Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
Infotund
aprill 2013
PROTOKOLL

Nr 2

Jüri alevik, Aruküla tee 9
Rae Vallavalitsuse keldrituba

25.04.2013

Algus: 18.30

Lõpp: 20.55

JUHATAJA
PROTOKOLLIJA

OSALESID

Jaan Urvet
Herve Pani
RVAKS registreeritud liikmete arv: 46
Osales 21 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)
Külalistena - Rae vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu ja
heakorrajuht Ülo Timuska

PÄEVAKORD :
1. Jäätmekäitluse korraldamine Rae vallas - Vallavalitsuse esindaja-keskkonnaspetsialist Ege
Kibuspuu
2. 2013.a. rahastatud, esitatud ja planeeritavate projektide tutvustamine.
Projektide omaosaluse finantseerimine Rae valla eelarvest. Taotlusvormid ja tähtajad.
3.Informatsioon Soome-reisist
Lühiarutelu teemad:
1. Kuidas korraldada külade päeva?
2. Milliseid teemasid tuleks käsitleda infotundides?
3. Millist teavet tahad näha RVAKSi kodulehel?
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
ARUTLUS
EGE KIBUSPUU, ÜLO TIMUSKA
Ege KibuspuuTutvustab suurematest muutustes jäätmekäitluse korraldamisel ja vastavalt Rae valla
jäätmehoolduseeskirja nõuetele ( https://www.riigiteataja.ee/akt/418042013020) (RT IV,
18.04.2013, 20). Hetkel on käimas uus jäätmeveokonkurss ja 29.05.2013 on avamine.
ADELAN-il lõpeb juuli lõpus 5-aastane leping ära ja suurimaks muutuseks on asjaolu, et uue
konkursiga on hõlvatud nüüd terve vald. 4 vallast -Rae, Kiili, Jõelähtme ja Raasiku vald- on
moodustatud ühtne veopiirkond ja koos uue vedaja selgumisega saab rääkida lepingutest ja
prügiveo hindadest. Tiheasustuses mingeid muudatusi ette ei ole näha, hajaasustuses
lisanduvate külade osas on konkursitingimused leebemad. Ei ole kohustust vedada prügi
igakuuliselt, vaid võib ka 1 x kvartalis, samuti võib sõlmida ühislepinguid mitme
majapidamise peale ja võib sõlmida lepingu ka kotile, ei pea olema ainult konteiner.
Teedelagunemise aegadel võib vald lõuna piirkonna külades piirata vedajal prügivedude
teostamise sagedust, sealjuures ei ole lubatud vedajal esitada tühiarveid. Vastavasisulised

tutvustavad teavitused on plaanitud maikuu vallalehte ja valla kodulehele, kuid uute liituvate
külade puhul võivad vallaesindajad tulla kohtadele korda tutvustama. Kogu valla territooriumi
hõlvamisega prügiveoga garanteerib vald inimestele, et vedaja on neil olemas.
Lühitutvustusele lisaks täpsustavad vastused:
Hajapiirkonnas 1x kvartalis prügivedu on üldiselt piisav ja pigem tuleb ette olukordi, kus
taotletakse prügiveost vabastust (suvekodud, tühjad majad, talveperiood jms). Vastava
avalduse vormi leiab valla kodulehelt.
Prügiveo sagedust reguleerib seadus - Jäätmeseadus ( JäätS -RT I, 04.01.2013, 34,
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012013034 ).
Ülemineku ja ümberkorralduste aeg peaks jääma nädala pikkuseks, hanke järgi on esmane
paigaldus ja äraviimine tasuta ning konteinerid saab rentida ja välja osta.
Kui inimene ei soovi lepingut sõlmida, kuid elab selles piirkonnas, siis loetakse ta
automaatselt liitunuks ja siis lepingu sõlmimine ei ole primaarne ning sellisel juhul saadetakse
miinimumarve tühjenduse kohta. Lähtutakse kinnistupõhisestest andmetest ja hoonete puhul
eeldatakse kasutusloa olemasolu.
Prügiveo nõuete rikkumiste faktides tuleb pöörduda ehituse- ja keskkonna
järelevalvespetsialist Peeter Liinsoo poole.
Talvisel ajal, kui maaomanikul ei ole õnnestunud prügiveopäevaks teed lahti lükata, tuleks
eelmisel päeval vedajale sellest teatada, et neil ei ole võimalik teostada äravedu.
Kevadised ohtlike jäätmete kogumisringid on muutunud traditsioonilisteks, vanametall on oma
aktuaalse kaotanud, uuendusena saab ära anda lehtklaasi - 04.05.2013 Jüris ja Vaidas, kuid kui on
tegemist külades suuremate kogustega, siis annab kokku leppida konteineriga järeletulemiseks.
Tänavu on võimalik jälle ära anda ka riideid.
Maanteeamet eeldab, et koristatakse ikka teeääri ja nad viivad selle prügi ära, kuid mitte mingil
juhul ei ole huvitatud "sokutatud" prügist (telerid, külmkapid jt).
Ülo Timuska - 04.05.2013 toimub tänavune talgupäev ja kõik, kes on endast teada andnud, saavad
kätte kindad ja kotid. Kindlasti anda mulle teada, kuhu prügi on kokku korjatud, siis on võimalik
probleemideta kõik ära vedada. Vedamisega alustatakse esmaspäeval, s.t. 06.05.2013. Riigiteede
äärest kokku korjatud prügi äravedamiseks tuleb teavitada vastavat teehooldajat.
OTSUSTATI
Võtta teadmiseks ja teavitada külaelanikke,
et kõik inimesed tekitavad prügi ja sellesse
tuleb suhtuda vastutustundlikult

