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OSALESID
RVAKS registreeritud liikmete arv: 56
 Osales 32 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana), volitusi 4: 
( reg.leht lisas koos kirjalike volitustega).
Osales ka Urvaste uus külavanem Kuldar Jaosaar

Koosoleku juhataja  Ardi Mitt  ja protokollijaks valitud ühel häälel   Herve Pani
PÄEVAKORD: 

1. Liikmete välja arvamine
2. 2015 majandusaasta aruande ülevaade (s.h revidendi arvamus) ja kinnitamine
3. Uue juhatuse liikmete valimine
4. Uue revidendi valimine

Päevakorra punktide juurde kuuluvad materjalid saadetud laiali liikmetele koos üldkogu kutsega 
ja lisatakse käesolevale protokollile. Täiendavaid päevakorra ettepanekuid juhatusele ei ole 
laekunud.
  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
ARUTLUS Liikmete välja arvamine
Ardi Mitt – Tänast esimest  päevakorrapunkti alustame natukene kurvemal toonil – meie seast 
on lahkunud endine Seli külavanem, kunagine RVAKS-i juhatuse liige ja  Rae valla volikogu 
liige  Mati Prits. Tema matused toimusid täna. Mälestame teda leinaseisakuga.

RVAKS-i passiivsed liikmed:
Vastavalt RVAKS-i põhikirjale ja kodukorrale - aleviku- ja külavanema vastuvõtmise ühenduse 
liikmeks ja väljaarvamise otsustab juhatus. Üksikisikute, kes ei ole aleviku- või külavanemad, 
ning tunnistavad käesolevat põhikirja, liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab 
üldkogu.  Liikmemaksu võlgnevusel saadab juhatus liikmele meeldetuletuse. Kahe 
järjestikkuse aasta liikmemaksu võlgnevuse puhul ja mittereageerimisel meeldetuletustele 
arvatakse ühenduse liige juhatuse otsusega ühingust välja. RVAKS on kolm aastat nn hoogu 
võtnud oma ridade korrastamisel ja tänaseks on selgunud 9 liiget, kes kuuluvad eelnimetatud 
alusel välja arvamisele.
Tänasel päeval on meil seltsis 56 liiget, seisuga 31.12.2015- 54 liiget. Kolm aastat on 
liikmemaks tasumata 9 liikmel: Mairiika Kirsimägi, Vigo Kumari, Arvo Lill, Lepo 
Lindmäe, Elena Lomp, Rein Luur, Meeli Martanova, Kalle Suurekivi  ja Tarmo Toomet. 
Kõigile saadeti meil, Elena Lomp`i meil tuli tagasi- aadress ei tööta, hetkel tuleb meil 
arvestada, et Elena ei ole teadet kätte saanud ja me jätame ta veel liikmeks. Elena elab Kopli 
külas, kuid on väga hõivatud tööga, püüame temaga ühenduse saada ja siis asi tema suhtes 



otsustada.  Rein Luurilt saabus avaldus väljaarvamiseks.  

OTSUSTATI
Välja arvata RVAKS-i liikmeskonnast välja 8 
liiget ja kustutada seoses surmaga 1 liige – 
Mati Prits. Liikmekond - kokku 47.
Hääletus:  otsus vastu võetud ühel häälel

  PÄEVAKORRAPUNKT NR 2

ARUTLUS 2015 majandusaasta aruande ülevaade (s.h revidendi arvamus) ja 
kinnitamine

