
 

RVAKS infotunni protokoll aprill 2019 Nr. 3-19 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 25.04.2019 kell 18.30-20.30 

Koosolekul osales 23 liiget, külalisena osalevad Agu Laius volikogust ja Toomas Tilk 

Rae Kultuurikeskusest. 

 

28. märtsil valitud RVAKSi uus juhatus valis esimeheks Aivar Aasamäe. Aivar 

alustab infotundi uutele külavanematele „külavanema ABC“ kinkimisega. Toomas 

Metsaots tutvustab; Uuesalus valiti uus külavanem Palmi Lindjärv. 

 

 

Päevakord: 
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2. Külade aruandlus ja protokollid 

3. RVAKSi tegevustoetus 

4. Külad ja külaseltsid 

5. Valla põhimääruse muudatus ettepanek 

6. Infotunnis osalemine 

7. Koristus talgud 

 

 

1. Külavanemate volituste kehtivus 

Paljudes külades 2019 aastal ees vanema valimised Aruvalla, Salu , Kadaka, 

Veneküla. 

Külavanema volitused on lõppenud Patika, Pajupea, Limu, Karla ja Assaku küladel. 

Vaja kiiremas korras kokku kutsuda üldkoosolek ja läbi viia külavanema valimised. 

Imre on rääkinud külavanematega ja saatnud sellekohase meili. Limu külavanem ei 

vasta kõnedele ja ka mitte kirjale. Patika üldkoosolek toimub 2 juuni ja Pajupea 

üldkoosolek toimub 6 juuni. Karla küla üldkoosoleku kutsub kokku RVAKS ja toimub 

juuni lõpus. Assaku alevik ei ole suutnud leida uut vanema kanditaati. Ettepanek 

Imrelt; RVAKSil avaldada kuulutus Rae Sõnumites üldkoosoleku kohta ja viia läbi 

vanema valimine. Imre võtab selle enda peale. 

 

2. Külade aruandlus ja protokollid 

Ülevaade külade esitatud aruannetest ja üldkoosoleku protokollidest. 15 küla on 

esitanud protokolli ja tegevus aruande. Järveküla, Kopli ja Rae küla on esitanud 

ainult protokolli. Sirli täpsustab; Järveküla vanem on värskelt valitud ja kuna eelmine 



külavanem ei teinud midagi siis Järvekülalt 2018 tegevusaruannet ei nõuta. Külade 

raha makstakse välja ainult neile küladele kellel on esitatud protokoll ja 

tegevusaruanne.  

Külade protokollid ja tegevusaruanded saata juhatus@raekoda.ee või 

sirli@raekoda.ee . Interneti ja külarahade arved saata arved@raekoda.ee . 

 

 

3. RVAKSi tegevustoetus 

Ülevaade valla poolsest tegevustoetusest RVAKSile aastatel 2013-2019. Rahvaarv 

on vallas kasvanud 5302 inimest, tegevustoetus on suurenenud 1200€. Külaraha 

koosneb baasraha (158€) + pearaha (0.70€ inimene). Täna jäävad väiksemad külad 

selle valemi alusel rahaeraldusega hätta.  

Aivar- näide Kurna külast (Kurna raha 217€) Seitse aastat tagasi sain selle raha eest 

külaplatsile esinema ühe pillimehe, eelmine aasta oleks saanud ainult pool meest. 

Elukallidus tõuseb pidevalt, vaja on muuta tegevustoetuse suurust taotlemisel. 

Agu- Üks võimalus jagada seltsi siseselt koefitsent ümber. Teine võimalus on esitada 

tegevustaotlus tähtajaks ja põhjendada suurendamise vajadust. 

Sirli- Olen esitanud tegevustoetuse tähtajaks ja alati põhjendanud suurendamise 

vajadust kuna valla rahvaarv suureneb pidevalt. Seni ei ole seda arvesse võetud. 

Ettepanek siduda tegevustoetus protsendiga üksikisiku tulumaksu laekumisest. 

Aet- ettepanek tarbija hinna indeksi alusel mille kohta saab andmeid 

statistikaametilt(rahendatakse kolme) 

Agu- Peate varakult vallavalitsusega läbirääkimisi alustama, soovitus töötage ise 

arvestus alus välja ja pöörduge juba valmis ettepaneku ja paketiga. 

Aivar- ettepanek tõsta külade baasraha mitte pearaha, alla 300€ külaraha saab 20 

küla. 

 

 

 

4. Külad ja külaseltsid 

Valdavalt on külades külaseltsid olemas. Kai pööras tähelepanu külaseltside 

majandusaasta aruannetele. Pajupea külaselts on kustutatud,  2 külaseltsil on 

võlgnevusi majandusaasta aruande esitamisel. Palun tehke oma asjad korda, sest 

RVAKS hakkab arvete maksmisel sellele tähelepanu pöörama. 

 

 

5. Valla põhimääruse muudatus ettepanek 

Ettepanek muuta valla põhimääruse § 58 lõige 2 sõnastust  

„ Vanemaks ja abivanemaks võib valida isiku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-

aastane valla elanik ja elab antud külas või külades, kui valitakse ühine Vanem ja 

abivanem. Vanema kandidaat peab osalema külakoosolekul, kus valitakse Vanem. 

Kandidaat peab koosolekul andma nõusoleku kandideerimiseks. Eestseisuse liige ei 

pea olema valla elanik“ 

Toimub arutelu 

Otsustatakse (19 poolt, 2 vastu, 0 erapooletu): Esitada taotlus volikogule valla 

põhimääruse § 58 lõige 2 sõnastuse muutmiseks järgmises sõnastuses: 

mailto:juhatus@raekoda.ee
mailto:sirli@raekoda.ee
mailto:arved@raekoda.ee


 „ Vanemaks ja abivanemaks võib valida isiku, kes on valimise hetkel vähemalt 18-

aastane valla elanik. Vanema kandidaat peab osalema külakoosolekul, kus valitakse 

Vanem. Kandidaat peab koosolekul andma nõusoleku kandideerimiseks. 

Eestseisuse liige ei pea olema valla elanik“ 

 

 

6. Infotunnis osalemine 

Infotunnis osaleb vähe külavanemaid. Mida teha, et külavanem osaleks infotunnis? 

Keiu tegi küsitluse, mis suunas edasi liikuda. Valdavalt on külavanemad infotunni 

formaadiga rahul. Kui külavanem ei käi infotunnis kas hakkame piirama interneti 

kompensatsiooni. Kui külavanem ei saa ise osaleda infotunnis siis saatke enda 

esindaja. 

Indrek- ettepanek rohkem sallivust ei toeta interneti kompensatsiooni kärpimist.  

Jaanus- ettepanek teha veel väljasõite küladega tutvumiseks see oli väga huvitav ja 

pidevalt tuleb juurde uusi külavanemaid. 

 

 

7. Koristus talgud 

2019 aastal tulevad suured koristus talgud Rae vallas, sest tellitud on 1000 paari 

kindaid. 

Kindad, prügikotid ja vesi on komplekteeritud külade järgi kõrval ruumis, palun võtke 

oma küla asjad lahkudes kaasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Järgmise külavanemate infotund toimub  30.05.2019 kell 18.30. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Sirli Tiik 

         RVAKS juhatuse liige

  


