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PROTOKOLL      Nr   13

Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                  01.10.2015
Rae Vallavalitsuse keldrituba 

Algus: 18.30    
Lõpp:  20.05

JUHATAJA  Ardi  Mitt
PROTOKOLLIJA  Herve  Pani
OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 53

Osales 19 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)
Kutsutuid külalisi ei ole. Esmakordselt infotunnis Vaidasoo külavanem 
ASNER KOLLA, Pildiküla esindajana Kuldar Nurk

PÄEVAKORD :

1. RVAKS 9 kuu aruandlus
2. 2015 II pa ja 2016 tegevustele ja üritustele projektirahastamise plaanid
3. Külade ja alevike märksõnad 2016 valla eelarve koostamiseks
4. Kohapeal algatatud küsimused, külavanema minut

 
  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

       RVAKS -  9 kuu aruandlus
- liikmemaksu tasumine
- külaürituste rahad
- interneti kompensatsioon
- väljamakstud omaosaluste aruanded
- 2014 ja 2015 üldkoosoleku protokollid 

Ardi Mitt – Sügis on käes ja õige aeg  hakata jälle kord kuus tradistiooniliselt koos käima 
infotunnis. Täna meil külalisi ei ole. Vahepeal on olnud pikk paus,  täna  teeks endale selgeks, mis 
on tehtud ja mis vaja teha.  Teist-kolmandat aastat oleme hoidnud kodukorra ja distsipliini näol 
korda, et organisatsioon oleks tõsiselt võetav. Rae valla külaliikumise olemasolemise heaks näiteks 
oli suvel toimunud Küladepäev. Tagasiside esimese asjana on meie oma liikmelisus. Kokkulepitult 



on meie liikmemaks iga aasta  5 eurot, suvel oli liikmemaksu tasumise tähtaeg. Lisana on toodud 
välja nimekiri, kus näha, kes ja kas on maksu maksnud. Vaadake  üle ja kel maksmata- makske  5 
eurot ära. Üldkoosoleku pädevuses on otsustada, kas jätkata samamoodi, tõsta või lõpetada 
liikmemaksude maksmine. 
Külaürituste jaoks on meil eelarve- 34000 eurot- millest on teatud summa külaürituste 
läbiviimiseks. Igal külal oma kindel summa ja olge varmad arveid esitama. Me tahame kõigilt 
küladelt  külakoosolekute protokolle 2014.a. kohta, et 2015.a. oleks võimalik rahad välja maksta, 
arveid ootama 01.novembriks. Sama kehtib  2015.a. kohta, saatke koosolekuprotokolle. 
( Külakoosolekute pidamise nõue tuleneb valla põhimäärusest ja   selles osas võtkem asju tõsiselt, 
ei ole ainult kodukorra nõue ). Jäägi suhtes teeb juhatust peale tähtaja möödumist eraldi otsuse, 
kuidas kõige mõistlikumalt raha ära kasutada.
Internetikompensatsioon ehk nn külavanematasu 16eurot kuus arve alusel tasub RVAKS. Arved
tuleb saata meilile aadressil arved@raekoda.ee ja  senini kvartaalselt on tasumised toimunud. 
Katsume meile ettenähtud eelarvelised vahendid ära kasutada, et vältimaks ohtu allesjäänut
tagastada.
Meil on tublisid külasid, kes on kirjutanud projekte ja kokkuvõtvat nimekirja vaadates, siis see on 
soliidne. Kindlasti on see tuleviku infotunni üks päevakorra punktidest, kus oleks võimalus kuulda 
parimatest ja huvitamatest projektidest ning praktikatest,et saada veelgi innustust. Olgem siis 
valmis, et pöördume meilitsi kellegi poole ettepanekuga jagada meiega parimaid praktikaid oma 
realiseerunud projektist.
Korra jutu juurde tagasi, et kui me oleme teinud omaosaluse väljamakseid, siis tahame kindlasti 
aruandeid tagatiste näol, sest ka meie peame vallale aru andma oma rahade kasutusest, seda on 
küsitud (lisad 3 ja 4 ). Projektiperioodi lõppedes esitage kindlasti aruanne, vastupidisel juhul me 
edaspidi positiivset otsust anda ei saa. Ühesõnaga- väljamakse tehtud, palume aruannet!
Külakoosolekute aruannete juurde ootame  tegevusaruandeid, et saaks  15.01.2016 vallale esitada 
ülevaade tegelike külaliikumise  tegevuste kohta. Tahan tõesti näidata vallale, et raha -  34000 euro 
- jagamine on toimunud tegelike sisendite järgi, mitte juhatuse oma parima äranägemise alusel. 
Kahe dokumendi täitmine on tegelikult suhtumise küsimus, kuigi olen mõelnud, et võiks korda 
muuta ja väljatöötada üks dokument, kuid seni on 2 ja muudatused jätame tulevikku - 
üldkoosolekule  lahendamiseks.


