
 

RVAKS infotunni protokoll september 2019 nr. 5-19 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 26.09.2019 kell 18.35 - 20:10 

Koosolekul osales 20 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid. Uutele 

külavanematele antakse aplausi saatel Külavanema ABC ja kõigile soovitakse 

teguderohket uut hooaega.  

Lahkunud, endise Järveküla külavanema, Margus Pihlakase (Pihlakas) auks toimub 

mälestusseisak. 

 

Päevakord: 

1. 2019 küladerahad 

2. Liikmemaks 

3. Interneti kompensatsioon 

4. KOP 2019 

5. Info Rae Kultuurikeskuse kogukonnatöö spetsialistilt  

6. Ülevaade Kodukant Harjumaaga 08. juunil toimunud kogemusreisist Soome 

7. Ülevaade 26.- 28. juuli Eesti Külade XIII Maapäevast Põlvamaal 

8. Külavanema minut 

9. Teated 

 

1. 2019 küladerahad 

Küladeraha 2019 tabelist selgub, et üsna paljudel küladel on küladele arvestatud rahad 

välja võtmata. Toonitatakse, et 02. november on viimane väljamaksmise kuupäev. 

Tuletatakse meelde, et aleviku- ja külarahade taotlemise ning väljamaksmise kord on 

kõigile kättesaadav RVAKS kodulehel kodukorras: 

http://www.raekoda.ee/failid/kodukord.pdf  

 
Alevike- ja külade rahast järelejäänud st välja maksmata summade kasutamise otsustab 

RVAKSi juhatus. 

Otsustatakse: Küladerahade soovijad peavad taotluse esitamistega kiirustama. 

 

http://www.raekoda.ee/failid/kodukord.pdf


2. Liikmemaks 

Liikmemaks tasutakse RVAKSi poolt näidatud arveldusarvele hiljemalt jooksva aasta 

30. juuniks. Liikmemaks on 5€. Maksmisel märkida selgitusse nimi, kelle eest 

liikmemaks tasutakse ja mis aasta eest. Märgusõna „Liikmemaks“. Konto: Rae Valla 

Alevike- ja Külavanemate Selts arve nr EE872200221055443200. Kahe järjestikkuse 

aasta liikmemaksu võlgnevuse puhul ja meeldetuletustele mittereageerimisel arvatakse 

liige juhatuse otsusega liikmete hulgast välja. 

Otsustatakse: Liikmemaksud tuleb tasuda õigeaegselt. 

 

3. Interneti kompensatsioon 

Interneti kompensatsioon aastas on 192 eurot (so 16 eurot kuus). Seda saavad taotleda 

arvete alusel kõik aleviku- ja külade vanemad. Interneti kompensatsiooni taotlusi võib 

esitada 2 või kolm korda aastas. 

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

4. KOP 2019 

Alevike- või külade vanemad esitavad RVAKSi juhatusele kirjalikult või e-mailiga 

ülevaate iga aasta 1. septembriks järgmise aasta planeeritavatest projektidest ja 

nendega seotud kuludest, tegevuste ajakava ning info selle kohta, mis ajal on plaanis 

aasta jooksul projektide omaosalustoetust taotleda. Taotluses tuuakse välja ka projekti 

peamised rahastusallikad. RVAKS garanteerib 15% omaosaluse maksmise. Suurema 

omaosaluse protsendi- või summaga projektid kooskõlastatakse RVAKSi juhatusega 

eraldi. Kui esitatakse taotlus tegevuse kohta, mida ei olnud planeeritud, vaatab RVAKSi 

juhatus taotluse läbi rahaliste vahendite olemasolul. 

 Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

5. Info Rae Kultuurikeskuse kogukonnatöö spetsialistilt  

Kogukonnatöö spetsialist Toomas Tilk tutvustab ennast, kuna RVAKS liikmete hulgas 

on palju uusi külavanemaid. Annab ülevaate Rae vallas eesseisvatest sündmustest. On 

valmis ka edaspidi saatma infot külavanematele e-posti. Külavanemad kiidavad 

Toomast info edastamise eest.  

Kogukonnatöö spetsialist selgitab küladesse kino toomise ja näitamise võimalust. Kui  

on huvi ja koht, kus kino näidata, siis saab filme tellida. Filmide tellimiseks on vaja 

ennast Kinobussis kasutajaks registreerida ja konto luua. Kultuurikeskus on valmis 

abistama tehnikaga. Piletihind lastele ja pensionäridele 4 eurot/ täiskasvanutele 5 eurot. 

Kinobuss peab saama 50% piletitulust.  

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

6. Ülevaade Kodukant Harjumaaga 08. juunil toimunud kogemusreisist Soome 

Soomes kogemusreisil käis Kadaka külavanem Marju Lutt. Avatud talusid külastati 

Uusimaa maakonnas. Talude külastamine oli üles ehitatud nn Külarallina, vajalik oli läbi 

käia kuus talu. Meie esindaja jõudis nelja talusse: 

6.1 Kirbuturg- esemete müük 

6.2 Hobutalu- ratsahobuste tutvustus 

6.3 Veskijärve toidukoht- kohalikud toidud, mille tulu läheb järve puhastamiseks 

6.4 Põllumajandustalu- teraviljakasvatus 



Soomes on Avatud talude kontseptsioon oluliselt teistsugune kui Eestis. Jääb kõlama, 

et Eestis on parem ettevalmistus nii organiseerimisel kui külaliste vastuvõtmise osas. 

 

  7. Ülevaade 26.- 28. juuli Eesti Külade XIII Maapäevast Põlvamaal 

Eesti Külade XIII Maapäeval Põlvamaal käis Peetri alevikuvanem Margus Laula.  

Saame teada, et kolme päeva jooksul toimusid arutelud, külastused ning mõttekojad. 

Maapäevast võtsid osa ka rahvusvahelised partnerid. 

XII Maapäeval vastuvõetud Manifesti täiendati XIII Maapäeval. Eestimaa 15 maakonna 

külakogukondade esindajad ja Külaliikumine Kodukant kutsuvad manifestiga Vabariigi 

Valitsust, ministeeriume, koostööpartnereid ja kogukondi üles arvestama erinevate 

seisukohtadega Eesti külaelu ja maaelu arengu kavandamisel ja elluviimisel. 

Manifestiga saab tutvuda Kodukant Harjumaa kodulehel: 

https://kodukant.ee/uudised/eesti-kulade-xiii-maapaeva-manifest/  

 

8. Külavanema minut 

Alevike- ja külavanemad ning alevike ja külade esindajad räägivad suveperioodil oma 

alevikes ja külades juba toimunud ja eesootavatest sündmustest. 

 

9. Teated 

RVAKS juhatuse esimees Aivar annab teada, et 2019. aasta Tänuõhtu toimub 07. 

detsembril Kurna külas asuvas Üksikus Rüütlis. Liikmed on Tänuõhtule oodatud koos 

kaaslasega. Omaosalus iga osaleja kohta on 10 eurot. 

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

 

 

Järgmine külavanemate infotund toimub 31.10.2019 kell 18:30. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige  

https://kodukant.ee/uudised/eesti-kulade-xiii-maapaeva-manifest/

