
             Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
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PROTOKOLL                             Nr   3

Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                  24.04.2014
Rae Vallavalitsuse keldrituba 

Algus: 18.00       Lõpp:  19.35

JUHATAJA  Jaan  Urvet

PROTOKOLLIJA  Herve  Pani

OSALESID
RVAKS registreeritud liikmete arv: 51
Osales 26 liiget ja külade esindajat (nimekiri eraldi lehel protokolli 
lisana)

PÄEVAKORD:

1. Külavanemate minut
2. Arutelu organisatsiooni arengutegevustest
3. Õpireis Valgevenesse 7.-11. juulil k.a. 

Koristuspäeva vahendite jagamine küladele.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Külavanemate minut
Uuesalu - Uuesalu, Assaku ja Kangru ühinesid RB trassivaliku suhtes pöördumiseks. Toimus 
Lagedi - 17.05.2014 toimub Lagedi Kevadlaat.
Peetri - Tulemas on mahevahetus Peetri kooli juures ja oleme alustanud ettevalmistusi Peetri Peni 
korraldamiseks.
Kurna - Üheks mureks meilgi RB. Alustati liiklussõlme ehitusega, ohus on meil nn külaplats, kuid
püüame selles osas täpselt selgusele saada. 
Vaida - Jüripäeva tähistasime  terviseõhtuga.
Kautjala- Tähistati jüripäeva. Külavanemate võistkonnaga (Taivo Laherand ja Margus Vain) 
osaleti paadirallil. Nördima paneb külavanemate suhtumine: kolme meili kirja peale
praktiliselt ei reageeritud. 3 kirjaga oli tehtud 3x40 kontakti, vastas ainult 3 inimest. Üritus oli välja 
reklaamitud ja asi oli vaja ära teha! Kuidas me saame üritustele inimesi, kui me ise nii passiivselt 
reageerime!?  Lepime kokku, et tulevikus me reageerime igale kirjale. Vastust on võimalik anda 
väga lihtsalt -  ei või jaa. Milleks meil on siis interneti kompensatsioon?
Peeter Böckler-  22.06.on Vaida piirkonna jaanituli. 04.05.2014 toimub Lagedi Vabadusvõitlu-se 
muuseumis talgupäev, mis lõpeb sõdurisupi ja valge viina ning kontserdiga.
Ülejõe - Plaanis on talgupäev vanade paplite koristamiseks ja jaanitule lõkkematerjali tegemine. 
Jaanituli on planeeritud Jaaniantsu krundil Pirita jõe ääres.
Kadaka – Toimus klaasvitraaži töötuba. Toimus ka külakoosolek, kus tagasi valiti külavanemaks 
Marju Lutt. Külaprobleem - vana prügimäe vahetus lähetuses toimus omavoliline  prügi 
matmine, millele heidab musta varju  fakt, et tegutseti öösel. Keskkonnainspektsioon tegeleb 
juhtunu  väljaselgitamisega.
Kai Lasn- RB kütab kirgi tõsiselt ka Lagedil. Vanast harjumusest võetakse üsna sageli ühendust 



minuga. Nii on mulle  teatavaks saanud, et noored olid raudteeülekäigu tõkkepuud ära saaginud, et  
oleks mugavam  ATV-dega sõita. Peale seda, kui tõkkepuud olid parandatud, visati puruks raudteel 
foorituled. Üleskutse -  teavitada noori võimalikest tuvariskidest ja oma tegevuse lubamatusest.
Kopli - 03.05.2014 istutame talgukorras 500 kuuske.  Külakoosolek on plaanis 27.04.2014, 
millele eelneb Rae valla liikumispäeva raames sportlik jalutuskäik.
Vaidasoo - Turuprojekt hakkab looma, sildi riputasime ülesse, et varsti avame. Kui teatan, et 
teeme turu, siis tulge kõik. Plaan on esimesena teha roheturg, et saaks taimi osta-müüa.



