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PÄEVAKORD : 

1.  Kolmanda sektori toetused vallas 

2.  2017 majandusaasta aruande ülevaade 

3.  Revidendi arvamus 

4.  Majandusaasta aruande kinnitamine 

5.  Kohapeal algatatud küsimused 

 

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 Kolmanda sektori toetused vallas 

Agu Laius- Rae vallavolikogu võttis aasta (2018) alguses vastu otsuse, et kolmanda sektori 

toetused on üks kontrollitav küsimus revisjonikomisjoni poolt ja mina sain seal määratud siis selle 

kontrolli läbiviimise juhtivkontrollijaks. Teadupärast peab vallas olema kaks kontrollijat iga asja 

juures. Teine kontrollija on revisjonikomisjoni esimees. Meelis Lepikult pidi kah täna siia tulema 

aga ei ole ilmunud. Aga teeme selle vestluse ära. Te olete küsimustiku kätte saanud, teadupärast 

on vallas olemas ürituste toetamise määrus, on olemas investeeringute toetamise määrus ja siis on 

otsustatud, eraldi süsteemina siis RVAKSI kaudu antavad toetused alevikele, küladele ja selle 

liigenduse seal seespool olete ise ära teinud oma baasraha, pearaha antavad toetused ja 

omafinantseeringu toetused ja siis muud asjad, mis on RVAKSI kaudu lahendatud. Põhimõtteliselt 

mis oleks. Ma olen ise need asjad nüüd üsna põhjalikult juba mõnda aega analüüsinud neid 

määrusi, ka mõningad kohtumised pidanud, olen kätte saanud 2017 aasta kohta käib ka see 

kontrollimine nii nagu ette nähtud valla põhimäärusega võiks ka selle aasta kaasa võtta, aga noh 

sel teemal ei ole sellest aasast väga palju seal võtta. Olen näinud ka kõiki antud toetusi ja neid 

koondeid, kellele mis asjus, nii et mul on üsna pilt ees. Mida tahan nüüd kõigi toetuse saajate 

poolega arutada ja noh külade kaudu on hästi palju toetusi läinud, et kas nüüd näete mingeid 

probleeme nende toetuse määruste juures või selle juures kuuidas ta RVAKSI kaudu jagamine või 

toetuste andmine käib. Ega ma rohkem ei tahagi. Ahah niipalju et mõned, ega sealt ürituste 

meetmest või määruse abil ei ole toetusi väga palju külade poolt küsitud. Mõned üksikud külad 

juhtuvad aasta jooksul sealt taotlema ilmselt ja on saanud ka mõned üksikud. Suurem osa ressurssi 

läheb kõikvõimalike sportimiste taotluste ja projektide peale. Investeeringutoetustega on 

samamoodi et kontrollinud olen seitsmeteistkümnendal aastal taotles ja sai ainult üks korteriühistu 

ja rohkem küsijaid ega saajaid ei olnudki. Varasematel aastatel on ikka olnud ka  kolm, no umbes 

kolm jah sellist investeeringutoetuse taotlejaid ka väljaspool korteriühistuid. Et kui te olete 

küsimused läbi vaadanud ja kui nüüd on kellelgi selliseid kohe välja öelda mõtteid, et mis suunas 

võiks mõelda edasi, siis ma meelsasti kuulaksin, või teeks sellise arutelu. Kas selle teise või 

kolmanda toetuste andmise mehhanismi osas on mingisuguseid ettepanekuid, mõtteid, 



pretensioone, etteheiteid jne. Palun, kes soovib. See ei pea ainult kriitika olema, see võib ka selle 

kohta olla kui midagi tõesti hästi toimib, et olete rahul ja nõus siis , siis ka seda välja öelda, sest 

selle peale ilmselt vallavalitsus saab ülesande neid asju läbi ja üle vaadata ja juhul kui on kriitikat 

siis tuleb ümber vaadata mõnigi raha andmise  mehhanism.  

