RVAKS infotunni protokoll august 2021 nr. 2-21
Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee
Toimumise aeg: 30.09.2021 kell 18:40 – 20.30
Koosolekul osales 21 liiget (osalejate leht lisa 1)
RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid ja tutvustab päevakorda.
Kiidab õnnestunud Kihnu kogemusreisi.
Päevakord:
1. Külalised-piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson ja abipolitseinik Jaanus Mickfeldt
2. Kogukonnatöö spetsialist – Toomas Tilk
3. Juhatuse teated
1. Külalised-piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson ja abipolitseinik Jaanus Mickfeldt
Malle Tiirusson tutvustab piirkonnapolitseiniku tööd. Rae valda teenindab ~ 22 000
tuhande elaniku kohta 2 piirkonnapolitseinikku. Rainer Väli ja Malle Tiirusson. Põhilised
teemad, millega elanikud politsei poole pöörduvad on üldine turvalisus, kiiruseületamised,
teekattemärgistused, lähisuhtevägivald, müra jm. Politseinike ülesandeks ei ole alati vaid
trahvimine, oluline on koostöö kogukonnaga. Tänu asjalikele abipolitseinikele kulgeb
kohalik politseitöö ladusalt.
Abipolitseinik Jaanus Mickfeldt räägib, kuidas tema sai abipolitseinikuks ja kuidas
abipolitseinikuks saadakse. Abipolitseinik on isik, kes vabatahtlikult oma vabast ajast
osaleb politsei tegevuses seaduses sätestatud alustel ja korras. Abipolitseinik ei kuulu
politseiametnike koosseisu. Abipolitseiniku pädevuses on politsei abistamine avalikku
korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel ja tõrjumisel ning avaliku korra
rikkumise kõrvaldamisel. Abipolitseinik võib politsei ülesandel teostada iseseisvalt
liiklusjärelevalvet ja järelevalvet avalikus kohas käitumise nõuete üle ning politsei
ülesandel täita iseseisvalt ülesannet avalikku korda ähvardava vahetu kõrgendatud ohu
tõrjumiseks. Kui on soov astuda abipolitseinikuks, siis tuleb võtta ühendust oma piirkonna
koordinaatoriga ja saata vajaminevad andmed ning dokumendid oma piirkonna
personalitöötajale: https://www.abipolitseinik.ee/et/piirkondlikud-kontaktid .
Esitati küsimusi ja saadi vastuseid. Politsei ootab kodanikega suhtlust ja julgustab, et neid
lisaks murejuhtumitele ka rohkem üritustele oma tööd ja tegemisi tutvustama kutsutakse.
Malle Tiirussoni ja Jaanus Mickfeldti tänati põhjaliku ülevaate eest.
Otsustatakse: Võetud teadmiseks.
2. Kogukonnatöö spetsialist – Toomas Tilk
Toomas Tilk annab teada, et ringide hooaeg on uue hooga käima hakanud. 2021-2022
ringide ajakava on leitav Rae Kultuurikeskuse kodulehel: http://kultuur.rae.ee/ringid/

Seoses jätkuva COVID-19 äreva olukorraga palutakse arvestada, et ringide töös osalema
on oodatud COVID-19 vastu vaktsineeritud ja terved isikud. Tõendeid kontrollitakse.
Kui mõnel külal/alevikul on mõtteid ja vajab abi põneva projekti kirjutamisel, siis kõik
mõtted on oodatud.
Toomas küsib, millal toimub 2022. aasta küladepäev. Aivar Aasamäe vastab, et hetkel on
valik kahekuupäeva vahel. Küladepäeva toimumisajaks on hetkel planeeritud, kas 06. või
07. august.
Otsustatakse: Võetud teadmiseks.
3.
Juhatuse teated
3.1 Arvetest
Juhatus ootab arveid. Paljudel küladel ja alevikel on RVAKSile küladerahad välja võtmata.
Külarahasid on välja võtmata 6000€ eest ja interneti kompensatsioonid 3648€ eest. Arveid
saab esitada kuni 01. novembrini.
3.2 Kihnu õppereis
Õppereis toimus 18.-19.september. Kogemusreis õnnestus hästi. Reisil osalejad said
kamaluga Kihnu kultuuri ja kombeid.
3.3 Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“
RVAKS osaleb koostööprojektis. Harjumaalt RVAKs ja HEAK ja Ida-Virumaalt IVIK
erinevate kultuuriseltside esindajad. Mõlemalt poolt ca 40 inimest. Lepingupartnerid on
RVAKS ja IVIK, INSA lepingu sõlmib RVAKS.
23. – 24. oktoobril toimub Ida-Virumaa osalejatele õppereis Rae valla küladesse ja 13.- 14.
november Rae valla külade esindajatele Narva. Eesmärgiks on siduda eri kultuure ja
saada kogemusi erinevate rahvuste koostööprojektide kohta.
3.4 Tammed
ORKLA EESTI AS pakkus 215 tamme istutamiseks. Tammed on küladele/alevikele välja
arvestatud. Kurnas toimub pidulik tammede istutamine 09. oktoobril kell 10.00.

RVAKS järgmine infotund planeeritakse 28.10.2021 kell 18:30 Rae Koolimajas.

Koosolekut juhatas
Aivar Aasamäe
RVAKS juhatuse esimees

Koosolekut protokollis
Kai Lasn
RVAKS juhatuse liige

