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PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Külaline Külli Volmer HEAKist
Külli VolmerRõõm on kohtuda paljude tuttavate nägudega juba Kodukant Harjumaa päevilt, kus töötasin üle 5
aasta, kuid näen ka teisi tuttavaid ja mõnd sugulast.Pärit olen Harjumaalt Pikavere-kandist. Hetkel
töötan eelmise aasta juunist HEAK-is( Harjumaa Ettevõtluse ja Arendamise Keskus). Eelmisel
aastal käis teie juures Lianne ja ilmselt rääkis enam-vähem samu asju, kuid mina püüan rääkida
sellest, mis vahepeal on muutunud. EAK-i on 15, s.t. igas maakonnas on keskus, kus eelmise aasta
juunist töötavad MTÜ-de konsultandid ja ettevõtluse konsultandid. HEAK-is on mtü konsultante 3,
venekeelsete ühendustega tegeleb Jevgenia, mina – Ida- Harjumaaga ja Lääne- Harjumaaga Maret.
Iga 2 nädala tagant ilmub HEAK-ilt uudiskiri (http://www.heak.ee/uudised-kodanikeuhendustele ) ,
mida minu teada RVAKS on oma liikmetele edasi saatnud. Olulist infot on leida MAKIS-e
lehekülgedelt (http://mty.arenduskeskused.ee/ ), mis lähiaegadel läbib muudatused. Väga head
juhised , olulised tähtajad koolituste ja ürituste kohta kronoloogilises järjekorras üle Eesti. Fondide
kohta leitav väga hea ja ajakohane info ning KKK -s kõik oluline- juhtnöörid, juhendid jms.
Kindlasti tutvuge, sellest on kasu. Alustavatele MTÜ-dele korraldame 3x aastas seminare, kus
anname juhtnööre ja juhiseid. Projektide kirjutamise kohalt näeme, et koolitused on väga vajalikud
ja olulised- 12.09.16 on tulemas koolitus.
Septembris on KOP-i infopäev koos Harju Maavalitsusega. Oktoobris kuulutame välja Harjumaa
Aastategija konkursi – 7 kategooriat. Novembris on ühisnädal - 26.11- kodanikupäev. Selle aasta

teema on HOOLIVUS.
Rahastamine- Fonde hakkab jääma aasta-aastalt vähemaks ja mõte on, et igapäevaelu
toimetamistesse tuleb hakata ise rohkem panustama.
Rahastamiseks hetkel 4 võimalust:
1) Liikmemaksud
2)Toetused fondidelt
- näiteks ministeeriumid maksavad tegevustoetust, partnerluslepingud- päästjatega on tehtud 4aastane leping, delegeeritud teenuste osutamine jms, tegevustoetus ka RVAKS-il
3) Annetused ja sponsurlus- tulumaksusoodustuste ühenduste nimekirja saab kontrollida EMTA
kodulehel, täna tegeleb väga jõuliselt sponsorluse-annetuse teemal Urmo Kübar (endine EMSL-i
juht). Kõige suuremad annetused on saanud SOS lastekülad.
4) Omatulu teenimine – näiteks hipoteraapia. Sotsiaalne ettevõtlus, kuid omatulu teenimisel üldiselt
ei ole võimalik MTÜ-l loota tasuvusele.
Fondid- midagi rõõmustavat ei ole.
Hasartmängumaksu Nõukogus (http://www.hmn.ee/ ) haldavad raha 3 ministeeriumit ja nendele
projekti kirjutamisel tasub tutvuda nende prioriteetide ja põhimõtetega, nende vorm kõige lihtsam
ja iseenesest kõige lihtsam taotleda. Tasub kirjutada ja võib iga kuu kirjutada.
Rahvuskultuurfond- ( http://www.erkf.ee ) 4 x aastas. Rahvariiete saamiseks, jms
kultuuriteematikaga seonduvad teemad
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA - (http://www.meis.ee)
integratsiooni teemad ja lõimumine
Keskkonna Investeeringute Keskus- ( https://www.kik.ee ) - keskkonna alastel teemadel projektid
Noorteagentuur- (http://noored.ee) – tegelevad 3 suunal: noored ise, noored omavahel- noorte
vahetus ja vabatahtlik teenistus. Noortega tegelejatel tasub uurida.
Merekultuuri aasta- spetsiifilitel teemadel võimalik alati proovida projekti kirjutada.
Tutvuda tasub Euroopa Liidu toetustega ( www.struktuurifondid.ee)
Kindlasti olete märganud, et pankade juures on keskkond „Ma armastan aidata“
( www.armastanaidata.ee ) - suur üleeestiline ühendus.
LEADER tegevusgrupid - ( http://www.maainfo.ee) – 26 gruppi, Harjumaal 4 ja pool
(http://www.maainfo.ee/index.php?page=3738&) Rae vald kuulub Põhja-Harju Koostöökogusse.
Maapiirkondade jaoks on kõige olulisem koht, kust võib midagi taotleda. Taotluste vormid on
läinud keerulisemaks, kuid tegemist on ka suuremahuliste projektidega. Uued meetmed läksid lahti,
tasub silma peal hoida.
KOP – väikeste asjade puhul tasub alustada kohalikust omavalitsusest. 01.10. ja 01.04. on voorud,
esimene pehme meede ja teine tugev. Igas maakonnas oma taotlusfoor, taotlused esitatakse
maavalitsusesse. Maavalitseja käskkirjaga moodustatakse KOP komisjon- 5 hindajat.
KÜSK- ( http://www.kysk.ee/ ) - Esmakordselt taotlusvoor, mison mõeldud vabaühenduste
projektidele, mis keskenduvad teenuste osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele,
panustades selle kaudu mõne ühiskondliku/kogukondliku probleemi lahendamisse. Toetuse