Ardi Mitt –  Ettekanne majandusaastaaruandest ja rahaliste vahendite kasutamise kohta,  mis 
on   lisatud käesolevale protokollile / 
Selgitav aruanne 2015.a.lühidalt: 
Rae Vallavalitsus  eraldas vastavalt  sõlmitud mittetululundustegevuse toetamise lepingule- 
31.03.2015- Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsile  34000 eurot, summa on selline juba 
teist aastat järjest. 
Liikmemaksudena laekus 215 eurot. 
Külade ja piirkondlike ürituste toetuseks planeeriti 15000€ millest kasutati ära 14983.59€ 
(piirkondlikud üritused 1600€, külade üritused 12583.59€ ja tänuõhtu 800€). 15000€ 
-14983.59€ = 16.41€.  
XII külade päev toimus Lagedil. Küladepäeva läbiviimiseks oli eraldus ja kasutamine 4000€. 
Info ja kommunikatsioonikuludeks planeeriti 5500€, kasutati 5531.40€ (külavanema internet 
4533.26€, tänuõhtu 865€, tänuõhtu transport Hansabuss 120€, domeeni pikendamine 13.14€), 
seega ülekulu 31.40€. Ülekulu tasuti teiste kuluartiklite jäägi arvelt.
Juhatuse liikmete kulude kompensatsiooniks planeeriti 1050 €, millest kasutati 1020.02€ 
(195.61 € juhatuse liikmete ja 824.41 € juhatuse esimehe kuludekompensatsiooniks). 1050€ - 
1020.02€ = 29.98€ . 
Raamatupidamise kuludeks (Programmi  Excellent Business Solutions Eesti AS hooldusleping 
ja Pärnoja OÜ -teenuse osutamine) oli eraldus ja kasutamine 975 €. 
Koolituskuludeks oli planeeritud 2475€, kasutamine 2475€ -  koolitus seminar Kubjal, mis 
toimub jaanuaris 2016.
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsil  on kasutusel  6 arveldusarvet milledel oli rahalisi 
vahendeid seisuga 31.12.2015 kokku 2832.68 €.
Swedbank omavahendite konto jääk  01.01.2015a seisuga 1627.87€, laekumisi 427€. 
Swedbank omavahendite kontodelt 2015 aastal väljamakseid ei tehtud. Seisuga  31.12.2015a 
saldo 2054.87€.     
5000 eurot  oli sihtotsarbeline projektide omaosaluse finantseerimiseks,  millest kasutati 
4243.09€ , jääk 756.91€ 
        
2015. toimus kuus Rae valla alevike- ja külavanemate seltsi (RVAKS) infotundi, kus anti 
ülevaateid ja arutati seltsi arengut ja liikmete rahulolu tagamist ja saavutamist; vanemate 
õigusi ja kohustusi; vallavalitsuse, volikogu ja valla komisjoni otsustusi. Infotunni formaati 
toodi uus päevakorrapunkt, mille kohaselt on kutsutud esinema külaline naabervaldade 
külaseltsidest või külaliikumisega seotud organisatsioonidest.
Rae valla alevike- ja külavanemate seltsi ja vallavalitsuse koostöö esitati e-riigi akadeemia 
heade koostöönäidete konkursile. Koostöö näide ei jõudnud konkursi žürii poolt esiletõstetute 
hulka, kuid see oli ikkagi tunnustuseks, et RVAKS tegemisi on märgatud ja neid peetakse 
oluliseks. 
I poolaastal on külastanud meie infotundi MTÜ Metsanurme (Saku), Muraste külaseltsi, 
Pärnamäe külaseltsi esindajad ning HEAK MTÜ konsultant. Läbi viidi 5 juhatuse koosolekut, 



kus arutati ja tehti otsustused vallaga sõlmitava MTÜ tegevustoetuse lepingu kohta. Vaadati 
üle ja hinnati vanemate poolt külaürituste ja projektide omaosaluse rahalised taotlused. Järgiti 
ja tuletati vanematele meelde vastavalt Rae valla põhimäärusele ja seltsi kodukorrale 
aruandlusdistsipliini. 
2015. aastal rahastati mittetulundusliku tegevuse toetuse kaudu 35 küla- ja aleviku üritusi ja 
tegevusi. Igal sügisel koondab selts alevikelt ja küladelt ettapanekuid, milliste objektide ja 
tegevustele võiks valla eelarve kulutusi planeerida. Selle aasta ettepanekud arutati koos 
vallavanemaga läbi novembris toimunud infotunnil. Külad ja alevikud võtavad osa Rae valla 
mängudest. RVAKS esindaja kaudu osa võetud Rae valla mittetulundusliku tegevuse 
toetuskomisjoni tööst.

