
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 7 

Toimumise koht: Rae Koolimaja 

Toimumise aeg: 31.10.2019 kell 20:55-22:20 

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

Tiik (Salu küla), Imre Leppik (Aaviku küla) ja Kai Lasn (Lagedi alevik) 

 

Päevakord: 

1. Uute liikmete vastu võtmine 

2. Liikmete väljaarvamine 

3. RVAKS rahaline seis 

4. Tänuõhtu ettevalmistus 

 

1. Uute liikmete vastu võtmine 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsile on laekunud (26 september) taotlused, 

sooviga saada seltsi liikmeks: 

1.1 Kaia Talvik – Aruvalla küla 

1.2 Eva Jaanson – Patika küla 

1.3 Maret Koor – Karla küla 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Arvata Kaia Talvik, Eva Jaanson ja Maret Koor 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikmeteks. 

 

2. Liikmete välja arvamine 

 Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikmete hulgast väljaarvata Haimur Puks 

endine Karla külavanem (seoses tema surmaga 06.07.2019) ja Margus Pihlakas 

endine Järveküla külavanem (seoses tema surmaga 15.09.2019).  

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Arvata Haimur Puks ja Margus Pihlakas välja 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikmete hulgast. 

 

3. RVAKS rahaline seis 

Raamatupidaja Aet annab ülevaate RVAKS rahalise seisu kohta. Alevike- ja külade 

rahade arved esitatakse RVAKSile hiljemalt 1. novembriks. Kõikide arvete kohta, mis 

on esitatud, on ka ülekanded tehtud.  

Arutletakse selle üle, kuidas käituda, kui külavanem ei osale infotundides, ei tee 

üldkoosolekuid ja ei esita majandustegevuse aruannet. Kas peaks järgmisest aastast 

sellise küla jätma raha saamise arvestusest välja? 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Kõik mõtlevad kaasa ja pakuvad järgmiseks 

juhatuse koosolekuks oma mõtteid antud teemal. 

 

4. Tänuõhtu ettevalmistus 



2019. aasta Tänuõhtu toimub laupäeval, 07.12.2019 Üksikus Rüütlis. Eelnevas 

infotunnis on otsustatud ja välja öeldud, et iga osaleja tasub registreerimisel 10 eurot. 

Juhatuse esimees Aivar saadab novembris liikmetele Tänuõhtu kutse, kus on ka 

pangarekvisiidid. 

Tänuõhtu eeldatav kava, mis võib vajadusel pisut muutuda, on järgnev: kell18:30 

kogunemine, tervitussõnad RVAKS esimehelt, Vallavanemalt, tunnustamine (5+1), 

misjärel asutakse lauda, ligikaudu kell ~20:00 üllatusesineja (H.V), kell 21:00 alustab 

bänd (Martin Trudnikov-Meelis Punder Bänd). Pidu lõpetatakse kell 00:00.  

Asutus on peoks reserveeritud 18:30 kuni 23:00, iga järgnev tund maksab 50 eurot. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võtta teadmiseks. 

 

 

 

Järgmine RVAKS juhatuse koosolek toimub jaanuaris 2020, kuupäev lepitakse 

kokku jooksvalt. 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  


