
RVAKS juhatuse koosoleku protokoll 2/17 
 
Toimumise koht: Aleviku tee 3 
 
Toimumise aeg: 31.05.2017 
 
Koosolekul osalesid: Sirli Tiik (RVAKS juhatuse esimees, Salu küla), Aivar Aasamäe 
(Kurna küla), Toomas Metsaots (Uuesalu küla), Veiko Parts (Aaviku küla) ja Kai Lasn 
(Lagedi alevik) 
 
Päevakord: 
 
1. Omaosaluse kinnitamine: 

1.1 Vaida Alevikuselts– “Vaida sovhoosi “50” – lõikuspidu Vaidas” 
1.2 Suursoo külaselts– Õppiv ja arenev Suursoo küla” 
1.3 Suursoo külaselts– “Kogukonna inventari hoiustamine” 
1.4 Lagedi Alevikuselts– “Lastepäev Lagedil 2017” 
1.5 Meie Kurna– “Rohkem sporti külaplatsile” 
1.6 Peetri Selts– “Peetri Seltsi veski soojaks” 
1.7 Vaidasoo külaselts– “Inventar külaseltsi tegevusteks” 

2. RVAKS liikme esitamine VV tänukirja saamiseks 
3. Assaku alevikuvanema valimisest 
4. Kautjala-Patika külavanema valimisest 
5. August 2017 infotunni ettevalmistusest 
6. RVAKS koduleht 
7. Juhatuse kompensatsioonid 
8. Plaanid ühiskoolituseks ja tänuõhtuks 
 
 
1. Omaosaluse kinnitamine: 
1.1 Vaida Alevikuselts– “Vaida sovhoosi “50” – lõikuspidu Vaidas” 400 € 
1.2 Suursoo külaselts– Õppiv ja arenev Suursoo küla” 470 € 
1.3 Suursoo külaselts– “Kogukonna inventari hoiustamine” 412 € 
1.4 Lagedi Alevikuselts– “Lastepäev Lagedil 2017” 210 € 
1.5 Meie Kurna– “Rohkem sporti külaplatsile” 220 € 
1.6 Peetri Selts– “Peetri Seltsi veski soojaks” 396 € 
1.7 Vaidasoo külaselts– “Inventar külaseltsi tegevusteks” 250 € 
Toimub arutelu. 
Otsustatakse: (kõik poolt häältega) Kinnitada nimetatud projektide omaosaluseks 
kokku 2358 €. 
 
2. RVAKS liikme esitamine VV tänukirja saamiseks 
Tehakse ettepanek tunnustada Rae Vallavolikogu tänukirjaga endist Suursoo 
külavanemat Taivo Laheranda (Laherand) tehtud töö eest Rae valla külaliikumises.  
Toimub arutelu. 



Otsustatakse: (kõik poolt häältega) Esitada taotlus Taivo Laherannale Rae Valla- 
volikogu tänukirja andmiseks. 
 
3. Assaku alevikuvanema valimisest 
Assaku alevikuvanem Kalle Suurekivi ei soovi alevikuvanemana jätkata. Hetkel ei ole 
välja pakkuda ka uut alevikuvanema kandidaati. On suheldud Assaku elanikega, kuid 
kes siiski ei ole andnud nõusolekut alevikuvanemaks hakata. 
Toimus arutelu. 
Otsustatakse: (kõik poolt häältega) võtta teadmiseks ja tegeleda Assakule 
alevikuvanema leidmisega. 
 
4. Kautjala-Patika külavanema valimisest 
Kautjala-Patika külavanema Margus Vaini (Vain) külavanema volitused on lõppenud 
2016 aastal. Ei ole teada, kas 2016. aastal on Patika ja Kautjala külades üldkoosolekud 
toimunud. 2016. aasta üldkoosoleku protokolle RVAKS juhatusele esitatud ei ole. 
Toimub arutelu. 
Otsustatakse: (kõik poolt häältega) võtta teadmiseks. 
 
5. August 2017 infotunni ettevalmistusest 
Tehakse ettepanek 2017. aasta augusti infotund viia läbi ringsõiduna. Soovitatav 
marsruut: Jüri– Pajupea– Vaskjala– Seli– Suuresta– Patika– Veskitaguse– Limu– Jüri. 
Igasse külla jõudes tutvustab seda küla külavanem. 
Toimub arutelu. 
Otsustatakse: (kõik poolt häältega) korraldada august 2017. infotund ringsõiduna. 
 
6. RVAKS koduleht 
RVAKS koduleht nõuab pidevat ajakohastamist ja operatiivset informatsiooni. Eriti 
kodulehe esileht. On vajalik jälgida, et lehele oleksid üles laetud kõik protokollid, 
korrastatud liikmete nimekiri, info peatselt toimuvatest koosolekutest, lisatud pildipanka 
fotosid külapäevadest jm.  
Toimub arutelu. 
Otsustatakse: (kõik poolt häältega) võtta teadmiseks. 
 
7. Juhatuse kompensatsioonid 
RVAKS-le eraldatud eelarves on summa juhatuse liikmete rahastamiseks. Juhatuse 
liikmed ei ole I ja II kvartalis 2017. kompensatsiooni välja võtnud.  
Otsustatakse: (kõik poolt häältega): Kompenseerida juhatuse telefoni – ja 
sõidukulud seoses juhatuse tööülesannete täitmisega Rae valla piirkonnas 
I ja II kvartali eest. Juhatuse esimehele 192 € ja juhatuse liikmetele 80 € esimese 
poolaasta eest kokku kuludokumentide alusel. Kuludokumendid esitada hiljemalt 22. 
juuniks 2017. 
 
8. Plaanid ühiskoolituseks ja tänuõhtuks 
Ühiskoolitus ja tänuõhtu on motivatsioon külavanemate tegevuses, mis annab neile 
jõudu tegutseda ja sära silmadesse. Ühiselt leitakse, et ühiskoolituste ja tänuõhtute 
korraldamised alevike– ja külavanematele peavad jätkuma. 



Toimub arutelu. 
Otustatakse: Juhatuse liikmetel juuni kuus pakkuda välja erinevaid ideid ühiskoolituse 
ja tänuõhtu läbiviimise osas. 
 
 
 
 
Koosolekut juhatas 
Sirli Tiik         Koosolekut protokollis 
RVAKS juhatuse esimees       Kai Lasn 
         RVAKS juhatuse liige 


