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                                       PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

 Info volikogust Agu Laius
Agu Laius - 

Olgu ära öeldud, et valla arengukava on hea tahte dokument kus on ära toodud hulk probleeme ja 
nende lahendamise võimalusi. Volikogus on praegu arengukava ülevaatamine, muutmine ja 
täiustamine seoses valla kiire kasvu ja arenguga. Ühisveevärgi arengukava on samuti 
kaasajastamisel, teehoiukava tuleb eraldi arengukava osana. Arengukavasse lahti kirjutatud 
puhkevaldkond, sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond. Haridusvaldkond vallas kõige valusam koht: 
Peetri piirkond vajab nii lasteaeda kui kooli, Lagedile vaja lasteaed rajada. Otsustadud, et Jüris 
saab olema riigigümnaasium kuna vald ei suuda ise lahendada koolikohtade vajadust. Seoses 
sellega läheb Jüri gümnaasium põhikooliks ja juurde tuleb hulk koolikohti. Oluline valdkond kogu 
arenguga seoses on planeerimine, seoses sellega hakkavad kehtima piirkonna osa planeeringud. 
Arengukavas taristud mis kõige keerulisemad praegu vallas, kavas mitmed kergliiklus teed mis 
võimalik rajada üksnes projektirahade toel. Peetri tervisekeskuse suhtes ei ole veel konkreetseid 
seisukohti kuigi on suur vajadus selle järele. Plaanis Peetrisse vabaaja veetmise koht, Jüri staadioni
uuendamine(riik ei panusta staadioni valmimisse), hooldekodu ja päevakeskuse rajamine. Esile on 
toodud Rae Tuletõrje- ja Päästeselts ning RVAKS  endiselt partnerid vallale. Arengukava esimene 
lugemine volikogus on toimunud. Komisjonides saab veel teha ettepanekuid (läbi volikogu liikme 



või komisjoni liikme) enne 12 septembrit. Külavanemad lugege arengukava oma piirkonna 
kontekstis ja tehke veel ettepanekuid vajadusel. Arengukava on aluseks valla eelarve strateegiaks 
mis koostatakse juba oktoobris 4 aastaks. Külad vaadake üle oma arengukavad.

Raasiku vallalt on laekunud ettepanek ühinemis läbirääkimisteks mida arutatakse septembri 
volikogus. Tahan teiega külavanemad, arutada mida arvate Raasiku vallaga ühinemisest. Rae valla 
sotsiaaltoetused on suuremad ja investeeringuid väga palju vaatates arengukavasid siis kulud 
lähevad suureks, Rae vald ei kannataks seda koormust välja ning see ei ole kasulik ka valla 
elanikele. Kas Raasiku vallal on midagi pakkuda mida Rae vallal oleks vaja näiteks hooldekodu. 
Kohapeal toimunud arutelu käigus ei leitud rosinat ega ühtegi positiivset argumenti mis kallutaks 
kaalukeele ühinemise kasuks. Välistatud ei ole sundliitmine.

                                                                                                                             

  

                                            PÄEVAKORRAPUNKT NR2

         Investeeringute kava Priit Põldmäe

Priit Põldmäe- 
Teehoiukava koostatakse 2017 aastal mille mõte on kaardistada ja hinnata ära kõik valla teed. Täna 
läheb põhiline investeeringute raha lasteaedadele ja koolidele kuna neid on rohkem vaja. Teede 
hindamisega selgub kui palju ja kui kiiresti on vajadus investeerida teedesse. Teede hindamine 
tellitakse spetsialistilt väljaspoolt valda.
Täna on päevakorras 2 projekteerimist: Lagedi lasteaed ja Jüri staadion.
Piirkondade osaplaneerinute mõte on, et saada selgeks kus on vaja investeerida lasteaeda või kooli 
ja kus on vajadus investeerida teedesse.
      

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

Juhatuse teated

Sirli Tiik -
Kodukant Harjumaa otsib aastaküla. Aastakülaks kanditeerimine lõpeb 10 september.
3 oktoober KOPi taotlusvoor. Kas keegi soovib osaleda projekti koolitusel korraldab HEAK ja 
osalustasu maksab RVAKS.
Külavanemale on ettenähtud interneti kompensatsioon 16 eurot kuus, aeg esitada II kvartali 
interneti arved kompenseerimiseks.
Aeg võtta välja rahad külaürituste korraldamiseks. Külarahade väljamaksmise alus on 2015 aasta 
küla üldkoosoleku protokoll mis mitmel külal veel esitamata.
Liikmemaksude tasumise aeg oli 20 juuni, saadan ülevaate meilile kes on tasunud ja arvenumbri 
kuhu tasuda.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4

    Külavanema minut
Külades ja alevikes tehti jaanilõket.                                                                                                
Vaida ja Lagedi tähistasid piirkonna 775 aastapäeva esmamainimisest.                                               
Ülejõel toimus Rae valla küladepäev- osalejaid oli väga vähe ja paljud külad ei olnud esindatud.      



Vaskjalas tuleb 28 august külapäev.                                                                                                  
Kurnas 28 august võrkpalli platsi avamine.                                                                                           
Lagedil 28 august lastepäev ja laat.                                                                                                        

    
     Sirli Tiik                                    Kai Lasn
     Juhataja Protokollija
     
    

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
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