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PROTOKOLL      Nr   6

Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                   25.09.2014
Rae Vallavalitsuse keldrituba                                                                                                         

Algus: 18.30       Lõpp:  20.15

JUHATAJA  Ardi Mitt
PROTOKOLLIJA  Herve  Pani
OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 51

Osales 14 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)
Päevakord:
Aruteleme teemadel: 
1. Kevadise KOP voorus osalenud  külaseltside projektide ülevaade 
2. M.Vain poolt algatatud teemal  Rae valla külaliikumise (või laiemas valdkonnas) tegijate 
märkamine ja tunnustamine
3. Volikogu  menetluses olevate teemade ülevaade
4. Külavanaema minut
5. Kohapeal algatatud arutelud

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Kevadisel KOP voorus osalenud külaseltside projektid

Ardi Mitt- Tänane infotund on minu poolt täies mahus juhatada esimehena esmakordselt ja 
püüan seda auametit võtta väärikalt. Enne,kui esimese punktiga edasi lähen, on tekkinud tänase 
osalusega ülesse küsimus : tänane kellaaeg - 18.30,  päev- neljapäev ja koht - keldrituba - 
Kas on sobivad?!?
Lühiarutelus - päev harjumuspäraseks kujunenud, kellaaeg sobiv ja kindel koht keldritoa näol 
samuti. Kokkusaamiskohta ja aega ei muuda.
Minu soov on muuta infotunnid sisukamateks ja huvitamateks, mis on suur väljakutse, sest neid 
teemasid, mis kõiki meid puudutavad, on raske leida. Leidsime juhatuses, et võiksime algust
 teha oma edulugudega, sest meil on külaseltse, kes proovinud ja leidnud lisaväärtust külale 
projektide kaudu ning alustaksime täna KOP vooru projektidega. 
Kevadises KOP voorus osalesid Lagedi, Aruvalla ja küladepäevaga Patika, kõik said positiivse 
tulemuse.
Kevadise KOP vooru omaosalused kokku summas 1677.20€ ja vastavalt:
Lagedi AS - 190.- €
Aruvalla KS - 326.80€
Patika ja Kautjala KS - 1160.40€

Lagedi- ülevaate teeb Tea Sõlg. Initsiatiiv ja vajadus tekkis nagu öeldakse elust enesest - üritusi 
tehes olime pidevalt sunnitud telke rentima , mis aga tegelikult suur kulu.



Leidsime paar aktiivset inimest, kes minu mõtted ilusasti projektiks kokku kirjutasid ja
 rahastuse saime. Meil on nüüd 4 telki: 2 suurt- 3x6 ja 3 x3m ja 2 väikest: 2x2m. Lisaks 7 
komplekti toole.
Augustikuust on telgid olnud aktiivselt kasutuses. Esialgu omatulu teenimist plaaninud ei ole,
 kuid kurjalt ärakasutamisel tuleb sellega arvestada. Rasked ja ruumimahukad - hoiustame 
ratsaplatsi tornis. Oma kogemust ja projekti oleme nõus jagama, sest Margus jagas meiega oma 
küladepäeva projekti ja ilma selleta oleksime oma korraldamisega jännis. Projekti
 kogumaksumus oli 2100 eurot,suurimaks katsumuseks on aruanne. Üle võib jääda ainult 5eurot, 
meil õnnestus saada telgid odavamalt ja nüüd kombineerime summat telgivaiade 
juurdemuretsemisega.
Aruvalla - ülevaade Ardi Mitt'ilt. Aruvallas külaselts loodud 2009.a. ja tänaseks seltsil 59 liiget.
 Oli tekkinud tunne ja vajadus millegi järgi, mis seoks kogukonda ühtemaks ja nii asusime
 uuesti oma sümboolika kallale ja tegime selle ära. Projekti kirjutas valmis aktiivne külaelanik,
 kes ühtlasi on ise ka raamatupidaja. Projekt oli meile esmakordne kogemus, kõik meie soovid
 ei osutunud abikõlbulikeks, kuid sümboolika, mis meie jaoks väga tähtis, sobis ja saime raha 
ideekavandi koostamiseks. Paar aastat olime sümboolikaga juba tegelenud, kuid valmis sai
 hoopis täiesti uus sümboolika. Lilleorust saime kompententsipõhist abi sümboolika
 teostamiseks. Kasutasime ära meetmeid 1 ja 3 ja taotlesime oma külaplatsil kasutamiseks telki 
ja pinke. Meil on ainult plats, midagi sellel statsionaarset ei ole. Meil on nüüd telk 5x10m. 
Taotlesime ka pingid ja kuna meil õnnestus soetada need soodushindadega, siis saime lisaks veel 
piknikupinkide komplektid. Veel soetasime 200m pikenduskaablit külaplatsi elektriga 
varustaamiseks. Projekti kogumaksumus 3260€. Omatulu teenimise suhtes otsus tulemas.
Patika- ülevaate andmiseks Margus Vain'u ei ole, kuid kes küladepäeval käis, see veendus isegi, 
kuidas projekt õnnestus. Eelmises infotunnis oli küladepäevast pikemalt juttu.