 

Ardi Mitt: Ma mäletan, et omal ajal jäi väga segaseks et kas kui me oleme seda omaosalust 

taotlenud RVAKSI kaudu see 5000 eurot, mis vallast RVAKSILE antakse kas  küla või 

alevikuselts on üldse õigustatud valla potist veel küsima? Ja jäi nagu segane tunne. Võib-olla küla 

ja alevikuvanemad nagu natuke pelgasid siis ka sealt võtta. See tundus, et äkki on nagu liiga. Aga 

praegu on ju väga selge sõnum, et jah võib küsida. Võib-olla on täna teadmatus, aga et ta oleks 

selgem, et RVAKSI kaudu omaosalust või KOP-ist eksju või siis 80% summast vallast. Mina 

vaatasin need tingimused läbi. Minu arust jumala okei. 

 

Agu Laius: Ja ainuke mis on see, et kui on küsitud valla sellest ürituste määrusest, siis sellest 

omafinnist enam juurde ei saa. Kahte vallaraha ühte kohta kokku ei saa. 

 

Ardi Mitt: mul isiklikult on natukene see hirm, et kui seda nüüd ei kasutada. Ma ei ea palju 

broneeritakse eelarvest sinna. Et kui vaadatakse, et seda ei kasutata, et see nüüd ära ei kao. Ma 

olen kah seal hindamiskomisjonis sees, ja olgem ausad, viimased viis aastat taotlusi ei ole eriti. 

Asi on ikka väga kurb. Miks see nii on ma ei tea.  

 

Hääl rahva seast: Kokkulepe oli minu meelest. 

 

Ardi Mitt: kas see on ikka kõigile üheselt arusaadav. Et kui on kokkulepe 

 

Agu Laius: Vot seegi probleem et kui on kokkulepe ja mingi arusaamine sellest valla ürituste 

toetamise määrusest siit ei taotle siis tuleb võib-olla midagi läbi vaadata et tuleb mingi ressurss 

võib-olla nihutada hoopis siiapoole ja kõige sellega tegeleda siis läbi RVAKSI hoopis ja siis saab 

selgelt määratleda ka kelle ürituste toetamise määruse selge selle sihtrühma, et kellele sealt 

antakse neid toetusi. See on teema jah. 

 

Jaanus Soodevahelt: minul jäi see kodutöö küll tegemata, et siiamaani oli arusaam küll jah et 

ainult läbi RVAKSi, aga kui nüüd mingi hea idee tuleb, et kui palju ma peaksin nagu ette seda 

ütlema et mul see toimub, et toetust saada. 

 

Agu Laius: neli korda aastas. Viisteist kuupäeval, iga kvartali teisel kuul on see taotluste 

esitamise tähtaeg 

 

 

Keiu Suursoost: Ma Ardi jutule lisaks juurde et , et sa ütled et sa oled komisjonis ja ütled et miks 

külad otse vallalt ei küsi onju, siis meie väikse küla puhul on väga lihtne. Meil on alla kahesaja 

euro aastas seda pea ja külainimese raha ja mul ei ole sealt valla eelarvest midagi küsida sest mul 

ei ole kahtekümmend protsenti panna. Me kasutame ainult KOP-e ja me ei teeks ühtegi seda KOPI 

projekti kui me RVAKSIST ei saaks omaosalust, meil ei oleks seda raha litsalt. Liikmemaksudena 

see mis ma nagu saan, sellega ma ei tee mingeid projekte. Meil on nagu väga lihtne põhjus.  

 

Koosoleku osalejad: see on enamusel nii tegelikult 

 

Keiu Suursoost: Me küsime aastas korra tegelikult sealt regulaarselt raha. Vahest oleme küsinud 

kaks, aga me küsime tavaliselt vallast mingi 200-300 eurot tegelikult lisa juurde, et teha suursoos 

tavaliselt oma seda jaanipäeva ja spordipäeva ja siukest asja. Kuna seal on igasugused laste 

üritused siis me küsime tavaliselt karikate ja siukeste asjade jaoks vallast raha. Ja siis me oleme 



nagu saanud. Ja nüüd talvel ka kuna meil üks KOP-i projekt läbi ei läinud, siis me küsisime 

talvespordipäevaks kah mõnisada eurot. 

