
           Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                         Infotunni protokoll

PROTOKOLL      Nr.  1

 Jüri, Aruküla tee 9                                                                           30.01.2014
 kiirtoidurestoran BURRO                                                              

Algus: 18.00       Lõpp:  20.15

JUHATAJA Ardi Mitt
PROTOKOLLIJA Herve  Pani

OSALESID
RVAKS registreeritud liikmete arv: 48
Osales 26 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli 
lisana)

Päevakord:

1. Külade infominut
2. Valla konstaabli teave turvalisuse tagamise võimalustest külas + head näited
3. 2014.a. eelarve
4. 2014.a. tegevuskava
5. Kommentaarid

    


PÄEVAKORRAPUNKT NR. 1
Külade minut – Ardi Mitt

30.11.2013 RVAKS-i jõulupeol ei osalenud kõik külavanemad ja seltsi liikmed ja neile jagati 
laiali veel jõulumeened ja tänukirjad.
RVAKS-il  valmisid helkurid ja külad saavad  jagamiseks RVAKS-i embleemiga helkureid.
Järvekülas valiti uus külavanem – metsamehe haridusega Margus Pihlakas, kes asus perega 
1997.a. vanaisa tallu nn vanas Järvekülas, eraettevõtja, kaitseliitlane ja reservohvitserite kogu 
liige. Külavanemana lühikest aega, kuid esimene mõte on liikunud ühe asjaliku külakaardi 
tegemise poole.
Aimur- Karlas tegeleme eelarvega, rõhuasetus on spordil.
Veigo- Aavikul on valminud suusarajad.
Indrek – Kopli külas olid liikumas vana aasta eel vargad, varastati kütust. Külarahvas koondas oma 
jõud ja korraldasid patrullimist ning  vargad  said ilmselt  eemale peletatud. Nõu peeti 
piirkonnapolitseinik Altmetsaga. Tulevikus on mõtteid liikunud Naabrivalvele, samuti kaamerate 
paigaldamisele on mõeldud, kuid need teemad vajavad veel läbitöötamist. Meililist on kasvanud, juba 
üle 125 aadressi. Mõtted on kevades – plaanime istudada kuuski 60 tk.
Marju- Lagedi libedarada asub tegelikult Kadaka külas.
Sirli- Salus toimus eakatega koosolek- probleem poodi saamisega, puudub transport. Meiegi 
probleemiks on nüüd raudtee RAIL BALTICA.
Margus – Peetris oli Kadrilaat, 40 kauplejat 3 h vältel, mis oli väga edukas.Toimus mudilaste 
jõulupidu, esinesid  „Estonia“ solistid. Toimus eakate jõulupidu, osalejaid oli ka Järvekülast, esines 
„Kuldne õhtupäike“ ja laste laulustuudio „Mamma Mia“.
Uuel aastal oli kuuskede põletamine – 316 kuuske. 
Peetri seltsil toimus 29.01. koosolek, kus valiti uus 8 liikmeline juhatus. Valmistume Voose 



talispordipäevaks ja vastlapäevaks. 13.03. toimub  aleviku üldkoosolek.
Herve- Pajupeal on oma selts, küla tegelike seisude  kaardistamine.
Kaia- Lõuna osariikide vastlapäev  toimub 01.03. - kõik on oodatud.
Tea- Lagedil toimus Advendilaat, mis oli menukas. Toimus kuuskede põletamine valmistume 
vastlapäevaks.
Olev- võtan kõigi külavanematega meili teel ühendust ja tahan teada, ka teil on mesinikke- koolituse 
tarbeks, tahame hakata ühiselt võitlema ameerika haudemädaniku vastu.
Jaanus- Liitusin sügisel talisuplejatega ja ise käisin iga päev kuni 17.01. s.o. kuni jaanuarikuu suurte 
külmadeni oma jääaugus ja plaanin teha Soodevahele talispordikeskuse. 06.03.14 toimub  Rae 
Kultuurikeskuses Lihaveisekasvatajate  infopäev.
Aleksander- Ülejõel toimus advendiaja tähistamine koos küla üldkoosolekuga, plaanime talguid 
mahavõetud paplite lõhkumiseks.
Kai- Lagedi lasteaed sai 1 aastaseks, piirkonna sündmused oleme täpselt kalendrisse pannud.
Taaramäe Lasteaial on 25 aastapäev tulemas. Vaida saab parema bussiliikluse 4 väljumist Vaidast ja 4 
väljumist Balti jaamast. 
Aivar- Kurnal kaardistasime jaanuarikuu alguses ära probleemid. Tahaks abi külaplatsi 
munipaliseerimisel. Šokiks on raudtee RAIL BALTICA.
Peeter – Vaidas 13.01.põletasime kuuski. 05.02.toimub eestseisuse koosolek- tegeleme 
tänavanimedega. 20.02.14 toimub Vaida üldkoosolek.
Rae Tuletõrjepäästeseltsil on väljaõpetatud korstnapühkija, nädalavahetusel võimalik tellida endale 
naiskorstnapühkija.
Lagedil on avatud libedarada, tööpäeviti pealelõunased ajad alakasutamisega, nädalavahetustel ei 
pruugi rajale saada, sest autokoolid on siis aktiivsed kasutajad.
Ludmilla- Pildikülas jätkuvalt probleemiks ülekäik suunal Pildiküla-Jüri alevik, nüüd lisandus RAIL 
BALTICA.
Toomas- Rael on probleemiks uusarendused ja nende teed, oleme Vallavalitsusega tihedas 
kirjavahetuses. Suure kõlapinnaga on külas Ivanišvili tegevus. Planeerime taas suusarajad sisse ajada, 
möödunud aastane kogemus oli positiivne.
Uuesalu- tegeleme spordiga, üritame transpordiarenduses läbimurret, tegeleme liuväljaga.
Aruvalla- uus Tartu mnt. lõik avati ja lootus on bussiliikluse ümbertegemisele, raudteegi on meie 
mure.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 2
Valla piirkonnavanema teave turvalisuse tagamise võimalustest külas + head 
näited

