
           Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                         Infotund
                                         oktoober  2014

PROTOKOLL      Nr  7

 Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                   30.10.2014
Rae Vallavalitsuse keldrituba                                                                                                         

Algus: 18.30       Lõpp:  20.30

JUHATAJA  Ardi Mitt
PROTOKOLLIJA  Sirli Tiik

OSALESID

RVAKS registreeritud liikmete arv: 51
Osales 17 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana), 
külalistena vallavanem Mart Võrklaev Rae vallavalitsusest

PÄEVAKORD :
1.  Külaplatside taotlemine ja projektide koostamine
2.  Vallavanema tagasiside- külade taotlused 2015 valla eelarvesse
3. Ülevaade 2014 külade üldkoosolekutest ja RVAKS finantseisust
4. RVAKS- kui taotleja fondidest 
5. Külavanema minut- 2015 plaanide fookuses

   PÄEVAKORRAPUNKT NR1
           Külaplatside taotlemine ja projektide koostamine

Priit Põldmäe - Rääkis külaplatside taotlemisest ja projektide koostamisest külaplatsidele. Maa 
munitsipaal omandisse taotlemisel külaplatsi tarbeks tuleb esitada avaldus vallavalitsusse.
Munitsipaalmaa kasutamine külaplatsiks tuleb samuti esitada sellekohane avaldus vallavalitsusele.
Ehitus tegevuseks külaplatsil vaja kindlasti taotleda ehitusluba. Vastavalt ehitusseadusele peab olema 
kõikidel avaliku kasutusega ehitistel olema ehitusluba. Hea näitena toodi esile Suursoo küla külaplatsile 
rajatav katusealune.
                                                                                                                    

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Vallavanema tagasiside külade taotlustel 2015 valla eelarvesse

Mart Võrklaev - Andis tagasiside külade poolt koondatud taotlusele 2015 valla eelarvesse.
Eelarve on pingeline ja prioriteedid on seatud lastele siis seoses sellega teede olukorra parandamisele 
ei ole võimalik 2015a panustada mis olid küll külade koondtabelis esikohal. Teadete tahvlid, kiiged 
ja katusealused tuleb külaseltsidel taotleda rahastust fondidest. Vallal puuduvad vahendid nende 
ehituseks.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Ülevaade 2014 külade üldkoosolekutest ja RVAKS finantsseisust



Ardi Mitt -
2014a toimunud küla üldkoosoleku protokolle on RVAKSile laekunud ainult  9 külast. 
Esitamistähtaeg 31 jaanuar 2015.
Finants poolepealt meeldetuletus külavanematele interneti ja külarahade väljavõtmise tähtaeg 1 
november. Kes soovib külaraha detsembris kasutada andku teada RVAKSi juhatusele hiljemalt 1 
november. Novembris annab juhatus teada vabadest vahendites täiendava külaraha taotlemise 
võimalusest.

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
RVAKS - kui taotleja fondidest

Ardi Mitt-
27 oktoober toimunud töögrupi koosolekul, millisteks tegevusteks võiksime KÜSK-i voorus 
osaleda, jäi liikmete osavõtt tagasihoidlikuks. Seoses sellega palun täita küsitluslehed, et saada 
selgust, mis on puudu ning kuidas ja mida peaks tegema, et külavanema ametist saada rahulolu ja 
teotahtet. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR5
Külavanema minut- 2015 plaanide fookuses

Ardi Mitt-  Päevakorra punkt 2 läks väga pikaks siis teen ettepaneku külavanema minut täna 
ära jätta. Liikmed toetavad ettepanekut.

ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Ardi Mitt                                        Sirli Tiik
     Juhataja Protokollija
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