Et see omaosalus ei pea ka kindlasti null olema, et kuskil on see optimaalne piir, et inimesed ei 

käiks mõttetult küsimas nagu lihtsalt neid asju sealt. Praegu ma saan aru et kogukondadel on üks 

raha maksmise süsteem. Ühtedel alustel ja see summade ja proportsioonide vahe on nagu väga 

mitmekordne. Ma saan aru, et suuremal kogukonnal on ka suuremad kulud, aga kui arvutada, siis 

väiksema kogukonna puhul on ürituse korraldamine ühe kogukonna liikme kohta kallim. See 

tähendab, et väikses kogukonnas üritust korraldada on suhteliselt kallim võrreldes suurema 

kogukonnaga. Seda asja peaks kuidagi balansseerima.  

 

Agu Laius: see asi on jällegi Teie st RVAKSI sisemine asi korraldada. Nagu teada on küladel 

olemas baasrahad ja pearahad. Võib-olla väikeste kogukondade probleemi lahendamiseks tuleks 

baasraha määra tõsta ja pearaha määra langetada. Aga see otsustus on valla poolt antud ära 

RVAKS-ile ja siin valla revisjonikomisjonil õigust sekkuda ei ole. See on puhtalt RVAKSI 

kollegiaalne otsus. See mis Ardi siin tõstatas, et 80/20 pealt viia 90/10 peale, see asi tasuks ürituste 

meetmes esile tõsta. 

 

Ivar Peetrist: Tegelikult peaks natuke analüüsima, et ei juhtuks seda, et komisjon ujutatakse 

taotlustega üle ja võib-olla hakatakse siis niimoodi esitama hästi palju. Võib-olla peaks vaatama 

eesmärki, et mis on see probleem, mida me üritame lahendada. 

 

Agu Laius: jumala õige. Et kui määrust lugeda, siis on seal väga suur hulk valdkondi. Mõned on 

nimetamata. Sellest ma ei saa päris täpselt aru, miks nad nimetamata on, aga üldiselt on nimekiri 

hästi pikk. Ega sealt eriti midagi siiski välja ei jää. 

 

Ivar Peetrist: Tahaks, et ei oleks nii, et näeme ürituse planeerimisel suure vaeva ära ja siis selgub, 

et rahastust ei saa. 

 

Agu Laius: mingil hetkel võib selline asi tõepoolest juhtuda, et kui asi proportsioonist väga palju 

välja läheb, et kui tuleb väga palju taotlusi ja väga palju projekte, aga eks see teadmine peab siis 

jõudma valla volikogusse. Volikogu siis otsustab iga aasta eelarvega kui palju seal ressurssi on ja 

volikogu siis otsustab. Hetkel muidugi ei paista seda, et sinna meetmesse peaks raha juurde 

andma. Näiteks investeeringute puhul on kasutamist leidnud väga väike summa ja seetõttu ei ole 

ka näha, et sinna peaks raha juurde andma. Investeeringute real on juba aastaid raha alles jäänud. 

Kuigi summa mida sinna eraldatud on on küllaltki väike. Ainult 15000 eurot. Et ei teagi, kas selle 

investeeringute asjaga on see asi, et on kogukondadel mingi omavaheline kokkulepe, et sinnapoole 

ei vaata? 

 

Keiu Suursoost: see asi on puhtalt raha taga. Meil on ka investeeringu objekte vaja, aga kui need 

on kah 5000 eurot, siis seda enda 1000 eurot on nagu väga raske leida. 

 

Hääled koosolekult: kui investeeringutest rääkida, siis omaosaluse leidmine ongi kõige suurem 

mure.  

 

Keiu Suursoost: sama asi on ka näiteks LEADERi teemadega, et sul võib olla suur soov, aga sa ei 

suuda seda teha lihtsalt. LEADERI puhul pead sa veel kõik rahad ette ära taguma ja alles pärast 

saad toetuse. 

 

Agu Laius: aga nagu ma aru saan, siis selle RVAKSI kaudu rahade jaotatava toetuse osas olete 

nõus samamoodi edasi minema. 

