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1. 2016 majandusaasta aruande ülevaade 

2. Revidendi arvamus 

3. Majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

 

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 

 

2016 majandusaasta aruande ja tegevusaruande ülevaade 

 

Sirli Tiik –  Ettekanne majandusaastaaruandest ja rahaliste vahendite kasutamise kohta, mis 

on lisatud käesolevale protokollile/Selgitav aruanne 2016.a.lühidalt: 

 

• Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsil (edaspidi RVAKS) on kasutusel  3 

arveldusarvet, milledel oli seisuga 31.12.2016 rahalisi vahendeid kokku 4560.77 €. 

Swedbank  liikmemaksu kontol 820 € ja omavahendite ( omaosaluste tasud)  kontol  

2017.91 €. Nordea panga konto jääk oli 1722.86 € (sh 4.90€ intressid). 

• RVAKSi tegevuste  rahastamine toimus 2016 aastal  järgmistest  allikatest:  

• Rae Vallavalitsusega 31.03.2016 aastal  sõlmitud mittetulundustegevuse 

toetamise lepingu alusel eraldati Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsile  

34000€, sh 5000€ oli sihtotstarbeline projektide omaosaluse finantseerimiseks.  



• Liikmemakse laekus 230€, koolitusreisi omaosalusena laekus 487€, tänuürituse 

omaosalusena laekus 210€. 

• Külade ja piirkondlike ürituste toetuseks planeeritud 15000 € kasutati ära ülekuluga 

448.97€ mis enamuses (82%) kaeti juhatuse kompensatsiooniks planeeritud 

vahenditest. Piirkondlikud üritused 1200€, külade üritused 11564.97€ ja koolitus 

Tartus 2684€, kokku 15448.97€  

• Rae valla XIII külade päev toimus Ülejõel, selle läbiviimiseks oli eraldus ja 

kasutamine 4000€.  

• Raamatupidamise kuludeks (Programmi  Excellent Business Solutions Eesti AS 

hooldusleping ja Pärnoja OÜ -teenuse osutamine) oli eraldus ja kasutamine 975 €. 

• Info ja kommunikatsioonikuludeks planeeriti 5500 €, kasutati 5251.20 €.  

(külavanemate interneti kompensatsiooniks 4689.48 €, torusallid 354 €, tänuõhtu 

transport Hansabuss 110 €, domeeni pikendamine 11.04 €, Kodukant Harjumaa 

liikmemaks 20 €, majanduskuludeks 66.68€). 5500€ - 5251.20€ = 248.80€  

• Juhatuse liikmete kulude kompensatsiooniks planeeriti 1050 €, kasutati 654.63€  

(368.84 € juhatuse liikmete ja 285.99 € juhatuse esimehe kulude kompensatsiooniks). 

1050 € - 654.63 € = 395.37 € .  

• Koolituskuludeks oli planeeritud 2475€, kasutamine 2670.20 €. Ülekulu 195.20 €. 

tasuti info- ja kommunikatsiooni kulust.  Koolitus jaanuaris 2016  Kubijal 450 €, 

koolitusseminar „ turundamine mtü-s“  mis toimub veebruaris 2017 a 700 €, projekti  

koolituse osalustasu  Kuldar Nurk 25 €, tänuõhtu  omaosalus 210 € jäi RVAKSi 

Swedbank kontole omavahenditeks. 

•  Liikmemaksudena laekus 255 eurot,  30 liikmelt. 

• Projektide omaosaluseks eraldatud 5000 €, kasutati 3282,04€ , jääk 1717.96€ 

 

 

  

 

PÄEVAKORRAPUNKT NR 2 

 

Revidendi arvamus 

 

Revident Kaia Pilvik – Olen tutvunud RVAKS-i 31.12.2016.a. lõppenud majandusaasta 

kohta koostatud raamatupidamise aastaaruandes sisalduvate andmetega. Revisjoni käigus olen 

väljavõtteliselt kontrollinud mulle esitatud tõendusmaterjale, millel põhinevad 

raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad ning tutvunud juhatuse koosolekute 

protokollidega. Olen seisukohal, et raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud ja juhatuse 

poolt kinnitatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt seltsi 

majandustulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12 2016 ning teen ettepaneku üldkoosolekule 

RVAKS-i 2016 aasta majandusaruanne heaks kiita. 

 

 

 

 

  

 

PÄEVAKORRAPUNKT NR3 

 

Majandusaasta aruande kinnitamine 

 



Sirli Tiik – Kes on majandusaasta aruande kinnitamise poolt? Kas on vastu või 

erapooletuid?  

 

OTSUSTATI 

kinnitada 2016.a. majandusaasta aruanne koos tegevusaruandega 

 

Hääletus: otsus vastu võetud ühel häälel 

  

 

PÄEVAKORRAPUNKT NR4 

 

Kohapeal algatatud küsimused 

 

• Sirli Tiik – Keiu Ruus-Lepp Suursoo külaseltsist on esitanud avalduse RVAKS-i 

liikmeks astumise kohta. Kuna ta ei ole külavanem, siis põhikirja järgi saab 

üldkoosolek vastava otsuse vastu võtta. Kas üldkoosolek on poolt, et Keiu Ruus-Lepp 

võtta vastu RVAKS-i liikmeks? 

