
             Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                         ÜLDKOGU      
PROTOKOLL      
Lagedi alevik,  Kooli  18b                                                                  27.02.2014
Lagedi Keskusehoones
Algus: 18.00       Lõpp:  20.40
JUHATAJA  Jaan  Urvet
PROTOKOLLIJA  Herve  Pani

OSALESID
RVAKS registreeritud liikmete arv: 51
Osales 26 liiget + 6 volikirjadega (nimekiri eraldi lehel protokolli lisana, 
reg.leht lisas koos kirjalike volikirjadega).

Koosoleku juhatajaks valitud ühel häälel  Jaan Urvet ja protokollijaks  Herve Pani.

PÄEVAKORD :
1.  RVAKSi arengusuundade kinnitamine
2.  2013.a. tegevusaruande kinnitamine
3.  2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4.  2014.a. tegevuskava kinnitamine
5.  2014.a. eelarveprojekti arutelu ja kinnitamine
6.  2014.a. Külarahade jaotuse kinnitamine
7.  RVAKSi kodukorra kinnitamine 

Päevakorra punktide juurde kuuluvad materjalid saadetud laiali liikmetele koos üldkogu kutsega 
ja lisatakse käesolevale protokollile lisadena üldkogul sisseviidud paranduste ja täiendustega.
  PÄEVAKORRAPUNKT NR. 1
ARUTLUS RVAKSi arengusuunad 
Jaan Urvet- Kõigepealt asuks mitte otsustamist vajavate küsimuste juurde ja vaataksime 
ühiselt läbi koos paika pandud RVAKS-i arengusuunad, mida on ühiselt varemalt arutatud. 
Paberil on  kõik 2-3 aasta jooksul kogunenud mõtted ja ideed. Need jagunevad enamalt jaolt 
kaheks arengusuunaks, mis toodud välja tegevuste alagruppidena:

1) koostöö Rae valla  volikogu ja vallavalitsusega
2) RVAKS-i sisemise koostöö tõhustamine

Protsessid põhiosas ilusasti käivitunud.
Kirjad soovitav saata Rae  Vallavalitsuse üldmeilile  meilile : info@rae.ee, kust need jõuavad 
sekretär Helina Lootuse arvutisse, registreeritakse, suunatakse sealt edasi ning neile 
vastatakse.
Eelnõudele ja projektidele hinnangu andmine sõltub vajadusest. Tunnustuste jagamine 
koostöös vallavalitsusega toimib.
Edaspidi tunnustamistamisel tunnustada  ka eriti tublisid ja aktiivseid  külade ning alevike 
aktiivseid elanikke, kelle tegevus on silmatorkav ja märkimisväärne.
Redaktsioonile ettepanek Indrek Varikult: Vältimaks pidevat küla- ja alevikuvanema nimetuse 
kasutamist  kasutada  edaspidi  nimetust „Vanemad“ , seda ka teistes  RVAKS-i dokumentides.
OTSUSTATI
Vältimaks pidevat küla- ja alevikuvanema 
nimetuse kasutamist  kasutada  edaspidi 
nimetust „Vanemad“
Arengusuunad esitatakse avaliku 
dokumendina  kodulehel

mailto:info@rae.ee


Hääletus: Vastu võetud ühel häälel

  PÄEVAKORRAPUNKT NR. 2

ARUTLUS 2013.a. tegevusaruanne
Jaan Urvet- Teeb ettekande 2013.a. tegusaruandest, ettekanne lisatud protokolli lisana /tegevus 
2013.a./   15.04.2013.a. võeti eelmiselt juhatuselt üle dokumendid ja varad.
 63% liikmeskonnast on tasunud 2013.a.  liikmemaksu 5 €.  Külavanemad on valimata veel 
Lehmjal ja Assakul. Loodi informatiivne koduleht, kuhu lisandub odulehele materjale.
Tegevusaruande kohta laekus 1 küsimus: Kai Lasn- läbi on viidud 13 külakoosolekut, kas need 
on organiseeritud seltsi juhatuse poolt või muul kombel?  
Vastus: 13 külalt on laekunud koosoleku läbiviimise kohta aruanded. Kohustus on esitada igal 
külal  aruanded külakoosoleku läbiviimise kohta, mis tuleneb vastuvõetud korrast ja on ka 
külarahade saamise aluseks. Külakoosolekute protokollid võiksid olla ka kodulehele pandud.
OTSUSTATI
Kinnitada 2013.a. tegevusaruanne
Hääletus: vastu võetud ühel häälel

