
 

RVAKS infotunni protokoll jaanuar 2020 nr. 1-20 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 30.01.2020 kell 18:30 - 20:40 

Koosolekul osales 25 liiget (osalejate leht lisa 1) 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe tervitab kohaletulnuid. Uuele Veskitaguse 

külavanem Kristlin Kõrgesaarele (Kõrgesaar) antakse aplausi saatel külavanema ABC. 

 

Päevakord: 

1. Küladerahad 

2. Õppereis 

3. Ebaseaduslikud ehitised – Lisandra Talving ja Indrek Varik Vallavolikogu 

revisjonikomisjonist ja Priit Põldmäe abivallavanem koordineerib ehituse, 

planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja 

välireklaamiga seonduvat. 

4. Muud teemad 

 

1. Küladerahad 

Sirli tutvustab 2020. aasta küladele ja alevikele arvestatud rahajaotuse tabelit, mis on 

eelnevalt juba kõikide RVAKS liikmete e-posti aadressidele tutvumiseks saadetud. 

Külades/alevikes on arvestatud 1 elaniku kohta 0,70€ ja tõstetud baasraha 300 euroni. 

2020. aastal piirkonna rahasid kantidele üritusteks ei arvestatud. Juhul, kui vajadus 

peaks tekkima, siis tulevikus on võimalik piirkondadele uuesti summad arvestada. 

RVAKSle eraldatav 45000 eurot on jagatud alljärgnevalt: 

külade- alevike ürituste toetusteks 20800€; 

projektide omaosalusteks 5000€; 

küladepäeva korraldamiseks 4500€; 

muudeks tegevusteks 14700€ so raamatupidamine 950€; juhatuse kompensatsioon 

5x200=1000€; interneti kompensatsioon 5376€; majanduskulud 100€; koolitused 

7274€. 

Ühe neljandiku külade rahadest moodustab interneti kompensatsioon - 5376€. RVAKS 

juhatus selgitab, et see kompensatsioon on mõeldud eeskätt neile, kes muu hulgas 

aktiivselt võtavad osa ka infotundidest, kus antakse olulist infot, mida külavanemad oma 

küladele jagavad. Aastas on ca 7 infotundi. Külavanem võib enda asemel infotundi 

saata ka eestseisuse liikme või asendaja.  

Toonitatakse, et aleviku- ja külarahade taotlemise ning väljamaksmise kord on kõigile 

kättesaadav RVAKS kodulehel kodukorras: 

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

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

2. Õppereis 

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


Kai räägib, et RVAKS juhatus on ette valmistamas külavanematele õppereisi 

Läänemaale, Kiideva külla. Kokku on lepitud majutus kuupäevadel 18.-19. aprill 

(laupäev/pühapäev). I päev, laupäev 18. aprill – kohalejõudmise kellaaeg on veel 

lahtine, kas oleme Kiideval ca 10:00 või 11:00. Kohalik külavanem ja endine külavanem 

räägivad Kiideva küla loo ja tegemised. Edasi siirdutakse matkama. Matkatakse Kiideva 

Puise matkarajal. Rada asub Matsalu lahe põhjakaldal, ühendades Kiideva ja Puise 

külasid, kuni Puise Ninani. Selga tuleks panna matkariided. Võib porine olla. Matk 

kestaks ca 1,5 tundi (või sutsu rohkem). Õhtul koolitus ja meelelahutuslik osa. 

II päeval, pühapäeval 19. aprill Matsalu Külastuskeskuses koolitus. 

Väljasõidule registreerimine (on omaosalus) avatakse peale veebruari kuu infotundi. 

Osaleda saab 30 inimest. Hetkel jääb lahtiseks, kas kaaslasi saab kaasa võtta.  

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

   3.Ebaseaduslikud ehitised 

Lisandra Talving annab teada, et Rae Vallavolikogu revisjonikomisjoni tööplaanis on 

kontrollülesanne – Vallavalitsuse tegevuse seaduslikkuse, tulemuslikkuse ja mõjususe 

hindamine vallas asuvate ebaseaduslike ehitistega tegelemisel. 

Koos Indrek Varikuga selgitatakse antud teema käsitlemise vajalikkust. Külavanemad 

esitavad erinevaid küsimusi ja saavad vastuseid nii revisjonikomisjoni liikmetelt kui ka 

abivallavanem Priit Põldmäelt. 

Juhitakse tähelepanu Ehitusseadustikule: 

§ 3. Ehitis 

§ 4. Ehitamine 

§ 8. Ohutuse põhimõte 

§ 11. Ehitisele esitatavad nõuded 

§ 12. Ehitamisele esitatavad nõuded 

§ 19. Omaniku kohustused 

§ 35. Ehitusteatis 

           § 38. Ehitusluba 

Arutletakse mis on ehitis ja mis ei ole ehitis. Räägitakse õigusvastasuse mõistest, 

menetlusvormidest, ehitisteatisest ja ehitusloa menetlusest jne. 

On vaja teha kindlaks, kui palju ebaseaduslikke ehitisi meil on ja kas need on ohutud. 

Vajaduse korral tuleks nõuda ebaseaduslike hoonete lammutamist või seadustada need 

tagantjärele pärast nõuetele vastavuse tagamist. 

Aadressil www.ehr.ee  saab infot ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta (vajalik ID 

kaardiga logimine).  

Priit Põldmäe soovitab kodanike küsimuste tekkimisel pöörduda Vallavalitsuse 

ehitusosakonna poole kus saab pakkuda lahendusi tekkinud olukordade 

lahendamiseks. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse: Võtta teadmiseks. 

 

      4.Muud teemad 

4.1 Liikmemaks 

Raamatupidaja Aet räägib, et liikmemaks tuleb tasuda RVAKSi poolt näidatud 

arveldusarvele hiljemalt jooksva aasta 30. juuniks. Liikmemaks on 5€. Maksmisel 

http://www.ehr.ee/


märkida selgitusse nimi, kelle eest liikmemaks tasutakse ja mis aasta eest. Märgusõna 

„Liikmemaks“. Konto: Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts arve nr 

EE872200221055443200. 

 

4.2  Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi juubel 

Peeter räägib, et 19. jaanuaril toimus Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsil aastapäev. 

Sündmus oli meeleolukas ja osales palju külalisi.  

Peeter jagab külavanematele juubeliks valminud raamatut „100 aastat tuletõrjet Rae 

valla maadel“. 

 

4.3 Info Kogukonnaspetsialistile 

Kogukonnaspetsialist Toomasele tehakse ettepanek hakata nädala sündmusi saatma 

nädala lõpus, reedeti. Külavanemad ütlevad, et nädala alguses saadetud info 

kättesaamisel ja omakorda jagamisel on osa infost juba aegunud.  

 

4.4 Teemad järgmisteks infotundideks 

Aivar küsib kõigilt külavanematelt, et millised teemad võiksid olla järgmistes 

infotundides kajastatud. 

Toimub arutelu. 

Pakutakse välja järgnevad teemad: 

4.4.1. Teedehooldus, tänavavalgustus- kutsuda rääkima teehoiuspetsialist  

4.4.2. ELVESO kooskõlastused 

4.4.3. Koostöö korraldamine 

4.4.4. Arengukava koolitus 

4.4.5. Ekskurssioonid valla piires 

4.4.6. Väljasõiduistungid valla erinevates paikades 

4.4.7. Avalikele üritustele kooskõlastuste ja lubade taotlemine  

4.4.8. Rahade taotlemine erinevate projektidega nt KOP 

 

 

 

Järgmine koosolek toimub 27.02.2020 kell 18:30 Vaskjala Koolimajas. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige  


