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Teised toetajad ja nendelt saadud toetuse suurus (vajadusel lisada ridu)

Nimi Toetuse suurus

Nimi Toetuse suurus 

Projekti tegevusaruanne 
Projekti eesmärk 
Hoida, toetada ja arendada Rae valla külade ja alevike kogukondade ühistegevust, 
sündmusi ning kogukonna elukvaliteedi parandamisele suunatud tegevusi ning seltsi 
enda liikmete arengut ja motivatsiooni.
Projekti sisuline kokkuvõte (vajadusel lisalehel) 

Rae valla alevike ja külavanemate seltsis on 54 liiget. 2015 II poolaastal võetud juurde 1 
uus liige.

I poolaastal rahastati mittetulundusliku tegevuse toetuse kaudu 10 küla- ja aleviku ning II 
poolaastal 25 küla- ja aleviku üritusi ja tegevust. Külaliikumise edendamisest tooks esile 
järgmised:
Mitmes  külas  ja  alevikus  toimusid  vastalapäevad,  millest  suuremaid  kogukondi 
hõlmavaid olid Vaidasoo, Lagedi, Kopli.
Soodevahe  külas  toimus  25  aprill  talisupluse  hooaja  lõpetamine  samuti  „Soodevahe 
kuldkala“
Ilmus teist korda Kurna küla infoleht, mis osutus külaelanike seas populaarseks. 
Aaviku  küla  valmistas  oma  kogukonna  tarvis  geelpliiatsid,  kus  on  kasutatud  Jüri 
kihelkonna mustrimotiivi.
Peetris toimus aprillis südamenädala raames liikumisüritus.
Traditsiooniliselt  toimuvad  kevadeti   üle  valla  pea  kõikides  külades  ja  alevikes 
koristustalgud,  millega  korrastatakse  ja  muudetakse  paremaks  elanike  ümbritsev 
elukeskkond.  Traditsioone  hoiti  ka  sellel  aastal  ning  koostöös  vallaga  oli  osalejatele 
tagatud prügikotid ja kindad ning hilisem prügi äravedu.
Uuesalus toimus 31.mail laste rattavõistlus.
Üheks traditsiooniliseks ürituseks kogukonna liitmiseks ja oma kandi tunnetamiseks on 
külade ja alevike jaanituled. Külaürituste rahastamise toel oli külaaktiivil võimalik pakkuda 
kultuurilist programmi, millest said osa suur osa valla elanikest.

Veel  üheks  traditsiooniliseks  ürituseks  kogukonna  liitmiseks  on  suve  teises  pooles 
korraldatav Rae valla külade päev. RVAKS külaürituste rahastamise ning KÜSK toel oli 
Lagedi  alevikuseltsil  võimalik  pakkuda meeleolukat  kultuurilist  ja  sportliku  programmi, 
millest  said  osa  suur  hulk  valla  elanikest.  Küladepäeva  üldarvestuses  jäid  teist  ja 
kolmandat kohta jagama Kurna ja Suursoo küla. Võitjaks tuli  Ülejõe küla. 

15  august  toimus  Peetri  laadapäev  ning  30.augustil  Peetri  kohvikutepäev  koos 
kirbuturuga.  23.08 laste päev Lagedil. 
Suursoo  Külaseltsi  eestvedamisel  toimus  külaplatsil  meeleolukas  spordipäev,  kus 
külarahvas nägi esimest korda ligikaudu 90aastase ajalooga Suursoo küla lippu. Samuti 
on tradistsiooniks Suursool pööripäevade tähistamine. 
Kurna  küla  elanikud  tegid  neljarealise  maantee  all  asuvast  tunnelist  kultuuritunneli. 
Samuti kavandati külalipp  ning korraldati jõulukuuse ehtimine ja jõulupiknik. 



