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                                       PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

 Vallavalitsuse tagasiside küla/aleviku taotluste koondile valla 2017 
eelarvesse

Mart Võrklaev-   Kõigepealt,    enne kui hakkan tagasisidet andma külade/valdade  taotluste 
koondile 2017.aastaks, palun kõigil  tutvuda valla kodulehel   „  Rae valla eelarve strateegiaga    
aastateks  2017-2020.a.“ Lagedi kooli ümberehitus- 2018.a. , valla teehoiukava on plaan edaspidi 
teha 2 aasta peale. 2017-2018 on Jüri Perearstikeskuse ehitamisele planeeritud, tuleb täiesti uus 
maja samale kohale. Peetri Perearstikeskus planeeritud 2017-2018, ehk saab teoks. Rae koolimajale
planeeritud rahadega seoses tahaks näha suuremat aktiivsust kogukonnalt. Jürisse on planeeritud 
2018.a. Sotsiaalkeskus jpm jpm  See aitab kindlasti paremini mõista   taotlustele   vastamist ja 
annab võimaluse arengutega paremini kursis olla. Tutvuge kindlasti!! http://www.rae.ee/eelarve

Nüüd koondist ( protokolli lisana) – Teed:                                                                                            
Vaskjala küla -   Sillapiiga tee vajumise likvideerimiseks on vajalik teha teele suurem remont, mida
aga ei ole järgmiseks aastaks planeeritud ja teehoiukavas sees ei ole. Kurepesa teel on minu teada 
värskelt tehtud hooldustöö, teehoiukavas sees ei ole.  Jõe tn katmine mustkattega on võetud eelarve 
strateegiasse sisse ja 2019.aastaks on kavandatud projekteerimine ja 2020.aastal on mingid summad
ehituseks ette nähtud.                                                                                                                   
Urvaste –  Liiva teele mustkatte paigaldamine- teehoius ei ole ette nähtud.  Kaldamäe tee  ja Möldri
tee Salus ei ole mustkattega katmist 2020.a.-ni ette nähtud. Järgnemevate aastate (4-5) eesmärgiks 
on võetud lõuna-piirkonna teede tolmuvabaks muutmine, eri tähelepanu on koolibussi 
marsruutidele.                                                                                                                              
Suursoo - Männiku tee, Pöörasoo tee, Soomülka tee ristmiku ühendamine Samblamäe teega 
külakeskuses- 2020.a. Teehoiukavas.                                                                                         
Kautjala -  Kautjala tee lautadepoolne ots arukas oleks kohalike ettevõtjatega peaks teostuma 
järgmisel aastal.                                                                                                                    

http://www.rae.ee/eelarve


Kergliiklusteedega on plaanis ühendada kõigepalt suuremad asumid, milleks on rahad olemas. Jüri-
Patika kergliiklustee järgmisel aastal ehitamisele ja selle tegelik eesmärk on jõuda Vaidani, kuid 
raha hetkel niipalju ei ole ja tahaks mingigi turvalise ühenduse valmis teha. Peetri- Assaku eelmisel
aastal, 300m on veel tegemata omanikuvaidluse tagajärjel. Peetri-Tallinn läheb töösse, Tallinn teeb.
Vaida- Aruvalla kergliiklustee teehoiukavas 2020.a.-ni ei ole, kuid on sissekirjutatud 
arengukavasse ja kui on võimalik hakata uusi rahasid taotlema, siis on lootust ka sellele. Esialgu on
lähtud, et tihedama asustusega  piirkonnad saaksid turvalised liikumislahendused ja seejärel  muud 
kandid.                    

Külaplatsid- Kurnal peaks  asi lahendatud saama, Madalpõllu kinnistuga  seotud küsimused saab  
lahendada ametnikega, probleeme ei peaks olema.

Vaskjala- Ussiaugu tee 1a  mänguväljak  on eramaa,    kui otstarbekas?   Krundi kasuks räägib 
omaniku enda huvi ja initsiatiiv, kuid külaseltsi  ja omanikuga  tuleb asi vallas läbi rääkida.

Rae koolimaja  on võimalik kõigil huvilistel kasutada, tuleb kinni pidada teatud tingimustest- müra 
ei tohi teha.

Korter i omanikuks saab vald peale 15.01.2017, mil on 130 000 euro   eest kortei  ära ostnud. 
Esialgne plaan on anda kultuurikeskuse käsutusse, sest ükski initsiatiivgrupp mingi konkreetse 
kavaga  valla poole pöördunud. Isiklikult näen, et maja peaks olema kogukonna käsustuses

Uuesalu- avalikuks kasutuseks pingid- 2018.a.  vajab täpsustamist.

Vaidasoo külaplatsi koristustööd peaks olema küla kogukonna   lahendada. Ehitusjäätmete  äraveo 
suhtes palume külalt täpseid selgitusi ja Sarikuga tuleb asi läbi rääkida.

Rae küla skatepark- vastavalt rahalistele võimalustele., kallis tegemine ca 60 000 aurot, millest 
pool lihtsalt asfalti peale. Spot-il  hinnad väga  räiged,  mõeldud mõtestatult  sporti teha ega ole 
tegelikult vabaaja veetmiseks. Varjualuse renoveerimise peab küla ise ära tegema.

Rae koolimaja viida paigaldamine seotud konkreetsete nõudmistega parkimiseks, mis ei ole 
teostatavad. Aruküla teel 50 ala pikendamine Ussiaugu teeni – tegemist on riigi teega, kuid  tuleb 
pöörduda Maanteametisse, sest hetke praktika  on selline, et kogukonna arvamus on kandvam.