VASTUTAV ISIK
Rae Vallavalitsus

TÄHTAEG
01.08.2013
terve vald haaratud
prügiveoga


Kell 19.00 lahkus Taivo Laherand, Toomas Hio

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
ARUTLUS
JAAN URVET
Infotunni alguses jagati igale osalejale ülevaatlikud materjalid 18.04.2013 a.a seisuga
RVAKS-i rahaasjadest- tulud/kulud, kontoseisud, 2013.a. planeeritavad projektid ja 2013.a.
küladeraha, täiendavalt lisatud Rae valla mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluse vorm.
Uus juhatus on viimase 1,5 kuu jooksul päris aktiivselt kokku saanud, väga palju meilinud,
kohtunud vallavalitsusega, üle võtnud ja tutvunud kõikide kontodega ning need avanud, üle
vaadanud varad. Materjalide ühise läbiarutamise käigus saadi pilt hetkeseisust, mida ühiselt
arutati, sest hetkekalkulatsiooni tehes tekkis vajadus täpselt ja ausalt rahaasjad lahti rääkida.
Arvel 8222.58 €, Rae vallalt on veel saada 17 778.35 €, 1. vallaosa 10 000 € on laekunud,
seega kokku on kindla garantiiga eelarve 26000.93 €. Eelmisel aastal kahjuks läks kaduma

