
 

RVAKS infotunni protokoll mai 2019 nr. 4-19 

Toimumise koht: Rae koolimaja, Ussiaugu tee 

Toimumise aeg: 30.05.2019 kell 18.30-21:00 

Koosolekul osales 23 liiget (osalejate leht lisa 1), külalisena Rivo Salong 

Häirekeskuse koostöö ja planeerimise talituse ekspert. 

RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe juhatab koosoleku sisse. Annab teada, et 

juhatuse koosolek toimus 30. mail, protokoll on kättesaadav ja leitav RVAKS 

kodulehel. Küsib, kas kõikide seltsi liikmete e-posti aadressid on töökorras. Jagab 

rõõmusõnumit, et läbi aegade on meie valla seltsid saanud KOP-st suurima toetuse, 

mis on 24 tuhat eurot ehk 15 % kogu taotlusvooru summast. Soovib edu projektide 

ellu viimisel. Eraldi tuuakse esile Anu projekti Pildikülasse laste mänguväljaku 

rajamiseks ja Keiut, kes esitas projekti RVAKS liikmete väljasõidu rahastamiseks. 

Päevakord: 

1. Seltsi liikmemaksud  

2. Küsitlus „Mida külavanem tahab?“ tulemused 

3. Koolitus “Toimetulek kriisiolukordades” 

4. Teated 

 

1. Seltsi liikmemaksud 

Imre jagab kohalolijatele „Liikmemaks seisuga 28.05.2019“ tabelid (lisa 2). 

Selgitatakse, kui paljudel seltsi liikmetel on seltsi ees võlgnevusi. Tabelis rohelisega 

on märgitud need, kes peavad 1 kuu jooksul 2019 liikmemaksu tasuma. Kollasega on 

märgitud need, kellel on veel 2018 aasta liikmemaks maksmata. Punasega märgitud 

on mitte reageerimisega avaldanud soovi RVAKS-st välja astuda. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võlgnevused likvideerida juuni kuu jooksul. 

 

2. Küsitlus „Mida külavanem tahab?“ 

Keiu annab lühikese ülevaate küsitluse tulemustest. Lisab, et uus juhatus saab 

selgemalt tegutseda, kui on teada, mida liikmed soovivad. Tagasiside vastused on 

saatnud 14 liiget. Tublid saavad ära märgitud kommiringiga. 

„Millega külavanem tegeleb?“ – üks liige on sellele küsimusele kenasti vastanud – 

Külavanem mõtleb suurelt ja aitab, kes abi vajavad. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Küsitlus saadetakse liikmetele veelkord laiali 

sõnumiga, et oodatakse ka kõikide teiste tagasisidet. 

  

3. Koolitus „Toimetulek kriisiolukordades“ 



Koolituse viib läbi Rivo Salong, kes on Häirekeskuse koostöö ja planeerimise talituse 

ekspert. Võetakse aluseks Riigikantselei rakkerühma ja Siseministeeriumi koostöös 

valminud käitumisjuhised kriisiolukordadeks, keskendutakse ekstreemsetele 

ilmastikuoludele ja elutähtsatele teenustele. Üldistatuna räägitakse sellest, mis 

veebilehel www.kriis.ee on üles pandud, esitades seda Rae valla võtmes.  

Räägitakse sellest, et elanikkonnakaitse eesmärk on kaitsta inimesi hädaolukordade 

ja riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardavate ohtude korral.  

Arutletakse, kas ollakse teadlikud võimalikest tõsistest hädaolukordadest just enda 

elukohas. Soovitatakse mõelda, mitte kas kriis tekib vaid millal, kus ja milline kriis 

tekib. Kas inimene ja tema pere tuleks iseseisvalt toime 7 päeva? Kui tõenäoliseks 

peetakse hädaolukorra tekkimist. Antakse ülevaade, millised võiksid peredel olla 

kodused varud ja abivahendid.  

Olulised infonumbrid

Reaalse ohu korral tervisele, elule, varale 

ja keskkonnale helista hädaabinumbrile 112

Päästeala infotelefon 1524

Perearsti nõuandla 1220

Elektrilevi rikketelefon 1343

Keskkonnainfo telefon 1313

Merevalvekeskus 6191224

Mürgistusteabiliin 16662

Maanteeinfo 1510  
 

4. Teated 

RVAKS juhatuse esimees Aivar kutsub üles kõiki osalema 18. augustil 2019 toimuval 

küladepäeval. Küladepäev korraldatakse Limu külaplatsil, algusaeg kell 17:00. 

 

 

 

Järgmine külavanemate infotund toimub lepitakse kokku jooksvalt 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  

http://www.kriis.ee/