Ardi Mitt: hetkel on ju nii, et kui on valla väline projekt, siis on võimalik vallalt raha 

omaosaluseks küsida. Aga kui on valla osalusel oma projekt siis vallalt enam omaosaluse toetust 



küsida ei saa. Võib-olla peaks olema paindlikum ja tegema nii et vallalt saab omaosalust taotleda 

ka RVAKSI projektide puhul.  

 

Agu Laius: ma arvan et see ei oleks õige. Siis oleks vallal ühest taskust teise pistmine. Liiga suur 

bürokraatia oleks. Kui selline otsus vastu võtta, siis peaks selle kuidagi teisiti lahendama.  

Kas kellelgi on veel mingeid küsimusi? 

 

Ivar Peetrist: ma mõtlen selle peale, et peale külaseltside on meil ka teisi MTÜ-sid. Et kui kursis 

nemad valla toetuse võimalustega on? Et kui nende osas seda toetuste saamise teemat reklaamida, 

siis võib-olla muudaks see asja põnevamaks? 

 

Agu Laius: erinevad jooksukorraldajad on väga hästi teavitatud, et vallast on võimalik raha saada 

ja nad sealt seda raha ka väga hästi saavad. Kogu info on muidugi ka valla kodulehelt leitav. 

 

Margus Peetrist: Peetri puhul võin öelda nii palju, et info on leitav ja kui vaja siis on vallalt ka 

tuge saadud. Mina olen aastate jooksul üle kümne projekti kirjutanud ja võin öelda, et kõik toimib. 

Valla poolt on info selge ja lihtsasti leitav. 

 

Agu Laius: tundub siis et väga suurt kriitikat ei ole. Küsimustikud on kõigil käes. Minu kontaktid 

on kah leitavad. E-maili aadress on Agu. Laius@rae.ee. Kui kellelgi on neil teemadel vaja midagi 

arutada, siis palun minuga otse kontakti võtta. Kui ma selle paki kõik kokku saan, siis ma kindlasti 

RVAKSIGA seda ka jagan. Ma enne ei tohi väga jagada, kui see on volikogu päevakorda pandud.  

Tahan veel seda öelda, et siin üsna paljud on olnud edukad KOP-i projektide kirjutajad. KOP saab 

ka sellel aastal kohe-kohe avatud ja taotlemise tähtaeg on eelmiste aastatega võrreldes üks kuu 

edasi. Et teiseks maiks tuleb esitada ja Rahandusministeerium peaks kohe kohe välja hõikama 

selle avamise. Väga palju muutusi ei ole. KOP-i projektidega tegeleb igas maakonnas erinev 

organisatsioon. Harju maakonnas tegeleb sellega Harju Omavalitsuste Liit. Summad jäävad sellel 

aastal samaks. 

. 

OTSUSTATI   

Võtta teadmiseks   

   

 

                                                                             PÄEVAKORRAPUNKT NR. 2   

ARUTLUS 2017 majandusaasta aruande ülevaade 

Sirli Tiik - Teeb ettekande  tegevusaruandest ja annab ülevaate 2017 majandusaasta aruandest 

ning selgitav aruanne rahade kasutamise kohta. 

Liikmetel küsimusi ei ole. 

OTSUSTATI   

Võtta teadmiseks   

   

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR. 3   

ARUTLUS Revidendi arvamus 

Kaia Pilvik- kriitikaks niipalju, et ma juhiksin külavanemate tähelepanu meie kodukorra punktile 

11-4. Iga Rae valla küla ja alevik, kus on valitud vastavalt Rae valla põhimäärusele külavanem 

ning on täitnud üldkoosoleku läbiviimise kohustuse ning on esitanud hiljemalt alanud aasta 31. 

jaanuariks eelmise aasta tegevusaruande ning jooksva aasta tegevuskava, koos eelmise aasta 

mailto:Laius@rae.ee


kulude ja tulude aruandega ning jooksva aasta eelarve projektiga (RVAKSI kehtestatud vorm Lisa 

1) on õigus taotleda RVAKSI eelarvest planeeritud alevike ja külaürituste raha. Ma täpselt ei tea, 

kui palju on neid külasid kes on esitanud selle aruande ja kõik need taotlused tänaseks kuupäevaks 

eelmise aasta kohta.  

