
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 5 - 2022 

Toimumise koht: Kurna küla 

Toimumise aeg: 25.08.2022 kell 19:00 kuni 21:00 

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

Tiik (Salu küla), Keiu Ruus (Suursoo küla), Imre Leppik (Aaviku küla) ja Kai Lasn 

(Lagedi alevik) 

Päevakord: 

1. Projektide omaosaluse kinnitamine 

2. Seltsiliikme vastu võtmine 

3. Kokkuvõte Rae valla 19. küladepäevast 

4. Plaanid  

 

 

1. Projektide omaosaluse kinnitamine 

Juhatusele on laekunud taotlused projektide omaosaluste rahastamiseks: 

1.1 Suursoo Külaselts MTÜ „Liikuma kutsuv külaplats Suursoo külas III etapp“-

444€; 

1.2 Aruvalla Külaselts MTÜ „Murutraktor Aruvalla külaplatsi hooldamiseks“ – 500€; 

1.3 Suursoo Külaselts MTÜ „Suursoo küla 90. aastapäev“ – 277,70€; 

1.4 Mittetulundusühing Vaida Palvemaja „Vaida Suvelõpupidu“ – 203€. 

Toimus arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Rahuldada projekti omaosaluse taotlused: 

Suursoo Külaselts MTÜ „Liikuma kutsuv külaplats Suursoo külas III etapp“- 444€; 

Aruvalla Külaselts MTÜ „Murutraktor Aruvalla külaplatsi hooldamiseks“ – 500€; 

Suursoo Külaselts MTÜ „Suursoo küla 90. aastapäev“ – 277,70€; 

Mittetulundusühing Vaida Palvemaja „Vaida Suvelõpupidu“ – 203€. 

Kokku summas 1424,70€. 

 

2. Seltsiliikme vastu võtmine 

Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsile on esitatud liikmeks astumise avaldus. 

Avaldus 15.08.2022 Kristi Saluste (Vaidasoo külavanem) 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Kristi Saluste arvata Rae Valla Alevike- ja 

Külavanemate Seltsi liikmeks. 

 

3. Kokkuvõte küladepäevast 

Rae valla 19. küladepäevast Kurna külas võttis osa üle 600 inimese. Võistlustel ja 

meelelahutuslikel mõõduvõtmistel osalesid esindajad 28 külast/alevikust. 

Kõige suuremaarvuliselt oli esindatud (registreeritud elanike arvuga võrreldes) 

Soodevahe küla (100%), Kurna küla (98,8%) ja Urvaste küla (32%). 

Seekordseks võitjaks osutus Suursoo küla. Teiseks tuli Urvaste küla ja kolmandaks 

Suuresta küla. 



Võistlused kulgesid Hasan Steinbergi eestvedamisel rõõmsalt ja ladusalt. Kurna küla 

aktiiv korraldas osalejatele meeleolukaid ettevõtmisi nii maal kui veel, pakuti 

külasuppi, lastele batuut, näomaalingud. Erinevad organisatsioonid tutvustasid 

pääste ja korrakaitsega seotud tegemisi. Õhtu lõpetas ühislaulmine Voldemar 

Kuslapi, Marek Sadami ja Gerli Padariga, keda saatis ansambel Horoskoop Martin 

Trudnikovi juhtimisel.  

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võetud teadmiseks. 

 

4. Plaanid  

Aivar Aasamäe viskab õhku küsimuse – millised on ootused ja milliseks võiks 

kujuneda eesootav uus hooaeg?  

Toimub arutelu. 

Murelikuks teeb ja külaürituste korraldamise planeerimisel tekitab küsimusi 

01.08.2022 jõustunud Rae Vallavalitsuse korraldus nr 1076 „Rae valla 

haldusterritooriumil kauplemistasu kehtestamine ja kauplemisloa taotluse vormi ning 

kauplemisloa vormi kinnitamine“. Korraldusega kehtestati kauplemistasu Rae valla 

haldusterritooriumil. 

Tehakse ettepanek, kutsuda järgmisse RVAKS infotundi (so septembris) 

abivallavanem Tanel Tammela, kes tutvustab ja vastab küsimustele, mis puudutavad 

Rae Vallavolikogu 17.05.2022 määrust nr 9 „Kaubanduse korraldamise nõuded ja 

kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal“ ja Rae Vallavalitsuse korraldust nr 

1076 „Rae valla haldusterritooriumil kauplemistasu kehtestamine ja kauplemisloa 

taotluse vormi ning kauplemisloa vormi kinnitamine“. 

Uueks hooajaks pakutakse välja ideid alates koolitustest uutele külavanematele, kuni 

kõikidele liikmetele mõeldud erinevate väljasõitudeni. Kõlama jääb, et pigem võiks 

planeerida koolituse koos väljasõiduga. Seekord prooviks võtta sihtkohaks Haapsalu. 

RVAKS liikmete tänupeo võiks siduda RVAKS sünnipäevaga ja pidada ka edaspidi 

aprillikuus. Taas võiks teha bussiga ringsõite Rae valla külades, kus giidideks on 

külavanemad ise. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võetud teadmiseks. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe     Koosolekut protokollis   

RVAKS juhatuse esimees    Kai Lasn  

       RVAKS juhatuse liige 

      

           


