
             Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                         Infotund
                                         august  2014

PROTOKOLL      Nr   5

Rae koolimaja                                                                                   24.08.2014
Ussiaugu tee, Vaskjala küla

Algus: 18.30       Lõpp:  21.00

JUHATAJA  Ardi Mitt
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RVAKS registreeritud liikmete arv: 51

Osales 23 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)

Päevakord:
1. Muudatused RVAKSi juhatuses
2. Ülevaade eelarve kasutamisest
3. 2015.a. eelarve prognoos
4. Külade/alevike taotlused 2015.a. valla eelarvest
5. Tagasiside suvesündmustest
6. Küla/alevikuvanema minut
7. Masku valla külavanemate vastuvõtt

  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Muudatused RVAKSi juhatuses

Jaan Urvet-
Täna seisan teie ees, et teatada oma lahkumisest seltsi juhatuse esimehe kohalt. Olime kodus 
pikalt planeerinud elukorralduslikke muudatusi ja nüüd oleme jõudnud järgmisse etappi. 33 
Ruhnu vallavanema kandidaadi seast valiti välja mind ja alates 16.augustist olen Ruhnu 
vallavanem. Hetkel tegelen kolimisega, sest lahkun Uuesalust ja taandasin end ka sealsest 
külaelust ja Uuesalu küla hakkab minu asemel esindama Toomas Metsaots
Juhatus valis uueks esimeheks Ardi Mitt'i ja seda kuni uue üldkoguni, registriandmed lähevad 
muutmisele juhatuse otsuse alusel. Tänan kõiki koostöö eest. Mandril olles hakkan resideeruma 
Raplas ja uus kodu on sisseseadmisel Ruhnus. Kohtumiseni Ruhnus.
RVAKS-i nimel tänusõnad tehtud töö eest Ardi Mittilt koos tagasihoidliku meenega.
Kell 18.55 Jaan Urvet lahkub.
Ardi Mitt-
Juhatuse aseesimehe kohalt esimehe kohale asumist kaalusin põhjalikult. RVAKS-i  käekäik ei 
jäta mind ükskõikseks ja tunnen, et olen kohustatud nn uue väljakutse vastu võtma ja edasi 
viima  ja jätkama alustatud joont. Jaan jätkab juhatuse liikmena soovitavalt järgmise aasta 
üldkoguni, et oleks tagatud  RVAKS juhtumises seni kogetud kompentents.
Mõningad mõtted RVAKS tegevuses: külaürituste raha – abistav intrument külavanemale oma 
töö tegemiseks – kogukonna ühtse tunnetuse tekkimine, selle hoidmine ja küla/aleviku 



elanikele hea elukvaliteedi tagamine, lisaks üldistele koolitustele ka külavanema individuaalse 
koolituse vajadus


PÄEVAKORRAPUNKT NR2
 Ülevaade eelarve kasutamisest

Ardi Mitt-
2014.a eelarve kasutuse tõime  välja tabelina, mis esitatakse protokolli lisana, andmed seisuga 
15. 08.2014.a. ja detailne ülevaade on koostatud Sirli Tiik poolt.
2014.a.  külarahad: 13483 eurost on kasutatud 7552€, kasutamata 5931€, sealhulgas piirkondlikud 
üritused.
Järgmises eelarves on soov tõsta baasraha 1.75€.
Kõik kuludokumendid tuleb esitada 01.detsembriks 2014.aaastal ja saata meilitsi aadressile: 
arved@raekoda.ee  - soove arvestatakse ja rahuldatakse. Hilisemate taotluste rahuldamist peale 
antud kuupäeva ei tagata.
Internet- Kompenseerimine jääb samaks - 16€ kuus vastava kuludokumendi/arve alusel, mis 
esitatakse kvartaalselt arved@raekoda.ee. Arve võib esitada ka külaselts.
Internetitasu kompenseerimine väljatoodud eraldi tabelina, mille esitame protokolli lisana ja 
sellest on  näha, et paljudel on kuludokumendid esitamata ja kompensatsioon välja võtmata.
2014.a. eelarve -28800€, millest välja võetud 16043
Projektide omaosalus - 3200€.  1676€ on kaetud, 1524€ on planeeritud sügisvoorule.
Projektide kirjutamises peaksime olema aktiivsemad.
Samuti on oodatud kõik head ideed koolituse osas, mis hõlmaks ka tänuüritust.
Mõni sõna liikmemaksudest – maksud on küll paremini laekunud, kuid juhatus peab leidma 
võimaluse, kuidas liikmemaksude laekumist aktiviseerida (meeldetuletusteatis, tabel vms).

