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PROTOKOLL      Nr  8

 Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                   27.11.2014
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Algus: 18.30       Lõpp:  20.00

JUHATAJA  Ardi Mitt
PROTOKOLLIJA  Herve  Pani

OSALESID

RVAKS registreeritud liikmete arv: 51
Osales 16 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana), 
külalistena keskkonnaspetsialistid  Birgit Parmas ja Kadri Raus Rae 
vallavalitsusest

PÄEVAKORD :
1.  Külalisesinejad Rae vallavalitsusest
2.  Külaliikumise vaatenurgast Rae valla järgmise kolme aasta investeeringu prioriteedid ja 

2015 kulutegevused
3. Küla/alevikuvanema minut aastalõpu ja 2015 esimese kvartali tegevused. 

            Esialgne tagasiside külaürituste võimaliku täiendava rahastamise seisust.
4. RVAKS positsioon KÜSK arenguhüppe taotlusvoorus osalemiseks
5. Aastalõpu tänuüritusest

   PÄEVAKORRAPUNKT NR1
           Külalisesinejad Rae vallavalitsusest

Rae vallavalitsusest kutsututeks on keskkonnaspetsialistid Birgit Parmas ja Kadri Raus, kes 
tutvustavad oma valdkonda - keskkonnaalaseid töid ja tegemisi. Birgit Parmas  tegeleb loodus-
kaitse küsimustega, keskkonnamõju (strateegilised) hindamistega, keskkonnaharidusega, menetleb 
investeeringutoetuste taotlusi. Kadri Raus töötab Ege Kibuspuu asemel augustikuust alates ja  
tegeleb jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb puurkaevude küsimusi, keskkonna- 
ja  raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega, ühtlasi tugiisik 
kevadiste heakorratalgute läbiviimise küsimustes. 
Rae vald hakkab koostama  jäätmekava ja sellega seoses on laialisaatmel  vastav küsimustik, mille 
lähiaegadel kõigile elanikele laiali saadame ja siinjuures palume küsitluse läbiviimiseks abi 
külavanematelt, et oma elektrooniliste kanalite-listide- kaudu  küsimustikku levitaksite. Võimalik 
vastata ka paberkandjal.
Jäätmekava koostamise kohustus on pandud riiklikult, et siis teatud aja pärast koostada riiklik 
jäätmekava.   Täpsete vajaduste   väljaselgitamiseks ongi siis küsimustik.
Kadri Raus – uued pakendikonteinerid on tekitanud veidi segadust: suured hallid ümmargused
tünnid – ainult klaaspakendi jaoks , vanad segapakendi konteinerid jäävad  samadesse kohtadessse, 
rohkem  konteinerid liigiti kogumiseks plaanis juurde paigutada ei ole.  Kui kusagil on vajadus 
konteineri  jaoks- andke teada. Vanapaberikonteinerid on paigutatud tiheasustusse, vajadus 



hajaasustuses peaks selguma jäätmekava küsitluse raames.
Vanu rehve on võimalik ise tasuta ära anda, varasemalt organiseeritud korras rehvikogumine 
menukas ei olnud.
Ohtlike   jäätme  kogumise  kohta on võimalik leida infot Rae valla kodulehelt ja facebooki-lehelt. 
Vajadus oleks mingit ühtset ja kokku koondatud informatsiooni, mille võiks meilitsi laiali saata. 
Internetis  on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus Kuhuviia.ee, kust inimene saab 
infot kuidas vabaneda talle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või 
taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms.  
Konteinerite  tühjendamise  sõltub tootjavastutusorganisatsioonist, kellele konteiner tegelikult kuulub
ja sellest kuidas neil täpselt  asi on organiseeritud, lähenemine on erinev.
Hulkuvad koerad – Tallinna loomadevarjupaik    käib ja püüab, kuid vajalik kindlasti valla 
kooskõlastus.   Kohale tullakse    umbes tunniga, kuid paljuski sõltub nende võimalustest ja 
töökoormusest ja väljakutsete arvust.
Hulkuvad metsloomad, nagu haiged kährikud, rebased jms – teatada jahimeestele või valda.
Vallas töötab ehituse ja keskkonnajärelevalve spetsialist  Kirsti Malm, kelle poole saab pöörduda 
konkreetse seaduserikkumiste lahendamiseks.
                                                                                                                    

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Külaliikumise vaatenurgast Rae valla järgmise kolme aasta investeeringu 
prioriteedid ning 2015 kulutegevused  

Ardi Mitt – Rae valla järgmise kolme aasta investeeringute prioriteedid tabelina väljatoodud, 
ühiselt läbi arutatud.
RVAKS-ile on järgmisel aastal planeeritud 34000 eurot, millest 5000 eurot ettenähtud omaosaluste 
toetamiseks, need numbrid on suurenenud ja seda on meeldiv tõdeda.