Vaskjalas asutati külaselts ning korraldati kapituulutuse päev.
Uuesalus avati mänguväljak, korraldati lastelaat, muinastulede öö ning jõuluüritus. Viidi 
läbi lühijutuvõistlus „Uuesalu mälestuskillud“.
Soodevahe ja Tuulevälja küla vanemad on aktiivsed mesinduse edendajad ning viinud 
läbi mitmeid üritusi.
Lagedis viidi läbi  koduste laste jõulupidu, advendilaat ja küünlavalgusõhtu,
Peetri alevikus korraldati eakate jõulupidu.

Läbi on viidud mitmed külade üldkoosolekud (Aruvalla, Vaida, Peetri, Lagedi, Uuesalu, 
Kopli,  Vaidasoo,  Suuresta,  Vaskjala,  Kadaka,  Patika,  Aaviku,  Rae,  Vaida),  kus  lisaks 
külaelu  arutlustele  valiti  uus  juhatus  (Peetri)  ning  informeeritud  alevikuvanema 
tagasiastumisest (Vaida). Kolmes külas ka uued külavanemad -  Vaidasoo, Aaviku, Rae 
küla.

Lisaks külaüritustele rahastati RVAKS poolt omaosaluse tasumisega kohaliku algatuse 
programmist järgnevaid taotlusi:

1. Lagedi Alevikuselts „ Lastepäev Lagedil“.
2. Suursoo külaselts „ Katusealune Suursoo külaplatsile“.
3. MTÜ Meie Kurna „ Kurna küla ajalugu piltides“.
4. Peetri Selts „ Helitehnika turvaline transportimine ja säilitamine“.
5. Lagedi Alevikuselts „Teeme end kuuldavaks“
6. Lagedi Alevikuselts „Lastepäev Lagedil 2016“
7. Kadaka Küla Selts „Kadaka külapäev“ 
8. Kadaka Küla Selts „Üritused peame kuivalt“ 
9. Suursoo Külaselts „Helitehnikakomplekt Suursoo Külaseltsile” 
10.Suursoo Külaselts „Aktiivne ja eluterve kogukond”
11. Vaida  alevikuselts  -  „Telgid,  lauad  ja  istepingid  Vaida  külaplatsile  ürituste 

läbiviimiseks“ 

07.05  toimus RVAKS üldkoosolek,  kus  osavõtjate  arv  (32)  tagas pädevuse kinnitada 
2014 majandusaasta aruande ning kodukorra ning liikmelisusega kaasnevad õiguste ja 
kohustuste ülevaatamised.

Igal  sügisel  koondab  selts  alevikelt  ja  küladelt  ettapanekuid,  milliste  objektide  ja 
tegevustele võiks valla eelarve kulutusi planeerida. Selle aasta ettepanekud arutati koos 
vallavanemaga läbi novembris toimunud infotunnil.

Valla ja kogukonna vahelise hea koostöö näiteks võib tuua Andrekse elamukvartali teede 
korda tegemise.

RVAKS juhatus ja paljud liikmed olid kaasatud oktoobris toimunud Harjumaa linnade ja 
valdade  vahelisele  Naabrivalve  koostööfoorumile  „Turvalised  kogukonnad  –  turvaline 
Eesti” , mille kaudu on suund edendada ka Rae valla naabrivalve liikumist.

Külad  ja  alevikud  võtavad  osa  Rae  valla  mängudest  ning   aasta  lõpuks  oli  külade 
arvestuse kolm esimest Lagedi SK, Patika, Peetri Selts.

