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JUHATAJA  Jaan Urvet
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OSALESID

RVAKS registreeritud liikmete arv: 48

Osales 24 liiget ja (nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)

PÄEVAKORD :
1. Sissejuhatus
2. Külavanema minut
3. Finantsseisu ülevaade (võimalike piirkondlike sündmuste lisarahastamine)
4. Arvete esitamise tähtaja meeldetuletus (külaraha 1.nov., netiarved 10. dets.)
5. RVAKSi meenete vajadusest ja võimalikud variandid
6. Planeeritud valla investeeringud külades 2014.a.
7. Kodukorra ja arengukava projektide tutvustamine
8. RVAKSi infotundide korraldamine (päev ja koht)
9. Leader-programmi uus periood 2014-2020
10. RVAKSi jõulupidu 30.11. Uuetoal (osalustasu a 5 € tasumine 15.11.)

   PÄEVAKORRAPUNKT NR1
          Sissejuhatus

Vaida Raamatukogu juhataja REET  RAUDKEPP tervitab kõiki kokkutulnud külavanemaid ja 
tutvustab Vaida Raamatukogu ja oma toimetamisi valla külade ajaloolise mälu talletamisel ja 
pöördub üleskutsega teada aidata valimiste ajaloo koostamisel- kõikidelt külavanematest 
saadikukandidaatidelt ootab oma valimismaterjale tulevase Rae valla muuseumi jaoks.    Algust 
on tehtud bibliograafilise nimestiku koostamisega külade kohta ja Suursoo külaga on töö 
lõpukorral.  Kokku on kogutud informatsioon  alates 1940.a.    tänaseni  artiklitest, mis üldse 
kunagi on konkreetse küla  ja selle inimeste kohta välja antud ja mis on kätte saadav olnud. 
Materjal on väga-väga mahukas, kuid piirkonniti süstematiseeritud ja kui on huvi, siis kõik on 
oodatud Vaida Raamatukokku. Rae vallas ei ole palju kuulsaid inimesi, kuid kindlasti on igas 
külas oma tuntud ja kuulusad ning tähtsad  inimesed, kelle kohta võiks nende lugusid koguda.
Järgmisel aastal on 100.sünniaastapäev Oskar Raudmetsal ja kõik külavanemad on kutsutud 
ülesse Oskar Raudmetsa mälestust ja sünniaastapäeva tähistama- kõik mõtted ja ideed on 
teretulnud (pink, mälestustahvel, kalmu korratus jms).

PÄEVAKORRAPUNKT NR2



Külavanema minut
Soodevahe- Plaan on koondada kokku kõik Jüri kihelkonna mesinikud – kui on külades mesinikke – 
andke teada. Selts on aktiivselt tööle asunud ja materjale ning õpetussõnu, kogemusi tahaks jagada 
kõigi mesinikega ja kõiksoov on kõikki seltsi alla koondada. Jaanus Tõnissoni telefon ja kontaktid on 
avatud kõigile.
Vaida- tulemas on sügislaat- 23.11.2013-tulge müüma ja ostma.
Lagedi – 23.11.2013 on Heliand segakoori kontsert ja õhtul tantsuõhtu Lagedi koolis
08.12.2013 advendilaat ja kontsert ja 15.12.13 koduste laste jõulupidu
Patika- aedlinna osa sai endale bussiliikluse ja me oleme rahul.
Kai Lasn- Rae valla volikogu otsus- siseliinid (R-liinid- 7 liini)  avatud kõigile tasuta kasutamiseks.
Aldo Laid- Jüri Jahiselts- viimael ajal on tulnud teateid, et metsas paugutatakse, kuid senini on 
jäänud laskja teadmata. Kadunud on kitsed, populatsioon on vähenenud.
Kadaka- Marju Lutt ja Jaanus Tõnisson käisid Soomes nädalasel ringreisil koos Leaderiga.
Vaskjala- piirkonna külavanematega sai tehtud ühispöördumine Rae vallavalitsusele Rae koolimaja 
asjus, et hoone jäeks avalikku kasutusse, oma toetuse andis ka RVAKS. Vallavalitsuselt veel vastust 
ei ole, kuid palve oli meid toimuvate arengutega kursis hoida.
Peetri- avamisele tuleb Selver ja tulemas on kadrilaat Peetri kooli juures.
Vaidasoo- küla nitsiatiivgrupp RAIL BALTIC küsimustega tegelemistesse kaasatud.
Uuesalu- traditsioonilised jõuluüritused organiseerimisel, tegeletakse külameenete kallal. Uus ja noor 
generatsioon on peale kasvanud- sellest rõõm.
Suursoo- Septembris käis paar ekskursiooni tutvumas omaaegse asunduskülaga.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Finantsseisu ülevaade (võimalike piirkondlike sündmuste lisarahastamine)

