
RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 2 

 
Toimumise koht: Kurna küla 

 
Toimumise aeg: 10.05.2021 kell 18.30 – 20.30 

 
Koosolekul osalesid: Aivar Aasamäe (RVAKS juhatuse esimees, Kurna küla), Sirli 
Tiik (Salu küla), Imre Leppik (Aaviku küla), Keiu Ruus-Lepp (Suursoo küla) ja Kai 
Lasn (Lagedi alevik) 
 
Päevakord: 
 
1. Külade-alevike üldkoosolekutel osalemine 

2. RVAKS üldkoosoleku ettevalmistus  
3. Tänuõhtu ettevalmistus 

4. RVAKSile KOP eelarve esitamine  
 
 
 
1. Külade-alevike üldkoosolekutel osalemine 

RVAKS esimees Aivar annab teada, et mai kuus on tulemas mitmeid külade 
üldkoosolekuid, millest peaksid osa võtma ka juhatuseliikmed. 01. mail toimus Suursoo 
küla üldkoosolek, osales Sirli. 02. mail toimus Seli küla üldkoosolek, osalesid Aivar ja Imre. 
08. mail toimub Urvaste küla üldkoosolek, osaleb Keiu. 29.mail toimub Vaida aleviku 
üldkoosolek, osaleb Aivar. 
Toimub arutelu. 
Otsustatakse: Võetud teadmiseks. 
 
2. RVAKS üldkoosoleku ettevalmistus 

Ühiselt otsustatakse RVAKS üldkoosoleku toimumise kohaks valida piirangute korral väli 
plats või Rae Kultuurikeskuse saal (Jüri alevik, Aruküla tee 9).  
Üldkoosoleku toimumise kuupäev valitakse neljapäev, 10. juuni, kell 18.30.  
Üldkoosoleku päevakord:  
1.1 2020. majandusaasta aruande ülevaade 

1.2 Revidendi arvamus 

1.3 2020. majandusaasta aruande kinnitamine 

1.4 Rae valla 18. Küladepäeva info 

Toimub arutelu. 
Otsustatakse: Aivar saadab liikmetele üldkoosoleku kutse koos dokumentidega (sh 
volituse põhi).  
 
3. Tänuõhtu ettevalmistus 

2020. aasta Tänuõhtu toimumise kuupäevi on viiruseleviku ohu ja piirangute tõttu edasi 
lükatud mitmeid kordi. RVAKS juhatus otsustab Tänuõhtu korraldada Viikingite külas 
laupäeval, 29. mail. Eelteade toimumise kohta on liikmetele saadetud. Üritusele palume  
tulla vaid neil (sh kaalased), kes tunnevad ennast täiesti tervena. Jälgime üritusel 
ohutusreegleid ja Terviseameti nõudeid ning soovitusi. Osalustasu iga osaleja kohta 10 
eurot. Osalemistasu ülekanne garanteerib koha üritusel. 
Planeeritud päevakava: 
17.00 – Tervitusjook/amps, ekskurssioon, sportlikud tegevused 

19.00 – Söök 

19.45 – Meeleolu muusika 



20.30 – Sõnaline meelelahutuslik vahepala 

21.30 - Meeleolu muusika 

22.15 - Meeleolu muusika 

00.00 – Ürituse lõpp 

Toimub arutelu. 
Otsustatakse (kõik poolt häältega): Tänuõhtu toimub 29.05.2021. RVAKS liikmetele 
saadetakse kutse 17.05.2021. Osalustasu 10 eurot osaleja kohta.  
Üritusele palume tulla vaid neil, kes tunnevad ennast täiesti tervena. Jälgime üritusel 
ohutusreegleid ja Terviseameti nõudeid ning soovitusi.  
 
4. RVAKSile KOP eelarve esitamine 

1. aprillist avanes Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Taotlemise tähtaeg oli 30. 
aprill. RVAKSi liikmed on pöördunud juhatuse poole küsimusega, kuidas tuleks RVAKSile 
esitada taotlus KOP taotlusvoorude omaosaluse saamiseks.  
2020. valmistati ette omaosaluse blankett. Käesoleval aastal on aruande vormi esitamine 
elektrooniline. 
Toimub arutelu. 
Otsustatakse (kõik poolt häältega): Keiu saadab RVAKS liikmetele info taotlusvormi 
muudatuse kohta. 
 
 
 
 
Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku toimumise kuupäev täpsustub. 
 
 
 
 
Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis             
RVAKS juhatuse esimees      Kai Lasn 

        RVAKS juhatuse liige 