 

Sirli Tiik: jooksva aasta kohta ma võin sulle öelda, et on 7 küla 

 

Kaia Pilvik: see tähendab siis et neil seitsmel külal on õigus taotleda sellel aastal rahastust. 

Ülejäänutel nagu ei peaks seda olema. Ma lihtsalt juhin teie tähelepanu sellele. Et võtke vahest 

meie kodukord ette.  

Kooskõlas ühenduse põhikirjaga on RVAKSI kodulehele laetud seitsme infotunni protokollid ja 

neli juhatuse koosoleku protokolli. See on täpselt nii nagu põhikiri ette näeb. Rvaksi liikmeks 

registreerinuid on 50. Keskmiselt oli RVAKSI infotunnis osalejaid 18 liiget. Seltsi põhikiri punkt 

13-3 ütleb, et ühenduse liige on kohustatud maksma liikmemaksu vastavalt üldkogu poolt 

kehtestatud korrale ja määrale. Liikmemaksude laekumine oli 2017 aastal 190 eurot. 2016 aastal 

oli 230 eurot. Liikmemaksude tasumise meeldetuletus tehti infotunnis 28 septembril 2017 ja kõik 

said meilile ka vastava tabeli laekumise kohta. Vaatamata sellele olid mõnedel ikka veel 

liikmemaksud tasumata. Üksikutele, kes ei olnud 3 aastat liikmemaksu tasunud, ma kirjutasin 

personaalselt, eks nad siis ise teavad, kas nad tahavad liikmed edasi olla. Ka meie kodukord ütleb, 

et kui 2 aastat pole järjest makstud, siis juhatus võib nad välja lülitada. 

Natuke veel natukene juhatuse teemadest. Juhatuse protokoll nr 2 punktis 6 oli kirjas, et RVAKSI 

koduleht nõuab pidevat ajakohastamist ning operatiivset informatsiooni. Eriti kodulehe esileht. On 

vajalik jälgida, et lehele oleksid üles laetud kõik protokollid, korrastatud liikmete nimekiri, info 

peatselt toimuvatest koosolekutest, lisatud pildipanka fotosid külapäevadest ja muud. Koosolekul 

toimub arutelu ja otsustatakse kõik poolthäältega võtta teadmiseks. Aga keegi endale otseselt 

selleks ülesannet ei võtnud, ega saanud, nii et kriitiliselt võiks märkida endiselt kodulehe 

puudulikkust. Osad pealkirjad on 2013 aastast. Külade ja alevike projektide loetelu on osaline ja 

üsna kaootiline, see võiks olla informatiivsem, see tähendab, kas siis aastate või külade kaupa. 

Galeriisse on lisamata nelja viimase aasta külade päeva pildid. Ja siis veel üks ääremärkus 26. 

oktoobri infotunni protokollile. Külade päevaks 2018 kodutöö ülesanne on lihtne ja ainuke. Iga 

küla saadab ühe pildi. Inimesed olustik jne, millega saaksime oma püsinäitust täiendada. Pildid 

kõigist rae valla küladest ja alevikest. Formaat 80 * 120. Näituse avamine toimub 18 augustil, mis 

tähendab, et pilte ootab Kurna küla varem. Aga palun täpsustada kuupäev, mitmendaks peaks 

need pildid olema ära saadetud ja kas on juba pilte tulnud ka.  

2017 aasta tegevusi analüüsides arvan, et ühendus jälgib oma põhikirjas sätestatud eesmärke ja on 

oma tegevuseks vajaminevate vahendite kasutamisel igati jätkusuutlik. Olen seisukohal, et 

raamatupidamise seadustest lähtuvaltkoostatud ja juhatuse poolt kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt seltsi majandustulemit ja finantsolukorda 

seisuga 31.12.2017 ja teen ettepaneku üldkoosolekule RVAKSI 2017 aasta majandusaasta aruanne 

heaks kiita. 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR. 4   

ARUTLUS  Majandusaasta aruande kinnitamine 

Sirli Tiik – Revident on teinud üldkoosolekule ettepaneku RVAKSi 2017 aasta majandusaasta 

aruanne heaks kiita. Panen hääletusele majandusaasta aruanne kinnitada. 