piirsumma on 20000 eurot.
Hoovõtja tegevusplatvorm- ühisrahastuseplatvorm, kus head ideed leiavad toetuse
( http://www.hooandja.ee/ ).
PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Liikmete ettepanekud juhatusele
Sirli Tiik- Ootan ettepanekuid juhatusele selle nurga alt, et mida ootan juhatuselt.
Herve- vaatame üle oma dokumendid, kaasajastame oma pabermajandust- me ilmselt näeme
mõndagi asja hoopis teise nurga allt.
Ardi- juhatuselt ootaks partnerluse tugevdamist vallavalitsusega, kangesti tahaks omada suuremat
RVAKS-iga arvestamist suuremate otsuste vastuvõtmisel
Jaanus- RVAKS peaks võtma tööle osalise koormusega tegevjuhi, palgaraha leidmseks võiks tõsta
liikmemaksu. Tegevjuht koordineeriks RVAKS-i tegevust, ärgitaks tegudele külavanemaid. Ta
peaks olema ise väga motiveeritud, juhatuse poliitika ellu viima.
Ardi- Ma usun Rae koolimaja potentsiaalioma asukoha, oma arhitektuuriga, sellest võiks RVAKS-i
saada midagi oma.
Sirli- Kas tegevjuht peaks olema külavanemate taganttorkija? Arutelus selgub, et ei pea olema.
Pigem on asi hetkel ideede puudumises.
Külli Volmer- proovige võimalust KÜSK-i arenguvoorus.
Indrek- Organisatsiooni nähtavust vallas tuleb tõsta, kuid ometi teame, et volikogus ja komisjonides
on RVAKS-i liikmeid, kes avaldavad RVAKS-i seisukohti ja annavad seltsile infot komisjonides
toimuvast.
Ettepanek- infotunnid peaks minema keldrist välja- näeks, kus ja mis seisudes on meie külad,
vahetunud on külavanemad, kes ka näevad. Vanad tavad on vaja ellu äratada.
PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Külavanema minut
Kopli- talgud tegime vaatamata halvale ilmale.
Uuesalus – talgud läksid korda, seltsi kaudu tellisime konteinerid oma isikliku sodi ära
vedamiseks.Pärast teeme ühe ringkäigu, kus näete oma silmaga, mis tehtud.
Aruvalla- koosolek peetud, viidi läbi Viikingites. Proovime parandada kommunikatsioonikoduleht.
Veskitaguse- osalen infotunnis uue vastvalitud külavanemana- Margus Raud. Ettevalmistamisel
laat ja jaanituli.
Lagedi- koristuspäeval koristasime keldrimäge, homme uus koosolek – toimub uue vanema
valimised. Tulemas 04.-05.06.2016- Lagedi esmamainimise üritused koos ansambel Kõrsikutega.
Toimub lastepäev, seekord koos laadaalaga.
Kurna- Maximas käisime ekskursioonil ära, külapoisid tahtsid kohe tööle saada. Koristuspäev
toimus. KOP-ist saime rahastamise 1.ja 2.meetmele.
Kadaka - koosolek toimus, samuti koristuspäev. Prügimäe kuulsusest ma kahjuks lahti ei saa, seda
lihtsalt tuuakse ja jäetakse maha. Marju korraldab Lagedi prk-s ekskursiooni, mis on
registreerimisega.
Rae- Langetasime võsa ja meil on nüüd on meil koht, kus jalutamas käia. Pidasime talguid, ajame
usinasti oma teede asju. Sügisel on tulemas bussiliiklus.
Patika – Tartu mnt äärde tuleb 1km müratõket, kergliiklustee läheb projekteerimisele. Prügi oli
suhteliselt vähe. 24.06.2016 tuleb järjekordne jaanituli- Ivo Linna-Antti Kammiste, Taukar jt

Jaanus- mesinikud käisid koos, oli meeleolukas päev.
Peeter- Kuulus Vaida jalakäijate sild võetakse maha. 02.07.2016 tuleb Vaida 775.a. tähistamine.
Vaidasool toimub sellel nädalavahetusel laat.
Urvaste – uus külavanem Kuldar. Toimusid talgud, plaanime lähinaabritega võrkpalliturniiri.
Sirli TiikJuunis infotundi ei toimu.
Raha saamiseks - 2015.a. protokolle ei ole jõudnud – Järveküla, Kopli, Limu, Patika, Seli, Lehmja,
Tuulevälja, Veneküla, Urvaste, Assaku, Veskitaguse, Vaida ja Vaskjala külalt.
Infotund lõppedes järgneb ringkäik Uuesalus.
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