
         

              Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                           
                                            Infotund                                     
                                          märts 2015

PROTOKOLL      Nr   11

Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                  26.03.2015
Rae Vallavalitsuse keldrituba 

Algus: 18.30    
Lõpp:  20.50

JUHATAJA  Ardi  Mitt
PROTOKOLLIJA  Sirli Tiik
OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 53

Osales 21 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)
Külalistena – Kadri Raus Rae valla keskonnaspetsialist ja Lianne Teder 
Harju ettevõtluse- ja arenduskeskusest

PÄEVAKORD :

1. Külalisesineja Lianne Teder Harju ettevõtlus- ja arenduskeskusest
2. Külavanema minut 
3. Kevad talgupäevad ja tegevused (Keskonnaspetsialist Kadri Raus)
4. RVAKSi juhatuse ülevaade

 
  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Ülevaade Harju ettevõtlus- ja arenduskeskusest - külalisesineja 
Lianne Teder

Lianne Teder -  Töötan Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuses ( HEAK) MTÜde konsultandina. 
HEAKis on kolm konsultanti ja Harjumaa on nende vahel jagatud piirkondadeks. Lianne 
piirkonda kuulub Rae vald.  HEAK teeb koolitusi, viib läbi infopäevi ja nõustab projekti 
kirjutamist. Samuti saab abi arengukava koostamisel. Nõustamiseks saab pöörduda Lianne 
poole lianne@heak.ee   . HEAK annab välja uudiskirja kus on jooksev info avanevate 
taotlusvoorude kohta. Kes soovib liituda uudiskirjaga saab seda teha kodulehel www.heak.ee   . 
Enamus külasid Rae vallast ei esita KOPi kevadvooru taotlust kuna küladel ei ole kohta kus 
tegevusi läi viia. Lianne teeb ettepaneku enne KOPi sügisvooru teha projekti koostamise 
töötuba kuna KOPi raha on ju mõeldud kogukonna tegevusteks. Jaanus Tõnisson küsib: Kas ma 
võin uuesti esitada sama projekti millele ma eelmine kord raha ei saanud. Võib küll aga 

http://www.heak.ee/
mailto:lianne@heak.ee


kindlasti tuleb see esitada uuel kinnitatud vormil. Vormid muutuvad iga aasta kuna KÜSK 
täiendab neid pidevalt.  


PÄEVAKORRAPUNKT NR2

Külavanema minut

Kurna – Talgud 1 mail, plaanis on Kurna pargi koristus, tehakse 2 purret ning tiikide ja tammide 
puhastus. Tunneli avamis pidu tuleb juunis.
Lagedi – Projekti kirjutamised, üldkoosolek tulemas, talgud. Küladepäeva ettevalmistused käivad 
täie hooga. Küladepäev toimub25.juuli.
Peetri – Toimus aleviku üldkoosolek kus valiti alevikule uus eestseisus.
Vaidasoo – Tulevad kevadtalgud. Kas vald on mõelnud puude või taimede istutamise peale.
Kopli – Probleemiks turvalisus, 1 aprill kohtumine konstaabli ja videovalve spetsialistiga. Talgutel 
prügikoristus ja puude istutamine.
Vaskjala – Infotundides hakkab käima Vaskjala küla eestseisusest Anneli Kardin. Tulemas 
heakorra kuu 15 aprill- 15 mai. Vallale on saadetud järelpärimine Rae koolimaja kasutusele 
andmise kohta külaseltsile.
Soodevahe – 25 aprill talisupluse hooaja lõpetamine samuti tuleb „Soodevahe kuldkala“
Vaida – 16 aprill aleviku üldkoosolek. Jüripäeval tõrvikutega teatejooks noorematele ja kepikõnd 
vanematele inimestele.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

Kevad talgupäevad ja tegevused ( keskonnaspetsialist Kadri Raus)

Külades on tulemas kevadtalgud, valla poolne toetus prügikotid ja kindad ning prügivedu. Külad 
kes vajavad kindaid ja kotte pöörduda Kadri Rausi poole kadri.raus@rae.ee 
17 aprill anda teada vajadusest haljastusjäätmete äraveost tiheasustus aladel. Vedu hakkatakse 
teostama 20 aprillist. Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 25 aprill, elektroonika kogumine 9 mai 
(vajalik eelnev teavitus). Klaasid ja rehvid teavitada Kadrile millised külad vajavad teenust. 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR4

RVAKSi juhatuse ülevaade

Vallaga on allakirjutamisel leping 34000eurole millest 5000€ on omaosalused, juhatuse komp. 
1050€, internet 5500€, raamatupidamine 975€, koolitus 2475€, küladepäev 4000€ ja küladeraha 
15000€.  Külaraha saavad taotleda need külad kes on vastavalt RVAKSi kodukorrale esitanud 
üldkoosoleku protokolli, eelmise aasta tegevusaruande ja jooksva aasta planeeritava 
tegevusaruande. Interneti arved makstakse välja 3 kuu kaupa, aksepteeritavad arved alates 
detsembrist. Meililistid: kylavanemad@rae.ee   suunatakse vanemad@raekoda.ee   ja 
kylaliikumine@rae.ee   suunatakse liikmed@raekoda.ee   . Projektide omaosalus taotlusi oodatakse 
juhatus@raekoda.ee   meilile. 
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      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

    
     Ardi Mitt                                  Sirli Tiik
     Juhataja Protokollija
     
    

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