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1. Külaplatside munitsipaliseerimine ja Rail Baltica trassist - Rae Vallavalitsuse esindaja
2. Külanema minut 
3. Ülevaade Urvastes toimunud valla külade päevas
4. Arutelu "Miks osalevad koduvalla külade päeval vaid pooled külad?"
5. Ülevaade Saaremaal toimunud Kodukandi maapäevast
6. Ülevaade Soome-reisist
7. Külade vajadused 2014.a. 
8. RVAKSi finantsseis, külarahade jäägid. Eelarveaasta prognoosid
9. Kevadel vastuvõetud otsuste taastutvustus
10.  Arengu-, kodukorra- ja organisatsiooni eetikanormide koostamisgruppide moodustamine
11. Projektide omaosalusest
12. Külavanemate õiguslikkus

  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Vallavanem Mart Võrklaev,  abivallavanem Tarmo Toomet

Külaplatside munitsipaliseerimine ja Rail Baltica trassist
Külaplatsid
Tarmo Toomet- 
Külavanemad on aktiivselt tegelenud külaplatside taotlemisega munitsipaalomandisse, nende 
õigusliku aluse annab kehtestatud valla detailplaneering, mis nüüdseks on kinnitatud ja platside 
asukohad  detailplaneeringusse peale kantud. Varem oli seetõttu  protsess takerdunud valla 
detailplaneeringu taha, praeguseks on oma platsid on kätte saanud Patika, Peetri ja Pildiküla. 
Volikogust on läbi käinud ja toetuse saanud Salu ja Urvaste küla plats, detailplaneeringumenetlus on 
pooleli Venekülas. Vallavalitsuse üleskutse oleks, et leppige omavahel kokku, kus te tahate näha 
külaplatse ja esitage põhjalikult kaalutletud  ja hästi motiveeritud taotlus vallavalitsusele, et 
vallavalitsus omakorda saaks kokku panna motivatsioonipaketitaotluse maavanemale. Külaplatside 