Projektide omaosaluseks on RVAKS-il ettenähtud 3200€, kevadvoorus  on kulunud 1677.00€,
sügisvooru jaoks on omaosalust 1524€.
Eelinformatsioonina on teada, et sügisvoorus soovivad osaleda Lagedi küladepäeva 2015
 projekt - 350€, Peetris 2 projekti / sisu teadmata/ - 2x200€, Suursoo- 2 projekti /sümboolika
 ja katusealune/- 250€. Omaosalustaotlusi ootame 30.09.2014 kella 12.00-ni, siis jõuab RVAKS 
otsuse ära teha.
Küsimus- Peeter Böckler: Kas ja kuidas saaksid pritsumehed oma projektidele omaosalust 
taotleda?
Vastus- Koostöös ja kokkuleppel Vaida alevikuseltsiga ja viimase kaudu ja projektid alevikuseltsi 
nimel.

Külasündmuste jäädvustamise teemal oli meilikirjavahetus – RVAKS liikmetest võiksime 
moodustada töögrupi, kes ühiselt  koostöös leiaksid võimekuse RVAKS-i nimelt projekte 
kirjutada. 
Teisalt tõstatab projektide kirjutamine ja üldse RVAKS areng  tasulise tegevjuhi vajaduse, kes 
tegelekski vallaüleste projektide eestvedamisega. Kuidas edasi ja milline oleks lahenduskäik, 
kuidas leida huvigrupp....??!!!! Kõik head ideed on oodatud!!!!

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Arutelu M.Vain poolt algatatud teemal  Rae valla külaliikumise (või laiemas 
valdkonnas) tegijate märkamine ja tunnustamine

Ardi Mitt - Tunnustus on inimesele väga tähtis emotsioon  ja  sügav vajadus , me kõik vajame 
tunnustust, kuid  kindlasti on väga oluline, et tunnustus oleks õigeaegne, operatiivne ja mõjus. 
Milline võiks olla see kõige tõhusam vorm? Oleks iseenesest väga kena olnud, kui arutelus 