möödarääkimiste ja ebakõlade tõttu 3200 €, mis oli mõeldud kõikide projektide omaosaluste
tasumiseks, samuti arvestas vald 2013.a. vallapoolsest toetusest maha eelmise 2012.a. jäänud
jäägi 1083 €. Nendest summadest on siiralt kahju, sest selle-aastane eelarve pingestab
olukorda. Oleme otsustanud vähendada oma kulutusi ja kokku hoida. Kõige suurem on kulu
internetiühendustele, mille maksekohustus sel aastal oleks veel 6500 €, kuid plaanime
kuluks 4500 € ja sellega seoses alates maikuust hakkab tasumine toimuma uute põhimõtete
järgi ja vältimaks lausdoteerimist. Raamatupidamisele on planeeritud 1000 eurot, juhatuse
kuludeks 500 €, mis sisuliselt on kohvipauside kulu. Sel aastal on eelmise juhatuse poolt juba
varem kulutatud 400 €.
Projektitoetuste omaosaluseks on plaanitud 2100 €, tegelik vajadus oleks 4234 € ja sinna on
arvatud juba fondidest rahastuse saanud projektid, kuid välja on arvatud valla eelnõuga
otsustatud projektid (KÜSKi Rae koolimaja projekt, KOPi Rae koolimaja helitehnika projekt,
Kadaka küla spordipäeva projekt). Praeguseks on kõik projektidega seotud võlad
likvideeritud. Lootus on veel Rae valla lisaeelarvega saada lisarahastust 3200 €, millega oleks
võimalik taastada selle aasta projektide omaosaluse toetussumma. Võimalikele projektidele
oleme plaaninud 1000 €.Tänavu on tehtud külarahade arvelt väljamakseid summas 1261.40 €
– 250.00 € Lagedi piirkondlik sündmus; 305.00 € Soodevahe jõulusündmused, mis maksti
välja I kv 2013 ?; 170.00 € – Suursoo külaraha (veel maksta 16.10); 326.40 € trükis – arvega
Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsile; 210.00 € Vaida piirkondlik sündmus.
Arutelu käigus kerkis küsimus- mis summadest ja mille arvelt on makseid teostatud - välja on
võetud külaraha ja lisaarvega saadud summa Soodevahele ning trükisele? Uuele juhatuse
antud selgituste järgi – piirkondlike suursündmuste rahast, mis on 1977.30 €, kuid uus juhatus
ei võta teostatud maksete eest vastutust enda kanda.
Täpsustav küsimus – Mis põhimõtete alusel summad on välja makstud?
Peeter Böckleri selgitusel maksti pritsumeestele juunis 2012 Suursoo külast tehtud trükise
eest, mis oli projektipõhine, kuid RVAKS-i poolt jäi arve tasumata ja konkreetse makse
sooritas tuletõrje selts, kellele tehti nüüd tagasimakse. Soodevahe 305.00 € jääb selgusetuks.
Kadaka külal oli teoks raamatu projekt 2012.a., millele sai raha küsitud, sest omaosaluse
tõstmiseks oli hädavajalik raha juurde saada, kuid juhatuselt vastust ei tulnud. Ebavõrdne
kohtlemine?!
Planeeritud kulutustes ei ole arvestatud küladeraha, need on puutumatud. Küladepäeva
läbiviimine on plaanitud 4000 € kuid arvesse võetakse tekkinud pingeline olukord ning
seetõttu võib summa väheneda 500 € võrra. Külade päeva korraldaja Urvaste külavanem
Marek Lepp mõistab olukorda ja nõustub sellega.
Aivar Ilves selgitab võimalust minna RVAKS-il üle külavanematele 4G internetiühendusele
üleminekuks. Kuumakse ei tuleks kõrge, kuid probleemiks on seade, mis tuleb välja osta, mis
teenuse üldmaksumust oluliselt ei vähenda. Samas pakub välja võimalust 2 4G pulgaga nädala
kaupa testida kasutuskvaliteeti. Teemaga võiks edasi tegeleda.
13 külavanemaga on RVAKS-il ja Elionil sõlmitud arvelduskokkulepped, lisaks on veel teisi
teenusepakkujaid ja erinevatele summadele ning erinevate teenustega. Külavanematel
erinevad vajadused ja erinevad levivõimalused. Mõistlik RVAKS-ile oleks lihtne lahendus ja
juhatuse poolt pakutakse välja võimalus- alates 01.05.2013 igale külavanemale hüvitatakse
16 € kuus kuludokumendi põhiselt.
Kell 19.15 saabus Priit Põldmäe
Jaan Urvet jätkab pangakontode ülevaatega (ülevaatematerjal) - 2 kontot tühjad, 2 on
projekti kontot. Kaks põhjendamatut kulutust on tänaseks Taivo Laheranna poolt tagasi
makstud.
2013.a. projektid (ülevaatematerjal)- Rahastatud on valla poolt tänavuse aasta arvelt
projektid RVAKSi KÜSKi, RVAKSi „Külaüritused kõlama“ (mõlemad seotud Rae

koolimajaga), Kadaka külaseltsi „Sportlik kogukond“, kokku summas 2712 €, seega on
omaosalussumma jääk 488 €. Tänavuse aasta projektidest on juba Leaderist saanud rahastuse
2 projekti- Peetri seltsi helitehnika ost ja Uuesalu õppesõit külakeskustesse (540.00 ja
1450.00 €). Planeeritud projektidele oleks vajadus sel aastal vel 4234.00 €.
Rahadega on väga-väga kitsas, kuid kui kellelgi on veel mingi projekti kindlalt vaja teha, siis
anda varakult teada, püüame leida lahendusi. Siin on läbirääkimiste ja otsustamise koht,
kuidas klaarida eelmise juhatuse ajal tekkinud möödarääkimistest ja ebakõladest tingitud
ebasoodne olukord rahadega. RVAKS-il on olnud aeg, kus projektide omaosaluste tasumiseks
oli ettenähtud 10000 €, praegu räägime summast 3200 €, kuid tendents on summa
suurenemise poole vajadustest lähtuvalt.
Kes ja kust raha taotleb – konkreetselt ära otsustada ei saa, sest praegu on palju taotlusi
fondides, kust saabub selgus juunis-juulis. Klaarida ja lahendada on veel palju vanu asju ja
probleeme, mistõttu lähiajal laiapõhjalist otsust oodata ei ole ja see lükkub edasi.
OTSUSTATI

VASTUTAV ISIK

1. Täpsustada endise juhatusega – Mis
summadest ja mille arvelt on tasutud
ning mis põhimõtetel on sooritatud
2013.a. väljamaksed?

