
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll 3/19 

Toimumise koht: Aruküla tee 9 

Toimumise aeg: 08.04.2019 kell 17.30-21.20 

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. Uue liikme vastuvõtt 

2. Kõigile küladele külavanemad 

3. RVAKS areng 

4. Seltsiga seotud arved 

5. Küladega seotud seltsid 

6. Juhatuse kompensatsioon 

7. Valla Põhimäärus 

8. II üldkoosoleku kokku kutsumine 

9. Eneseturundus 

10. Järgnevate infotundide teemad 

 

1. Uue liikme vastuvõtt 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsile on laekunud 01.04.2019 taotlus, sooviga 

saada seltsi liikmeks: 

1.1 Kaarel Kais – Järveküla 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Arvata Kaarel Kais Rae Valla Alevike- ja 

Külavanemate Seltsi liikmeks. 

 

2. Kõigile küladele külavanemad 

Juhatuse eesmärk, leida igale külale külavanem, vaadatakse läbi külade nimekiri. 

Selgub, et paljudel küladel on külavanema ametiaeg lõppenud (sh aruanded ja 

protokollid esitamata) ja uueks üldkoosolekuks, kus saaks külavanemat valida, 

kuupäevad kokku leppimata. Otsustatakse, et kui endine külavanem ei leia aega või 

ei soovi külakoosoleku kuupäeva välja kuulutada, siis tegeleb sellega juhatus. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Kirjad/suhtlus külavanematega, kellel ametiaeg 

on lõppenud – Imre Leppik 

 

3. RVAKS areng 



Arutletakse selle üle, kas ja kuidas peaks selts arenema. Leitakse, et kõige selgema 

vastuse saavad anda seltsi liikmed. Tuleks koostada küsimustik „Mida külavanem 

tahab?“. Küsimustik peaks olema esitatud selliselt, et liikmed mõistaksid kuidas 

saaks just selts neile kasulik olla ja millised võiksid olla liikmete ootused seltsile, et 

oma külas või alevikus saaks kogukonna tegevusi veelgi paremini edendada. 

Küsimustik saadetakse liikmete e-posti aadressidele enne järgmist infotundi. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Küsitluse „Mida külavanem tahab?“- koostab 

Keiu Ruus-Lepp 

 

4. Seltsiga seotud arved 

Endine esimees annab ülevaate seltsiga seotud arvetest, nende laekumistest ja 

tasumistest, sh külavanematele makstavatest interneti arvetest. Peatutakse teemal, 

mis puudutab külavanema interneti kompensatsiooni. Üldjuhul makstakse interneti 

arveid külavanematele üks kord kvartalis. Tõusetub küsimus, kas külavanem peaks 

interneti kompensatsiooni saama, kui juhatuse poolt kutsutud infotundides ei käida ja 

üritusi ei korraldata.  

Toimub arutelu. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Seltsiga seotud arvetega tegeleb ka edaspidi– 

Sirli Tiik 

 

5. Küladega seotud seltsid 

On laekunud küsimusi, mis puudutavad küladega seotud seltse ja seltsidele kantud 

toetusi. Kas seltsid kuhu on küla üritusteks jm summad kantud on krediidiinfo 

andmetel toimivad? 

Toimub arutelu. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Küladega seotud seltside nimekirja kontrollib – 

Kai Lasn 

 

6. Juhatuse kompensatsioon 

Eelmisel perioodil maksti juhatuse esimehele 96 eurot kvartalis ja liikmetele 40 eurot 

kvartalis. Juhatuse esimees Aivar Aasamäe teeb ettepaneku maksta juhatuseliikme 

kompensatsiooni kõikidele juhatuse liikmetele võrdselt.  

Arvutuskäik 1024:5=204,80 so aastas 204,80 eurot. 

Toimub arutelu. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Maksta juhatuseliikme kompensatsiooni 

kõikidele juhatuseliikmetele võrdselt. 

 

7. Valla Põhimäärus 

Esitatakse ettepanek muuta valla Põhimääruse § 7 aleviku- ja külavanema peatükis 

sõnastust, mis puudutab vanema, eestseisuse ja abivanema valimise korda. Hetkel 

saab aleviku- või külavanema valida kui valitav isik elab nimetatud külas. Sõnastust 



võiks muuta nii, et valitava isiku elukoht oleks registreeritud vaid Rae valla 

täpsusega. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): 17. aprilliks esitatakse valla sekretärile 

ettepanek Valla Põhimäärusesse uue sõnastuse lisamiseks. 

 

8. II üldkoosoleku kokku kutsumine 

Kuna on mitmeid teemasid, mis vajaksid seltsis korrastamist, siis leitakse, et 

käesoleval aastal on vajalik veel kokku kutsuda ka teine üldkoosolek. Täiendamist 

vajab kodukord. Samuti on seltsis liikmeid, kes ei ole maksnud kolm aastat 

liikmemakse ning tuleks seetõttu seltsist välja arvata. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. Teha ettevalmistusi II 

üldkoosoleku kokku kutsumiseks. 

 

9. Eneseturundus 

Väljaspool Rae valda on RVAKSi kuvand positiivne ja eeskujuks teistele. Kuidas 

selts saaks veel rohkem pildile? Kas selts peaks olema esindatud sotsiaalmeedias, 

et ka kohalikud märkaksid? Kes võtaks vedamise enda peale? 

Toimub arutelu. 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. 

 

10. Järgnevad infotundide teemad 

Järgmised infotunnid seltsi liikmetele on planeeritud 25. aprill ja 30. mai. Mai kuu 

infotundi kutsutakse MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsist Veiko Juusu, kes annab ca 

kahetunnise loengu.   

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. 

 

 

 

 

Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku aeg 27.05.2019 kell 17.30. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  