 

OTSUSTATI 

Võtta Keiu Ruus-Lepp vastu RVAKS-i liikmeks 

 

Hääletus: 32 poolt ja 3 erapooletut. 

 

 

• Sirli Tiik – Minule lakus selline huvitav informatsioon, et külad on käinud valla 

majandusametilt küsimas infostende ja nad on saadetud sealt seda asja ajama läbi 

RVAKS-i. Käinud on väidetavalt 3 küla, aga RVAKSI-le pole sellist infot laekunud. 

Aga ei ole teada, millised külad on käinud infotahvleid küsimas. 

 

Kuna keegi ei teadnud, kes on küsimas käinud, siis küsimust edasi ei arutatud. Kui 

mõnel külal on soov, siis palun pöörduda RVAKS-i poole. 

 

• Indrek Varik, Kopli külavanem, tutvustab 2017 aasta Rae valla külade päevast. Rae 

valla külade päev toimub pühapäeval 6. augustil 2017 Rae Valla spordikeskuse taga 

asuval staadionil ja muruplatsil, Jüris. Kodus midagi ette valmistama ei pea ja kõik 

võistlused ja mõõduvõtmised tehakse kohapeal. Täpsem programm on arutusel. 

Tulevad individuaal ja võistkonnavõistlused. Alad on kõigile jõukohased. 

 

• Aldo küsib Rae koolimaja tuleviku kohta. Mis saab Rae koolimajast ja kes seda 

edaspidi kasutada saavad. Priit Põldmäe vastab, et vald otsustas, et Rae koolimaja 

vallale kuuluv osa antakse Rae kultuurikeskuse hallata. Rae valla kultuurikeskus 

hakkab ruume jagama ja haldama ja ruume on võimalik kasutusse saada läbi 

Kultuurikeskuse. Külad saaksid ruume kasutada ilma rendita, juhul kui tegemist on 

avalikkusele suunatud üritusega. 

 

• Priit Põldmäe annab teada, et ka sel so 2017 aastal avatakse hajaasustuse programm ja 

taotluste esitamise tähtaeg on 01.06.2017.a. Kuna maikuus on tavaks saanud 

korraldada heakorrapäevi ja talguid, siis tuleks küladel valda Ege Kibuspuule teada 

anda, kui palju on vaja kotte, kindaid ja samuti kust kui palju prügi on vaja ära viia. 

 



• Aivar Aasamäe tutvustas RVAKS-i töötoimkonna ideid selle kohta, mida võiks 

RVAKS enda sünnipäeva puhul ette võtta. Ettepanekuid tehti palju ja paljud neist jäeti 

kõrvale, kuna kõike lihtsalt ei jõua ära teha.  

 

• Esimeseks ideeks oli see, et külavanemad võiksid kuskile Rae valda istutada 

külade puud. Kohana oleks perspektiivikas Kurna mõisa park, kuhu hakatakse 

aprillis rajama ka discgolfi rada. Istutus ja ettevalmistustöödeks oleks võimalik 

KiK-ist raha küsida.  

• Teiseks ideeks oli see, et võiks korraldada Rae valla külade/kantide kohta 

rändnäituse. Info ja pildimaterjal oleks vineertahvlite peal, mida saaks siis 

ühest kohast teise esitlemiseks transportida. Iga kandi kohta võiks olla üks 

vineertahvel infoga. 

• Kolmandaks ideeks oli see, et infotunni asemel võiks korraldada ühised 

väljasõidud küladesse. Ühe päeva raames käiakse läbi ühe kandi külad, kus siis 

külavanemad või teised targad inimesed saaksid oma külast ja piirkonnast 

rääkida. 

• Külade päeval tuleks korraldada RVAKSi tutvustus. Rääkida ajaloost ja 

tegemistest. RVAKSi ajalugu on Margus Laula juures kõvakettal ja see info 

võiks kergemini kättesaadav olla. Kas oleks võimalik seda infot kopeerida või 

paljundada? 

• Ivar Peetri külast käis välja idee, et võiksime hakata Rae vallale otsima 

mingisugust ühist tunnusjoont. Asja mõte on selles, et et iga piirkond soovib 

läbi mingi tunnuse ennast markeerida. Igal pool võiks olla mingid ühised või 

mingi stiil, et kui külaline tuleb siis saab aru, et on jõudnud Rae valda. Kuna 

häid ideid ei ole kunagi liiga palju, siis peakski hakkama tegelema ideede 

kogumisega. Ka valla tasandil. 

 

 

 

  

 

/ALLKIRI/         /ALLKIRI/ 

Sirli Tiik         Asner Kolla 
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