osaleb ka arutelu algataja ise, aga arutagem siis isekeskis ja koos. Kes oleksid siis meie 
aastategijad- aasta ettevõtja, aasta väikeettevõtja, aasta kodanikuühendus, aasta toetaja, aasta 
tegu, aasta sädeinimene, aasta küla?  Kes oleksid need ettevõtjad ja kodanikuühendused ning 
kas on toetatud RVAKS-i või külaseltsi hetke see koondteadmine puudub. Kui konkreetselt 
leidub keegi, kes on toetanud külaseltsi, siis peab selle külaselts ise esitama. Aastateona võiks 
kaaluda küladepäeva kui sellist, kuid see vajab põhjalikumat arutelu ja kaalumist, ikkagi 12 
aastat on toimunud.
Aasta sädeinimene - RVAKS on saanud omadega mäele, eelmisel aastal toimus suurepärane
 reis Soome ja tänavu muljeterohke reis Valgevenesse- kõige selle eestvedajaks on olnud Jaan 
Urvet, kes sobib igati sädeinimeseks tänavu ja ta tuleb kandidaatiks esitada (Uuesalu küla 
tegija).
Margus Vain on välja pakkunud, et ehk võiks seda ringi kitsendada vallapiiridega. Kas oleks 
vaja kitsendada ja leida uusi tunnustamisvõimalusi või piirduda seniste võimalustega - valla 
aastapäev, RVAKS-i tänuõhtu. Ilmselgelt tasuks seda teemat suuremas ringis põhjalikumalt 
arutada, kuid sädeinimese kandidaadiks võiksime esitada Jaan Urveti ja miks ka mitte 
vallaaastapäevale.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Ülevaade volikogu  menetluses olevatest teemadest 

Ardi Mitt- volikogu teemasid oli vabatahtlikult nõus meid kursis hoidma Priit, kuid kuna teda ei 
ole, siis täna tuleb rääkida nii palju, kui keegi asjadest teab ja VOLIS-est uurinud. Peeter Böckler- 
olen majanduskomisjonis ja tean öelda, et vastu võeti lisaeelarve. Sisuliselt anti riigi poolt raha 
koolidele  juurde ja see oli vaja laiali jagada, teisisõnu toimus kuluartiklite ümberjagamine. 
Kai Lasn- huvi peaks pakkuma pere- ja sotsiaaltoetuste korrad, mis on uuendatud ja kuhu on sisse 
viidud olulisi muudatusi, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2015.a.  ja jõuab asjadega selleks ajaks 
kurssi viia. Lisandunud on uusi toetusi. Summade piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarve 
aastaks eraldi, korrad võtab vastu volikogu.
Volikogus ja vallas toimuvast operatiivsema ülevaate saamiseks on mõistlik taaselustada 
vallavanema infotunnis osalemine ja edaspidi kutsume vallavanema aktuaalsetest teemadest ja 
asjadest ülevaate andmiseks infotundi. Väga asjalik oli selles rollis omaaegne vallavanem Raivo 
Uukkivi. Vallavanema tiheda graafiku tõttu anname oma soovist talle varakult teada ja kui me ise 
olema järjepidevad ja peame kinni kindlast rutiinist, et iga kuu viimasel neljapäeval toimub kell 
18.30 infotund, siis on võimalik planeerida oma asju pikalt ja varakult ette. 
Infotundides osalemisest veel – kui külavanem ise osaleda ei saa, siis saadab enda asemel kedagi 
eestseisusest. Meil on vald jagatud tinglikult piirkondadeks ja mõnest piirkonnast ei ole infotunnis 
kedagi, selline olukord peab muutuma.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
 Külavanaema minut

Salu-  toimus külakoosolek,  5 aastat külavanemana sai täis Sirli Tiik`il ja valiti uus külavanem –
 Tairi Kristal, kes täna osaleb esimest korda ka infotunnis.
Lagedi- augustis toimus väga edukas lastepäev. Täna oli koolilastele maastikumäng. 11.10.2014
 on tulemas tore sügispäev „Lagedi Sügis“ koos laadaga.
31.10.2014 küünlavalgusõhtu, kus esinevad Jõelähtme vallast ansambel AnnabRe ja Lagedi
segakoor Heliand, õhtujuht  Tiia Paist.
Kai Lasn- natukene Lagedi asjadest- jõudsalt ehitatakse kergliiklusteid- raudteejaamast rippsillani
 ja Betooni tänaval. Suurimaks uudiseks – Lagedi Lasteaias luuakse tingimusi lisarühmale -  
12 lapsele, mis hakkab tegutsema keskusehoones.
Karla- tegeleme sümboolikaga, Andreksel tehakse teid ja loodame, et lepped peavad.



