
 

RVAKS infotunni protokoll veebruar 2020 nr. 2-20 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 27.02.2020 kell 18:30 - 21:15 

Koosolekul osales 21 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid ja tutvustab 

päevakorda. Palub kõikidel osalejatel valmistuda koosoleku lõpus külavanema minutiks, 

kus ootab lühiülevaadet külas toimuvast ja vastust osalemiste kohta valla poolt 

korraldatud sündmustel. Samuti küsib arvamust ametiraha kandmise kohta. 

 

Päevakord: 

1. Uus abivallavanem - Jaanus Männik 

2. Teehoiuspetsialist – Ain Puna 

3. Külavanemaminut 

4. Muud teemad 

 

1. Uus abivallavanem 

Külavanematele tutvustab end Rae abivallavanem Jaanus Männik. Tema haldusalas on 

koordineerida valla majandusameti valdkonna tegevusi. Tegeleb valla vara, rajatiste 

hooldamisega ja valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega. 

Et saada ka küla- ja alevike vanematega tuttavamaks tehakse tutvustusring kõigi poolt.  

Jaanus Männik annab ülevaate 2020 töös olevatest objektidest kantide kaupa: 

Peetri kant 
Hooned:  

-Peetri Kooli juurde ajutised moodulklassid 

-Järvekülla uus Käokella Lasteaed 

-Kindluse Kool 

-Assaku Lasteaia juurde elementmaja  

Keskkond: 

-Peetri pargi I etapp 

Teed: 

-Mõigu jalakäijate sild 

-Küti ja Pargi tee ringristmik 

-Pargi tee  

-Kodala teed ja trassid 

-Vahesoo ja Tammi tee  

-Tallinna Väike ringtee 

-Kindluse Kooli ümbrus ja Turu tee  

 

Jüri kant 
Hooned: 



-Päästekeskus 

-Riigigümnaasium ja spordihoone 

-Jüri Tervisekeskus ja keskväljak 

-Jüri Gümnaasiumi juurde ajutised moodulklassid 

-Jüri Sotsiaalkeskus 

-Jüri staadion ja jalgpallihall 

Keskkond: 

-Koerte mänguväljak 

Teed: 

-Jüri-Lagedi kergliiklustee 

-Ehituse tn 6 parkimisplats 

-Aruküla kergliiklustee 

 

Lagedi kant 
Hooned: 

-Lagedi Noortekeskus 

-Lagedi Kool-Katlamaja roheenergiale üleminek 

Teed: 

-Jõe tänav 

-Lagedi rippsild 

 

Vaida kant 
Teed: 

-Vaida aleviku kõnniteed 

 

Iga nimetuse juures saavad külavanemad soovikorral kohe ka küsimusi esitada ja 

küsimustele vastused. Abivallavanem selgitab, miks suurem osa resurssi just Peetri 

piirkonda on planeeritud. 

Esitleb töös olevat valla kaugemale ulatuvamaid plaane aastateks 2020 kuni 2050. 

Abivallavanem Jaanus Männiku – vastuvõtule tulemiseks Aruküla tee 9 on võimalik 

registreerida aadressil info@rae.ee  või telefonil 605 6750. 

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

2. Teehoiuspetsialist – Ain Puna 

Teehoiuspetsialist Ain Puna korraldab valla teede ja tänavavalgustuse ehitust ja 

hooldust. Aleviku- ja külavanemad on eelnevalt teehoidu ja valgustust puudutavad 

küsimused Ain Punale ette saatnud. Osadele küsimustele on vastused saadetud e-posti 

teel. Osadele küsimustele vastatakse kohapeal. 

Kuna värskelt on maha sadanud lumi, siis pööratakse erilist tähelepanu Majandus- ja 

taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“. Nimetatud määrus on 

leitav Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/102112018003 . 

Kõikide teehooldust puudutavate küsimuste korral soovitab pöörduda telefonil 5558 

0240. 

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

mailto:info@rae.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/102112018003


3. Külavanemaminut 

Kõik aleviku- ja külavanemad räägivad lühidalt oma külas toimunud ja tulevastest 

tegemistest. Eraldi peatutakse valla poolt korraldatud sündmustel osalemise ja 

külavanema ametiraha kandmise teemal. 

Saame teada, et tegeletakse arengukava koostamistega, projektide kirjutamistega, 

külades-alevikes käib Kinobuss. Korraldatakse kuuskede põletamist, sõbrapäeva, 

vastlapäeva ja taliujumist, organiseeritakse küladesse ansambleid ja näidendeid, 

tellitakse uusi teadete tahvleid ja peetakse mesindusalaseid loenguid. Käivad 

ettevalmistused 2020 a Küladepäevaks. 

Valla poolt organiseeritud üritustel käiakse ja soovitakse käia, kuid põhiliseks põhjuseks 

üritustele mittejõudmisel on vähene aeg. Vaba aeg soovitakse pühendada rohkem 

perele.  

Ametiraha kandmise koht ja viis tekitab palju küsimusi. Eelkõige nähakse, et seda on 

sobilik kanda valla aastapäeval ja erinevatel vastuvõttudel, samuti küladepäeval.  

Sirli tuletab meelde, et RVAKS kodukorras punkt 9 pealkirja all Sümboolika kasutamine 

on öeldud järgmist: Vanem kannab ametiraha valla ja küla pidulikel üritustel ning teistel 

tähtpäevadel, kui ta esindab küla või alevikku. 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi kodukord on leitav RVAKS kodulehel: 

http://www.raekoda.ee/failid/kodukord.pdf . 

4.Muud teemad 

Rae valla Küladepäev – toimub 12. juuli 2020 Karla külas, Pruuli tee läheduses. 

Muusikat mängib ansambel Kruuv. 

Õppereis – Läänemaale, Kiideva külla toimub 18.-19. aprill 2020. Osalejate arv on 

piiratud. Väljasõidule registreerimine (on omaosalus) avatakse peale märtsi kuu 

infotundi. 

RVAKS Üldkoosolek – majandusaasta 2019 kinnitamine – 26. märts 2020, Rae 

Koolimajas. Kel ei ole endal võimalik osaleda, annab teisele RVAKS liikmele 

allkirjastatud volituse. Ühe liikme kohta saab olla üks volitus.  

 

 

RVAKS üldkoosolek toimub 26.03.2020 kell 18:30 Vaskjala Koolimajas. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige  

http://www.raekoda.ee/failid/kodukord.pdf

