
RVAKS juhatuse koosoleku protokoll 3/16

Toimumise koht: Aruküla tee 9

Toimumise aeg: 16.06.2016

Koosolekul osalesid: Sirli Tiik (RVAKS juhatuse esimees, Salu küla), Aivar Aasamäe
(Kurna küla), Toomas Metsaots (Uuesalu küla), Veiko Parts (Aaviku küla) ja Kai Lasn
(Lagedi alevik)

Kutsutud:  Margus  Pihlakas  (Järveküla  külavanem),  Kalle  Suurekivi  (Assaku
alevikuvanem)

Koosolekul ei osalenud kutsutud Arvo Lill (Lehmja külavanem)

Päevakord:

1. Külaliikumine Rae valla põhjapiirkonnas
2. Uue liikme vastuvõtmine, avaldus Margus Raud
3. Liikme väljaarvamine, avaldus Elena Lomp
4. Omaosaluse kinnitamine:

4.1 Suursoo külaselts- „Küla varade turvaline transportimine ja hoiustamine“
4.2 Meie Kurna- „Mõisahooned kaardile“
4.3 Meie Kurna- „Telgi alla varju“
4.4 Vaidasoo külaselts- „Külaturu promenaad Vaidas“
4.5 Vaidasoo külaselts- „Vaidasoo külaseltsi inventar“

5. Liikmete ettepanekud juhatusele:
5.1  Herve  -  vaadata  üle  dokumendid  nt  Kodukord.  Üleskutse  -  e-posti
kaasajastamine;
5.2 Ardi - valla partnerlus. Sooviks rohkem RVAKS liikmete kaasarääkimise
võimalust volikokku esitatud eelnõudele. Ka valla Arengukava puhul;
5.3 Jaanus - ettepanek MTÜ-sse tegevjuhi palkamine. Tegevjuhi ülesanneteks
oleks vastutus ja projektide kirjutamine. Tõsta liikmemaksu;
5.4 Ardi - Rae Koolimaja - potentsiaalne võimalus külaliikumisele;
Indrek - Volikogu komisjonides võiksid olla RVAKS-st esindajad;
5.5  Toomas  -  Igakuised  infotunnid  võiksid  olla  nn  külakorda  st  väljaspool
Aruküla tee 9-t.

     6. Muud küsimused

1. Külaliikumine Rae valla põhjapiirkonnas
Kohale tulnud, kutsutud Rae valla põhjapiirkonna külavanemad annavad ülevaate
oma külades toimuvast. RVAKS juhatus juhib külavanemate tähelepanu vähesele
aktiivsusele  oma  külades.  Ärgitatakse  suuremale  koostööle  oma  kogukonnas.
Tutvustatakse  erinevaid  koostöövõimalusi.  Eraldi  kutsutakse  osalema  igakuises



RVAKS  infotunnis,  kus  külavanemad  saavad  kõige  operatiivsemat  infot  vallas
toimuvast.
Toimub arutelu.
Otsustatakse: Kutsuda kokku Assaku aleviku ja Lehmja küla üldkoosolekud, et 
valida uued vanemad. Tegeleb Aivar Aasamäe koos Arvo Lille ja Kalle Suurekiviga.

2. Uue liikme vastuvõtmine, avaldus Margus Raud
Uueks  Veskitaguse  külavanemaks  valitud  Margus  Raud  on  esitanud  avalduse
saada RVAKS liikmeks.
Toimub arutelu.
Otsustatakse:  (kõik  poolt  häältega): Arvata  Margus  Raud  seisuga  16.06.2016
RVAKS liikmeks.

3. Liikme väljaarvamine, avaldus Elena Lomp
Endine Kopli külavanem Elena Lomp on esitanud avalduse tema välja arvamiseks
RVAKS liikmete hulgast.
Toimub arutelu.
Otsustatakse: (kõik poolt häältega): Arvata Elena Lomp seisuga 16.06.2016 RVAKS
liikmete hulgast välja.

