RVAKS infotunni protokoll oktoober 2019 nr. 6-19
Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee
Toimumise aeg: 31.10.2019 kell 18.30 - 20:40
Koosolekul osales 20 liiget (osalejate leht lisa 1)
RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid. Tagasivalitud Kopli
külavanem Indrek Varikule (Varik) antakse aplausi saatel Vallavalitsuse määrus
külavanemaks määramise kohta.
Päevakord:
1. Külade/alevike 2020 aasta eelarvesse tehtud taotluste tagasiside - Vallavanem
Madis Sarik
2. Rae GIS – Salme Kahusk
3. Teated
1. Külade/alevike 2020 aasta eelarvesse tehtud taotluste tagasiside
Värske vallavanem Madis Sarik tutvustab ennast ja ka oma seotust külaliikumisega.
Madis Sarik on valitud vallavanemaks 15.10.2019 toimunud Rae Vallavolikogu istungil.
Viimased seitse aastat on olnud Rae valla abivallavanem.
On olnud Läänemaal Kiideva külavanem ja lööb ka praegu kaasa Kiideva külaseltsi
tegevustes ja kogukondliku elus.
12.06.2019 esitles RVAKSi juhatus Vallavalitsusele presentatsiooni, millega tegi
Vallavalitsusele ettepaneku saada 2020. aastal eelarvesse 57 000 eurot. Ettepanekut
põhjendati sooviga tõsta külade baasraha, suurendada koolitusrahasid, suurendada
küladepäeva toetussummat ja luua aktiivsuse tõstmiseks boonussüsteem jm (lisaks
projektide omaosalus, pearaha, internet komp. külavanematele, raamatupidamine,
majanduskulud, tänuüritus, piirkonnarahad jmt).
Madis Sariku sõnul ei ole küll valla 2020. aasta eelarve Volikogu poolt veel vastu võetud
kuid on teada, et külaliikumisele on 2020. eelarves planeeritud 45 000 eurot. Nimetatud
summa tähendaks eelnevate aastatega võrreldes külaliikumisele mõeldud summa 30
%-list suurenemist.
Edasi annab vallavanem tagasiside 2020. aastaks külade ja alevike poolt tehtud
taotluste osas, mis puudutavad investeeringuid liikluse ohutumaks muutmiseks ja
olemasolevate teede kvaliteedi parandamiseks; külaplatside ja sellega seotud rajatiste
planeerimiseks ja taotlemiseks; infotahvlite, teeviitade ja liiklusmärkide saamiseks;
turvalisuse ja heakorra jm kohta.
Vallavanem ütleb, et osade soovide saamist tuleks rohkem täpsustada (on suur vahe,
kas soovitakse 3 valgustusposti või 30 valgustusposti - kuid kirjas on vaid
tänavavalgustus) ja võimalusel võtta ka juurde hinnapakkumisi, see annaks tulevikus
võimaluse taotluseid operatiivsemalt läbi vaadata.
Vallavanem lubab tabeli tagasisidega ka liikmetele saata.

Kell 19:35 tehakse koosolekul paus 10 minutit.
2. Rae GIS
Rae valla geoinfosüsteemide spetsialist Salme Kahusk tutvustab vana ja uut GIS
süsteemi. Annab teada, et vana süsteem on avalik veel 2019. aasta lõpuni, siis
suletakse.
Rae GIS on leitav aadressilt https://map.rae.ee :

Süsteem annab võimaluse leida infot valla detailplaneeringute, üldplaneeringute,
munitsipaalmaade, teehoolduse, jäätmemajanduse, mänguväljakute, lasteaedade ja
koolide, mürauuringute, haljastuse jt kohta.
Salme Kahusk näitab lähemalt jäätmemajanduse, teehoolduse ja detailplaneeringute
rakendusi. Ühtlasi palub, et kui keegi märkab kaartidel valeinformatsiooni, siis tuleks
sellest talle teada anda. Kaartidelt saab väljavõtteid teha.
Näiteks Talihoolduse rakenduses saab ka valla erateede talihoolduseks avaldust täita.
Link viib automaatselt iseteenindusse Talihoolduse avalduse juurde, mida saab
hõlpsasti kohe täita.
Küsimuste ja ettepanekute korral võib Salme Kahuski poole pöörduda e-post
salme.kahuks@rae.ee .
3. Teated
3.1 Tänuõhtu
Juhatuse esimees Aivar kutsub kõiki 07.12.2019 kell 18:30 Üksikusse Rüütlisse
Tänuõhtule. Külavanemad ja seltsi liikmed on oodatud koos kaaslasega. Kutse
saadetakse kõikide liikmete e-posti aadressidele.
3.2 Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi juubel
Peeter annab teada, et Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsil tuleb aastapäev. Sündmusele on
oodatud ka Rae Valla Külade- ja Alevike Selts. Toimub 19. jaanuaril Rae
Kultuurikeskuses.
3.3 Helkurite jagamine

Kai jagab kõikidele koosolekul olijatele helkureid. Räägib, et kõige lihtsam viis olla
nähtav, on kanda helkurit - kõik kes soovivad oma külas helkuripuid teha, annavad
järgmise nädala alguses teada kui palju helkureid soovitakse. Nädalalõpuks kogutakse
info kokku ja helkurid jagatakse soovijatele kätte. Soovitab kõigil ka pärast oma
helkuripuust pilti teha ja valda saata.

Järgmine kohtumine toimub 07.12.2019 kell 18:30 Tänuõhtul.
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