Jaan Urvet

2. Hüvitada külavanematele
internetiühenduse eest 16eurot kuus

Juhatus

3. Töötada välja konkreetne kordsisemised eeskirjad- kuidas taotleda
omaosalust, kuidas taotleda
piirkondlikele üritustele raha,
külaüritustele jne.Vajadusel algatada
diskussioon või moodustada töögrupp

TÄHTAEG

Järgmine infotund

Alates 01.05.2013

Jooksvate ülesannete
lahendamisel võimaluse
avanemisel

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
ARUTLUS
JAAN URVET
Soome-reis. Ettevalmistustööd otsustamisfaasis- kuidas toimida. Kas kasutada koolitusrahad
või annuleerida reis?
Hetkel on planeeritud reisile 50 inimest, mis tähendab, et bussil on maksimaalne täitumine.
Toimumise aeg 09.-11.08.2013 sihtkohaga MASKU. Esialgu on avestatud 50 € inimese kohta,
seda juhul, kui buss on täis. Reisiks vajalikud kalkulatsioonid on tehtud –
sõidukulud(laev,buss),öömaja, hommikusöögid. Registreerimine võiks toimuda
osalusmaksuga, üks hind on kõigile osalejaile, ka mitte RVAKSi liikmeile. .
OTSUSTATI

VASTUTAV ISIK

TÄHTAEG

Reisiplaan jõusse jätte

Projektimeeskond

Vastavalt
ettevalmistuskavale

ARUTELUTEEMA NR1
ARUTLUS
Marek Lepp- 2013.a. küladepäev toimub 27.juulil URVASTE külas. Midagi täiesti uut
plaanis ei ole. Tegevust peaks jätkuma kõigile ja lastele on eraldi mõeldud. Eelarve on
piiratud ja sellega tuleb arvestada ja see seab piirid (3500-4000 €).
Vallavalitsus on pakkunud välja, et tulevad osalema oma infotelgiga.
Küladepäeva algne mõte on seisnenud erinevate külade tutvustamises vallarahvale ja see ei
tohi kaotada järjepidevust ega mõtet.
Rahva paremaks üritusele kaasamiseks tuleb teha korralik teavituskampaania ja töötada välja
korralik teavitusplaan ning kasutada võimalikult palju erinevaid infokanaleid, sotsiaalmeediat,
muid kaasaegseid võimalusi jõudmaks kõikide potensiaalsete osalejateni, et neis huvi asja
vastu tekitada. Meil endil peab olema optimismi ja usku asjasse.
Üritusele annab palju juurde hea moderaator.
Tõmbenumbriks võib olla mainekas ansambel.
Küladepäev võiks olla määratud kindlale ajale – näiteks augustikuu eelviimane nädalavahetus.
Suvine aeg on puhkuste aeg ja rahvas saab kindlapiirilisi plaane teha.
Väga hea reklaam võib tuua kohale väga palju nn võõrast seltskonda, siis tasuks mõelda
piletite müügile ( Vanamõisa käsitöölaat).
Teavitustöös peab RVAKS Urvaste rahvale abi osutama ja konkreetselt – juhatus kohustub
kohtuma RAE SÕNUMITE toimetajaga.
ARUTELUTEEMA NR2
ARUTLUS
Infotunnid!?
Mis teemasid käsitleda?
Külavanema minut peaks kindlasti jääma – väga hea võimalus anda edasi külas toimuvat ja
vastu saada infot mujal toimuvast. Hea võimalus lahendada ühiselt probleeme ja jagada
positiivseid kogemusi.
Valla volikogus toimuv – VOLIS-est teha ülevaateid ja edasi kommunikeerida, vajadusel
kutsuda ametnikke täpsemalt selgitama.
Projektidega seonduva info saab panna konkreetsete linkidega kodulehele, lausinfo
edastamine on väga koormav. Väga heal tasemel projektiteavet saab HEAK-i ja NGO
infolistidelt. Jooksvat infot jagatakse nagu ennegi ja edaspidi infotunnis, kuid kui see info ei
jõua külavanemani, siis saab olla põhjuseks vähene infotunnis käimine. Infotundides tuleb
käia rohkem.
Kell 20.10 saabus Jaanus Tõnisson
Kaugelevaatavama pilguga- ametist lahkunud külavanemaid oma kogemusega peaks
kaasama. RVAKS-il on vaja oma arengukava ja kokku kogutud kogemusega suudaksime
parandada oma maine ja tõusta vallale tõsiseltvõetavaks koostööpartneriks, sest selts liidab
tegelikult valla elanikkonna esindajad. Vaja on kindlat tegevuskava, et argumenteeritult oma
soove ja taotlusi edasi anda. Lähiaegadel tuleb kõik põhimõtted läbi arutada ja läbi rääkida,
millest tõuseks tõhus abi uute eelarvete koostamisel, esmalt aga on vaja üleminekuperiood üle
elada ja samm-sammult edasi liikuda. Sügiseks peab midagi paberile saama.
Priit on korra teinud ühe kokkuvõtte volikoguistungist, mis oli väga operatiivselt ja heal