Kaia Pilvik – revidendi arvamus – Olen kontrollinud RVAKS-i 31.12.2015.a.seisuga 
2015.a.kohta  koostatud raamatupidamise  aastaaruannet, mille eest vastutab juhatus. Olen 
väljavõtteliselt kontrollinud mulle esitatud tõendusmaterjale, millel põhinevad 
raamatupidamise aastaaruandes esitatud  näitajad ja  tutvunud juhatuse koosoleku 
protokollidega. Olen seisukohal, et raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud ja juhatuse 
poolt kinnitatud ( vajalik vähemalt ühe juhatuse liikme kinnitus) raamatupidamise aastaruanne 
kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt seltsi majandustulemit ja finantsseisundit seisuga 
31.12.2015.a
Ettepanek üldkogule-  RVAKS-i 2015.a. Tegevus heaks kiita  ja majandusaasta aruanne koos 
tegevusaruandega kinnitada.

OTSUSTATI 
kinnitada 2015.a. majandusaasta aruanne 
koos tegevusaruandega 

Hääletus: otsus vastu võetud ühel häälel

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
ARUTLUS                Uue juhatuse liikmete valimine
Ardi Mitt – RVAKS-i põhikirjast tulenevalt juhib üldkogu vaheajal, s.t. üldkogust üldkoguni, 
seltsi tegevust 5-7 liikmeline juhatus. Praegu on juhatuses 5 liiget. Juhatus valitakse ühenduse 
liikmete hulgast ja volituse kestusega 3 aastat. 
Reeglistik: kanditaate juhatusse võib esitada iga ühenduse liige. Kandidaat annab oma 
nõusoleku või taandab ennast valimisest. Valimised on salajased. Valimiskomisjon - 2 liiget, 
kes loevad üle kandidaatide hääled.  Kordusvalimine -  kandidaatide ühesuguse häältearvu 
korral.
Ettepanekut juhatuse suurendamiseks ei tehtud – juhatus jätkuvalt  5-liikmeline.
Kandidaatide esitamine, nimekiri suletakse 14 kandidaadiga, nõusoleku andmine/taandamine:

1. Sirli Tiik                  -   nõusolek
2. Ardi Mitt                 -   taandus
3. Kai Lasn                  -    nõusolek
4. Aivar Aasamäe        -    nõusolek
5. Marju Lutt               -    nõusolek
6. Margus Vain            -    nõusolek 
7. Ivar Liivamägi         -    nõusolek
8. Priit Põldmäe           -    taandus
9. Margus Laula           -    nõusolek    
10. Krister Parbo            -    taandus
11. Veiko Parts               -    nõusolek
12. Jaanus Tõnisson       -    taandus



13. Aldo Laid                 -    taandus
14. Toomas Metsaots      -    nõusolek    

Juhatus valitakse 9 kandidaadi seast, valimiskomisjon 2-liikmeline- Kaia Pilvik, Aet Vilgats.
Valimine salajane, valimissedeleid 35 ja hääled jagunesid:
            1.  Sirli Tiik                -33
 2.  Kai  Lasn               -20
 3.  Marju Lutt             -12
 4.  Aivar Aasamäe       -23
 5.  Margus Vain           -15
 6.  Ivar Liivamägi        -14
 7.  Margus Laula         -18
 8.  Veiko Parts             -21
 9.  Toomas Metsaots    -18
Juhatusse osutusid valituks: 1. Sirli Tiik, 2. Aivar Aasamäe, 3. Kai Lasn. 4.Veiko Parts.
Kordusvalimine toimus 5. liikme osas, s.t. Margus Laula ja Toomas Metsaots vahel.
Valituks osutus Toomas Metsaots.
Valitud juhatus on 5-liikmeline koosseisus: 
                                Sirli Tiik, Kai Lasn, Aivar Aasamäe, Veiko Parts, Toomas Metsaots

PÄEVAKORRAPUNKT NR4
ARUTLUS                 Uue revidendi valimine
Ardi Mitt-  Meil tuleb järgmiseks 3 aastaks valida ka revident, sest senise revidendi volitused on 
lõppenud.  Ettepanek – esitan revidendikandidaadiks   Kaia Pilviku.
Teisi ettepanekuid kandidaadi suhtes ei tehtud.
OTSUSTATI
Valida revidendiks  Kaia Pilvik,
volituste kestus 3 aastat

   Hääletus: otsus vastu võetud ühel häälel

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Ardi Mitt                                  Herve Pani
     Juhataja Protokollija
      

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
             nr    2 -  selgitav aruanne 2015.a.
             nr    3 – majandusaasta aruanne
             