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
2015.a. eelarve prognoos

Ardi Mitt-
Uue eelarve taoltuse peab RVAKS esitama vallavalitsusele 01.09.2014.a. Soov on tõsta eelarve 34 
000€ peale, baasraha 1.28-lt 1.75-le + pearaha koefitsent.
Inimene tahab alati mugavust ja kvaliteeti, sellega peab arvestama kogukonna tunnetuse 
tekkimisel ja hoidmisel - tagamiseks vajalik raha.
Külavanemate individuaalsele koolitamisele – 400€. (katab koolituste/seminaride osalustasud)
Projektidest võiksime hakata rohkem osa võtma ja 2016.a. eelarves tahaks juba omaosalust tõsta, 
sest vajadus kui selline tegelikult on ju olemas.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
Külade/alevike taotlused 2015.a. valla eelarvest

Ardi Mitt-
Kõigile tuntud ja juba traditsiooniline koondtabel oli kõigile meilitsi saadetud ja nüüd siis 
soovid tabelina kõigile veel läbiarutamiseks, tabel lisatakse protokollile.
Homme  lõunast esitame alevike ja külade taotlused vallavalitsusele.
Väga paljud taotlused on üleval juba ammusest ajast, kuid on lisandunud täiesti uusi. Kas ja 
miks üldse peaks taotlusi esitama?  Peab ja tuleb esitada, sest siis näeme, kas ja millal ning 
millisel määral külade soovide ja taotlustega vallavalitsuse poolt arvestatakse.
Kui kellegi soov ja taotlus mingil põhjusel tabelis hetkel ei kajastunud, siis täna õhtul - 
homme hommikul veel jõuab selle tabelisse panna, kui see on saadetud aadressile – 
juhatus@raekoda.ee  .

mailto:juhatus@raekoda.ee
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PÄEVAKORRAPUNKT NR5
 Tagasiside suvesündmustest

Küladepäev- 02.08.2014.a. Patikal
Margus Vain- 
teadupärast on küladepäeva mõte selles, et kokku saavad erinevad kogukonnad. Osalejaid oli 
üle 500, külasid kohal 12, võistlustel nimed kirjas 16 võistkonnal.
Võitis Urvaste küla, kuid kuna tema juba korra lähiminevikus võitis, siis järgmisel aastal 
kuulub küladepäeva korraldamise au Lagedile.
Korralduslikust küljest- projekt oli kirjutatud 1000-le inimesele, kuid kokku tulnud 500 
inimest oli tegelikult vägagi OK. Samal ajal toimus  üle Eesti väga suuri üritusi, milledega 
konkureerida paljuski võimatu.
Võistlustel osalenud võistkondade arv 16 sobis tegelikult ajagraafikuga hästi.
Valla poolelt oli suurimaks kuluartikliks bänd.
Väga sisukaks ja ägedaks alternatiivtegevustega asjaks osutus folgitelk.
Koduülesanne peaks jääma. Kas ülesanded olid keerulised või rasked – kindlasti vajalik 
tagasiside. Kahjuks ei õnnestunud korralikult läbi vaadata videosid ja kookidega läks ajakavas 
kitsaks ja kiireks.
Lühidalt – päev läks korda.
Valgevene reis- 07.-11.07.2014
Herve Pani- 
Juulikuu alguses käisime Valgevenes,  osalejaid oli bussi täis -48 inimest. Arvuliselt võinuks 
külavanemaid osalemas rohkem olla,  reis läks hästi ja oli üks meeldiv vaheldus argielule koos 
põnevate muljetega. Augustikuu „Rae Sõnumites“ on avaldatud Jaan Urveti sulest  väga 
vahva, pikk ja emotsinaalselt põhjalik artikkel pealkirja all „Pildikesi Valgevenest“, mis 
tõenäoliselt kõigil värskelt loetud ja meeles. Kohapeal sai tehtud palju pilte ja videosid, 
mistõttu ei hakka aega raiskama, vaid  teen ettepaneku, et koostan tänuõhtuks ühe 
suvemeenutuse. Suured tänud tagantjärgi veel Jaan Urvetile suurepärase reisi korraldamise 
eest, tänud ka vahvatele bussijuhtidele, kes sügavatele öötundidele vaatamata kõiki kodudesse 
toimetasid.
Masku valla külavanemate vastuvõtt
Sirli Tiik- 
Eelmisel aastal Soome reisil Maskus sai kokku lepitud, et tänavu tulevad soomlased meile külla ja 
seda nad ka tegid. Külas käisid kõik meie võõrustajad Soomes, 2 nimest oli võõrast. Jürki avastas 
enda jaoks uusi asju. Meie valla külaelu tutvustasid  veel Ardi Mitt ja Margus Vain. Tõenäoliselt 
jäid soomlased nähtu-kuulduga rahule, järgmisel aastal ehk tulevad Maapäevale.

Peetri laat- 23.08.2014
Margus Laula- Peetris peeti 4 x laata. Laadapäev langes kokku rahvasportlaste jalgrattavõistlusega 
maanteel „ Fakto Auto Tallinna Rahvasõit 2014“, mis natuke pingestas laada pidamist ja 
korraldamist, kuid lõppkokkuvõttes läks hästi.

PÄEVAKORRAPUNKT NR6
Küla/alevikuvanema minut

Ajanappuse tõttu jääb seekord ära.
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