
  

              Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                           
                                            Infotund                                     
                                          jaanuar  2016

PROTOKOLL      Nr   13/1

Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                 28.01.2016
Rae Vallavalitsuse keldrituba 

Algus: 18.30    
Lõpp:  21.05

JUHATAJA  Ardi  Mitt
PROTOKOLLIJA  Herve  Pani
OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 54

Osales 20 külavanemat ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)
Kutsutuid külalisi ei ole. Esmakordselt infotunnis Rae küla külavanem 
MARGIT   KAITSA

PÄEVAKORD :

1.  RVAKS arengu hinnang
2.  Ülevaade vallavalitsuse kordadest (avalik üritus, lumelükkamine)
3.  Külavanema minut 

 
  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

      RVAKS arengu hinnang
Ardi Mitt –  Kõigepealt  tutvustame  Rae küla  uut külavanemat-     MARGIT KAITSA, varasemalt 
oli meil siin Toomas Hiio.

Kaia    Pilvik Vaidasoo külast proovis ülesse võtta meie igivana teema, et kas meie selts 54 
liikmega  suudab midagi enamat, kui käia igakuuliselt korra koos, raha jagada  ja teatavat klubilist 
turvatunnet  pakkuda. Kas me suudame teatavat investeeringut koju tuua, ehk s.o. KÜSK-i 12000 
eurot taotluse peale, kuid ei saanud.  Meil tuleb endil peeglisse vaadata,  me oleme kõik väga 
võimekad  inimesed, kuid me lihtsalt ei leia ühiseks mahaistumiseks aega.  Meil on tegelikult selged 
visioonid ja eesmärgid olemas ning kodulehel http://www.raekoda.ee/   üleval kas me   sellest 
ühtmoodi aru saame, see on  küsimus. RVAKS-ist rääkides mõtleme me eelkõige oma 
liikmeskonda - 54 liige. RVAKS ei tee iga küla eest ära külaüritusi, ta annab teatavad vahendid, 
kuid edasine on küla enda ülesanne. Meile endile peaks selts midagi pakkuma ja ilmselt ka pakub. 

http://www.raekoda.ee/


Ennekõike oleme vallavalitsuse ja volikogu partner. Eelarve üle  oleme vägagi uhked, summa peaks 
muutuma, sest valla elanike arv on kasvanud 15000-le inimesele.  Iga vallaelaniku kohta 2 euroga 
on  paljugi saavutatud, mis meili lisana tegevuskoondist peaks kõigile nähtav olema, me ei pea 
häbenema tehtut. 34 000 euroga saab kujundada hea ja tegusa kogukonna. 
RVAKS-il  2 põhieesmärki: (http://www.raekoda.ee/selts/areng/) 
1. Suurendada koostööd valla volikogu ja vallavalitsusega- regulaarsed kohtumised vallavalitsuse 
esindajatega ja volikoguliikmetega. Miinimum täidetud meie endi seast   valitud volikoguliikmetega 
ja valitsusesindajatega. 
Eelnõudele ja projektidele hinnangute andmine- ei ole meie tugev külg. Volikogude komisjonides 
osalejad tooge meieni aruteluteemadest ülevaateid - saame olla operatiivsemad uutes teemades. 
Külavanemate ja aktiivsete alevike ja külade elanike tunnustamine. Oleme olnud tagasihoidlikud, 
kuid võime olla aktiivsemad. 
2. Meie enda sisemine koostöö, mis on hetkel tätsaim. Vanemate toetamine ja huvide ning vajaduste 
rahuldamine ja kaitsmine. Ühe küla mure peaks jääma esialgu külavanema ja valla vahele, ühiselt 
saame lahendada mitmete külade probleeme konsensulikult. Infotunni  formaat   täidab täiesti  info 
ja teabe   edastamist külavanemate vahel. Igaaastane vajaduste koondamine   on   vallast  alati ka 
tagasiside saanud. 
Põhilised suunad on paigas, küsimus on selles, kas peaks midagi muud olema ja või hoopis vaja 
midagi uut. 
Arvamused: 
Kaia- RVAKS-i siseselt ei ole jõudu, et võidelda katuse ehk  RVAKS eest. Mõte on kasutada 
endiseid nn emeriitkülavanemate ideid ja mõtteid  projektides , mis võiks edasi viia RVAKS-i. 
Külavanemad võitlevad oma külade eest. Kunagiste seas on kindlasti  vajalik energia olemas. Teine 
mõte -  Rae  vald on Põhja-Harju Koostöökoja liige,   RVAKS  võiks ja saaks  sealt ammutada 
energiat  ning suundumist edasi püüelda.  Kurvaks teeb, et meie info ei liigu. Meil  on palju head, 
kuid me ei kasuta seda vajalikul määral, pean silmas kodulehte. Samas  on võimalik 
külavanematel, kes osalevad volikogukomisjonides,  infotundides    anda operatiivset infot valla elu 
sõlmpunktidest  ja päevakorras olevatest teemadest ning me suudaksime kindlasti  ühiselt olla 
pädevamad  vallaelu puudutavates küsimustes. 

Ardi- Näen RVAKS-il võimekust leida konkreetne projektikirjutamise võimekusega inimene, kes 
olekski nõus RVAKS-i projektidega tegelema.

Ehk tasub mõelda tegevjuhi palkamisele, kes tegelebki sisendite ja väljundite loomisega RVAKS-
ile.

Nädalavahetusel sõidame koolitusele Võrumaale, selleks ostsime koolituse teenusena sisse ja seal 
on ideaalne võimalus arutada sellest, kuhu RVAKS on jõudnud ja kuhu edasi peaks jõudma.