taotlemise protsessi võib jagada etappideks: 1) Küladest laekuvad vallavalitsusele  põhjalikult 
koostatud ja  hästi kaatlutletud taotlused külaplatsi  munitsipaalomandisse taotlemiseks 2) Taotlused 
valmistatakse ette volikogule otsuste tegemiseks  3) Maavalitusele edastatakse  taotlused koos 
volikogu otsustega, kus toimub taotluste kaalutlemine külaplatside vajalikkuse, motiveerituse jms 
osas ning tehakse vastav otsus. Otsustamise ja menetlemise protsess on ajakulukas ning  mida 
põhjalikum on taotlus(rikastatud piltidega), seda suurem on tõenäosus platsi munipaliseerimisele.
Küsimus: Peeter Lorents- Kas külaplatsi jaoks võib maad taotleda munitsipaalomandisse ka 
eraomandist maa väljaostmisega?
Vastus: Mart Võrklaev- Kogemusi eraomandist külaplatsidega puudub, kuid kusagil ei ole kirjutatud, 
et eraomandist ei tohi  taotleda ja et külaplatsi tuleb ilmtingimata  taotleda riigimaalt või  reformimata 
riigimaalt. 
Arengud on viimaste aastate jooksul olnud väga kiired, et vald on sunnitud olnud pidevalt oma 
taktitakat ja meetodeid muutma, et  ajale mitte jalgu jääda ja tekkinud probleemidele lahendusi leida. 
Kui mõni taotlus pole mingil põhjusel vastust saanud, siis on mõistlik need siiski veelkord uuesti 
saata, et saaks tekkinud olukorra siiski ära lahendada, ei pea mõistlikuks tegeleda  probleemide ja 
põhjustega, et miks nii on juhtunud. Suhelge maakorraldaja Anne Varblaga,  dokumendid saab saata 
ka digitaalselt. Hoolega tuleks ikka kaaluda, kas igas külas peab olema oma plats, sest ühiselt saab 
teha ehk võimsamaid ettevõtmisi ja mõelda tasuks otstarbekuse üle.
Küsimus: Aldo Laid- Kas külal võib olla rohkem kui üks plats?
Vastus: Mart Võrklaev-  Muidugi võib, kuid ennekõike tuleb siis mõelda sellele, et platsi eest 
hoolitsemine ei tohi jääda valla õlule, vallal on raha vaja muude asjade peale ning täiendavat 
koormus juurde ei saa võtta.
Raha jagamise otsustamisel lähtutakse piirkondadest ja seetõttu tasuks piirkondlikult hoolikalt 
läbi mõelda ja  leida kohtadel lahendusi, sest kõiki erinevaid taotlusi ühest piirkonnast lihtsalt ei 
ole võimalik rahuldada.
Rail Baltica trass
Mart Võrklaev-  Rail Baltica on viimaste päevadega tõusnud väga aktuaalseks teemaks, raske on 
kodulehe kaudu kaarte avada, kus asub kõige täpsem informatsioon. Jõuliselt on alustatud Rail 
Baltica planeerimist, tellijaks on riik ja riigi poolt on järelevalvajaks Tehnilise Järvelevalve amet, 3 
maakonnas- Harju, Rapla ja Pärnu-  on vaja teha maakondlikud planeeeringud, millede 
lähteseisukohad on tänaseks valminud ja samuti keskonnamõju stateegilise hindamise programm, mis 
02.septembrist läheb avalikustamisele ja kuni 30.septembrini. Peale seda hakkavad avalikud arutelud. 
RAE VALLAS TOIMUB AVALIK ARUTELU  03.10.2013 KELL 18.00 RAE 
KULTUURIKESKUSES.
Rae vallas on arutelusel olnud erinevad trassikoridorid ja tänasel päeval on vallavalitsus oma toetust 
avaldanud 10E-le. Elamupiirkondi tahaks hästi vähe häirida, kuid kõik on veel arutluste teema. Teada 
on, et reisijate terminal tuleb Ülemistele ja seetõttu tõenäoline, et raudtee läbib Rae valla.  Kindlasti 
saab raudteel olema terve Eesti jaoks positiivne mõju ja seetõttu loodaks kõigilt postitiivset koostööd. 
Vallavalitsusele peaks jääma suur sõnaõigus otsustamaks igasuste peale- ja mahasõitude ja igasuguste 
teede suhtes otsususte tegemisel. Trassikoridori laius kaardile on märgitud 350m, s.on nn mängumaa, 
raudtee kaitsevöönd on 66m.
Küsimus- Kaia Pilvik- Kas keskkonnamõjude hindamise kohta ka infot avalikult perioodilise 
väljaande kaudu saab? Mujal valdades on avaldatud.
Vastus- 
Kogumaterjalide kaust maavalitusest on meie poole teel ja selle nädala lõpul peaks olema see meieni 
jõudnud ja alates 02.09.2013 kätte saadav tutvumiseks kõigile huvilistele.
Vald peab kooskõlastamata planeeringu, kooskõlastamine on õiguslikkuse mõttes siduv ja
vallal on õigus esitada omapoolseid konkreetseid tingimusi, ettepanekuid ja lihtsalt  järeleandmisi 
vald  teha  ei  tohiks,  sest  maakondliku  planeerigu  tegemisel  on  omavalitsustele  antud  suur  roll, 
mistõttu arvestatakse omavalitsuste soove kooskõlastuse saamisel. Protsessi juhib maavalitsus.
Ehitus on planeeritud aastatel 2017-2018, valdavalt saab olema kaubavedu, reisirongid sõidavad väga 
kiiresti läbi.



OTSUSTATI
Külaplatsid-
Põhjalikult kaalutletud, hästi motiveeritud ja korralikult argumenteeritud ning erinevate 
lisamaterjalidega rikastatud taotlused külaplatside munitsipaliseerimiseks esitada 
vallavalitusele, asjaajamise käigu kiirendamiseks kasutada digitaalseid võimalusi.
Raudtee-
03.10.2013 kell 18.00 toimub Rae Kultuurikeskuses Rae valla Rail Balticu avalik arutelu.