4. Omaosaluse kinnitamine:
4.1 Suursoo külaselts- „Küla varade turvaline transportimine ja hoiustamine“ 265 €
4.2 Meie Kurna- „Mõisahooned kaardile“ 43,10 €
4.3 Meie Kurna- „Telgi alla varju“ 196,20 €
4.4 Vaidasoo külaselts- „Külaturu promenaad Vaidas“ 230 €
4.5 Vaidasoo külaselts- „Vaidasoo külaseltsi inventar“ 200 €

Punktis 4.5 Vaidasoo külaselts taotles projektis „Vaidasoo külaseltsi inventar“ 200 €.
Kuna  projektiga  ei  saanud  soovitud  toetust  arvutile  ja  printerile,  siis  kujuneb
omaosaluse summaks 200 € asemel 135 €.
Toimub arutelu.
Otsustatakse: (kõik poolt häältega): Kinnitada nimetatud projektide omaosaluseks
kokku 869,30 €. 

5. Liikmete ettepanekud juhatusele:
5.1  Herve  -  vaadata  üle  dokumendid  nt  Kodukord.  Üleskutse  -  e-posti
kaasajastamine;
5.2  Ardi  -  valla  partnerlus.  Sooviks  rohkem  RVAKS  liikmete  kaasarääkimise
võimalust volikokku esitatud eelnõudele. Ka valla Arengukava puhul;
5.3 Jaanus - ettepanek MTÜ-sse tegevjuhi palkamine. Tegevjuhi ülesanneteks oleks
vastutus ja projektide kirjutamine. Tõsta liikmemaksu;
5.4 Ardi - Rae Koolimaja - potentsiaalne võimalus külaliikumisele;
5.5 Indrek - Volikogu komisjonides võiksid olla RVAKS-st esindajad;



5.6 Toomas - Igakuised infotunnid võiksid olla nn külakorda st väljaspool Aruküla tee
9-t.
Toimub arutelu.
Otsustatakse:

5.1  RVAKS kodukorra ülevaatamine augustiks, augusti infotunnis tutvustamine.
5.2  Arengukava/eelarve külade/alevike ettepanekute esitamine 15.08.2016 –ks. 
5.3  Ei poolda tegevjuhi palkamist.
5.4  Rae Koolimaja on suurem võimalus Vaskjala külale.
5.5  Kõikides volikogu komisjonides on RVAKS liikmeid.
5.6  Võimalusel korraldatakse infotunde ka väljaspool Aruküla tee 9-t.

6. Muud küsimused
6.1  Teema: Elanike arvud alevikes ja külades 
Alevike-  ja  külade  vanemad  soovivad  olla  kursis  elanike  arvu  muutustega.
Oodatakse valla elanike arve.
Otsustatakse: Kai Lasn edastab.

6.2  Teema: Liikmemaksud ja internet
Tuletada RVAKS liikmetele meelde liikmemaksu tasumise kohustust ja tähtaega.
Samuti  üle  rääkida,  et  alevike-  ja  külavanematel  on võimalus esitada interneti
kompensatsiooni saamiseks arveid.
Otsustatakse: Sirli Tiik saadab meeldetuletuse.

6.3  Teema: Juhatuse liikmete rahastamine
RVAKS-le eraldatud eelarves on summa juhatuse liikmete rahastamiseks.
Summa 1024 eurot

Toimub arutelu.
Otsustatakse:  (kõik  poolt  häältega):  Kompenseerida  juhatuse  telefoni  –  ja
sõidukulud  seoses  juhatuse  tööülesannete  täitmisega  Rae  valla  piirkonnas
alljärgnevalt:  Juhatuse  esimehele  96 €  kvartalis  ja  juhatuse  liikmetele  40 €
kvartalis kuludokumentide alusel.

Koosolekut juhatas
Sirli Tiik Koosolekut protokollis
RVAKS juhatuse esimees Kai Lasn

RVAKS juhatuse liige


