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Algus: 18.30       Lõpp:  20.45 

 

 

JUHATAJA  Sirli Tiik 

PROTOKOLLIJA  Herve Pani 

OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 53 

Osales 12 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli 

lisana), kutsutud Kristi Aru  

Päevakord: 

1. MTÜ-de tegevustoetused – Kristi Aru 

2. Uus kogukonnatööspetsialist - Toomas Tilk 

3. Juhatuse teated 

4. Külavanema minut 

  

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

           MTÜ-de tegevustoetused – Kristi Aru 

 

Kristi Aru- RVAKS võib küsida toetust ka vallast, MTÜ-de sihtotstarbelise toetamise kord millest 

räägin lähemalt milliseid muudatusi tehti. See on ettenähtud MTÜ-dele ja eraisikutele. Valdkonnad 

kultuur, spordi- ja noorte tegevus ja sotsiaalvaldkond on nüüd uus asi. Toetust saab taotleda 80% ja 

omaosalus 20%. Üksikisik saab taotleda ainult 50% projekti maksumusest. Projekt peaks toimuma 

valla territooriumil või olem rae valla elanike huvides. Ei tõtata ehituse ja remondi töid. Projektile 

võib teha kohe peale taotluse esitamist kulutusi, enne taotluse rahuldamise otsust. Ei toetata kitsale 

ringile või eraisikule suunatud koolitusi. Neli vooru kuhu saab taotlust esitad 15. veebruar, 15 mai, 

15 august, 15 november. Juriidilistel ja eraisikutel on erinev taotlusvorm. Näide projekti aruande 

eelarve täitmisest, ühel pool kulu ja teisel kulu katteallikas (vald, omaosalus või sponsorlus). 

Komisjon teeb oma otsuse 15 tööpäeva jooksul ja teeb seejärel ettepaneku vallavalitsusele. Üle 

1000€ toetuse korral sõlmitakse taotlejaga leping. Eelistatakse kaasfinantseeringuga projekte.  

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR2  

 Uus kogukonnatööspetsialist – Toomas Tilk 

  

Toomas Tilk -  Asusin esmaspäevast tööle Rae Kultuurikeskuses kogukonnatööspetsialistina. 

Kogukonnatööga puutusin kokku Pärnus kus juhtisin noortekeskust. Kui mind kutsuti tööle siia olin 

väga huvitatud, et aidata kaasa kogukonna kultuuri arendamisele. Olen huvitatud osalemast iga kord 

külavanemate infotundides, et saada aru teie soovidest ja vajadustest. Saadan infot edaspidi 

liikmed@raekoda.ee 

 



 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR3   

           Juhatuse teated               

Sirli Tiik – Koolitusele on kell 10 väljasõit Jüri vallamaja juurest. Märtsi kuu viimane neljapäev 

toimub üldkoosolek. Palun kõigil kohal olla ja võtta kaasa ka endised külavanemad kes on RVAKS 

liikmed, et saada kindlasti kokku foorum. 

 

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR4   

              Külavanaema minut  

Vaidasoo – küladepäev toimub 18 august kell 17.00-21.09 Limu külaplatsil kodutööd ei ole. 

Vaida- ei ole veel ärganud. 

Vaskjala- toimus Vaskjala matk, homme toimub üritus Rae koolimajas. 

Urvaste- on vaikne elu ja midagi olulist ei ole toimunud 

Kadaka- elab tavalist külaelu 

Lagedi- Lagedi selts korraldab laupäeval lastele vastlapäeva 

Suursoo- veebruar oli vaikne külas  

Tuulevälja- ei ole midagi toimunud 

Kurna- vabariigi aastapäeval tulid inimesed külaplatsile kokku, samuti sai valmis külaleht 

Seli- külas ei ole midagi toimunud aga korraldame koos Vaidasooga küladepäeva. 

 

 

 

 

 

 

 

      /ALLKIRI/       /ALLKIRI/ 

 

     Sirli Tiik                                       Herve Pani 

     Juhataja       Protokollija 

      

  

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht 

            

 
  

 


