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OSALESID
 RVAKS registreeritud liikmete arv: 53
 Osales 32 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana), volitusi 8: 
( reg.leht lisas koos kirjalike volitustega)

PÄEVAKORD :
1. 2014 majandusaasta aruande kinnitamine
2. RVAKS kodukorra ülevaatamine
3. Liikmelisusega kaasnevad õigused ja kohustused
4. Kohapeal algatatud küsimused (külade päev, jms...)

Päevakorra punktide juurde kuuluvad materjalid saadetud laiali liikmetele koos üldkogu kutsega 
ja lisatakse käesolevale protokollile.

  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
ARUTLUS 2014 majandusaasta aruande kinnitamine

ARDI MITT - Täna teeme siis kokkuvõtteid sellest, kuidas on läinud. Seekord on tegemist 
ühe seltsi tähtsündmusega - üldkoosolekuga, erilise sündmusega minu endagi jaoks, sest 
esimest korda seltsi esimehe rollis majandusaastaaruandest kokkuvõtet tegemas.
Kuidas meil läheb?! Vastust teame me ise kõik, sest eks me ju oleme liikmetena osa seltsist 
endast. 
Aasta tagasi olime koos Soodevahel ja pidasime nõu, et kuidas peaks RVAKS edasi minema 
ja kas RVAKS annab meile lisaväärtust juurde kui me külavanematena külas toimetame, eks 
me saame ju hakkama küll. Kas meil on vaja RVAKS-i? Viskan õhku provotseeriva 
küsimuse,  millele me arutledes võiksime ühiselt vastuse leida. Esimehena pean olema teile 
isiklikuks eeskujuks ja ma ütlen, et minul on sellesse seltsisse usku. Me saame ju tegelikult 
kenasti hakkama. Me võime ju nuriseda infotunnide vajalikkusse ja osavõtu aktiivsuse 
teemal, kuid oleme saanud paarikümne inimesega ilusasti hakkama. Külavanemate arvu 
aluseks võttes on 20 üle poole külavanemate arvust. Väliste indikaatorite järgi, mida ei oska 
nagu tähelegi panna, on meid märgatud. Umbes kuu aega tagasi käis suure Kodukandi 
projekti „Ärgake külad“ raames mentorprogrammi  „Meistrite ja sellid“ õppereis teemal 
„Vabaühenduste võimekuse tõstmine“ huvi tundmas Harjumaa ja Raplamaa  valdades, Rae 
valla külastust organiseeris Margus Laula.
 Üks külastuskohtadest oli siinne Rae koolimaja. Huvi tunti rahastamise vastu ja meie oma 



