala küla
24.08 ÕIE VAHESALU, Loo alevik
31.08 ARVI LAMASO, Loo alevik

Palju õnne! 
Soovivad Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu

Eakad sünnipäevalapsed
juulis 

JUUNIS JA JUULIS  SURNUD 
JÕELÄHTME VALLA ELANIKUD

MARIA BURZAK 05.08.1988 – 06.06.2003
ANTS AARIK 24.11.1947 – 08.06.2003 
ESTER PAJUNURM 18.03.1928 – 14.06.2003 
NIINA SUIGOM 13.07.1915 – 15.06.2003

IVAN SIVAKOV 28.08.1933 – 01.07.2003 
HARRI VAIN 16.03.1930 – 02.07.2003 
JULIA ŠTRNFELD 04.04.1915 – 06.07.2003 
HERBERT- VLADIMIR TEDRESALU 

07.08.1930 – 23.07.2003 
SULEV KÄGO 22.10.1939 – 24.07.2003

JÕELÄHTME VALLA LEHT
JÕELÄHTME VALLAVALITSUSE JA

VOLIKOGU AJALEHT
VÄLAANDJA

Jõelähtme vallavalitsus
tel. 6054 850 või 6054 887

TOIMETAJA Piia Ruber,  tel. 056 650650
KAASTÖID OOTAME HILJEMALT 5. KUUPÄEVAKS

VALLAMAJJA VÕI MEILIAADRESSIL: piia@sirp.ee 
Trükk AS Printall
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Kauplus Jõelähtme vallas 
otsib 

müüjat
Helistada telefonil 056 406 500Loo Spordihoones

Spordi tee 5, Loo
74201 Harjumaa

Telefon: 052 90 106

Loo Spordihoones 
Spordi tee 5, Loo
74201 Harjumaa

Telefon: 052 90 106

jj uuuukkssuurr ,,     mmaann iikküüüürr ,,
ppeedd iikküüüürr ,,     mmaassssaaaazz ,,

ssoo llaaaarr iiuumm,,     ddeepp ii ll aa tt ss ii oooonn,,
kkoossmmeeeett ii kk
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