
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll 

Toimumise koht: Aruküla tee 9 

Toimumise aeg: 27.05.2019 kell 17.35-20.25 

Koosolekul osalesid: Aivar Aasamäe (RVAKS juhatuse esimees, Kurna küla), Sirli 

Tiik (Salu küla), Keiu Ruus-Lepp (Suursoo küla), Imre Leppik (Aaviku küla) ja Kai 

Lasn (Lagedi alevik) 

 

Päevakord: 

1. Liikmete välja arvamine 

2. Seltsi liikmemaksud 

3. Külade koosolekud 

4. Küladele eraldatavast baasrahast 

5. Küsitlus „Mida külavanem tahab?“ tulemused 

6. Järgnevate infotundide teemad 

 

1. Liikmete välja arvamine 

1.1 Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsile on 27.05.2019 laekunud taotlus 

Janek Ljäkinilt (Ljäkin) sooviga teda Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsist 

välja arvata. 

1.2 Rae valla Põhimääruse § 60 lõike 1 punkti 6 kohaselt on lõppenud Rae Valla 

Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikme Ardi Mitt Aruvalla külavanema volitused 

(seoses tema surmaga 23.04.2019). 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Arvata Janek Ljäkin ja Ardi Mitt välja Rae Valla 

Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikmete hulgast. 

 

2. Seltsi liikmemaksud 

Imre annab ülevaate seltsile võlgnevuses olevate liikmete kohta. Kõikidele 

võlgnejatele on saadetud meeldetuletuskirjad. Tehtud on 9 pöördumist koos 

selgitustega. On koostatud ülevaatlik tabel. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Sirli täiendab 29. maiks tabelis andmeid, mida 

saab 30. mail infotunnis seltsi liikmetele näidata. 

  

3. Külade koosolekud 

3.1 Veskitaguse küla – tuleb korraldada uus koosolek, kuna toimunud koosolekul uut 

külavanemat ei valitud. Külavanem Margus Raud jätkab, kuni uus külavanem saab 

valitud. 

3.2  Limu küla – külavanem Ants Loopõld kutsub külakoosoleku kokku sügisel. 



3.3 Karla küla – koosolek toimub 26. juunil kell 18.30 Jüri Gümnaasiumi 

auditooriumis. Juhatuse poolt osaleb Keiu. 

3.4 Patika küla – koosolek toimub 02. juunil. Juhatuse poolt osaleb Sirli ja Aivar 

3.5 Pajupea küla – koosolek toimub 06. juunil. Juhatuse poolt osaleb Aivar. 

3.6 Lagedi alevik – koosolek toimub 29. juunil. Juhatuse poolt osaleb Kai. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. Juhatuse liikmetel osaleda 

külade ja alevike koosolekutel. 

 

4. Küladele eraldatavast baasrahast 

Küladele eraldatav baasraha ei ole aastaid muutunud. Juhatuse käsutuses on 2011 

aasta baasrahade arvestamise tabel. Võrreldes 2011 aastaga on valla elanike arv 

külades ja alevikes tõusnud ligikaudu 35%.  

Seoses 2020. aasta valla eelarve koostamise lähenemisega on vajalik kiiresti läbi 

vaadata ja rääkida selgeks seisukohad külade baasrahade tõstmiseks.  

Tehakse ettepanek siduda see üksikisiku tulumaksuga.  

0,2% so 44 000 eurot jagada inimeste arvuga, mis oleks 2,3 eurot inimese kohta 

aastas (0,25% puhul oleks summa 57 000 €): 

4.1 Projektide omaosalus 5000 € 

4.2 Sihipärase tegevuse lisa 3000 € 

4.3 Küladepäev 5000 € 

4.4 Külade raha 21 500 € 

4.5 Muud tegevuskulud 9500 € 

 

Külaraha on õigus saada küladel kellel on esitatud aruandlus (st 2018. aasta küla 

üldkoosoleku protokoll, 2018. aasta tegevusaruanne, 2019. aasta tegevuskava). 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Koostada esitlus ja teha vallavanemale 

ettepanek kohtumiseks juba juuni kuus. 

 

5. Küsitlus „Mida külavanem tahab?“ tulemused 

Keiu annab ülevaate küsitluse tulemustest. Küsitlusele saatsid vastused 14 liiget.  

Kui arvestada, et Rae vallas on 27 küla ja 5 alevikku, siis räägime infotunnis 

küsitlusest veelkord ja ootame ka kõikide teiste liikmete tagasisidet. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. 

 

6. Järgmise infotunni teemad 

Järgmine infotund seltsi liikmetele toimub 30. mail kell 18:30 Rae koolimajas. 

Koosoleku päevakorras on lühikese kestusega päevakorrapunktid: 

a.  Keiu teeb kokkuvõtte meie seltsi küsitlusest; 

b. Imre tähelepanekud; 

c. Toomase kultuuriminutid. 

Järgneb koolitus: 

 "Toimetulek kriisiolukordades"    



Koolitusel võetakse aluseks Riigikantselei rakkerühma ja Siseministeeriumi koostöös 

valminud käitumisjuhised kriisiolukordadeks, keskendutakse pigem ekstreemsetele 

ilmastikuoludele ja elutähtsatele teenustele ning vähem räägitakse relvakonfliktidest. 

Räägitakse ja (h)arutatakse lahti need teemad, mis Rae valla külades olulised ega 

kuluta aega näiteks suurtele üleujutustele, mis puudutab pigem mereäärseid linnu ja 

valdu. Üldistatuna räägitakse sellest, mis veebilehel www.kriis.ee on üles pandud, 

kuid esitatakse seda ikkagi Rae valla võtmes tuues näiteid elust endast. 

Koolitust viib läbi Rivo Salong oma meeskonnaga. 

 

 

 

Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku aeg lepitakse kokku jooksvalt. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  

http://www.kriis.ee/

