
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 1 

Toimumise koht: Rae Vallamaja 

Toimumise aeg: 20.01.2020 kell 17:00-20:00 

Koosolekul osalesid: Aivar Aasamäe (RVAKS juhatuse esimees, Kurna küla), Sirli 

Tiik (Salu küla), Imre Leppik (Aaviku küla), Keiju Ruus-Lepp (Suursoo küla) ja Kai 

Lasn (Lagedi alevik) 

 

Päevakord: 

1. RVAKS rahaline seis 

2. RVAKS 2020. aasta rahade jaotus 

3. Kevadise koolituse ettevalmistus 

4. Külade koosolekud 

5. Kodukord ja Põhikiri 

6. Järgnevad infotunnid 

 

 

1. RVAKS rahaline seis 

Ülevaade RVAKS rahalise seisu kohta. Hetkel on RVAKS käsutuses intressidelt 

0,69€, liikmemaksudena 1490€ ja omaosalused 1926€, kokku 3416,69€. 

On kokku lepitud, et alevike ja külade rahade arved esitatakse RVAKSile hiljemalt 1. 

novembriks. Endiselt on külasid, kes ei pea tähtajast kinni. 

Eelmisel juhatuse koosolekul arutlesime selle üle, kuidas käituda, kui külavanem ei 

osale infotundides, ei tee üldkoosolekuid ja ei esita majandustegevuse aruannet. Kas 

peaks käesoleval aastal sellise külavanemale mitte maksma internetitasu või jätma 

raha saamise arvestusest üldse välja? 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Järgmisel külavanemate infotunnil sel teemal 

kindlasti rääkida ja selgitada, et infotundides osalemine on vajalik. 

 

2. RVAKS 2020. aasta rahade jaotus 

Sirli on koostanud 2020. aasta rahajaotuse esialgse kava. Ettepanek on  külades- 

alevikes arvestada 1 elaniku kohta 0,70€ ja tõsta baasraha 300 euroni. 

Toimub arutelu.  

Ühine arvamus on, et 2020. aastal piirkonna rahasid kantidele üritusteks ei arvestata. 

(Jaotuskava tabel külade- alevike kaupa lisatakse protokollile)  

Otsustatakse: 45000 eurot jagada alljärgnevalt: 

külade- alevike ürituste toetusteks 20800€; 

projektide omaosalusteks 5000€; 

küladepäeva korraldamiseks 4500€; 

muudeks tegevusteks 14700€ so raamatupidamine 950€; juhatuse kompensatsioon 

5x200=1000€; interneti kompensatsioon 5376€; majanduskulud 100€; koolitused 

7274€. 

3. Kevadise koolituse ettevalmistus 



Planeeritakse väljasõitu Läänemaale, Kiideva külla. I päeval Matkamine Kiideva 

Puise matkarajal. Rada asub Matsalu lahe põhjakaldal, ühendades Kiideva ja Puise 

külasid, sealt edasi Puise Ninani. II päeval Matsalu Külastuskeskuses koolitus. 

Toimub arutelu. 

Valik kuupäevadest, kas korraldada väljasõit 15.- 16. veebruaril või 04.- 05. aprillil 

või 18.- 19. aprillil? 

Otsustatakse: Väljasõit toimub aprilli kuus, kuupäev ja koolituse sisu täpsustub. 

 

4. Külade koosolekud 

Patika-Kautjala kutsub juhatust külakoosolekule 26. jaanuaril kell 11:00 Patika 

Toidutoas, kus peamine teema on arengukava koostamine. Toimub arutelu. 

Rae küla koosolek toimub 23. jaanuaril kell 17:30 Järveküla Koolis. Toimub arutelu. 

Otsustatakse: Patika-Kautjala külakoosolekul juhatus ei osale. Rae küla 

koosolekust võtavad osa Aivar ja Imre. 

 

5. Kodukord ja Põhikiri 

RVAKS Kodukord ja Põhikiri on ajajooksul omavahel osades nüansides läinud 

vastuollu. On vajalik Kodukord värskelt läbi töötada ja korrigeerida. Toimub arutelu.  

Otsustatakse: Kodukorra töötavad märtsiks läbi Aivar, Sirli ja Keiju. 

 

6. Järgnevad infotunnid 

Jaanuar-  Infotund teemadega: 

        Ebaseaduslikud ehitised Rae vallas; 

         Kodukord; 

         Teadetetahvlid; 

         Uurida uutelt vanematelt, millised on nende ootused koolituste vms osas 

Veebruar- Infotund  

Märts- RVAKS Üldkoosolek 

Aprill- Koolitus ja infotund         

Otsustatakse: Infotundide teemasid täpsustatakse jooksvalt edasi.    

 

 

 

 

 

Järgmine RVAKS juhatuse koosolek toimub 09. märtsil 2020, kell 17:00 

vallamajas. 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  