Tänaseks on meile kõigile selge see, et omaaegsed püstitatud eesmärgid RVAKS-il saavutatud ja 
edasine on nagu tume tulevik, sest me ei oska öelda, millised on meie ootused  ja lootused. Küladel 
on hetkel valdaval enamusel loodud oma külaseltsid ja selles osas on RVAKS-i tegevus 
kulmineerunud. RVAKS võiks olla koolituse funktsiooniga ja jätkama oma omaaegset klubilist 
vormi. 

Kui on kellelgi huvi ja tahet, korjame kokku oma kogemused - ehk leiame siis endale  midagi, mis 
müüks nagu see on õnnestunud väga edukalt Anneli Kanal. 

Järgmises infotunnis võiksime teemat edasi arutada, diskusiooni jätkata. Igaüks võiks mõelda selle 
üle, kuhu me peaksime jõudma. Ideed ja mõtted koos konkreetsete lahendustega on kõik teretulnud.

                                            PÄEVAKORRAPUNKT NR2

http://www.raekoda.ee/selts/areng/


Ülevaade vallavalitsuse kordadest (avalik üritus, lumelükkamine)
 Ardi  Mitt – 
LUMI-
Vallavalitsuselt tagasiside korras info, et lumelükkamise korda tulevikus muudetakse, sest 
järgmiseks aastaks on vaja sõlmida uus leping.
Priit- mõte liigub selles suunas, et uude hankesse lülitada valla erateed avalike teede juurde, sest 
majanduslikult ei ole erateede lükkamine sugugi odav ja see on lahendusena mõistlikum.
Riigihanke korras on tingimused ette antud, valitakse parima hinna pakkuja, kuid elu näitab, et 
konkreetne tööde teostamise suutlikus ja võimekus ei ole olnud piisav. 
Meil on vallas kolme liiki teid: riigi- valla- ja erateed. Erateid hõlmavas korras on plaan teha 
muudatusi, vallal tegelikult puudub kohustus erateid hooldada, kuid vald on vastu tulnud  ja 
aidanud  teid lahti lükata. Edaspidiselt on mõte lülitada erateed avalike teede hankesse, mis 
rahaliselt oleks otstarbekam. 
Järgmiseks korraks külavanemad tehke endale selgeks, palju teid jääb lumest lahti lükkamata ja 
milliste tingimuste muutmisega saab need teed lükatuks.
RVAKS-i argumenteeritud ettepanekud korra muutmiseks lähevad arvesse.
AVALIK KORD-
Avaliku ürituse korraldamisel on oluline luba- asi on vastutuses. Vallalt on võimalik luba saada 
alles peale poltseilt loa saamist. Meie vallal on uus piirkonnakonstaabel hr M.Ingel, kes ei ole luba 
andnud näiteks Peetrile, kohustab kaasama turvafirmat üritusele turvalisust tagama.
Edaspidi kutsume piirkonnakonstaabli infotundi põhimõtteid selgitama.
HEAKORD-
Täpsustati mõisteid. Lisati näiteks mõiste- kasutusest väljas olev sõiduk(puudub ülevaatus ja 
kindlustus) - saab nüüd teisaldada.
Lahjemad on kinnistute niitmise tingimused-  2x aastas (15.06 ja 01.08).
Vallal kohustusi juures ja ebaseaduslike ehitiste väljaselgitamiseks on tööle võetud teine 
järelevalveametnik, üks jääb keskkonna peale.
Ehitusregister peab muutuma 01.aprillist muutuma nii kõvaks registriks, et kõik ebaseaduslikud 
hooned saavad registrisse ja võimalusel seadustatud. Kõik hooned, mis on ehitatud peale 1993.a.- 
peavad olema seadustatud-lubadega. Alla 20m2 hoone jaoks ei ole vaja luba.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

Külavanema minut 
Lagedi-  Kuused on põletatud, vastlapäev tulemas. Käivad ettevalmistused valla 150.a. ja Lagedi 
775.a. tähistamise üritusteks, jälgige infot.

Peetris- oli mudilaste jõulupidu-140 last ja täielik kaos. Eakatega pidasime jõulupeo- 62% 
kutsututest oli kohal. Kuused põletatud. Vastlapäev tulekul.

Valla aastapäeva tähistamiseks on tulnud mõte, et kasutada lilleampleid ja muid kompositsioone 
lilledega, siis vallalt oleks nn potid ja lilled, kastmine oleks küladelt.

Kadaka- tulemas vastlapäev, kirjutasime projekte- külapäev (küla esmamainimisest 480a.) ja uued 
telgid.

Limu- on oma Limuküla Selts.

Ülejõe- valmistume küladepäevaks.



Kurna- ainukene läänepoolne küla. Jõulupühade II päeval oli külapiknik. Jaanuaris ilmus külal 
3.leht.

Üksik Rüütel on leidnud retniku, kes tulevikus tahab hoone välja osta. Muutub nimi. Avalikku 
kasutamisse ei jää ja aasta jooksul ei avata. Rõhuasetus on kinnistele üritustele, kuid aeg näitab.

Uus tee on külale palju andnud, algselt harjumatu pikem tee koju, kuid see on aja märk.

Lõuna osariikide vastlapäev on tulemas- 06.02.2016 vol VI, kella 12-15.00- kõik on kutsutud, 
kuklid on tellitud, hoburakend tellitud- regi või vanker.

Vaida- kuuskede põletamine toimus, tuli oli suur ja 112-le tehti 7 kõnet. 

RAIL BALTICA trass on kinnitatud, läheb Assakust üle. 

Külad- ootame tegevusaruandeid!

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

    
     Ardi Mitt                                  Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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