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Külavanemaminut

Kurna- Suvel tegime jaanitule, käisime küladepäeval ja seni on kõik hästi olnud, kuid 
probleemid on Tallinna Ringteega, mis on järjest ohtlikum külarahvale.Kirju on tehtud 
erinevatele instatsidele.
Vallavanem - 2015.a. peab olema Tartu mnt- Luigeni olema välja ehtitatud 4  niidiga, kahjuks 
on tegemist riigimaanteega ja vald midagi siin otsustada ei saa.
Kadaka- Meilgi maanteeprobleemid, remondiga seoses elame tolmupilves. Ürituste poolelt on 
külaselts korraldanud Lagedi piirkonna spordipäeva ja nüüd laupäeval on kõik oodatud 
Muinastulede ööle.
Seli- probleeme ei ole, suvel pidasime jaanitule.
Lagedi- Lagedil toimus jaanituli, nüüd eelmisel nädalavahetusel  oli lasteetendus-vedas 
ilmaga. Meil on väga ilusaks muutunud, teed on valmis ja külaplatsiga on on asjad ka korda 
saanud.
Vaida- toimus jaanituli.
Rae- probleem teedeerastamisega.
Vallavanem – probleem on ja mitte väike. On ettevõtja, kes on ostnud pankroti pesast kokku 
teemaasid ja nüüd teeb sellega äri. Tänases „Eesti Ekspressis“ on suur artikkel seda teemat 
põhjalikult lahanud. Täna on seis selline, et püüame leida kõikidega kokkuleppeid positiivsete 
lahenduste leidmiseks.
Soodevahe- 14.09.2014 ootan kõiki huvilisi endale külla, info valla kodulehel
Tuulevälja- küla heakord on tugevalt paranenud
Karla- palju on probleeme, kuid need vajaksid hoopis eraldi käsitlemist
Vaskjala- Infotundi tuli külavanemaga kaasa Krister Parbo, kes on uus külavanema kandidaat.
Raekoda toimetab kultuuri vallas agaralt.
Patika- toimus kurikuulus jaanituli- peaaegu 3000 inimest, esimest korda piletitega. 
Osalesime küladepäeval ja võitsime ära. Tänu sotsiaalmeediale saime oma külaplatsile tasuta 
heki ja saime ka lasteväljakule tasuta atraktsiooni.
Ülejõe- pindasime jaanitulesid, käib teederemont. Tekkinud bussipeatus, kuid busse ei käi.
Vallavanem- bussipeatuse suhtes tuleks olla tegelikult õnnelik, sest Peetri näide ilmestab 
olukorda-buss on kuid katsu peatust saada- tõsine pähkel.Esialgu bussi lubada ei julge.
Limu- Valime uue külavanema, sest minu elu on kandunud  Indiasse.
Veskitaguse- 2007.a. pooleli maade sundvõõrandamine ja silla remont
Vallavanem- sundvõõrandamisega asi käib- kirjad välja saadetud, kohtumised määratud. 
Peetri- oli koerte näitus „Peetri peni 2013“, jaanituli, oli laat , jalgrattavõistlus. Tulemas on 
perehommik  ja orienteerumisvõistlus. Teed on valmimas, lasteaia juurdeehitus valmis. 
Pildiküla- oli heakorrapäev. Mureks on ringtee, ei saa üle tee.
Vallavanem- probleem on tõsine, kuid kiireid ja ohutuid lahendusi hetkel siin ei ole. Tegemist 
on riigimaanteega ja lahendused tulevad ringtee remondiga
Salu- jaanid on peetud, küladepäeval käidud ja külaplats on olemas.
Uuesalu- 19.07.2013 toimus küla avamispidu. Oli lastelaat ja täna alustasid 8 ringi meie nn 
seltsimajas, noored avasid omale maja, kus ise värvisid ja ehitasid. Juhendajatele tahaks tasu. 



Valmis ka võrk- ja korvpalliplats, mille ehitamist toetasid Kohaliku Omaalagtuse Ptogramm ja 
Rae Vallavalitsus.
Vaidasoo- tegeleme külaturu asutamisega, protsess on ajakulukas.
Aldo Laid repliigi korras- Harjumaa jahimeestele anti tänavu 6 karu laskmise luba. Möödunud 
pühapäeval lasti 1 karu maha Vaidasoo külas, 2 karu peaks veel metsas müttama.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Ülevaade Urvastes toimunud valla külade päevast

Marek Lepp-
27.07.2013  toimus küladepäev ja osalejaid registreerimislehe järgi üle 300 inimese. Tegelikult 
oli osalejaid rohkem, sest oli neid, kes ennast ei registreerunud ja muidu läbikäijaid.Osalejate 
arv võinuks olla palju suurem, sest paljud külad olid ennast esindamata jätnud. Muidu läks 
kõik  ilusti ja mingeid  vaheintsidente ega ebameeldivaid olukordi ette ei tulnud. 
Kokkuvõtteks  - kõik sujus  hästi ja tänud neile, kes nägid vaeva pinkidega. Vahvad pingid, 
aitäh!
Külade osavõtt korraldatud päevast ei olnud aktiivne. Lipumasti ümber oli kogunejaid vähe,
paljud külad jäid ainult sildiga ja  registreerimislehed jäid kahjuks hõredaks. Üldvõidu koos 
järgmise küladepäeva korraldamisõigusega sai endale Patika küla. Vaatamata väiksearvulisele 
esindatusele tuldi uhkelt toime külaau kaitsmisega, silmapaistvad olid Limu ja Seli küla.
Küladepäeva kokkuvõte on olemas, laiale ringile laiali saadetud ei ole.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
Arutelu "Miks osalevad koduvalla külade päeval vaid pooled 
külad?"

