Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
Infotund
märts 2017
PROTOKOLL

Nr 2-2017

Jüri alevik, Aruküla tee 9
Rae Vallavalitsuse keldrituba
Algus: 18.30

02.03.2017

Lõpp: 20.45

JUHATAJA
Sirli Tiik
PROTOKOLLIJA Kaia Pilvik
OSALESID
RVAKS registreeritud liikmete arv: 49
Osales 16 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli
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Päevakord:
1. Külalisena Marek Kõbu Eesti Skautide Ühingust
2.Info volikogust –volikogu esimees Agu Laius
3. RVAKS 15 aastat
4. Külavanema minut

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Külalised Eesti Skautide Ühingust
Skautide Ühingust (ESÜ) Karin ja Marek, kes on ise selles organisatsioonis tugiisikud, tutvustasid
skautide tegevusi. Skautlus on seotud ingliskeelsete terminitega: skaut-luuraja, kaidid –teerajajad.
Skautlus hõlmab kõiki vanusegruppe, keskendudes noorele inimesele ning pakkudes tegevusi, mis
õpetavad noorele midagi uut, õpetavad eluks tarvilikke oskusi (skaudioskused), on lõbusad, köitvad
ja pakuvad väljakutseid. Marek näitas ka skaudi kaelarätti ja tutvustas ka skautide ( keda on üle
maailma üle 40 miljoni) rahvusvahelist suhtlust. Skautlus algab alates 6.ndast eluaastast („hundud“
6-10 a jne) ja ülempiiri ei ole - nn „Rändurid“ so 25 +, kelledel on oma sümboolika, mille järgi saab
nende kohta infot. Skautide ühing abistab majanduslikult raskemates tingimustes olevaid skaute
osalemisel laagritest. Skaudid käivad koos 1 x nädalas. Korraldatakse välilaagreid, kus ehitamiseks
ei kasutata naelu vaid nööri, millega kõike seotakse jne. Hiljem korjatakse kõik jälle kokku ja ladustatakse järgmiseks korraks. Tegutsetakse põhiliselt omas piirkonnas, sest juhendajad elavad samas
piirkonnas. Suurlaagrites on rahvusvaheline seltskond. Finantseerimine toimub põhiliselt projektipõhiselt ja toetustena. Liikmemaks on 5 € aastas. ESÜ aitab korraldada ühisüritusi, kus tutvustatakse
reaalset tegevust. 11.märtsil toimub koolitus „ Tere tulemast Skautlusesse“ Harkus, Instituudi tee 5
Tuulemetsa Skauditoas kella 10.00-17.00 kõik huvilised on oodatud.

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Volikogu info – Agu Laius volikogu esimees
Agu Laius - vabandas hilinemise pärast ja seejärel esitas ülevaate volikogu viimastest