Jaan  Urvet- Rahade seisust ja rahade jäägist. 
Rahade seisu kohta laiali jagatud 2 lehte- interneti maksetest ja eelarvest. Kokku lepitud, et 
interneti arveid hüvitame kvartalite kaupa arvete alusel, osadel on rahad välja võtmata. Sama 
külarahade kohta.  Vallale esitatud põhieelarve 30000 ja 3200 projektide kohta. Rahaasjadega 
ilusasti hakkama saadud ja projektidega oleme ilusasti ühele poole saanud. Järveküla külaraha 
on vähendatud Uuesalu küla tekkimisega.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
Arvete esitamise tähtaja meeldetuletus (külaraha 1.nov., netiarved 10.dets.)

Interneti arveid hüvitatakse osaliselt ( 16 eurot kuus), osadel arved esitamata. Probleem 
detsembrikuu arvega, mis saabub alles alles jaanuaris. Võimalusel kasutage oma seltsi arve 
esitamiseks. Kohtume raamatupidamisega kui uuus vallavalitsus on paigas, sest see on hetkel 
ebaloogiline, arutame olukorra läbi ehk leiab mõistlikke lahendusi. Külarahade väljavõtmisest 
andke esmaspäevani teada.Külarahade kohta palume kiirelt arveid- 01.november kohe-kohe 
käes.Liikmemakse vaatamata meeledetuletustele on veel tasumata, saadame nimekirja 
liikuma- kes leiab oma nime ..

OTSUSTATI
04.novembrini ootab juhatus teateid külarahade 
kasutusele võtmisest sellel aastal.

10.detsembriks ootame interneti arveid, 
detsembrikuu operaatori arve saabub jaanuaris, 
võimalusel esitada seltsi nimel arve.



PÄEVAKORRAPUNKT NR5
RVAKSi meenete vajadusest ja võimalikud variandid

Jaan  Urvet-
Meenete kohalt on väga kitsas käes. Vajadus meenete järgi on tegelikult suur. Millised meened 
võiks RVAKS il olla – traditsioonilsed pastakad, voldikud jms
Lauamäng- hea, kuid kallis. Kindlad asjad logoga kotid, kuhu võimalik muid materjale panna. 
Hea on tass, mis võiks olla erilise vormiga. „Kalevi“ kommivabriku võimalusi võiks kasutada 
söödavate meenete tegemisel. Helkur praegu väga ajakohane. Mälupulk valla tutvustusega 
oleks mõeldav.
Head mõtted ootab ja võtab juhatus kokku ning saadab arutamiseks.

PÄEVAKORRAPUNKT NR6
Planeeritud valla investeeringud külades 2014.a.

Jaan  Urvet-
Valla investeringud jagatud eraldi lehtedeli, veemajanduse kohta 10 lehte- kel huvi, siis andke 
teada.
Ardi ise on ära, kuid palus valla planeeritud investeeringute kohta  külades 2014.a. Info laiali 
jagada.