Kuidas me peaksime sellesse suhtuma?! Kas võtma rahulikult või ...
Tegelikult on asi suhtumises, kasvõi selles, et kui vaatame tänast infotundi – käivad need, kes 
koguaeg käivad, kuid mida teevad teised külavanemad, käijatest kõik ei ole enam 
külavanemad. Iga külavanema au kohus peab olema teiste külavanemate tunnustamine. Paljud 
teevad oma külades üritusi ja miski tegelikult takista minna kohapeale ja seda suure töö 
ärategijat käepigistusega tänada, tunnustust vajame me kõik ja innustust on vaja saada. Keegi 
ei sunni küladepäeval olema, kuid tegelikult ehk oleks abi sellest, et kui töötaks välja 
korraldajale mingi motivatsioonipaketi(investeeringu), millega küla saaks omi asju 
toimekamalt edasi ajada.
Loomulikult on täielikult ammendunud praegune küladepäeva formaat, küladepäevast peaks 
saama meelelahutuslik üritus. Hetkel ei ole ta ei liha, ei kala, s.t. ei spordi-, ei meelelahutuslik 
üritus. Arukas oleks välja töötada küladepäeva korraldamise nn põhi, millega välja 
töötada kindlad korralduslikud põhimõtted ( kindel toimumise aeg, kust mida saab 
kasutada, keda kutsutakse jms)

PÄEVAKORRAPUNKT NR5
Ülevaade Saaremaal toimunud Kodukandi maapäevast

Margus Vain-
9.-11.08.2013 toimus X.Maapäev  Saaremaal Mändjala kämpingus, haaratud maapäevaga oli 
tegelikult aga kogu Saaremaa. Osalesin 3.korda ja seekord lihsalt Harjumaa delegatsiooni 
liikmena, Rae vallast osales veel Margus Laula ja Kuldar Mets  Mets Peetri Seltsist. Osalejad 
kokku 367,sh Euroopa külalised (u 50 in). Esimesel päeval tutvustati Saaremaa valdasid, iga 
maakond tutvus ühe konkreetse vallaga- harjukad tutvusid Kärla vallaga- koolid, lasteaiad,
seikluspark, piimafarm, autoklubi ja oldi ühes talus. Päev lõppes õhtul kohaliku toidu 
tutvustamisega- meie pakkusime käsitööõllesid, Harku vallast Vatslast Rebaseonu liha, 
Kadarbiku talust juurikat, Saida farmi juuste. Teisel päeval toimusid idee-väljasõidud. Käidi 



külaseltsides ja anti valida ning  mina valisin kohtumise ettevõtjaga-Saaremaa ökoküla, kus 
1800 lammast, 150 šoti mägiveist, 40ha rajatud  ökoküla, kus toimitatakse ühtsetel 
põhimõtetel ilma toetusteta. Toimus veel elav raamatukogu, maapäeva strateegia arutelu, 
spordivõistlused, külateatri etendus. Kolmandal päeval rääkiti haldusterritoriaalsest reformist, 
kus osales minister  Kiisler ja juhtis Sulev Valner, kes seoses  haldusreformiga  on Eestimaal 
ringi tuuritanud. Maaelu arengukavade teemadel oli kõnelemas  põllumjanadusministeeriumi 
kantsler, Kulli külast pärit, Illar Lemetti.  2014-2020 MAK-iga seoses tegi Kodukandi 
liikumine Maapäeval Põllumajandusministeeriumile, Riigikogu maaelu komisjonile ja 
Vabariigi Valitsusele pöördumise, mis puudutab maaelu arendamise rahasid, mis ei ole otseselt 
põllumajandusega seotud, teatavasti liidetakse leader-programm ja eelmise perioodi 3.2 meede 
ja kui vanasti oli see eelarvest15,2%, siis nüüd räägitakse summaarsest  10% ja vähemast. 
Põllumeeste lobitöö on aga tugev ja seetõttu on pöördumine vajalik.

         PÄEVAKORRAPUNKT NR6
Ülevaade Soome-reisist

Jaan Urvet
Reis õnnetus, osalejaid võinuks olla rohkem, nägime väga palju ja see oli tõsine töine reis.
Meid võõrustanud soomlastega Maskust  sai kokku lepitud, et nad teevad vastuvisiidi. Meil ei 
ole mitte midagi häbeneda. Reisil käis 32 inimest. Selliseid õppereise tuleks teha kindlasti ka 
edaspidi.

PÄEVAKORRAPUNKT NR7
Külade vajadused  2014.a.