Patikal aedlinnas tänavatele sildid- tegemist on aiandusühistutega, lahendus peaks tulema 
kohapealt.

Prügi mahapanekuks keelumärgid- külad saavad ise konkreetselt läheneda. Prügikaste Aruküla tee 
kergliiklustee ääres peaks olema piisavalt ja ei ole mõtekas igale nurgale panna. 

Tänavavalgustus- Vesisroosi teele ei ole esialgu planeeritud, nagu ka Sillapiiga teele mõnda lampi. 

Kaldamäe tee vajab uuendamiseks kruusa, Tedre teest Raasiku valla piirini. 

Koolibusside marsruudi muutmine- suunata Veskitaguse teele, vajadusel tehniliselt Kesa talu 
teeotsani on võimalik.

Aukemäe soosaare matkarada võiks lahenduse saada koostöös eelkõige kogukonna eestvedamisel.

Kurna park – arengukavas sees, kuid eelarve strateegias seda ei ole. Võiks leida  discgolfiga mingi 
väljundi. Vaja on maha istuda ja asjad läbi arutada ning kindlasti on võimalik leida mingid 



optimistlikud lahendused.

Jüri Riigigümnaasiumi asukoht on veel otsustamata.

                                             PÄEVAKORRAPUNKT NR2

        Külalisena Eve- Liis Remmelgas Kiviloo küla vanem  

Sirli Tiik-     Kahjuks  Kiviloost meie külaline jääb saabumata, võib olla kunagi hiljem. Eve-Liis on
pikka aega olnud külaliikumises ja suure kogemusega, millest on kindlasti mõndagi õppida.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

           Juhatuse  teated
Sirli Tiik-     KOP-i taotsluvooru tähtaeg on 03.10.2016 . Kõik, kes projektid  KOP-i kirjutavad, 
esitage omaosaluse saamiseks RVAKS-ile Lisa 2 vormid- muidu ei tea arvestada omaosaluse 
väljamaksmisega.

Külarahade väljavõtmise viimane aeg on 01.11.2016-   saatke arveid ja palun aadressile 
arved@raekoda.ee.

Paljudel on välja võtmata ka internetirahad, kolm kvartalit on  sisuliselt möödas. Samuti ootame 
arveid aadressile arved@raekoda.ee. Esitatud arvete alusel hüvitame 16 eurot kuus.

Piirkonnarahad-  Külade/alevike 2016.a. ürituste toetuste jaotuskaval on väljatoodud piirkonnad 
soovituslikult. Kui piirkonna külad teevad midagi ühiselt või lepivad kokku, kas ja kes  midagi teeb 
ning annavad selle kohta oma nõusoleku. Kui kokkuleppeid ei saavutata, siis piirkonnarahad jäävad 
välja maksmata ning aasta lõpul otsustab RVAKS-i juhatus selle raha   kasutamisotstarbe üle 
vastavalt külade poolt esitatud taotlustele.                                                                                         

                                       PÄEVAKORRAPUNKT NR 4

   Külavanema minut

 Vaskjala- 28.08.2016 toimus külapäev, mil ühinesime Rae valla 150.a. Üritustega. Osalejaid oli 
200 ringis- õnnestus.                                                                                                                            

 Soodevahe- külavanem osales Avatud Talude Päeval, külalisi käis oodatust palju rohkem.

Uuesalus oli lastelaat, vahepeal müüsime maha oma nn pesa ja seiklesime järgmisesse kohta, kuid 
oleme seda rohkem  innustunud oma külamaja ehitamiseks.

Kurna pidas maha oma esimese külapäeva, rahvast oli palju. Küla eesseisus esitas Kurna küla aasta 
küla nominendiks.

Kadaka ja Kopli külal toimus ühine jaanituli, toimus Kadaka küla päev.

Aaviku- tähistasime muinastuledeööd. Toimus sensatsiooniline sündmus- teeauk parandati 3 
tunniga.

Järveküla- kutsun kõiki reedel,  07.10.2016 , Järvekülla, kus Vana-Tartu mnt  ja Leerimäe tee 
ristmikul kell 15.00 avatakse Kai Lasni vanaonu Vabadussõja kangelase ja kolme Vabadusristiga 
pärjatud kolonel Aleksander Seimani mälestuskivi. Kolonel Seiman (1886 – 1941) elas 30. aastatel 

mailto:arved@raekoda.ee
mailto:arved@raekoda.ee


tänases Järvekülas. Algselt oli plaanitud kivi panna Mõigu mõisa juurde, kuid seal oli eramaa.

Kai Lasn- mitu aastat oleme teinud helkurite jagamist, sellel aastal on helkurijagamise päev 
novembris -09.11.2016.  Üleskutse- külavanemad lööge kaasa. Eelnevatel aastatel oleme tuhandeid 
helkureid laiali jaganud.

Jüri Spordikesekuse pallihallis on tulemas Rae valla 150.aastapäeva pidu- traditsiooniliselt 
novembris.

06.10.21016.a. on õpetajate päev ja üle 250 õpetaja on kutsutud vastuvõtule. Kultuurikeskusel on 
uus juhataja Toomas Aru.

27.10.2016 on arengupäev

29.10.2016 toimub ajaloopäev

Järgmine infotund – oktoobrikuu viimasel neljapäeval.ktoobril 2016 Rae vallas, Järvekülas, Vana-
Tartu mnt ja Leerimäe tee ristmikul Vabadussõja kangelase kolonel Aleksander Seimani mälestuskivi 
avamise pidulik tseremoonia 

    
     Sirli Tiik                                    Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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