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 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

Külade/alevike taotluste koond valla 2018 eelarvesse  

Külade ja alevike taotlustest on kutsutud kõnelema vallavanem Mart Võrklaev, kuid ta viibib  

praegu  volikoguistungil ja on  volikogu esimeest valimas, temapoolsete tervitustega on külade 

taotlustele vallalt tagasisidet  andmas abivallavanem Priit Põldmäe.      

Priit Põldmäe - Külade poolt esitatud taotluste kohta 2018.a. valla eelarvesse tehtud koondtabeli 

täitis Mart koos Ain  Punaga ja Madis Sarikuga ja tabeli kohta antud kommentaare püüan teile  

jagada.( Koondtabel lisatud protokollile). 

 Alustame teedest. Vastavalt uuele koalisatsioonileppele hakatakse järgmisel aastal tegema Rae 

valla teehoiu kava, mis tähendab, et tehakse tellimus, mille tulemusena kõik valla teed mõõdetakse 

üles, kirjeldatakse põhjalikult teede seisukord, märgitakse kõik ristmikud, truubid jms, antakse 

hinnang teede seisukorrale ja soovitused teede sõidukõlbulikena hoidmisel.  Sealt peaksid tulema 

sisendid valla eelarvesse ja peaksime saama ettekujutuse teede korrashoiuks minevast rahast ning  

saaks prioriteedid paika. Vaskjala küla Vesiroosi tee saab mingit leevendust peale seda, sest ÜVK 

rajamise tagajärjel tekkinud kahjustuste sissenõudmiseks on õige aeg mööda lastud ja tänasel päeval 

ei ole enam kelletki nõuda seda Elveso andmetel. Valla prioriteediks on hetkel musta katte alla 

saada kõik koolibusside marsruutidel olevad teed, siis peale seda kavandatakse teiste teede 

mustkatte alla panemist. Ühiselt koondtabel üle vaadatud, vt kommentaare. 

Kurna külaplats on planeerimisel ja Kurna pargivahi ametikoht on tulevikuteemaks, mis 

arutamistväärt peale pargis radade valmimist.  

Vaskjalas tahetakse mänguväljakutsuure kivi juures, kuid vald näeb paremat asukohta ühtses 

arenduses ja ka turvalisuse mõttes vana koolimaja juures. Rae koolimajas on korter hinnatud, vald 

on oma pakkumise omanikule teinud, kuid hetkel dialoogi ei ole tekkinud.  

Uuesalus soovitakse spordiväljaku äärde pinke, mis leiab lahenduse arendajaga koostöös. 

Urvaste soovib külaplatsile lipumasti, mida võiks proovida lahendada teiste külade kogemuste 



põhjal projektipõhiselt.  

Veskitagusel lahendamisel elektrikapi asukoht ja  sillaprobleemile on lahendus saabumas, mingile 

kompromissile ollakse jõudmas , seega vähemalt on lootust. 

Liiklusmärkide saamiseks on Ain Puna andnud soovituse, et külavanemad võiksid ise pöörduda 

Maanteeameti poole, sest enamuses on tegemist Maanteeameti teedega.  

Järgmisel aastal on vallal plaanis võtta tööle teinegi teehoiuspetsialist. 

Tänavavalgustuste lahendamine on problemaatiline, sest tegemist on eramaadega, paljudel juhtudel 

tuleks teostada ka lageraiet ja seetõttu lahenduste leidmine keerukas.  

Veskitagusele on hommikuti käima pandud koolibuss, mis sõidab nii kaugele kaugele on teed. 

Külasiseselt on probleeme bussi ümberpööramisega, aga nendele ehk leiab küla ise lahenduse. 

Teehooldus- Teede hooldus on hanke korras valitud ja talvine erateede hoolduse kord jääb samaks. 

Arutletud  on selle üle, et need erateede lükkamised  võiksid  olla regulaarlükkamised. 

Soodevahel truubiehitused käivad, maanteeamet teeb oma ja raudtee oma. Ehitusprojektid nad 

peavad kooskõlastama vallaga, kuid ehitusluba nad vallalt ei vaja. 

Kopra probleemidega on õigus tegeleda maaomanikel koostöös jahimeestega.  

Ootamatult saabunud talvega ja teehoolduse probleemidega pöörduge Ain Puna poole. 

 

 

                            

 PÄEVAKORRAPUNKT NR2  

                                 Külavanema minut 

 

Vaida- 09.10.2017 avati  Vaida kooli ehituse III etapp. Peeter Böckler esitlesVaida koolis  oma 

raamatut „Vaida sovhoos 1967-1992“, kui kellelgi on huvi, siis hind on 10.- eurot. 

Uuesalu- toimus lastelaat, mis läks väga hästi korda. Aasta lõpus loodame valmis saada oma uued 

ruumid. 

Seli- Jüri Jahimeeste Selts soetas endale krundi ja nad said Jahimaja ehituseks ka ehitusloa ning on 

hakkanud usinasti tegutsema. 

Kadaka- lasti maha 2 karu. Teeehituse käigus oli juhtum lamava politseinikuga, mis päevaga tekkis 

ja kadus sama kiiresti. 

Lagedi- kortermajad lahendasid oma kulude-kirjadega parkimisprobleeme. 

09.11.2017-  Rae valla helkuripuu päev- kaasa võivad lüüa kõik. 

Kurna – 2018.a. on küladepäeva korraldamise au Kurnal. Küla eestseisus on teinud oma otsuse – 

küladepäev toimub 18.augustil ( 18.08.2018)  ja sellega seoses küladel-alevikel  palume arvestada 

oma ürituste organiseerimisel sellega. Projektid vajavad kirjutamist ja sellepärast sai kuupäev 

paikka pandud. Kodune ülesanne on lihtne ja ainukene- iga küla saadab ühe pildi (inimesed, olustik, 

loomad vms), millega saaksime oma püsinäitust täiendada – pildid kõikidest Rae valla küladest-

alevikest. Formaat 80x120. Näituse avamine toimub 18.08.2018, mis tähendab, et pilte ootab Kurna 

küla varem. 

Klassikalist võistlust ei tule, kuid plaanis on seiklus Kurnas. 

Üksikul Rüütlil on uus operaator, alustas katusepesuga ja uue sildi panemisega.  
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