tasemel edastatud, selliste ülevaadete tegemine peaks saama regulaarseks. Huvi puudumise
taha asi ei jää ja istungil toimunust ülevaadet ei pea tulema andma volikogu esimees
kohapeale.
ARUTELUTEEMA NR3
ARUTLUS
Koduleht?!
Koduleht peaks eelkõige olema RVAKS-i koduleht nii oma disaini kui ka sisuga, vajalikke
linkidega teiste koostööpartnerite osas.
Kajastama Küladepäevi läbi aastate – muljed, mälestused, kogemused ja pildigalerii.
Küladepäev on tegelikult RVAKS-i igaaastane suursündmus.
RVAKS-i kodulehel raekoda.ee peaks olema kajastatud seltsi sümboolika.
Mõistlik oleks moodustada töögrupp, kes töötaks välja täpselt selle, mida ja kui palju ning
millises mahus ja kellele kodulehe kaudu teavet edastada ja kes selgitab kõikide külavanemate
soovid kodulehe osas.
Külaseltside lehed RVAKS-i kodulehele linkidega. Rae Koja tegevuse kajastamise tingis
KÜSK-i nõue kodulehe olemasolekule.
ARUTELUTEEMA NR4
ARUTLUS
Külavanema minut.
Kellel rääkida:
Aruvalla – toimus küla üldkoosolek, rõhuasetusega turvalisusele ja külalistena politsei-,
naabrivalve esindajad ja Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsist Peeter Böckler. Kohal ka vallavanem
valla uudistega. Koristuspäev -11.05.2013.
Vaida alevik- Jüripäeval taastati 80-ndatest pärit jüriöö jooks, vahepeal 2 a ei toimunud, kuid
nüüd uus kõnniteede võrk ja 40 jooksjat tegid jooksu ära.
Peetri alevik- toimus üldkoosolek ja osaliselt uuenes eestseisus ning Mõigu poolne Peetri omab
nüüd esindajat Tõnis Kõivu näol. Koristustalgud.
Tulemas -19.05.2013 täika-rohevahetus
08.06.2013 koerte näitus „ Peetri peni“
Jaanipäev toimub Tuuliku kõrval põllul ja koostöös Peetri tuulikuga
Lagedil Kepsu sild remondis kuni juulikuu lõpuni, ümbersõidud Loo ja Tuulevälja kaudu.
Toimus üldkoosolek ja valmis uus arengukava, moodustatud on aleviku selts.
Kadaka- Tuleb koristuspäev – 04.05.2013
25.05.2013 – suur piirkondlik üritus – Perespordipäev. Kohal politsei ja maanteeamet.
Valmis sai raamat, kuid tiraaž väga väike- 70 eks.
Aaviku- moodustati külaselts, 05.05.2013 suur pannkoogihommik koristusega
Patika- korituspäev ja jaanipäev avaliku üritusena ning tõenäoliselt piletitega
Soodevahe- suur mure ja tõsine probleem – läbi Soodevahe peakraavi pumbatakse Pirita jõkke
kogu lennujaama territooriumi ja Suur-Sõjamäe piirkonna solgivesi, mida ei puhastata.
Nimetatakse seda vett sadeveeks, kuid sisuliselt on solgivesi, sest haiseb.
Teadmiseks kõikidele küladele- 1x aastas peavad külad viima läbi koosoleku ja koosoleku
protokollid tuleb edastada RVAKS-ile.
Külarahade kasutamise soovidest anda varakult teada, sest vallalt laekub raha 3 osas ja selliselt
saab ka RVAKS rahasid jagada ja vähem on ebameeldivusi.
Üldkogul kehtestatud 5 eurone liikmemaks tuleb tasuda 30.juuniks, täpsem info juhatuse
otsusega.

Järgmine infotund –
30.05.2013 Lilleorus algab kell 18.00 ringkäiguga ja infotunni algus kell 18.45
Ettepanekud teemade osas on oodatud kuni 15.05.2013, hilisemad ettepanekuid arvesse ei
võeta.

/ALLKIRI/

Jaan Urvet
Juhataja

Lisad: nr
nr
nr

1 - registreerimisleht
2 - ülevaatematerjal 6 lehel
3 - küladeraha 2013.a.

/ALLKIRI/

Herve Pani
Protokollija