tsentraliseeritud vormiga pakkusime huvi. Tänavu on jagamiseks 35 000 eurot, mis teeb 
piltlikult 2 euro ringis iga vallaelaniku kohta, keda on vallas üle 14 000. 
Selle summa suuruse ümber võiks arutleda, et kas seda on vähe või palju, kuid kõige õigema 
vastuse saame oma kogukonnalt ja läbi nende tegevuste ja ürituste, mis külades tegelikult 
läbi viiakse. Neid tegevusi ja üritusi võib olla 3 ( miinimum kohustuslikud üritused 
Aruvallas) või rohkem nagu ka ongi.  Samas ei tohi me võõrduda kohustustest, mis tuleb 
küladel täita raha saamiseks ja mis tulenevad RVAKS-i kodukorrast. Pikkade arutelude 
tulemusena jõudsime tõdemuseni, et kui tahame saavutut säilitada ja edasi areneda, siis 
peame oleme distsiplineeritumad ja nõudlikumad. Valla põhimäärus nõuab kord aastas 
külakoosolekute pidamist, siis tuleb need ära teha. Siit ka alus, miks arvestame koosolekute 
läbiviimist külarahade jagamisel. Meil lasub aruandekohustus vallavalitsuse eest rahade 
kasutuse osas. 
Kevadel oli kihk arendada RVAKS-i, jõudsime oma otsaga HEAK-i välja, kuid meie 
ootustele vastavad näpunäited,  juhised ja lisaväärtus  jäi tulemata.  Hiljem tulime  selle 
peale,  et RVAKS on vajalik eelkõige seltsi liikmete eest hoolitsemiseks (arendus, koolitus, 
parendus), et teil oleks hea külasid  ja alevikke juhtida. RVAKS-il endal seda võimekust ja 
aktiivsust seltsi sees  ei ole, et kohtadel midagi ära teha. Põhiline on infotundides nn 
õlgõlatunde andmine (info, kogemused, külalised jpm), raha jagamine vastavalt pearahale. 
Hetkel on küsimus selles, et kas vahendeid on piisavalt ja kas  ning kuidas lisaväärtust luua, 
siin on kõigi ideed ja mõtted teretulnud.
Ivar Liivamägi -  külakoosoleku läbiviimise standard võiks olla välja töötatud, kokku võetud 
kõik paremad kogemused positiivses võtmes, millest kujuneks välja hea tava.
Aivar Ilves- RVAKS-i unikaalseks rolliks on külavanemate arendamine, koosolekutest 
osavõtjate arvu suurendamisele peaks rohkem tähelepanu suurendama.
Toomas Hiio- külavanemad on aktiivsed inimesed, kellel napib aega ja alati ei ole võimalik 
koolitustel osaleda, siit ettepanek -  lihtne abimaterjal trükis  umbes 10-lehelise teadmikuna, 
kus kõik oluline kajastatud.
Margus Vain- kogemusi vahendada ja omandada saab teiste kogemustega tutvudes. Patika 
koolimaja kasutusele võtmiseks on plaan  tutvuda toimivate seltsimajadega lähinaabruses ja 
kaasata küladest huvilisi.
Jaanus Tõnisson – sädeinimeste kutsumineon väga hea lahendus, sest neilt on võimalik 
saada innustavaid ja motiveerivaid ideid. Vägisi midagi paremaks muuta koolitustega ei ole 
efektiivne.
Ardi Mitt- trükis on hea mõte, sest materjal kodukorra näol on olemas, mõnigi asi vajab üle 
vaatamist ja mõndagi rohkem lahti kirjutada, kindlasti oleks trükis uus lähenemine.
Projekti kirjutamiseks RVAKS oma 53 liikme seast seni ei ole leidnud initsiatiivikaid 
inimesi,  ehk ei ole me selleks veel valmis.
Infotund viimasel selle kuu neljapäeval toimub, see on 28.mail, täpsustame.
Sügise poole on mõte teha üks koolitusreis, mõtteid on mitmeid ja püüame leida kõikidele 
huvigruppidele sobivama.
Intrigeeriv mõte- kandipõhine vanem..
Peeter Böckler- ettepanek- järgmine infotunni võiks kogemuste saamise mõttes korraldada 
Iru külas.
Trükiste tegemiste kohapealt olen nõus oma kogemusi jagama, soodsatel tingimustel trükis 
ei ole probleem.
Külade arengukavad jooksevad lihtsalt vette, elu on näidanud, et valda see ei huvita, sest ei 
sobitu valla arengukavaga. Kas ja kes ning kuidas peaks küla oma arengu eest võitlema – see 
peaks olema ühine.
Taivo Laherand- Viskla külamaja on kutsunud endale külla ja nõus oma kogemusi jagama.



Ardi Mitt – Sissejuhatus majandusaasta aruandesse sai  pikk ja kätketud paljus hetke mõtetest 
tuleviku osas ja  arengusoovidest, kuid nüüd ikkagi tagasi 2014.a. juurde. 

Ettekanne majandusaastaaruandest ja finantsaruandest,  mis  lisatud protokollile / Selgitav 
aruanne 2014.a./ lühidalt:
Vallalt sai RVAKS  32000 eurot, millest 3200  eurot oli projektide omaosaluste tarbeks, 
õppesõidu ja  tänuürituse jaoks saime kokku  6925 eurot omaosaluse kaudu.
Küladele ürituste jaoks sai ära jagatud 12 595 eurot ja 48 senti, küladepäeval kulus 2839 eurot, 
950 eurot on raamatupidamise kulu, infokommunikatsiooni kuludeks kulus 5318 eurot, 960 
eurot juhatuse kompensatsioon, 5890 eurot koolituskuludeks, liikmemaksudena 190 eurot, 
projektide omaosaluseks kulus 3141 eurot.

RVAKS-il  6 pangakontot. Kontode arv ei ole piiratud, hetkel on 2 kontol raha, ülejäänud on 
tühjad, kuid need on vajalikud projektide rahade jaoks ja seni ei ole vajadust tekkinud neid 
kustutada. Varasid 185 euro eest. RVAKS-il  ei ole võlgu. Liikmeid – 4 võeti juurde 2 läks ära 
ja hetkel on 53 liiget.
Aruandeperioodi tulem 2122 eurot, arvel 1935 eurot. Põhivara iga 5 aastat, tööjõukulu ei 
olnud, sotsiaalmaksu ei maksnud.