PÄEVAKORRAPUNKT NR7
Kodukorra ja arengukava projektide tutvustamine

Jaan  Urvet-
Jaanuse juures eelmisel kuul arutatusel olnud mõtted kokku võetud ja paberile pandud ning 
sõnastasime  2 eesmärki: 1. Suurendada koostööd Rae vallavalitsusega ja volikoguga ja 2. 
Suurendada koostööd RVAKS-is eneses. Mõlema eesmärgi puhul jõudsime 10 
tegevusegrupini. See on veel toores materjal ja kui saame midagi asisemat kui üldjoontes 
arengukava, kuhu  kokku võetud 3 järgneva aastaga seotud mõtted.
Kodukorrast on ilmselt kujunemas hästi asjalik dokumet, kuid veel on arvamusi ja seisukohti, 
mis vajavad läbitöötamist. Jaanuaris tahaks koraliku materjali valmis saada.

PÄEVAKORRAPUNKT NR8
RVAKSi infotundide korraldamine (päev ja koht)

Jaan  Urvet-
Keldritoa kasutamine neljapäeviti enam ei ole võimalik. Pikalt võttis aega, et konkreetne päev 
paika saada- iga kuu viimane neljapäev. Küsimus seisab selles, kas muuta päeva või kohta.

OTSUSTATI
Infotund jääb toimuma iga kuu viimasel 
neljapäeval. Koht saab olema valikuline ehk 
käime külakorda.

PÄEVAKORRAPUNKT NR9



Leader-programmi uus periood 2014-2020
Jaan  Urvet-
Marju ja Jaanus käisid Leaderi seminaril Soomes. Algamas on Leader programmi uus periood- 
2014-2020 ja 06.11.2013 hakatakse tegema uue perioodi meetmete põhimõtteid - Rae vallast 
Jaan, Margus ja Peeter.
Leadreri raha jäänud praegu üle, Põhja-Harju Koostöökogul summa 20 000 eurot + 
tagasimakstav projekt summas 64 000 €.
84 000 euro jagamine  kuulutatakse mätsis projekti välja ja võimalus alustada projekte kevadel, 
pabereid on küll rohkem, kuid meie inimesed on ilusasti hakkama saanud.Jaanuaris 2014 tuleb 
koostöökogu esindaja ja selgitab uut  Leaderi 7-aastakut.  10% omaosalust, 40% sõitudel 
omaosalust. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR10
RVAKSi jõulupidu 30.11. Uuetoal (osalustasu a 5 € tasumine 15.11.)

RVAKS-i jõulupidu toimub kõikidele liikmetele ja nende kaasadele. Osalustasu  5 eurot 
inimese peale. Toimub Uuetoal Rae külas, kus lahke pererahvas. Renditud ruumid ilma 
saunata 200euro eest. Osalustasu on sümboolne, sest ühe inimese toiduraha on tegelikult  18 
eurot, v.a. Alkohol kuigi arvestatud on tervitusnaps ja veel natukene. Üle keskmine napsutaja 
peab arvestama oma alkoholiga. Tuleb elav muusika- organiseerib Ardi. Etteasted ette 
valmistada, sest igale peolisele on ette nähtud kingitus. 
Tegemist on laupäevase päevaga, kohalpeal suur parkla ja 6 magamiskohta. Algus on 18.00.
Väike nüanss- külavanemate märgid ja ketid, millal üle anda. Kas peaks see olema 
30.novembril või 22.novembril valla aastapäevapeol või siis 22.novembril ja kui külavanem 
seal ei ole, siis 30.novembril?!

OTSUSTATI
Laupäeval, 30.11.2013 kell 18.00 toimub 
RVAKS-i jõulupidu, osalustasu à5 eurot tasuda 
15.11.2013 (arveldusarve meilitsi)

Vallavalitsusele teha ettepanek aastpäevapeol 
anda kätte külavanematele märgid- 
22.novembril 2013.a.

Järgmine infotund toimub, nagu varasemalt kokku lepitud  kuu viimasel neljapäeval, 31.01.2014 
kell 18.30 

ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Jaan  Urvet                                  Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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