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 3
ARUTLUS 2013.a. majandusaasta aruanne – Sirli Tiik
Sirli Tiik -   Teeb majandusaastaaruandest ja finantsaruandest ettekande,  mis  lisatud 
protokollile / Selgitav aruanne 2013.a./  Bilansis rahad, mis pangakontol. RVAKS-il  on 6 
pangakontot- 5 kontot on Swedbankis (3 kontot on tühjad – vajalikud võimalike projektide 
jaoks, 0- kontode nõue tuleb fondidelt – iga projekti jaoks eraldi pangakonto), 1 
Nordeapangas. Swedbanki ühel kontol on ka liikmemaksud -  laekunud 2013.a. 165€,  teisel 
omavahendid, Nordeapangas kontol 0.37 €.
Kontode arv ei ole piiratud. Eraldi. Varadelt on maha arestatud  amortisatsioon.
Kaia Pilvik – revidendi arvamus - 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
nõuetekohaselt, aluseks on võetud Eesti Vabariigi hea raamatupidamise  tava ja 
raamatupidamistoimkonna juhendid. Arvnäitajad on esitatud eurodes ja raha on kajastatud 
pangakontodel. Raamatupidamise arvestus tagab aktuaalse, olulise ja võrreldava 
informatsiooni RVAKS-i finantsseisundist, majandustulemustest ja rahavoogudest. 
Bilansikirjed on õigesti kajastatud.Tegevuse aluseks on RVAKS-i põhikiri ja sellele 
20.06.2013 tehtud muudatused. Üldkoosoleku otsusega ei ole revidendile esitatud ülesandeid 
erakorralise kontrolli kohta,  samuti ei ole laekunud  kirjalikke järelepärimisi  liikmetelt 
RVAKS-i tegevuse kohta.  Majandusaasta aruande juurde lisatav juhatuse tegevusaruanne on 
põhjalik.  Positiivsena saab ära märkida RVAKS-i juhatuse sisukat tegevust ühenduse 
tuntumaks muutmisel  ja kaalukuse kasvatamisel  Rae vallavalitsuse partnerina, 
organisatsioonisisese  asjaajamise ja dokumentatsiooni korrastamisel.  Ettepanek üldkogule- 
kinnitada 2013.a. majandusaasta aruanne koos tegevusaruandega.
OTSUSTATI
Majandusaasta aruanne koos tegevusaruandega 
kinnitada.
Hääletus: vastu võetud ühel häälel

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 4
ARUTLUS  2014.a. tegevuskava
Jaan Urvet – 2014.a. tegevuskava  esitatud protokolli lisana. Tegevuskava  varasemalt kõigile laiali 
saadetud tutvumiseks, üldkogul täiendatud ja täpsustatud. Plaanis - Infotunnid regulaarselt 11x 
aastas, samuti juhatuse koosolekud,  külavanemate valimised, Põhja- Harju Koostöökoja 



infopäevad, küladepäev, õpisõit Leedu-Poola, Masku valla delegatsiooni vastuvõtt 15-17.august. 
Masku finantseerib oma reisikulud ise. Meie korraldada on majutus ja programm. Kavas peaks 
olema kohtumine valla juhtkonnaga, külaelu liidritega jne.. Kasutada võiks sama formaati, mis 
Soomeski – kohvitamised külades 7 €.
Kavas on korraldada väljasõit, kus võiks läbi arutada sisuliste tegevuste  ja suurürituste formaatide 
üle.  
Politsei esindaja oli juba meil külas. Tahaks kohtuda jõustruktuuride esindajatega, noorsoo- jt. 
erialade spetsialistudega.
Kui Rae vallavalitsusega saame rahastamisleping alla kirjutatud, siis meiepoolne on soov  saada 
oma  arvele   ka projektide omaosaluse summa 3200 €.
Kuna Rae vallas korraldab kultuuriüritusi kultuurikeskus ning juhendajad saavad töötasu vallalt, 
siis on ringide tegevus külades ainult projektipõhine ja regulaarsus tagamata. Peaksime kaardistama 
huvitegevused külades, et see siis koordineeritud infotaotlusena esitada vallavalitsusele.
Kuna tegevuste kavandamisel ja planeerimisel on vastutajaks seltsi juhatus või konkreetsed 
persoonid, siis oleme planeerinud tegevusi ja sündmuseid mõõdukalt, et suudaksime kõik planeeritu 
ka realiseerida. Samas pole loetelu lõplik, et jääks vajadusel ka tegevusi lisada.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 5
ARUTLUS  2014.a. eelarveprojekti arutelu
Jaan  Urvet-  Kindel eelarve summale 32000 €. Suur kokkuhoiuaeg on möödas. Külade ürituste 
summad on määratud elanike arvust külades seisuga 01.01.2014 a. Piirkondlike ühisürituste 
korraldamiseks on planeritud 2000 €, igale piirkonnale 400 €. Juhatuse liikmete  kompensatsiooniks 
on planeeritud 850 €, kuid see summa  vajab korrigeerimist, sest juhatuse esimehele on ette nähtud 
igakuiselt 64 €, teistele juhatuse liikmetele 1x kord  aastas 64 €, mis on kokku 1024 €.
OTSUSTATI
Juhatuse liikmetele kompensatsiooniks 
määrata 1024 €, s.t. 12 x 64 € + 4 x 64 €, 
selleks vähendada koolituskulusid (- 174 €).