PÄEVAKORRAPUNKT NR2

2015 II pa ja 2016 tegevustele ja üritustele projektirahastamise plaanid
 Ardi  Mitt - 
Õigeaegselt . s.t. septembriks, on 2016.a. plaanidest teavitanud Lagedi alevik ja Kadaka küla, siit 
meeldetuletus, et 2016 plaanide kohta oli vaja esitada info 1. septembriks. Plaanid on läinud suureks 
ja tihedateks, kasvanud on summad. KOP-i tähtaeg oli täna, kui keegi esitas taotluse, siis andke 
teada.
Kes pole oma plaane edastanud, siis tehke seda palun lähipäevade jooksul.  Juhatusel on vaja teada 
mingidki summa piirid, et planeerida järgmise aasta omaosaluse eelarve summa. Suuremahulistest 
projektidest, kus omaosaluse summa suur, tuleb varem teada anda, siis suudame paindlikumalt ja 
õiglasemalt raha jagada. Hakkame arvestama otsuste tegemisel teavitamiste õigeaegsust ja juba 
eelpoolmainitud koosolekute ja tegevusaruannete esitamist. Rae valda võib ka taotlusi 
projektitoetuste saamiseks esitada, mis oleks täiendavaks võimaluseks oma vajaduste 
rahuldamiseks, kuid siin tuleb meeles pidada, et omaosalus tuleb leida omalt poolt (summa kuni 
3200 eurot). Ärge kartke mõtelda suurelt, kui ei õnnestugi järgmine aasta jõuda teostuseni, eks siis 
lükkub see edasi. Tooge oma rahasoovid kaardile ja plaane 2016.a. aastaks ootame aadressile 
juhatus@raekoda.ee .

mailto:arved@raekoda.ee
mailto:juhatus@raekoda.ee


PÄEVAKORRAPUNKT NR3

Külade ja alevike märksõnad 2016 valla eelarve koostamiseks

Ardi Mitt - Oleme proovinud 2011.a. anda omapoolseid sisendeid valla eelarve koostamisel ja 
saatsin meilidele varasemad  soovid koondina ja valla tagasiside. Jätkame seda ja ootame 
esmaspäevaks, s.t.  05.oktoobriks uusi soove. Plaanid- üks asi, teostus- teine asi, kuid olgem 
aktiivsed partnerid vallale. Teatud külad on oma soovid meile juba saatnud (4-5 küla).  4 aastat 
järjepidevust  on olnud, jätkame ja mulle tundub, et vorm on hea ja parimat annab välja mõelda. 
Vormis toodud taotlusi vald vaatab läbi ja arvestab investeeringute tegemisel. Vaadake varasemad 
taotlused  läbi ja oma küla vaates uuendage. Loodame ehk juba järgmiseks infotunniks saada 
mingigi tagasiside vallalt.