Tuulevälja- toimus küla kokkutulek ja koosolek koos uusarendusega, avastasime vana külaplatsi
 Pirita jõe kaldal, mis plaanis kasutusele võtta- ehk õnnestub.
Vaida – alevikuvanem Karin Vainomäe läks mehele. Vaida alevikus muudeti tänavanimed ära, 
siltide vahetamisega proovime ka nüüd hakkama saada.
Vaida sillast – sild oli liiga lai ja sõideti sealt autodega üle. 23.10.2014 avatakse uuesti remonditult
juba. Punane sild ei ole enam aga üldse punane. 
Vaidasoo-  väga visalt edeneb turuputka legaliseerimine, arhitektil ei edene sugugi 
 projektijoonised, kõik see pärsib meie tegemisi, kuid püüd ja tahe ei ole meid maha jätnud.
Uuesalus – vaikne, uus külaseltsi juhatus kogub hoogu. 23.08.2014 oli perepäev, kus kiirabi ja 
päästeametnikud osalemas, õhtu lõppes Jääääre kontserdiga. Tähistasime muinastulede ööd.
Vahva üritus oli 07.09.2014 – laste motokross- 55 poissi stardis ja kõik organiseeritud nagu päris, 
nõuetekohaselt.
Kurna- töötame logo ja motoga. Logoga tuli juba küladepäeval välja. ( Kurn- munadega linnupesa)
Kurnal on oma mtü - MTÜ„Kurna Küla“. Meilgi on segadusi ja eksitavaid tänavanimetusi.
Aruvalla -  kirjutasime projekti ja augustis soetasime endale soovitud asju.

Sügisene pime periood on saabumas, mis tõmbab ligi „külalisi“, kuulu järgi on Kangru külas juba 
vargad liikvel olnud. Kahtlastest autodest ja liikumistest andke külavanemate listis teada.

PÄEVAKORRAPUNKT NR5
 Kohapeal algatatud arutelud

Ardi Mitt-
Infotunni algul jagasin laiali lehed,  kus välja toodud lühikokkuvõte asjadest, milles oleme kokku 
leppinud. Alevike- ja külarahade kohta esitada arved hiljemalt 01.novembriks 2014.a. 
Hilisemaid arveid aktsepteeritakse ainult RVAKS juhatusega. Jäägi osas võtab vastu 
otsuse RVAKS juhatus.
Järgmise aasta plaanidest ja projektiplaanidest andke varaku teada, et omaosalused õigel ajal
 paika saaks. Projektide omaosaluse summad jäävad samaks. Kena olnuks plaanidest 
teavitada juhatust vastavalt lepitule- 01.septembriks, kes on plaaninud midagi ja ei ole
 teavitanud, siis tehke seda kiiremas korras ja hiljemalt järgmiseks infotunniks.
Vaadake üle kodukord- kõik oluline on seal kirjas- paljugi võib olla on ununenud. 
Külades 1x aastas külakoosolek peab olema läbi viidud- aluseks külarahade jagamisel.
Küladepäeva võistluste tulemused – lubati kokkuvõtteid, kuid senini ei ole neid. Kuidagi 
ikkagi võiks neist teada kõigile anda, süsteemsust selles ei ole.

Tänuõhtu 2014- arutelu tulemus – 06.12.2014  ja  kaaluda võimalust ÜKSIKUS RÜÜTLIS.
Juhatus vaatab üle rahalised võimalused ja vastavalt selle järgneb tegevus.

Jaan Urvet – ootan Ruhnu. Järgmiseks suveks hakkavad turismifirmad aegu kinni panema 
juba alates 15.oktoobrist k.a.

Ruhnu kogukond on väga väike, kuid majandab ära oma eelarve piires. Seda võiks lähemalt tundma 
õppida ning järgmise aasta maikuu lõpus – juuni alguses võiks RVAKS korraldada infopäeva 
Ruhnus.

Järgmine  infotund toimub  30.oktoobril 2014.a.  keldritoas

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/



     Ardi Mitt                          Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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