Viidi läbi  kuus Rae  valla alevike- ja külavanemate seltsi infotundi, kus anti ülevaateid ja 
arutati  seltsi  arengut  ja  liikmete  rahulolu  tagamist  ja  saavutmist;  vanemate  õigusi  ja 
kohustusi;  vallavalitsuse,  volikogu  ja  valla  komisjoni  otsustusi;  RVAKS  eelarvelisi 
tegevusi  ja nende rahalist  suurust,   jagati  parimat praktikat toimunud küla- ja aleviku 



üritustest-tegemistest.
Aalates 2015. aastast toodi infotundi uus päevakorrapunkt, mille kohaselt on kutsutud 
esinema  külaline  naabervaldade  külaseltsidest  või  külaliikumisega  seotud 
organisatsioonidest. I poolaastal  on külastanud meie infotundi MTÜ Metsanurme (Saku), 
Muraste külaseltsi, Pärnamäe külaseltsi esindajad ning HEAK MTÜ konusltant.

Läbi viidi 5 juhatuse koosolekut, kus arutati ja tehti otsustused vallaga sõlmitava MTÜ 
tegevustoetus  lepingu  kohta.  Vaadati  üle  ja  hinnati  vanemate  poolt  külaürituste  ja 
projektide  omaosaluse   rahalised  taotlused.  Järgiti  ja  tuletati  Vanematele  meelde 
aruandlus  distsipliini   vastavalt  Rae  valla  põhimäärusele  ja  seltsi  kodukorrale.  Lepiti 
kokku RVAKS suhtluses kasutatavate erinevate meililistide korrastamises ja suunamisest 
õigetele sihtgruppidele. Arutati võimalike tegevusi külade ja alevike aktiivi tekkimiskes, 
kus puudub Vanem.

RVAKS esindaja kaudu osa võetud Rae valla mittetulundusliku tegevuse toetuskomisjoni 
tööst.

Harjumaa kodukandi liikmena osaletud RVAKS esindaja kaudu seltsi üldkoosolekul.

Rae  valla  alevi  ja  külavanemate  seltsi  ja  vallavalitsuse  koostöö  esitati  heade 
koostöönäidete  konkursile.  Kuigi  koostöö  näide  ei  jõudnud  konkursi  žürii  poolt 
esiletõstetute hulka oli see ikkagi tunnustuseks, et RVAKS tegemisi on märgatud ja neid 
peetakse oluliseks. 

Projekti tulemus
- on tagatud ürituste/ tegevuste rahastamise kaudu kogukondade sisene  ja
  kogukondade omavaheline koostöö 
- jätkus liikmete aktiivne osavõtt RVAKS tegevuste planeerimisest ja üritustest, mille
  tulemsena on RVAKS mudelil kui Rae valla alevike- ja külavanemate katuse- 
  organisatsioonil oma koht ja praktiline vajadus valla kogukonna elu korraldamisel
- toimiv koostöö vallavalitsuse ja volikoguga
- seltsi kaudu on tagatud kogukonna elukvaliteedi tõstmiseks koostatud projektide
  omaosaluste finantseerimine

Projekti finantsaruanne (vajadusel lisada ridu)
Kulu liik Summa Tulu liik Summa
Projektide omaosalus 4243,09
Alevike- ja külaürituste toetus 14983,59
Rae valla külade päeva toetus 4000
Koolituskulud 2475
Raamatupidamiskulud 975
Info- ja kommunikatsioonikulud 5531,4
Juhatuse kulu kompensatsioon 1020,02

Kulud kokku: 33228,10 Valla toetus ehk tulud kokku: 33695,56

2015 kasutamata toetuse 
jääk 

467,46



Aruande esitaja kinnitus

Käesolevale aruandele allakirjutamisega kinnitan, et selles esitatud andmed on õiged ja 
vajadusel kogu projekti ulatuses dokumentaalselt tõestatavad.
Aruandele on lisatud  2015 II poolaasta raamatupidamise elektroonne aruanne. Kuna 
aruanne on pangakonto põhine, siis kajastuvad raamatupidamiskannetes ka 
arvelduskonto intress ja aasta alguse konto jääk 304,44€.
Ees- ja perekonnanimi:
Ardi Mitt

Kuupäev, kuu ja aasta
25.01.2016

Allkiri
Digitaalselt


