
 

RVAKS infotunni protokoll august 2021 nr. 1-21 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 26.08.2021 kell 18:40 – 20.40 

Koosolekul osales 20 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid ja tutvustab 

päevakorda. Kiidab 18. Küladepäeva korraldamist ja üritusel osalejaid. Uutele 

külavanematele antakse aplausi saatel üle külavanema ABC-d. 

 

Päevakord: 

1. Jüri Tervisekeskus – Alina Terep 

2. Külavanema minut 

3. Juhatuse teated 

 

1. Jüri Tervisekeskus – Alina Terep 

Jüri Tervisekeskuse perearst Alina Terep andis ülevaate hetkel nii Rae vallas kui riigis 

tervikuna Covid- 19 tuleneva riskitaseme kohta. Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla 

madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Hetkel on Eesti riskitase oranž ehk kõrge 

riskitase. Põhimõõdikuteks on Covid-19 nakatunute arv ja surmade arv. 26.08.2021 

seisuga on 7 päeva keskmine nakatunute arv 312,1 ja kahjuks on trend tõusuteel. 

Riskitaseme vaatab valitsus üle kord nädalas, vastavalt uuendatakse ka mõõdikute 

seisu. Mõõdikute kõrval annavad koroonaviiruse leviku kohta informatsiooni ka 

seireuuringud. On välja töötatud valdkondlikud käitumisjuhised, mis on koostatud 

valdkonna esindusorganisatsioonide poolt, ning need on kooskõlastatud vastava 

ministeeriumi ja Terviseametiga.  

Pidev uuendatud ülevaade on leitav https://www.kriis.ee/et leheküljel. 

Rae vallas pakub Jüri Tervisekeskus alates veebruarist 2021 võimalust vaktsineerida 

Pfizer vaktsiiniga, kuid hetkel on elanikkonna huvi vaktsineerimise üle väga madal.  

Pidevalt tehakse patsientidele motiveerivaid telefonikõnesid ja kutsutakse 

vaktsineerima. Täiskasvanud elanikkonnast on Rae vallas vaktsineeritud 69,5 %. 

Alina Terepile esitati küsimusi: 

Küsimus-Kas vaktsineerima saab tulla vaid Rae valla elanik? 

Vastus- Hetkel saab vaktsineerima tulla sõltumata registreeritud elukohast. 

Küsimus-Kas vaktsineeritakse iga päev? 

Vastus- Jah, sel nädalal iga päev. 

Küsimus-Kui lihtsalt kohale tulla, kas saab kohe vaktsineerida? 

Vastus-Kui on vaba aeg, siis saab. 

Küsimus-Kui inimene saab vaktsiini ja antikehi ei teki, siis kuidas ta on viiruse vastu 

kaitstud? 

Vastus-Ei soovita antikehade teste teha. See ei anna midagi.  

https://www.kriis.ee/et


Küsimus-Vanemad inimesed said esimestena juba ammu 2 vaktsiini kätte, kas peaks 

juba kolmanda toosi süstimisele hakkama mõtlema? 

Vastus-Jah, peab hakkama mõtlema. 

Küsimus-Covidi läbi põdenud isik saab ühe doosi vaktsiini, miks patsiendiportaali 

märgitakse, et ta on saanud 2 doosist kätte 2 doosi. 

Vastus-Suve alguses võis tõesti nii märgitud saada, sest süsteemis tekkis kohe ka teise 

doosi saamise võimalik kuupäev, kuid juunist alates peaks süsteemis olema korrektne 

märge. 

Küsimus-Osad riigid ei aktsepteeri AstraZeneca vaktsiini. Kas reisimiseks saaks siis 

mingit teist vaktsiini? 

Vastus-Ei saa. 

Küsimus-Kui lihtne on pääseda Jüri Tervisekeskuse nimistusse? 

Vastus-Kui perearstil on nimistus ruumi, siis saab nimistusse. 

Küsimus-Ratastooli/ lapsevankriga sisenemine on Jüri Tervisekeskusesse raskendatud. 

Vastus-Jüri Tervisekeskus on rentnik. Tuleks pöörduda haldaja poole. 

Alina Terepit tänati põhjaliku ülevaate eest. 