Vallavalitsuse tööde ja tegemiste poolelt täiendab Priit Põldmäe: Rae valla üldplannering on
kehtestatud ja edasiste  tegevuste ja arenevate piirkondade planeeringute osas ( teevõrgustik, külade 
ja alevike südamikud-kuidas võiksid välja näha)on kavas korraldada  planeerimise ja infopäeva, 
kuhu on mõte kutsuda kokku arhitekte, kes genereeriksid huvitavaid ideid ja mõtteid,kus edasised 
arengud võiksid välja näha. On mõte sinna kaasata ka külavanemaid,  kes moodustaksid ühised 
töögrupid, ideede ja mõttete välja töötamiseks.
GIS-i kaardirakenduse arendamine on olnud väga kiire ja palju huvipakkuvat infomaterjali 
on lisandunud ja lisandamiselt veel  kaardikihte, mistõttu on tekkinud vajadus korraldada GIS-i 
tutvustav infopäev, kus siis tutvustatakse erinevaid kasutusvõimalusija räägitakse GIS-ist laiemalt.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Küla/alevikuvanema minut aastalõpu ja 2015 esimese kvartali tegevused.  
Esialgne tagasiside külaürituste võimaliku täiendava rahastamise seisust

Aruvalla- midagi tõsist planeeritud ei ole, Lilleorus on igaaastaselt toimunud jõulueelne töötuba 
lastele. Tõsisem ettevõtmine ilmselt saab olema vastlapäev.
Vaidasoo- mõtted on uues aastas ja vastlapäeva ootuses.
Suuresta- elu on põnevaks läinud, noored tegusad inimesed on projektide kirjutamisega väga 
edukad olnud ja nüüd käib projektide elluviimine. Hoogustunud on ja uue hingamise saanud ka 
vanad traditsioonilised üritused.
Ülejõe- aastalõpul tuleb üks üritus, mille tahaks siduda ka koosoleku läbiviimisega.
Lagedi- oli sügisene   tantsuõhtu. Lagedil toimus vallaaastapäevapidu. Tuleb kaartide 
meisterdamise töötuba.  Tuleb koduste laste jõulupidu, uuel aastal põletame kuuski. Saime 
küladepäeva projektile rahastuse ja tegeleme ettevalmistusega.
Järveküla -  muret tekitab RAIL BALTIC, tegime pöördumise maavanemale ja saime ka vastuse, 



mis kahjuks väga irooniline ja üleolev.
Aaviku- meil on kergliiklustee, kuid kahjuks valgustamata, metsa all on terviserada, kus keegi ei 
käi, kuid valgustatud. Plaanime teha oma küla lastele külateemalised geelpliiatsid.
Vaida- toimus alevikunõudkogu koosolek. Vaida koolis tuleb Patika külakoori kontsert. 
06.01.2015 tuleb kuuskede põletamine, osaleme lõunaosariikide vastlapäeval.
Kurna- 1 aasta külavanemana möödus eelmisel nädalal, mida väärikalt tähistasime. Üksik Rüütel 
pani oma uksed kinni ja perenaine põhjendas oma otsust: pigem õudne lõpp kui lõputa õudus.
Teadupärast ehitatakse meil praegu teed, siis juba praegu võib kindlalt väita, et üheski külas ei ole 
nii palju asfaltteid, kui Kurnas. Tunneli valmimisega lahendub ka meie katusealuse küsimus  ja 
tunnel ühendab taas küla, mis lahutati eelmise sajandi 70-ndatel ringteeehitusega.
Tuulevälja- tegeleme aktiivselt Rae valla mesilate kaardistamisega.
Suuresta- korraldame väljasõidu Loo Ajaveskisse ja plaanime ühist leivaküpsetamist, kindlasti 
läheme lõunaosariikide vastlapäevale stiilipunkte saama.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
RVAKS positsioon KÜSK arenguhüppe taotlusvoorus osalemiseks

Ardi Mitt-
Eelmises infotunnis püüdsime selgust saada,  mis on siis puudu, kuidas tuleks ja mis peaks tegema,
et külavanema ametist saada rahulolu ja teotahtet. Jagasime laiali lehed ja kogusime vastused
kokku, mille koondiga läheme järgmisel esmaspäeval HEAK-i keskustelule teadasaamaks neid 
ideid ja mõtteid, millisteks tegevusteks võiksime KÜSK-i voorus osaleda.
Kokkuvõte tutvustamine, lisatakse protokollile. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR5
Aastalõpu tänuüritusest

Ardi Mitt-  Tänuõhtu toimub 06.12.2014 kell 18.00 Uuetoa puhketalus, omaosaluse tasumist 
ootame veel esmaspäevani.

ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Ardi Mitt                                        Herve Pani
     Juhataja Protokollija
     
    

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
             nr    2 – külavanemate tagasiside koond