Margo  Väina - 
Filmimine avalikus kohas erilist probleemi ei tekita, sildid kaameratega peavad olema väljas, s.t. 
peab olema teavitus. Asutuste territooriumitel peavad olema vastavad teavitavad sildid, andmekaitse 
võib teha trahve, mis üsna kopsakad.Oma maja esise filmimisel probleeme ei teki. Filmitud materjali 
saab politsei kasutada tõendusmaterjalina. Kaameraid võib paigaldada ja seda praktiseeritakse, 
näiteks Maardus on linna sissesõidul teavitustahvlid- linna territooriumil videovalve. 
Eraterritooriumil ei pea ka silti ei ole. Pahandused võivad tekkida, kuid neid videod pärast internetis 
ülesse pannakse. Oluline, mis eesmärgil filmimine toimub.
Nõuandeid:
Valvake oma vara, kõige turvalisem.Kui sõidetakse kauemaks ära, siis tasub paluda naabreid, et 
tühjendataks postkasti. Ärge jätke oma asju lohakile. Lastele tuleb meelde tuletada, et jalgrattad 
vajavad lukustamist. Varastatud, kadunud ja leitud asju tasub otsida andmebaasist: 
https://www.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed/index.dot. Politsei hoiukohtades on väga 
palju esemeid ja neid on võimalik sealt kätte saada.
Kindlasti tasub  igasugustest kahtlastest tegudest politseid teavitada. Avaldusi juhtumitest saab 
politseile esitada läbi riigiportaali (avaldaja isiku audentimine) ja võib esitada ka vene keeles, 
menetlemisele võetakse kõik avaldused.
Piirkonda teenindab 4 ametnikku, lisaks vastavalt graafikule patrullautod. Patrullautode tööd 

https://www.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed/index.dot


reguleerib juhtimiskeskus ja  teenindamine toimub lähima patrullauto  põhimõttel, mistõttu võib 
masin saabuda  Tallinnastki. Politseisse pöörduda telefonil 110, (politsei juhtimiskeskus), selle 
aasta lõpul jääb ühtseks hädaabi numbriks 112 (24/7). Politseinike suhtes kehtib töö-ja 
puhkeajaseadus, mistõttu piirkonnapolitseinikelt ööpäevaringselt teadetele reageerimist ei ole 
loota, kuid nad teevad seda tagantjärgi esimesel võimalusel.
Rae vallas on probleemsed piirkonnad just uuselamurajoonid- elanikud veel üksteist ei tunne ja 
võõrastel on „hea“ võimalus toimetada.  Uutes majades on soovitav kindlasti ustel lukud vahetada, 
ümber  programmeerida vms, sest ehitajategi seas liigub vargaid, kes varakult on teinud endale 
varuvõtmed.
Kuriteo tõkestamise puhul ja kurjategija peatamisel peab meeles pidama, et enesekaitse piire ei 
ületataks. Kui kurjategija teid ründab, siis on olukord teine ja see situatsioon võib muutuda 
kiiresti eluohtlikuks. Alusetult  ei tohi võtta inimeselt  vabadust – võib tekkida oht sattuda ise 
seadusega pahuksisse. Kindlasti tuleb kiiresti kutsuda abi – politsei, turvafirmad.Turvatöötajatele 
on seadusega antud õigused kurjategijate kinnipidamiseks. Kaitseliitlastel need õigused 
puuduvad.  Kindlasti aitab kaasa  oma kodukoha turvalisuse tõstmisel abipolitseinikuks olemine 
ja piirkonnapolitseinike abistamine. Tuleb arvetada, et siis nõutakse regulaarset aktiivset 
osalemist politsei töös. Vajalikke   oskuste saamiseks toimuvad regulaarsed tasuta koolitused 
(esmaväljaõpe 40h) ja täiendkoolitused, antakse vormirõivastus ja erivahendid jms. 
Abipolitseinikuks olemine on seadusega reguleeritud ja  abipolitseinikuks soovija isikule on 
esitatud kõrged nõudmised, lähemalt: http://www.abipolitseinik.ee/info.php. Huvi korral tasub 
ühendust võtta oma piirkonnapolitseinikuga,  kelle kaudu saab asja edasi ajada.Turvakaamerate 
soetamisel võtke minuga ühendust, annan konkreetsed parameetrid 
http://rae.kovtp.ee/et/kodanikukaitse ).