 

OTSUSTATI   

2017 majandusaasta aruanne kinnitada   

Hääletus: vastu võetud ühel häälel 

 
  

 



 PÄEVAKORRAPUNKT NR. 5   

ARUTLUS  Kohapeal algatatud küsimused 

Sirli Tiik: niisiis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on majandusaasta aruande 

kinnitamine. Kes on poolt kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole. Tundub et koosolek on 

ühehäälselt poolt ja poolthääli on siis 33. 

Sellega on siis meie eelnevalt planeeritud teemad ammendunud ja nüüd jäävad siis kohapeal 

algatatud küsimused.  

Ma teeksin kohe ka otsa lahti. Alustan mitte kõige meeldivama asjaga minu jaoks, ma ei tea kuidas 

teil on, aga küsimus selline: Kes tellis killustiku? Minu käes on arve. Rae valla alevike ja 

külavanemate selts. Tellitus killustik 

Koosolek: kas autonumber on ka seal olemas? 

 

Sirli: kusjuures ei ole. Ma kaldun arvama, et siin on mingi väga konkreetne inimene taga. Aga teda 

ilmselt hetkel siin ei ole. Kogus iseenesest on väike 

 

Koosolek: mitte keegi ei tea sellest killustikust mitte midagi. 

 

Sirli: ma loodan et selliseid üllatusi rohkem enam miytte kunagi ei tule. 

Kellel veel on küsimusi, mida tahaks kohapeal arutada? Kas Aivaril on küsimus? 

 

Aivar Kurnast: Tänaseks on meil aasta algusest kulunud 3 kuud. Juhatus arvas, et me ei ole tükk 

aega sellist tähelepanu osutan et igal seltsi liikmel on konkreetsed sünnipäevad. Me tahaks meeles 

pidada seda väikest asja, et inimesel on olnud sünnipäev ja täna tahaks loetleda ülesse jaanuar-

märtsi sünnipäevalapsed. 

 

Sirli Tiik: loen siis ette kolme esimese kuu sünnipäevalapsed. Nii Ljudmilla Komarova, Sulev 

Aaslaid, Marju Lutt, Keiu Ruus-Lepp, Aivar Ilves, Peeter Lorents, Margo Väli, Janek Ljakin, 

Kuldar Jaosaar, Kuldar Nurk ja siis on meie hulgas veel üks inimene Kairit Taniel-Markov, keda 

täna siin ei ole ja kes ei ole ka veel meie seltsi liikmeks astunud, aga ta on juba esimese 

liikmemaksu ära maksnud. Tema on Lehmja külavanem. Nii ma igaks juhuks küsin, et kas jäi keegi 

nimetamata?  

 

Aivar Kurnast: kuulge sõbrad, nüüd on meie kohus neile laulda.  

 

Kõlab laul 

 

Aivar Kurnast: kingituseks on siis selline asi, et igal hommikul kui need inimesed lähevad kohvi 

joma, on neil silme ees meie seltsi logo. Tegemist siis tassidega. 

 

Sirli Tiik: teen siis ära ühe sellise asja. Meil on siin pilti tehtud ja meil on valmis saanud kalendrid. 

Kõik kes olid tänuõhtul on selle juba saanud. Aga kes ei ole siis need saavad. 

Nii, minu poolt on kõik. Kas me nüüd võtame selle revidendi küsimuse? 

 

Aaviku külavanem Imre: ei no konkreetne ettepanek oli. Koduleht on tegemata ja inimesed on 

määramata. 

 

Ardi Mitt: ei no koduleht on selline. See on aastakümneid nii olnud, et mis siin tõdeda. Et nii ta on 

ja püüame siis olla hoolikamad ja just selle maine pärast. Mõnikord ma olen kuulnud, et me saame 

ikkagi 35000 eurot valla käest aastas ja mõnikord on kas kadedusest või on see õigustatud küsimus, 

et mis nad (RVAKS)  teevad selle eest? Mõni võib-olla tunnebki huvi ja hakkab kodulehte vaatama. 

