
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 1 - 2022 

Toimumise koht: Rae vald – Paide – Rae vald 

Toimumise aeg: 18.03.2022  

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

Tiik (Salu küla) ja Kai Lasn (Lagedi alevik) 

Päevakord: 

1. Üldkoosolek 

2. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

3. Rae valla külaliikumise juubel 

4. Meened 

 

 

1. Üldkoosolek 

RVAKS-i üldkogu koosolek on planeeritud toimuma 31.03.2022 Rae Koolimajas kell 

18.30.  

Päevakord: 

1. 2021 majandusaasta aruande ülevaade 

2. Revidendi arvamus 

3. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Juhatuse teated ja uute liikmete vastuvõtmine. 

5. Revidendi valimine 

6. Juhatuse liikmete valimine 

Üldkogu kutsega saadetakse liikmetele ette majandusaasta 2021 aruanne ja RVAKS 

selgitav aruanne.  

Üldkogul otsuste vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 50% liikme (hetkel 52 liiget so 

kohal peaks olema 27 inimest (sh volitused)) kohalolek või esindatus. Kui keegi ei 

saa osaleda, siis volitada teist liiget ennast esindama. Vastavalt põhikirjale saab liige 

esindada vaid ühte liiget. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Aivar saadab üldkogu kutsega koos 

majandusaasta 2021 aruande ja RVAKS selgitava aruande liikmetele. Uuel nädalal 

saadab Kai meeldetuletuse ja saadab volikirja põhja. Paar päeva enne üldkogu 

saadab Sirli veelkord meeldetuletuse. 

 

2. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

Ühise koostööprojekti „Piirid ja Paarid” esimene osa on täidetud. 13.- 14. november 

toimus Rae valla külade esindajate külastus Narva ja Sillamäele. Ida-Virumaa 

osalejatele õppereis Rae valla küladesse viibib, põhjuseks koroona piiranguid, ning 

veebruarist lisandunud rahvusvaheline konflikt Ukrainas.  

Inimestel, kes on mitmeid aastaid sihikindlalt tegelenud Eestis elavate rahvaste 

integreerimisega ja lõimumisega on ääretult kahju, et sõda Ukrainas tekitab 

erimeelsusi Eestis ja Ida-Virumaal elavate rahvaste ja rahvusseltside vahel. Samas 



kinnitatakse, et suurem osa reaalselt mõtlevaid ühingute juhte mõistab hukka 

Venemaa agressiooni Ukrainas. 

Ollakse arvamusel, et koostööprojektiga „Piirid ja Paarid” tuleb jätkata ja Ida-Virumaa 

külaskäik Harjumaale võiks toimuda mais. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Korraldada Ida-Virumaa külalistele vastuvõtmine 

7.- 8. mail.  

 

3. Rae valla külaliikumise juubel 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi 20 juubel toimub 22. aprillil.  

Toimub arutelu. 

Kõigi arvates peaks liikmetele piduliku sündmuse korraldama õigel, so 22. 

kuupäeval. 

Tehakse ettepanek korraldada juubeli puhul matk loodusesse või matkarajale kuhu 

saab tellida ka toitlustuse. Samas matka vürtsitada meeleolukate tegevustega. 

Veel tehakse ettepanek minna teatrisse. Kõige pidulikum oleks saada piletid Estonia 

teatrisse. Teatris saaks toitlustuse ette tellida. 

Arutletakse ka, kas ja kuidas juubelisündmust Rae Sõnumites kajastada. Arvatakse, 

et Rae Sõnumites võiks sündmust kajastada toimumise järgselt. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Aivar uurib/tellib Estonia teatrist soovitud 

kuupäevale piletid ja toitlustuse. Juubeli sündmusel osalejal tasuda 15 eurot osaleja 

kohta. 

 

4. Meened 

Seoses saabuva RVAKS juubeli sündmusega jt on vajadus tellida meeneid.  

Logoga klaasid, külaliikumise juubelit kajastav voldik, fotosein, kaelusall jt. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Aivar küsib pakkumised. 
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