Jaan Urvet-
Külade vajadused oleme kajastanud tabelis ja tabelit on pidanud ja vedanud Ardi Mitt. Ardi sõitis 
komandeeringusse, tabeli ta puhtinimlikult unustas ära, kuid esimesel võimalusel oma apsu 
parandab.

PÄEVAKORRAPUNKT NR8
RVAKSi finantsseis, külarahade jäägid. Eelarveaasta prognoosid

Jaan Urvet-
Finantsseisu kohta on meili koostatud abimaterjalid ja laiali jagatud osalejatele ja tabel on koostatud 
28.08.2013 seisuga. Külarahade jaotus- tuleme kenasti välja. Järveküla raha vähenes- Uuesalu 
eraldumisega.Tabel annab ülevaate sellest, et me oleme hästi majandanud, viimane toetus vallalt 
laekub oktoobris ja me saame hakkama. Liikmemaksud -summas 100 eurot on laekumata.
20 inimest ei ole liikmemaksu 5 eurot tähtajaliselt tasunud. Ettemaksu võib teha, kuid see tuleb 
tasuda eraldi arvele.

PÄEVAKORRAPUNKT NR9
Kevadel vastuvõetud otsuste taastutvustus

Jaan Urvet-
Kevadel vastuvõetud asjade meeldetuletus:
01.novembriks peavad külarahad olema ära taotletud. Täpsustamist vajavad meiliaadressid, hoidke 
ka ise silma peal, kuid midagi muutub, et parandused saaksid õigeaegselt.
Kodulehega seotud probleemide lahendamise võtame lähiajal ette. 
Külarahade kasutamise kohta ootame tulevast aastast küla tegevusaruannet, mida me tahame omale 
pildi saamiseks, mis külas toimub ja kuidas rahasid kasutatakse.



PÄEVAKORRAPUNKT NR10
Projektide omaosalusest

Jaan Urvet-
Omaosaluse rahadega oleme kriitilises seisus ja selle aasta numbri sees me ei garanteeri omaosalust, 
püüame korda saada juba varasemalt planeeritud projektide omaosalustega. Aruandlust on vaja  ja 
vajadusel tuleb see esitada dubleerides. Omafinantseerimise ja kaasfinantseerimise mõisted 
tekitavad segadust, tihti jääbki lõpuni mõistmatuks.
Repliik- vallavanem: kaasfinantseering on see, kui sa saad kusalilt toetust ja omafinantseering on 
see, kui raha tuleb su oma taskust. Me peaksime liikuma selle poole, et omafinantseering tuleb 
kogukonnalt ja praegune praktika mida laialdaselt viljeletakse ei ole päris õige. Üks osa tuleb 
euroopa fondidest, teine osa omavalitsustelt, kuid tegelikult on tegemist ju avaliku rahaga ning 
selline tegutsemine ei ole jur.korrektne, see on ju skeemitamine.Pikemas perspektiivis lõpeb 
projektidega rahastamise aeg ära.
Paljuski on tegemist lihtsalt sõnademänguga ning näiteks KOP puhul ei oma need sõnad mingit 
tähtsust.

PÄEVAKORRAPUNKT NR11
Külavanemate õiguslikkus

Jaan Urvet-
Osadele külavanematele on saadetud kirjad, et teavitusega nende volituste lõppemisest (8 
külavanemat)  ja nüüd sügisel on vaja külades  ära teha koosolekud uute külavanemate valimistega. 
Protokolle koos osalejate nimekirjadega ootame tagasi, et saaks pöörduda edasi vallavalitsusse, et 
valitsuse otsusega külavanem paikka määrata.

PÄEVAKORRAPUNKT NR12
 Arengu-, kodukorra- ja organisatsiooni eetikanormide 
koostamisgruppide moodustamine

Jaan Urvet-
Suvi on läinud, 3 dokumenti on meil veel vaja paika saada: asjaajamise kodukord, eetikanormid ja 
meie kultuuriküsimused ning meie tuleviku suundumised.
3 rühma võiks olla ja septembris tahaks kokku saada ja kogutud eelmaterjalidega tööd tegema 
hakata. Selged sihid tuleks meil seada. Kevadel kavandasime töögrupid: areng- Kaia, Priit, Sirli, 
Ardi ja Jaan; eetika -  Jaan ja Toomas, kodukord- Herve, Aivar ja Ivar. Oktoobris tahaks nende 
dokumentidega ühele poole saada.

Järgmine infotund toimub, nagu varasemalt kokku lepitud iga kuu viimasel neljapäeval, 26.09.2013 
ja infotundi juhatab siis Ardi Mitt.

ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Jaan  Urvet                       Herve Pani
     Juhataja Protokollija
     
    
 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht


