
RAE VALLA VANEMAEALISTE NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1  

Rae Sotsiaalkeskuses  

23.11.2022  kl 17.30 - 19.30  

  

Juhatas: Maile Kubjas, Rae Vallavalitsuse sotsiaalameti juhataja; pärast esimehe valimist Agu 

Laius   

Protokollis: Piret Kuusküll, Rae Sotsiaalkeskuse direktor   

Osalesid: Tuulike Seljamaa, Anne Rentel, Enn Kesa, Agu Laius, Kaie Otsmaa, Anu Roop, 

Monika Uustal, Kaia Pilvik, Anne-Lii Mändmets, Maie Vahe, Astra Teras, Virve Sepp, Kersti  

Lass, Kaia Talvik, Tiiu Väinsaar, Ellen Liik.   

Puudusid: Silva Laius, Piret Jõhvik.  

  

Päevakord:  

1. Vanemaealiste nõukogule esimehe ja aseesimehe valimine  

2. Kohtumiskorra kokku leppimine  

3. Järgmiste kohtumiste teemade kaardistamine  

4. Varia  

  

Käsitletud teemad ja langetatud otsused:  

1. Vanemaealiste nõukogule esimehe ja aseesimehe valimine  

Kõik osalejad tutvustasid ennast ja oma seniseid tegemisi. Nõukogu esimehe kohale seati 

kandidaadiks Agu Laius ja aseesimehe kandidaadiks Ellen Liik.   

Otsustati:   

1. Koosolekul osalejad ei soovinud salajast hääletust.   

2. Valida Rae valla vanemaealiste nõukogu esimeheks Agu Laius. Kõik olid poolt.  

3. Valida Rae valla vanemaealsite nõukogu aseesimeheks Ellen Liik.  Kõik olid poolt.  

  

2. Kohtumiskorra kokku leppimine  

Järgmine kohtumine toimub 18.01.2023 15.00 Rae Sotsiaalkeskuses Aaviku tee 1.  

Koosoleku algusaeg hakkab muutuma ja edaspidi lepitakse igal koosolekul kokku järgmise 

koosoleku algusaeg. See on vajalik, et ka tööl käivad nõukogu liikmed saaksid osaleda.   

  

3. Järgmiste kohtumiste teemade kaardistamine  

Osalejad esitasid järgmised olulised teemad:  

• transpordi küsimused;  

• lumekoristus, sh bussipeatuste hooldus;  

• kergliiklusteed;  

• istepingid avalikus ruumis;  

• kriisideks valmistumine (eelmise talve elektrikatkestuse näide);  

• odavad teenused vanemaealistele (nt juuksur, pediküür, massaaž, tehnilised tööd jmt) 

Kuidas võiks kasutada vanemaealiste endi ressurssi paremini;  

• toidu- ja muu sotsiaalabi saamine;  

  



Järgmise koosoleku teemad on transport ja lume koristamine. Kaasame arutelusse vallas nende 

teemadega tegelevad inimesed.  

  

4. Varia  

• Toiduabi jagamisest   

Vald jagab Euroopa Liidu toiduabi ja Toidupanga toidupakke.  Euroopa Liidu toiduabi pakk 

koosneb kaua säilivatest kuivainetest ja konservidest. Nimekirjades on inimesed, kes on 

jagamisele eelneval kolmel kuul taotlenud vallast mõnda toetust, nt toimetulekutoetus 

ravimitoetus, prillitoetus, vm. Inimene kantakse nimekirja automaatselt, ise avaldust teha ei ole 

vaja. Pakke jagatakse üks kord kvartalis. Sotsiaalkeskusest helistatakse, kui on vaja pakile järele 

tulla. Riigil on plaan järgmisel aastal asendada toidupakid toidukaartidega, mille eest saab iga 

pere soetada poest endale harjumuspäraseid tooteid. Nende kaartidega ei saa soetada 

tubakatooteid, alkoholi ja lotopileteid.  

  

Toidupanga toidupakk koosneb annetatud toidust ja sisaldab nii kaua säilivaid, kui ka kiiresti 

riknevaid toiduaineid. Paki sisu on iga nädal erinev, kord rikkalikum, kord kasinam. Paki 

saamiseks on vaja teha avaldus valla sotsiaalametile, kes hindab toimetulekut ja otsustab paki 

saajate nimekirja lisamise. Pakke jagatakse iga nädal. Sotsiaalkeskusest helistatakse, kui saab 

pakile järele tulla.   

  

Palun jagage oma kogukondades infot toiduabi saamise võimaluste kohta.  

   

• Kriisideks valmistumine  

Ettepanek korraldada kriisidega toimetuleku koolitus vanemaealistele. Virve uurib võimalust 

kultuurikeskuse ruumide kasutamiseks ja Maile suhtleb Päästeametiga.    

  

• Vanemaealiste nõukogu tegevuse kohta info jagamine   

Ettepanek kajastada vanemaealiste nõukogu tegevust Rae Sõnumites, sest see jõuab tasuta kõigi 

valla elanike postkastidesse. Maile kirjutab artikli järgmisse Rae Sõnumitesse. Kõik nõukogu 

liikmed jagavad infot oma võrgustikes. Lisaks jagame protokolli küla- ja alevikevanematele, et 

nad saaksid infot kohtadel jagada.    

  

• Kutse kohtumisele Kaja Kallasega.   

Kohtumine Kaja Kallasega toimub 13.12 10.00 Kultuurikeskuse kohvikus.  

  

• Abivajadusega inimestest teatamine  

Abivajadusega inimesest tuleks teada anda sotsiaalametile. Kontaktid on väljas kodulehel 

www.rae.ee. Küsimuste korral võib alati kirjutada Maile Kubjasele maile.kubjas@rae.ee või 

helistada 58141962.   

  

Sotsiaalkeskuses pakutavate teenuste kohta saab infot kodulehelt www.raesotsiaalkeskus.ee või 

helistades Liivi Puumetsale 55517310 või kirjutades  info@raesotsiaalkeskus.ee .  

  

Maile Kubjas               Piret Kuusküll (digiallkiri)   

  (digiallkiri)  

Agu Laius  

(digiallkiri)  

http://www.raesotsiaalkeskus.ee/
http://www.raesotsiaalkeskus.ee/