Eelarve summale 32000 eurot kinnitada

Hääletus- vastu võetud ühel häälel
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 6

ARUTLUS Külarahade jaotuse kinnitamine
Jaan Urvet- Viimasel juhatuse koosolekul koostati soovituslikult 5  külade piirkonda:

1) Lagedi, Veneküla, Soodevahe, Ülejõe, Kopli, Kadaka, Tuulevälja
2) Peetri, Rae, Järveküla, Uuesalu, Assaku, Lehmja
3) Vaskjala, Pajupea, Karla, Limu, Seli, Veskitaguse, Jüri
4) Vaida, Vaidasoo, Aruvalla, Salu, Urvaste, Suursoo

      5)   Patika, Kautjala, Aaviku, Pildiküla, Kurna, Suuresta
Piirkonnad on soovituslikud. Kui vähemalt 4 küla otsustavad ühiselt ürituse organiseerida, siis on 
see rahastuse taotlemiseks aktsepteeritav. Piirkondlik ürituste summaks on planeeritud 2000 € (400 
€)  piirkonnale. Piirkondadel on õigus otsustada, kas raha taodeldakse ürituse korraldamiseks või 
inventari ostuks.
Pearaha koefitsendi suurendamise juurde pöördume 2015.a. eelarveprojekti kavandamisel.
OTSUSTATI
Toetada piirkondliku ürituse korraldamist 
400 € (4 külavanemat peavad oma 
nõusolekuga kinnitama üritusel osalemist).

Hääletus: vastu võetud ühel häälel



PÄEVAKORRAPUNKT NR. 7
ARUTLUS RVAKSi kodukorra kinnitamine 
Jaan Urvet- Kodukord reguleerib seltsi tööd ja selle vastuvõtmisega tühistame eelmisel aastal vastu 
võetud dokumendid (seotud projektide  omaosaluste taotlustega), mis nüüd on kodukorda sisse 
kirjutatud. Dokument on mahukas ja seetõttu oli saadetud eelnevalt ka kõigile tutvumiseks ning 
ettepanekute tegemiseks. Ettepanekuid ja arvamusi ei avaldatud. Teemat on käsitletud ka 
varasemates infotundides ning vastuargumente sellele esitatud ei ole. Sellest tulenevalt kodukord 
koostatigi. Eesmärgiks sai koondada kõik RVAKSi dokumendid ühte dokumenti. Kodukorra 
esimene osa, mis käsitleb seltsi tegevuse eetilisi põhimõtteid, tuleneb fondide rahastusnõudeist. 
Kodukorras on fikseeritud punktid, mida on vaja kõigil liikmetel teada. Kirjeldatud on asjaajamine, 
sümboolika kasutamine, liikmemaksu tasumise kord, külarahade taotlemise ja väljamaksmise kord, 
projektide omaosaluse taotlemise kord, kodukorra muutmise ja vastuvõtmise kord. 
Aldo Laid- ettepanek- dokument on väga mahukas, abiks oleks sisukord, mis aitab vajalikke lõike 
leida.
Juhatuse töö tõhustamisel on kodukord hädavajalik  töövahend,  abistavaks vahendiks seltsi 
liikmele.
Kell 20.05 – paus 5 minutit. Vaheajal lahkuvad Taivo Laherand ja Aleksander Torjus. 
Krister Parbo, Margus Vain, Aldo Laid ja Priit Põldmäe teevad kirjalikud volikirjad ning lahkuvad 
vaheajal.
OTSUSTATI
Redigeerida kodukorda- töögruppide osa 
täpsemalt lahti kirjutada, tegevuse eetilised 
põhimõtted korrigeerida, kontrollida sõnastust 
ja stiili. Lisada sisukord. Parandatud  ja 
täiendatud kodukord saada liikmeile 
tutvumiseks hiljemalt 14.03.2014.a.
Kinnitada kodukord tingimuslikult.
Hääletus-  poolt 27, vastu 1, erapooletud 2

Järgmine infotund toimub 27.03.2014 kell 18  Peetri aleviku pubis „Veski“

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Jaan  Urvet                                  Herve Pani
     Juhataja             Protokollija
     
   
 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
             nr    2 -  arengusuunad
             nr    3 -  tegevus 2013.a.
             nr    4 -  selgitav aruanne 2013.a.
             nr    5 -  2014.a. Tegevuskava
              nr     6 -  eelarve 2014.a.
              nr     7 -  jaotuskava
              nr     8 -  kodukord
             
             