kokkusaamistest. Töö on rutiinne. Volikogu nõustus vallavalitsuse ettepanekuga lasta müüdavate
maa-objektide hinda alla, et neid realiseerida. Lisaeelarves oli Vaida kooli edasise renoveerimise
rahalise katte otsustamine. Eelolevas volikogus on ettevalmistatud täiendav eraldus puudega laste
toetamiseks, täiendavalt tuleb riigilt 30 tuh.eurot mis kasutatakse raske ja sügava puudega laste
( neid on 80) toetusteks. Ettevalmistatud materjalidega on võimalik tutvuda VOLI-ses. Veel
tutvustas ta lühidalt revisjonikomisjoni esimehe valimiste ebaõnnestumist ja volikogu tegevust
selles küsimuses. Vahemärkusena andis Indrek Varik omapoolse hinnangu revisjonikomisjoni kohta.
A.Laius: on mõtted uus revisjonikomisjoni põhimääruse kohta, komisjon on olemas, sealt peaks
tulema kontrollaktid, ei ole viimase kahe aasta jooksul jõudnud ühtegi akti volikogu laua taha,
tööplaan mis sai 2015 aastal vastu võetud, ei ole realiseerunud, 2016 aastal uut tööplaani vastu ei
võetud. Oma põhitöö osas tutvustas Agu Laius lühidalt uut KÜSKI-i taotlusvooru konkursile Eesti
Vabariigi 100.nda aastapäeva tähistamiseks, raha on 200000 € üle Eesti, üksikprojektid kuni 5000 €
omafinantseering peaks olema 30 %, kusjuures see ei pea olema just rahaline. A.Laius lubas saata
slaidid selle konkursi kohta RVAKS-i juhatusele. KOP –i kevadine voor ka avati. Võiks
vallavalitsusega koostööd teha, eelisgrupiks kellele need tegevused oleks suunatud, peaksid olema
lapsed ja noored. Küsimus Jüri Riigigümnaasiumi kohta- kas on ära otsustatud asukoht. A.Laiusvolikogu otsustas detailplaneeringu algatamise ära ja seoses sellega annab sellega märku
Haridusministeeriumile, et Rae vald on valmis raamlepinguga edasi minema.
PÄEVAKORRAPUNKT NR3
RVAKS 15.aastapäev, juhatuse teated, arutelu
Sirli Tiik - RVAKS 15 aastat. Kuidas tähistame? Ideed on meiliga edastatud, tutvustas lühidalt
ideid. Ettepanekud vabatahtliku RVAKS 15.aastapäeva äramärkimiseks loodava tegevtoimkonna
moodustamiseks. Imre – hea idee on puude istutamine mida pidevalt täiendatakse ja RVAKS-i
kohta ajalehe trükkimine. Vahemärkus Varik –teeks ühe suure seinalehe küladepäevaks, millest näitus saaks üles pandud küladepäeval ühes ruumis kõigile vaatamiseks ja hindamiseks kinnises
ruumis, stendil. Seoses ettepanekutega tekkis diskusioon küladepäeva koduülesannete kohta. Keiu
Suursoolt: ettepanek oleks et kodutöö tegemine jääks ära, aga kohapeal võiks olla mingi ülesanne
ühistöö korras. Asi ei ole asja tegemises kodus vaid idee on mingitest vahenditest kohapeal valmis
tegemine. Peaks praegu ikka arutama, kas selline kodutöö ülesande andmine oleks vajalik. M.Vainkodutöö peaks olema selle mingisuguse edasise kasutamise vaimus püstitatud. S.Tiik arvamus küladepäeva koduülesande kohta korraldajatele : nad kas arvestavad ettepanekutega või mitte. Toimkonna osas – Ivar oli nõus osalema, veel andsid nõusoleku osaleda Peeter Böckler, Margus Vain,
Anu Roop Kohtumine 15.ndal märtsil kell 19.00- esimesel koosolekul koos RVAKS-i juhatusega.
Ajaloo jaoks oleks vajalik, et iga küla püüab kindlaks teha külavanemate nimed ja valitsemisaja,
algdaatumiks oleks 15 aastat tagasi, millal RVAKS alustas. Midagi peaks juba valmis saama sellekohase teabe lehte kirjutamiseks 20-ndaks kuupäevaks. Küsimus Margus Vainult: Kui paljudes külades kasvavad veel tammepuud, mis said Rae valla mängude raames istutatud? Imre- puude istutamisel tuleks eeltööd teha, et ei oleks nii, et mingi detailplaneering võtab need maha uue objekti
ehitamisel.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
Külavanaema minut
Aaviku – tegin küsitluse oma külaelanikelt, kas ikka soovitakse kultuurikeskuselt saabuvat infot,
siis oli positiivne tagasiside, kuid mingi märkus tuleb teha kultuurikeskuse omadele, et info peaks
ikka selline olema, mis kannatab kohest edastamist.
Patika - arutelu ongi algatatud kultuurikeskuse ürituste toimumise kohta, et info võiks listi anda
terve kuu tegevuste kohta. Külarahvaga käisime Toompeal lipu heiskamisel.
Pildiküla bussipeatuse osas uued ettepanekud esitatud.

Seli- tavaline külaelu
Vaidasoo- meie külavanemale saab käesolev info edastatud, pidasime 25.02.2017 arvult 7-nda
vastlapäeva.
Suursoo- korraldasime külarahvaga kaks meeleolukat talispordipäeva
Uuesalu- külaga sai tähistatud vastlapäeva, osalejaid piisas
Vaida- 18.02.2017 toimus Vaidas ajaloo päev, 50 aastat tagasi asutati Vaida sovhoos.
08.07.2017 on plaanis korraldada Vaida sovhoosi lõikuspidu, teostamiseks eeltööd käivad.
Tahaksime välja anda raamatu, selleks korjame annetusi.
Lagedi- 26.02.2017 toimus rahvarohke vastlapäeva tähistamine, sai hobuvankriga sõita ja
kuklid lõppesid otsa.
Kurna- enda külas vaikelu, kuid sai külas käidud naabrite juures šnitti võtmas.
Rae- toimetame oma külaplatsiga
Kadaka ootame ilmade soojenemist, et asuda projekti lõpetamisele.
Karla – kõik toimib
Tuulevälja - tuksume tasapisi ja kui külla tahetakse tulla, võtame vastu.

Järgmine infotund toimub märtsikuu viimasel neljapäeval s.t. 30.03.2017.a.
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