Ja kui siis selgub, et näed saavad 35000 aastas ja koduleht on kah selline nigel ja aegunud, et siis 

tekibki küsimus, et kas see selts on üldse aktiivne? Et enda eksistentsi ja õigustuse mõttes peaks 



olema korras. 

 

Aivar Ilves: peatoimetajat on vaja kes tegeleb toimetamisega. 

 

Kaia Pilvik: Sirli näiteks paneb protokolle üles. Ega kõike asju ei saa. Juhatus tuleb kokku arutleb 

ja leiab ise kah et see on natuke nihusti. Keegi peaks ikkagi konkreetsemalt kah appi tulema. Ei ole 

mõeldav et juhatuse esimees teeb kõike ise.  

 

Sirli Tiik: tegelikult oleks vaja vabatahtlikku, kellel oleks aega ja tahtmist sellega tegeleda. Meil ei 

ole vaja peatoimetajat. Me ei maksa talle palka. 

 

Patika Margus: Küssa on nagu selles, et üks inimene peab olema kes vastutab. Pole vaja mingeid 

tähtsate nimetustega tegelasi. Kes võtab endale sele vastutuse ja õiguse ja kohustuse. 

 

Kaia Pilvik: Mina vaatasin seda lehekülge täiesti selle pilguga, nagu ma oleks võõras. Et vaataks 

mis see RVAKS siis õigupoolest ka teeb? Ja noh. Teatud asjad on tõesti näha, mis meil sinna on 

pandud ja seal nad on. Sest materjali ju nagu on. Sest et inimene, kes on valmis seda lehekülge 

uuendama ta ilmselt peab ka osa asju küsima. Siis kui on galeriisse laetud pildid, siis on näha, et 

näiteks külade päevad on toimunud järjepidevalt. 

 

Ivar Peetrist: no ma pakun siis välja, et kuna Teil kõigil on külad juhtida, siis ma võtaks nagu selle 

veebi asja enda peale. 

 

Patika Margus: noh tegelikult ongi ju asja mõte selles, et sa ei pea nüüd hakkama ise kõike 

tegema, aga sa oleks nagu see inimene, kes hakkab kõigile teistele meelde tuletama ja nö kruvi 

keerama. 

 

Sirli Tiik: no näiteks mul on selline näide, et üldkoosoleku tagasisidet oli mulle ainult 15 inimeselt. 

Mul tekib küsimus, et mida te selle interneti rahaga teete, kui te mitte midagi ei kirjuta. Tagasisidet 

peaks andma. See aitab näiteks kasvõi üldkoosoleku aega sättida. S 

Selle teemaga on nüüd siis ühel pool. 

 

Nii mis meil järgmine teema oli?  

 

Ardi Mitt: järgmine teema oligi meil seesama külavanema aruandlus. Kaia jutt tekitas natukene 

hirmu. See oli nii pikk lause, et mida kõige külavanem peab tegema. 

 

Kaia Pilvik: see tuleneb otseselt kodukorrast 

 

Ardi Mitt: ma olen alati püüdnud vältida seda, et see külavanemaks olek, ei oleks liiga bürokraatlik 

meile endale. Et võib-olla teekski nii, et iga külavanema kohus oleks ära täita see tabel, mida Sirli 

meile saatis pluss siis üldkoosoleku protokoll, mida me igas külas ja alevikus teeme. Et kui saaks 

need kaks asjagi ära saadetud, oleks külavanem juba plussis omadega. 

 

Sirli Tiik: tegelikult seda ei ole palju tahetud. Ja mina ju käisin Aguga kohtumas ja väga peenelt aru 

andmas, kuidas käib meie rahastus. Ja selleks et ta hästi neist asjadest aru saaks võtsin kõik ma need 

näidistabelid kaasa ja see pidi olema ideaalne süsteem. Vallal ei oile mingeid pretensioone praegu. 

 

Kaia Pilvik: jaa aga me ise peame seda täitma ka. 

 

Margus Peetrist: see mis tulevik toob, seda ette näha on kurat jube keeruline ülesanne. 

 



Kaia Pilvik: See ei pea nii täpselt olema. Peamine on see, et sa eelmisel aastal oled ära teinud selle 

koosoleku. 