PÄEVAKORRAPUNKT NR2

Arutelu organisatsiooni arengutegevustest
Jaan Urvet- Eelmisel nädalal, 17.-18.04.2014 toimus varasemalt planeeritud visiooniseminar 
(organisatsiooni tegevuse sisukamaks muutmise arutelu) Kallaste talus Padise lähistel,  mis 
kujunes väga tulemusrikkaks ja oli väga töine. Osales 7 inimest – Ardi, Sirli, Tea, Margus 
Vain, Jaan, Veiko ja Jaanus, lisaks osales  Muraste külavanem, Muraste külaseltsi liige, Harku 
valla vabaühenduste ümarlaua eestvedaja ja Kodukant Harjumaa juhatuse liige Andrus Saliste. 
Esimesel päeval töötasime kella 3-ni öösel ja järgmisel päeval alustasime kell 9. Tekkis väga 
palju häid mõtteid ja ideid, mis vajavad ülevaatamist ja realiseerimist. Kokkuvõte on plaanis 
lähiajal laiali saata tutvumiseks ja  järgmises infotunnis võtaks arutlemiseks. Maksma läks see
seminar 650 €. Huvitavaid ideid saime Andrus Salistelt ja tema osalemine oli väga tulemuslik.

OTSUSTATI VASTUTAV ISIK TÄHTAEG

Läbi viia visiooniseminari kokkuvõtte arutelu 
järgmises infotunnis maikuus.

RVAKS juhatus 29.05.2014

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

Õpireis Valgevenesse 7.-11. juulil k.a. 
Jaan Urvet- Olen kohtunud kahel korral Valgevene  Vabariigi Suursaatkonna kultuuriatašeega
ja ta võttis isiklikult meie soovi omalahendada. Turismifirmade kaudu reisi organiseerides  
läheks sõit tunduvalt (kuni 4x) kallimaks. Atašeel on otsekontaktid paikade ja firmadega ning 
tema vahendusel on võimalik planeerida palju huviväärsemat ja ka odavamat reisi. Reis on 
planeeritud esmaspäevast- reedeni, 7.- 11.07.2014.a., kokku 5 päeva. Buss on tellitud - 49 
kohta, 2 bussijuhti. Esimesse peatuskohta oleme planeerinud jõuda üle Läti -Valgevene piiri 7.
juuli õhtul kella 19 paiku. Kavas on Minsk, külakeskused, midagi ajaloost, folkloorikeskus, 
külaliidritega kohtumine jms Valgevene nõuab viisat, mistõttu tuleb reisisoov otsustada 
kiiresti. Esialgsete kalkulatsioonide järgi oleks osalustasu 110 €. Kasutada on meil RVAKSi 
koolitusraha 4000 €. Teada on juba ka bussi hinnapakkumine 2226 € ning hotellihinnad  25-28
€ inimese kohta koos hommikusöögiga ning viisakulu. Eeldusel, et  et buss on täis ehk 49 
inimest, siis tuleks 110 € inimesele reisi maksumuseks. Oma liikmeskkonnaga me kindlasti 
bussi ei täida ja pakkumise teeme kindlasti ka  vallaametnikele ning külade elanikele. Kuna 
viisade menetlemisaeg on paar nädalat ja me ei tohiks ka seda asjaajamist jätte viimasele 
minutile. Esialgsele kalkulatsioonile lisanduvad hinnale muuseumipiletid ja mõni söögikord. 
Viisade jaoks peab olema pass, mis kehtib vähemalt 15.01.2015.a. Mai lõpus peaksime andma
viisad saatkonda. Valgevenes käinute muljed on senini olnud väga head. 10.maiks peaksid 
soovijad registreerumiseks tasuma esimese osamakse 50 €. Täpsustatud info saadan kõigile 
meilile, kus on ära toodud arveldusarve number, samuti viisa taotlemisel  pildile esitatavad 
nõuded jms reisiga seotud info.



LISAINFO – Vallavalitsusest andis Kristi  teada, et laulupeotuli tuleb samuti teel Tallinnasse 
läbi Rae valla. Täpsem info hiljem. 
Küladelt on seni puudulikult laekunud aruanded, mis on külarahade väljamaksmise aluseks. 
Aruandeid on laekunud 21 ja külade üldkoosolekute protokolle 23. Peaks olema 29. 
Võlgnevused tuleb likvideerida, sest tähtaeg on juba möödunud. Samuti on võlgnevusi 
liikmemaksude tasumisel.
OTSUSTATI VASTUTAV ISIK TÄHTAEG
 Jätkata Valgevene reisi ettavalmistamist  –
Registreerimise tähtaeg 10.05.2014.a. koos 50
€ osamaksega.
Osavõtumaks RVAKS-i liikmele 130 €, 
teistele 150 €

10.05.2014 
registreerimine koos 50 
€ osamaksega 

Järgmine infotund  toimub 29.05.2014 kell 18,   koht täpsustamisel.

ALLKIRI/ /ALLKIRI/

    Jaan Urvet                                  Herve Pani
    Juhataja Protokollija
     
    

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht 