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 

 

2. Külavanema minut 

Patika- Patika külavanem kiidab küladepäeval osalenud külasid ja annab kätte 

osalemise tänukirjad. Samuti saab Vaskjala küla meenekoti väga hea koha eest 

küladepäeval:)  

Uuesalu- Toimus kohvikutepäev. Tuleb lastelaat. 06.09 toimub külavanemate pingi 

avamine; 

Karla- Toimus Andrekse piirkonna hoovikohvikutepäev; 

Lagedi- Talgupäev 22.05, uute teadetahvlite paigaldamine. Rahastas KOP, juunis 
Lagedi 780 sünnipäevakuu erinevate sündmustega, Rae valla mängudel, üldarvestuses 
II koht 2020/2021 hooajal, osalemine Rae küladepäeval, üldarvestuses II koht, toimus 
kodukohvikute päev ja Wiiralti kontsert, 13. september Lagedi üldkoosolek, ära jääb 
lastepäev viiruse tõusunumbrite tõttu; 
Pildiküla- Võtavad rahulikult; 
Urvaste- Uus külavanem alles elab sisse, korrastati võrk??palliplatsi. Valla 155 juubeli 

puhul käis külas Vallavalitsus, koos peeti ka pallilahing; 

Suursoo- Toimusid väljasõidud. Jaanipäev. Kirjutatakse projekte. 

Vaida-. Toimus Vaida 780. juubeliüritus. Soovivad saada bussipeatused korda. Toimus 

kohvikutepäev, tulemas on kohtumine Vallavalitsusega Rae vald 155 raames; 

Aruvalla- Suuremaid asju teevad koos Vaida alevikuga. Lähimal ajal tuleb vanavara 

laat; 

Veskitaguse- On rõõm, et Veskitaguse sild hakkab valmis saama; 

Peetri- Toimus laadapäev, tulemas on kohvikutepäev. Suvelõpupeol esineb 5 bändi, 

piletid pilet.ee-st. 

Vaidasoo- Toimus üldkoosolek. Rõõmustavad, et külla on tekkinud lapsed. Valitud 

külavanemalt oodatakse aktiivsemat tegutsemist; 

Seli- Põllumaade rentnikul on loomad jooksus. Olukorra ohjamiseks soovitatakse 

pöörduda politsei poole; 



Vaskjala- Kergliiklusteel saab teha terviseringi, mis on ca 4,5 km. Septembris on 

tulemas külapäev ning seal on esinemas oma küla elanikud; 

Aaviku- Toimus jaanituli. Muserdab mõte telgiremondist; 

Salu- Toimus jaanipäev. Külas elavatele väikelaste emadele anti vaba päev. 17 last 

trallitasid 9 tundi; 

Kurna- Kutsub kontsertidele 29.08 Marek Sadam, 15.09 Liisi Koikson. 

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 

 

3. Juhatuse teated 

3.1 KOP omaosalus 

Juhatus ootab taotluseid. Palutakse taotlused esitada esimesel võimalusel; 

3.2 Tammed 

ORKLA EESTI AS pakub 215 tamme istutamiseks. Peale 30. augustit selgub, kuidas 

kogus jaguneb. Hetkel on puude istutamise soovist teada andnud Peetri alevik, Lagedi 

alevik, Kurna küla ja Aaviku küla. Korralduslike küsimustega hakkab tegelema 

ege.kibuspuu@rae.ee ; 

3.3 Rae 155 

Tänu covidist tulenevale nakkusohule, et hoida üritustele pürgivaid rahvahulkasid 

väiksena,  külastab Vallavalitsus valla külasid valla juubeli puhul ise. Antud teemal 

suhelda kardi.jarvelaid@rae.ee ; 

3.4 Kihnu õppereis 

Õppereis toimub 18.-19.september. Väljasõit Munalaiust 08.30. Giid Mare Mätas. 

Toimub Kihnu tantsu õpituba. Ööbimine Uibu talus. Osalemise tasu 10€ seltsi liikmele ja 

40€ kaaslasele. Õppereisil saavad osaleda vaid vaktsineerimise passi või läbipõdemise 

passi olemasolul ja ette näitamisel. 

3.5 Vaktsineerimisbussid 

Vallavalitsus on tellinud koroonaviiruse vastu vaktsineerimise bussid. 30. augustil on 

võimalik vaktsineerida kell 12.00-15.00 Lagedi kooli parklas (Kooli 18, Lagedi) ja kell 

16.00-19.00 Vaida Keskuse parklas (Vana-Vaida tee 7, Vaida). Vaktsiinideks: Pfizer ja 

Moderna. Vaktsineerimine elavas järjekorras. Juhul, kui nimetatud kuupäevaks 

vajatakse transporti vaktsineerimisele, siis palutakse ühendust võtta 

sotsiaalhoolekandest Ülle Parmas, tel 526 6774. Lisainfo info@rae.ee . 

 

 

 

RVAKS järgmine infotund planeeritakse 30.09.2021 kell 18:30 Rae Koolimajas. 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 
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