 

Margus Peetrist: Koosolek nagunii, aga mulle tulevad täpid peale kui ma pean hakkama mõtlema 

mida ma teen järgmise jooksva aastaga. Kõik need üritused ja numbrilised näitajad. 

Koosolek: ei ole see asi nii hull midagi. 

 

Kaia Pilvik: no vot sina oled see suur küla. Väikestel küladel ei ole niisugust probleemi. Aga 

kohustus justkui ikkagi on esitada need andmed. Samas me ei saa ka keelduda, et me ei anna neile 

rahasid, kes ei ole neid andmeid esitanud.  Sest andmeid on tegelikult esitanud näpuotsatäis külasid 

ainult. 

 

Sirli Tiik: need kes üldse ei esita, need ei saa kah mingit raha. Kui mulle esitatakse mingi arve, siis 

ma saan öelda, et vaata sul on need asjad puudu ja raha ei saa. Tavaliselt siis need andmed mingil 

ajal tulevad.  

 

Kaia Pilvik: tegemist ei ole inkvisitsiooniga. Kui läheb midagi meelest ära, võtke meie koduleht 

lahti ja seal on olemas meie põhikiri ja kodukord. 

 

Ardi Mitt: võib-olla saab selle ära lahendada nii, et igal aastal esimene või teine infotund täidame 

need andmed kõik koos laua taga ära. Tegelikult on see lihtsalt aja leidmise küsimus. 

 

Sirli Tiik: aga ma ütlen seoses sellega veel ühe asja veel, kuna meid on siin täna palju koos. Kui te 

teete arved, siis palun sinna peale kirjutada, mis üritusega on arve seotud. Ei kirjuta näiteks, et 

Suursoo küla raha. Tuleks kirjutada näiteks Suursoo küla jaanitule korraldamine. Ja kõik arved 

peavad olema samad. Ei ole olemas küla raha, meil on olemas mingi üritus, mida me korraldame. 

 

Ardi Mitt: mina olen kasutanud külaürituste korraldamine. 

 

Sirli Tiik: aga tegelikult peab olema ürituse nimetus.  

 

Aet: Seoses nende arvetega. Kui Te neid interneti arveid saadate, et me vahetasime panga ära ja mul 

selles uues pangas ei ole salvestatud teie arveldusarvete numbreid, et pang esimeste arvete juurde 

oma pangakontode numbrid, kui tahate raha saada.  

 

Sirli Tiik: Margusel oli siin veel üks küsimus? 

 

Patika Margus: jah et Aruvalla Lilleoru seltskond uuris siin mõni aeg tagasi külavanemate käest 

abi seoses suure suveürituse korraldamisega. Paljud nendele tagasisidet andsid? Ma ise käisin seal 

külas neil ja sain Toivo Aaljaga kokku. Äkki saaks nendele vastata, kas me saame neid aidata tasuta 

või suudame mingi tasu eest aidata. Ma saan aru et nad ei saa ise kah aru, kui suurt üritust nad 

korraldavad. Väga palju ravast tuleb seal. Neil on igasugust abi vaja ja eriti telke.  

 

Ardi Mitt: kordame seda meili. Ma võtan enda peale selle uue meili saatmise.  

 

Koosolek arvas, et ei tunne seda Toivot ja väga võõrastele ei tahaks mingit varustust niisama 

laenata. 

 

(see teema ei ole väga oluline 

 

Patika Margus: tagasiside osas niipalju siis et kui meil on varustust aga me ei taha anda, siis 

annamegi tagasiside ja kirjutame, et sorry ei saa anda. 



 

Üldine seisukoht oli et vist ei saa neid telke ikkagi niimoodi jagada, ükskõik kui laheda 

seltskonnaga tegemist on. Asjad kipuvad katki minema. 

 

Rae sõnumitel on uus toimetaja Kertu Laadoga.   

 

Aivar Kurnast pani inimestele südamele seda, et iga küla peaks saatma mingi laheda foto oma 

külast ja selle peaks siis suviseks näituseks saatma Aivarile. 15 maiks peaks pildid ära saatma. 
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