
 

RVAKS infotunni protokoll oktoober 2020 nr. 3-20 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 29.10.2020 kell 18:30 – 20.55 

Koosolekul osales 32 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid ja tutvustab 

päevakorda. Palub osalejatel koosoleku lõpus külavanema minutis anda teada, kas 

praeguses viiruste olukorras oodatakse juhatuselt aastalõpu Tänuõhtu korraldamist ja 

soovitakse sellel üritusel osaleda. 

Märgib, et kõikidel küladel ei ole veel külade rahasid välja võetud (tähtaeg 01. 

november). 

Õnnitletakse Vaida aleviku eestkõnelejat Peeter Böcklerit (Böckler) sünnipäeva puhul. 

 

Päevakord: 

1. Abivallavanem – Tanel Tammela 

2. Kultuurispetsialist – Kadri Järvelaid 

3. Teehoiuspetsialist – Hannes Karon 

4. Külavanema minut 

5. Muud teemad 

 

1. Abivallavanem – Tanel Tammela 

Külavanematele tutvustab end Rae abivallavanem Tanel Tammela, kes alustas 

nimetatud ametipostil kaks kuud tagasi, so augustist 2020. On Rae valla elanik. 

Tööalaselt oli varasemalt tema põhitegevuseks turvatehnika lahenduste pakkumine nii 

Eestis kui välismaal. Täna Rae Vallavalitsuses on tema haldusalas koordineerida valla 

majandusameti valdkonna tegevused. Tegeleb valla vara, rajatiste hooldamisega ja 

valla uute hoonete ehitustegevuse korraldamisega.  

Räägib  juhtimisest, ameti struktuurist, arengukavast ja valla edasistest 

tegevusplaanidest. Esitatakse küsimusi innovatsioonikomisjoni, kiire interneti, 

Veskitaguse silla, isesõitvate busside, riigigümnaasiumi, Rail Baltica ja Peetri pargi jm 

kohta. 

Abivallavanem Tanel Tammela – vastuvõtule tulemiseks Aruküla tee 9 on võimalik 

registreerida aadressil info@rae.ee . 

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 

 

2. Kultuurispetsialist – Kadri Järvelaid 

Kadri Järvelaid alustas Rae Vallavalitsuses tööd alates märtsist 2020. Tema planeerida 

ja korraldada on valla kultuurisündmused, samuti koordineerib raamatukogude tööd, 

tegeleb info kogumise ja säilitamisega spordi ja koduloo teemadel ning korraldab turismi 

ja toetuste väljamaksmist MTÜ-dele.  

Räägib arengukavast, rahulolu-uuringust, samuti koduloost ja huvitegevusest. Peatub 

pikemalt Rae Kultuurikoja taaskäivitamisel. Arvab, et pikas plaanis võiks koja 
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eestvedajaks olla inimene väljastpoolt Vallavalitsust. Ootab järgmisele kokkusaamisele 

23. novembril Vaida Raamatukokku rohkelt ka uusi osalejad ja kaasamõtlejaid.   

Juhib tähelepanu, et 15. november on MTÜ tegevuse toetamise taotluste esitamise 

tähtaeg. Rae valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse sihtotstarbelise toetamise korra 

alusel saavad vallalt toetust  taotleda MTÜ-d, sihtasutused ja eraisikud ning seda 

kultuuritegevuse, sporditegevuse, rahvahariduse, noorsootöö ja sotsiaaltöö projektide 

ellu viimiseks. 

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 

 

3. Teehoiuspetsialist – Hannes Karon 

Hannes Karon on eelnevalt RVAKS juhatuse esimeest teavitanud, et tervislikel 

põhjustel ta kahjuks infotunnis ei osale. 

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 

 

     4. Külavanema minut 

Kõik aleviku- ja külavanemad (või asendajad) räägivad lühidalt oma külas toimunud 

tegemistest. Avaldavad arvamust Tänuürituse (edaspidi lühend TÜ) korraldamise ja 

osalemise kohta. 

Aaviku küla: Toimus külakoosolek. Olemasolev külavanem valiti tagasi. TÜ +; 

Limu küla: Esitasid KOP projekti halumasina soetamiseks. TÜ +; 

Vaskjala küla: Rae Koolimajas on käima löödud keraamikaring. TÜ +; 

Peetri alevik: Toimus aleviku koosolek/laadapäev. TÜ +; 

Rae küla: Jaanituli/Tulemas on 19.11 üldkoosolek. TÜ +; 

Pajupea küla: Planeerivad üldkoosolekut. TÜ +; 

Pildiküla küla: Asulakoht uuendatud/küla 65. juubel/ootavad 100. elanikku. TÜ +; 

Soodevahe küla: Avatud talude päev/talisuplejad/mesindusselts 8. aastane. TÜ +; 

Lehmja küla: Külaloo koostamine/Jalakäijate teevalgustuse küsimus. TÜ +; 

Lagedi alevik: Noortekeskuse avamine. TÜ +; 

Veskitaguse küla: Silla arengud/MTÜ valimine. TÜ +; 

Urvaste küla: Kirjutavad projekte. TÜ +; 

Uuesalu küla: Talgud/küla 10. juubel/ajaleht/arengukava/laste jõulupidu. TÜ +; 

Seli küla: Kirjutavad projekte. TÜ +; 

Suursoo küla: Kirjutavad projekte/küla väljasõit/bussipeatused. TÜ +; 

Patika-Kautjala küla: KOP projektiga haagissaun/kohvikutepäev/koolimaja   

renoveerimine/üldkoosolek/arengukava. TÜ +; 

Aruvalla küla: Üldkoosolek/külakoristus/jaanipäev/külakiik. TÜ +; 

Tuulevälja küla: TÜ +; 

Vaida alevik: Kohvikute päev/tuletõrje garaaž. TÜ +; 

Salu küla: Koristustalgud/projektide kirjutamine. TÜ +; 

Kurna küla: Külarahva väljasõit/projektide kirjutamine. TÜ +. 

Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 

 

       5.Muud teemad 

Rae valla 18. Küladepäev – toimub 31. juuli 2021 Patika külas. 

Infotund internetti – hinnatakse võimekust. 

Liikmemaks – 2021. aastal on RVAKS liikmekaks 12 eurot. 



 

 

 

RVAKS järgmine infotund planeeritakse 26.11.2020 kell 18:30 Vaskjala Koolimajas. 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 
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