Kaia Pilvik – revidendi arvamus - 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
nõuetekohaselt, aluseks võetud Eesti Vabariigi hea raamatupidamise  tava ja 
raamatupidamistoimkonna juhendid. Kajastatud on kontod ja raha pangakontodel. Aktiivselt 
on tegutsetud, juhatus on väga aktiivselt tegutsenud, tihedalt on koos käinud, s.t. tihemini kui 
1x kvartalis. Kõik taotlused on dokumenteeritud. Muutusena on see, et kõik protokollid on 
nüüd leitavad RVAKS-i kodulehelt.
Ettepanek üldkogule- kinnitada 2014.a. majandusaasta aruanne koos tegevusaruandega.

OTSUSTATI 
kinnitada 2014.a. majandusaasta aruanne 
koos tegevusaruandega.

Hääletus: vastu võetud ühel häälel

  PÄ E VA KORRAPUNKT NR 2

ARUT LUS  RVAKS kodukorra ülevaatamine
Ardi Mitt- 
Kodukordaga, kuhu sai kokkukirjutatud  RVAKS-i  kõik  vastuvõetud korrad (projektide 
omaosalus, külarahade taotlemine jms) ja millest sai tõsine mahukas dokument, mingeid tõsiseid 
vastuseise ilmselt tekkinud ei ole.
Emotsionaalsel tasemel on tekkinud vastuolu lisade suhtes ja need vajavad üle vaatamist ning 
lihtsustamist. Palun kriitilise pilguga üle vaadata ja teha paranduste tegemist ettepanekud. 
Läbitöötamist vajavad projektidega seotud lisad, mida on mõistlik lihtsustada.



PÄ E VA KORRAPUNKT NR3

ARUT LUS  Liikmelisusega kaasnevad õigused ja kohustused
Ardi Mitt- 
Liikmeid on 53 ja seoses sellega pööran tähelepanu liikmemaksude tasumisele.
30.06.2015.a. on lähenemas – see on liikmemaksu tasumise tähtaeg. Liikmemaksu tasumine või 
mittetasumine näitab suhtumist.
5  eurot on sümboolne ja meeldetus veelkordselt- tasume esimesel võimalusel, see on 
liikmelisusega seotud kohustus.
Uuest aastast võtame tõsiselt ette liikmemaksude mittemaksjad.
Külavanemad, kellel tänavu lõppevad volitused, jälgige tähtaega. Vaida alevik on hetkel 
vanemata, volitused puuduvad Lehmjal ja Assakul ning Jüris ei ole vanemat senini olnud üldse.

PÄ E VA KORRAPUNKT NR4

ARUT LUS  Kohapeal algatatud küsimused (külade päev, jms...)
Kai Lasn  –  25.07.2015 toimub küladepäev Lagedil ja selleks on meil ette valmistatud 3 kodust 
ülesannet, mis on vaja varem ettevalmistada.
Ülesanded: 

1. Lillekast koos lilledega
Valmista lillekast, mis oma kujunduselt ja värvidelt iseloomustab Lagedit. Istuta sisse sobivad 
lilled (või muud taimed). Hindamisel arvestatakse sobivust Lagedi keskkonda ning seda, kui hästi 
osatakse tehtud tööd ja valikuid selgitada žüriile. Too kaasa külade päevale tulles. 

2. Etluskava 
            Tee oma küla või alevikku iseloomustav videoklipp vabalt valitud eesti filmi põhjal.
            Kestus 3 minutit. Hindamisel arvestatakse, kui hästi tunneb žürii ära filmi, mille alusel teie
            video on tehtud. Ümbrikus mälupulk või CD too hiljemalt 16. juuliks vallamajja sekretäri
            kätte. Ära unusta lisamast oma küla\aleviku nime ümbriku peale ja faili nimes peab
            kajastuma nii küla kui kasutatud filmi nimi! Zürii vaatab filmid ära enne küladepäeva.
            Külade päeval saad oma filmi tagasi.  
      3.   Meene
             Valmista meene, mille teemaks on Rae valla XII külade mängud 2015. Oluline ei ole
             meene suurus, kaustatud materjal ning kujunduse stiil. Too kaasa külade päevale tulles. 

Ülesanded oleme saatnud meilitsi kõigile ka laiali.

Järgmine infotund  toimub juba selle kuu lõpus, viimasel neljapäeval- 28.05.2015

     /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Ardi Mitt                                              Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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