PÄEVAKORRAPUNKT  NR. 3

2014.a. eelarve
Jaan  Urvet -
Aruanne on meil valda ära saadetud ja teame ka 2014.a. eelarve numbrit 32000 eurot ( sisaldab ka 
projektide omaosalust). Lootust on, et me saame piisavalt vabad käed rahadega toimetamiseks.
Laiali on jagatud külarahade arvestus tulenevalt elanike arvust külas seisuga 01.01.2014. 
(11483.90 eurot). Praeguse külarahade jaotustabeli tegime vanade kriteeriumite järgi,  kust 
piirkondlike ürituste summa puudub. Kuidas seda lahendada - kas jagada piirkondlike ürituste 
summa külade vahel või ikkagi piirkonnit? Mida arvate?
Küladel tuleb aruandeid esitada 31.01.. Mõningad on juba ka saabunud. Teie poolt koostatud 
materjalide põhjal koostama Rae Vallavalitsusele ka nendepoolse toetuse kasutuse sisulise- ja 
tegevusaruande.
Aruande vorm on meiliga laiali saadetud ja kodulehel üleval. Külakoosolekute toimumise 
teavitamise korda peab täpsustama -  kus ja millal avaldada. Juhatuse liikmeil peaks olema 
võimalus vaatlejana osaleda. Kolmes külas ei ole toimunud külavanema vahetust- täna tuli 
protokoll  kõlavanema valimisest Venekülast.
Piirkondlike ürituste raha – piirkond ei saa olla 2 küla, kõnealla võiks tulla näiteks 4-5 küla.
Kahe nädala jooksul võiksite piirkondlikult läbi arutada võimalikud reaalsed vajadused ja 
juhatusele teada anda – milliseid kulutusi planeerite jne. Baasraha suurendamise võimalus 
väikestele küladele võiks saada aruteluküsimuseks.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 4

2014.a. tegevuskava
Jaan  Urvet-
Regulaarselt toimuvad juhatuse koosolekud, samuti infotunnid.
Masku külavanemad planeerivad maikuus vastuvisiiti meile 
Kas koolitused  ja reisid Võiks olla mingi lähivälismaareis – Leedu ja Poola näiteks- mõtted ja 

http://rae.kovtp.ee/et/kodanikukaitse
http://www.abipolitseinik.ee/info.php


ideed olemas.
Rae valla küladepäev- 02.08.Hakake varakult ette valmistama.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 5
Kommentaarid – koduleht,  Soodevahe mure

17.01.2014 avati uus koduleht. Kõik kodulehe ettepanekud on oodatud paari nädala jooksul. 
Protokollid on avalikult  üleval, erisused teeme kokkuleppeliselt. Külade üritustest- kui on teada 
konkreetsed ja kindlad kuupäevad, siis andke juhatusele teada, paneme kodulehele. Külasündmused 
peaksid olema üleval. Vallalehes saab reklaamida neid üritusi, mis on avalikud üritused.
Vallavalitsuselt vihje – külavanema statuut näeb ettte, et külavanem peab olema valla elanik.
Külakoosolekute läbiviimise nõue tuleneb samuti Rae valla põhimääruse vastavast punktist.
Mure- Soodevahe avalik valla üldkasutatav tee – Jaanus saatis pildid ja probleem on üleval olnud 
pikemat aega, kuid näib seni lahendamatuna, juba 4 aastat. Me saadame ühispöördumise projekti 
külavanematele laiali paranduste ja täienduste tegemiseks.

Järgmine infotund toimub 27.02.2014 kell 18  Lagedi Keskuses
Märtsikuine infotund toimub 27.03.2014 kell 18   Peetri alevikus (koht täpsustamisel)

ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Ardi Mitt                                  Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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