
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 2 

Toimumise koht: Kurna küla 

Toimumise aeg: 04.06.2020 kell 18:00-21:00 

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) 

Külalisena osales punkt 3 juures 17. Küladepäeva korraldaja Karla külavanem Maret 

Koor. 

Seoses eriolukorraga Eestis COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse 

pandeemilise levikuga on Rae vallas alates märtsist ära jäetud hulgaliselt 

külades/alevikes külavanemate poolt planeeritud sündmusi ja koosolekuid. Vabariigi 

Valitsuse poolt kehtestatud eriolukord lõppes 17. mail.  

Alates 1. juunist kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang 

siseruumides. Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos 

pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100.  

Alates 1. juulist on lubatud sise- ja välitingimustes spordivõistlused pealtvaatajatega. 

Siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit (kuid mitte rohkem kui 

500 inimest) ning õues mitte rohkem kui 1000 inimest. 

Operatiivne info on leitav veebilehel: www.kriis.ee . 

 

Päevakord: 

1. Üldkoosoleku korraldamine 

2. RVAKS kodukorra muutmine 

3. Rae valla 17. Küladepäev 

4. Jaanipäev 

5. Uute liikmete vastuvõtmine 

6. KOP 

7. Väljasõit Kiidevale 

 

1. Üldkoosoleku korraldamine 

Ühiselt otsustatakse RVAKS üldkoosoleku toimumise kohaks valida Rae 

Kultuurikeskuse saal (Jüri alevik, Aruküla tee 9). Üldkoosoleku toimumise kuupäevi 

valitakse kaks - 25. juuni või 02. juuli. Sirli lepib Kultuurikeskusega kokku sobiva aja 

ja esitab ruumi kasutamise taotluse.  

Üldkoosoleku päevakord: 

1.1 2019. majandusaasta aruande ülevaade 

1.2 Revidendi arvamus 

1.3 2019. majandusaasta  aruande kinnitamine 

1.4 Liikmete väljaarvamine 

1.5 Liikmemaksu suuruse muutmine 

1.6 Kodukorra muutmine 

http://www.kriis.ee/


Juhatus teeb üldkoosolekul liikmetele ettepaneku liikmemaksu tõstmiseks 10 eurole 

aastas (hetkel 5 eurot aastas). Liikmemaks tõsta 10 eurole alates 01.01.2021-st. 

Toimub arutelu. 

 

Otsustatakse: Aivar saadab liikmetele üldkoosoleku kutse koos dokumentidega (sh 

volituse põhi). 

 

2. RVAKS kodukorra muutmine 

Kuivõrd RVAKS Kodukord ja Põhikiri on ajajooksul omavahel osades nüansides 

läinud vastuollu, siis on vajalik nimetatud dokumendid läbi töötada ja korrigeerida. 

Toimub arutelu.  

Otsustatakse: Aivar kirjutab koosolekul läbitöötatud dokumendid puhtaks.  

 

3. Rae valla 17. Küladepäev 

Seoses eriolukorra piirangute leevenemisega otsustatakse küladepäev korraldada. 

Karla külavanem Maret Koor annab ülevaate 17. Küladepäeva ettevalmistustest. 

Küladepäev toimub 12. juulil 2020 Karla külas, Pruuli  teel algusega kell 15.30. 

Planeeritud on järgmised tegevused: külade- ja alevikevahelised jõukatsumused, 

pakutakse külasuppi, ponisõitu, näomaalingut. Julgematele kiiking. Päeva lõpetab 

ansambel Kruuv. 

Arutletakse, kuidas tagada küladepäeval Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 

piirangud 2+2 reegel jt. Korraldaja poolt paigutatakse platsile reegleid 

meeldetuletatavad juhised ja desinfitseerimisvahendid, üritusel on turvameeskond. 

Külastajatelt oodatakse reeglitest kinnipidamist ja mõistvat suhtumist. 

Toimub arutelu.  

Otsustatakse: Maret Koor viib külavanematele jagamiseks mõeldud kuulutused 

vallamaja valvelauda. 

 

4. Jaanipäev 

Jaanipäeva ja teisi suveüritusi võib korraldada vaid riiklikult kehtestatud nõuetest 

kinni pidades. Sündmuste korraldamise jaoks võivad RVAKSle arveid esitada need 

külad/alevikud, kellel on esitatud 2019 tegevusaruanne ja 2019 üldkoosoleku 

protokoll ning osalejate leht. 

  Toimub arutelu.  

  Otsustatakse: Avalikkusele (va oma küla) suunatud üritusi ei korraldata. 

 

5. Uute liikmete vastuvõtmine 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsile on laekunud avaldused, sooviga saada 

seltsi liikmeks 

5.1 Kristlin Kõrgesaar avaldus 30.01.2020  

  5.2  Bärbel Salumäe avaldus 27.02.2020 

Toimub arutelu: 

Otsustatakse: (kõik poolt häältega) Arvata Rae Valla Alevike- ja Külavanemate 

Seltsi liikmeks Kristlin Kõrgesaar ja Bärbel Salumäe 

 

6. KOP 

Kohaliku omaalgatuse programmi esitati käesoleval kevadel Rae vallast projekte 

eriti palju. Harjumaa Omavalitsuste Liidu 27.05.2020 juhatuse kinnitatud otsusega 



nr 13 KOP 2020. aasta kevadvoorus rahuldatud taotluste nimekiri on leitav 

aadressilt http://www.hol.ee/docs/juhatus_otsus_kop2020_lisa1_rahuldatud.pdf . 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse: Kevadvooru omaosalus tagatakse 15% ulatuses, nii nagu RVAKS 

kodukorras märgitud. Keiu valmistab ette omaosaluse taotluse blanketi. 

 

7. Kevadise koolituse ettevalmistus 

Kokku lepitud väljasõit Läänemaale, Kiideva külla jäi 18.-19. aprillil seoses 

koroonaviiruse levikuga ära ja see lükati edasi. 

Uueks väljasõidu ajaks valitakse kolm kuupäeva: Kas 29.-30. august, 05.-06. 

september või 19.-20. september?  

  Toimub arutelu.  

Otsustatakse: Kai lepib kuupäeva kokku vastuvõtja ja majutajaga.  

 

 

 

Järgmine kokkusaamine RVAKS juhatuse üldkoosolekul, mille toimumise 

kuupäev täpsustub.  

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  

http://www.hol.ee/docs/juhatus_otsus_kop2020_lisa1_rahuldatud.pdf

