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Päevakord: 

1. Patika külaraha ja projektiraha välja maksmine.
Juhatuse palvel esitas Patika ja Kautjala külavanem tegevusaruande 2015 üritustest ja tegevustest. 
Lisaks  teatas  külavanem,  et  KOP projektid  ei  realiseeru,  mille  tulemusena  loobub  planeeritud 
omaosaluse summade välja maksmise taotlemisest.
OTSUS: Maksta välja Patika ja Kautjala külaürituse rahad ning planeeritud omaosaluse summad 
suunata teistele varem realiseerunud projektidele.

2. Vaida alevikuseltsi taotlus KOP projekti omaosaluse tasumiseks.
Vaida  alevikuselts  taotles  KOP  kevadvoorust  telkide,  pinkide  ja  laudade  soetuse  omaosaluse 
väljamaksmise hüvitamist, mille nad tegid omavahendite arvelt.
Kuna Patika ja Kautjala külaseltsile planeeritud summad jäid kasutamata, siis ettepanek rahuldada 
Vaida alevikuseltsi taotlus.
OTSUS: Hüvitada Vaida alevikuseltsile KOP projekti omaosaluse summa 264,32€ 

3. Koolitussumma kasutamine.
Võetud  koolituspakkumine MTÜ Alustame Algusest.  Pakkumine  esitati  kahele  koolituspäevale 
järgmistes teemades -  organisatsiooni tegevusvõimekuse suurendamise võimalused lähtudes KÜSK 
taotlusvoorust;  kaasav  juhtimine  koos  graafilise  visualiseerimise  ja  protsessi  lihtsustamisega; 
toetusvõimalustest  ettevõtlikele  inimestele  s.h  praktilised  näited  väikeettevõtete  külastamisega; 
kommunikatsioonijuhtimine.  Koolituse läbiviimine Võrus-Kubjal. Maksumus 20 inimesele 2850 €
OTSUS: RVAKS koolituskuludest tasuda 2475€ ülejäänud summa omaosaluse tasudest. Liikmete 
omaosaluse summa 10€.

4. Kommunikatsiooni kulud.
Hetke seisuga on RVAKS meeneid piisavalt, mille tulemusena ei ole vaja teha täiendavaid soetusi. 
Kuna kõik  vanemad ei ole interneti kompensatsiooni välja võtnud, siis ettepanek sellest jäägist 
eraldada  Vaida ja Lagedi 775 aastapäeva piirkondliku ürituse ettevalmistamiseks  (informatsiooni 
kogumiseks ja levitamiseks) kummalegi 400€.
OTSUS: Eraldada Vaida ja Lagedi alevikuseltsile mõlemale a´400€.

5. Tuulevälja külaürituste raha.
Tuulevälja  külaraha  välja  võtmata.  Kuna  Tuulevälja  ja  Soodevahe  külavanemate  koostöös 
edendatakse  vallas  mesinduse  valdkonda,  siis  ettepanek  eraldada  raha  186.70€  Soodevahe 
külaseltsile mesindusürituste korraldamiseks. Tuulevälja külavanema nõusolek olemas.
OTSUS: Eraldada külaürituste raha 186.70 Soodevahe külaseltsile.
 
6. Külaürituste summa jääk.
Kuna külaürituste raha jääk ei ole suuur 744€, siis ei ole otstarbekas teha täiendavat taotlusvooru 



kõikidele  valla  küladele  ja  alevikele.  Toetada  tuleks  piirkonnapõhist  tegevust,  kus  osalejate  arv 
suurem  ning  on  külade  ja  alevike  ülene.  Samuti  tuleks  teoatada  aktiivsemaid  külasid.  Sellest 
tulenevalt ettepanek eraldada  piirkondlike külaürituste läbi viimiseks täiendavad rahad Peetri ja 
Lagedi alevikule.
Täiendavad taotlused esitasid Kurna küla külalipu valmistamise kulu hüvitamiseks ja Kadaka küla 
jõulu ja uue aasta ürituse läbi viimiseks. Kuna nimetatud külad on 2015 aasta jooksul aktiivselt 
arendanud seltsitegevust, siis on ettepanek need taotlused rahuldada.
OTSUS: Maksta Lagedi alevikuseltsile 188€; Peetri alevikuseltsile 400€; Kadaka külaseltsile 85€ 
ning Kurna külaseltsile 70,80€.

7. Rae küla uus külavanem
Rae külas valiti uus külavanem Margit Kaitsa 
OTSUS: Esitada vallavalitsusele taotlus Rae küla uue külavanema määramiseks.
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Koosoleku juhataja