 PÄEVAKORRAPUNKT NR4

   Kohapeal algatatud küsimused, Külavanema minut 

 Ardi Mitt - 10.oktoobrini saab esitada kandidaate projektile, kus tunnustatakse vabatahtlike 
„MÄRKA VABATAHTLIKKU“ 3 kriteeriumis, täiendav info: 
http://vabatahtlikud.ee/uudis/avanes-kandidaatide-esitamine-vabatahtlike-tunnustamisele-marka-
vabatahtlikku/  Kas on kellelgi kohe mõtteid kanditaatide osas? Patika küla on oma kandidaadi 
esitanud.Igasugune tunnustus on tunnustus ja kasutagem seda võimalust varmalt.
Teateid on meilitsi laiali saadetud ja meeldetuletuseks, et toimumas on Harjumaa linnade ja 
valdade vahelise Naabrivalve koostööfoorum “TURVALISED KOGUKONNAD- TURVALINE 
EESTI!“, registreerimise tähtaega pikendati ja kokku tuleb üle 200 inimese, esialgseil andmeil 
on registreerunud meilt 9 külavanemat. 
Järjekordselt pakub KÜSK ühendustele arenguprojektidele toetust, mäletavasti eelmisel aastal 
elas oma saaga üle RVAKS-ki,kuid asi jäi toppama tegijate taha, mis otsesõnu välja öeldes 
tähendab, et meil puudub oma projektikirjutaja, sest me ise ei jõua. Kui kellelgi on tekib huvi ja 
hasart ning on  piisavalt tahtmist, siis andke teada. Teemaga haakub ka see, et meil on reaalselt 
veel koolituskuludele raha 2000.- eurot kasutamata, mõned kuud on jäänud kollektiivseks 
kaasamõtlemiseks, sest täna realisatsiooniplaan puudub.
KÜLAVANEMAMINUT:
Vaidasool toimus koosolek ja valiti uus külavanem - Asner Kolla.
Pildiküla – toimus küla 60.juubelipidu, mis toimus külaplatsil – väga pidulik aktuselaadne, 
ühke lauaga, 2 telki oli üleval, koos üle 80 inimese. Info liigub, asi toimib.
Lagedi- suurim sündmus küladepäev, eesmärk oli selline, et kõik oleks kõigile nähtav ja 
ajakavas püsimiseks tegime proovi.Toimus traditsiooniline lastepäev, novembris 
küünlavalgusõhtu tulemas. Küladepäeval juhtus meil laenatud telgiga õnnetus, lõkkest lendas 
säde katusele, nüüdseks kõik klaaritud.
Kadaka - toimus koosolek ja  vanema valimine, veenmistöö tulemusena jätkab külavanemana 
Marju Lutt. Lõppes teede ehitus, probleemid jälle prügimäega- ebaseaduslik ladustamine. 
Tegime KOP-i 2 projekti. Plaanime järgmisel aastal küla esmamainimist (480 a) tähistada – 
ekskursioon, omakirjutatud näidend, üritused kandipõhised koostöös Lagediga.
Soodevahel-  toimus igaaastane kalapüügi võistlus „Soodevahe kuldkala“, püüti üle 260 kala ja 
siis läks lugemine sassi. Kohal oli ka massaažitelk.
Kurna – toimus  tunneli avamispidu. Kirjutatud  väiksed projektid (3tk)osutuseid edukaiks. 
Tunnel valmis ametlikult alles 3 päeva tagasi. Küla on muutunud aktiivseks, innustas 
küladepäeval saavutatud edu. Küla on tunneli ja uute teedega väga rahul. Tunnelis on 2 seina 
täis pilte ja kätkeb endas mõtet, et  meie tunnel on puhas, valgeja kultuurihõnguline.
Järveküla- küla kasvab, on vana asum ja kiirelt arenev uus asum, kõigil väga erinevad 
vajadused ja soovid, ühisosa keerukas leida, samas ka väga huvitav. Järveküla kooli ehitus on 



keerulises seisus, sest konkursi võitja esitas vaide ja asi toppab.
Kopli- aastas 2 külakoosolekut, oktoobris toimub teine koosolek. Tegevusi on jätkunud ja 
üritusi on toimunud. Toredaim asi - Ülase tänava piirkond on saanud tolmuvaba katte.
Vaida- jätkuvalt puudub alevikuvanem. Jüripäeva jooksu korraldamisega saavutasime 
järjepidevuse ja kujuneb igaaastaseks tavaks. KOP-i projektiga soetasime inventari- lauad-
pingid, telgid (2tk).
Vaida raamatukogus saavad oktoobris jälle kokku tulla ajaloohuvilised, 11.oktoobril 
ajalookonverents Rae teedest. Tulemas on Peeter Bötkleri 2 raamatu esitlused.Järgmisel aastal 
775.a Vaida esmamainimisest, mida kindlasti tähistatakse.

Järgmine infotund toimub kuu aja pärast, kuupäeva täpsustame hiljem, sest viibin 
välislähetuses traditsioonisel ajal.

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

    
     Ardi Mitt                                  Herve Pani
     Juhataja Protokollija
     
    

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
             nr    2 -  külarahad 2015.a. 
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