
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 1 - 2023 

Toimumise koht: Rae Koolimaja 

Toimumise aeg: 26.01.2023 kell 21:10 kuni 21:50 

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

Tiik (Salu küla), Kai Lasn (Lagedi alevik), Keiu Ruus (Suursoo küla), Imre Leppik 

(Aaviku küla) 

Päevakord: 

1. Infotunnid 

2. RVAKS aruanne 

3. Koduleht 

4. Peetri alevikuvanema pöördumine infotunnis 

 

 

1. Infotunnid 

Toimus arutelu järgnevate infotundide sisu osas. Veebruarikuu RVAKS infotund 

toimub 23.02, so Vabariigi aastapäeva eel. KÜSKist on lubanud tulla Külli Volmer ja 

Leaderist Signe Valdmann tutvustama erinevaid projektide kirjutamise ja esitamise 

võimalusi. RVAKS on avatud kirjutama ka välisprojekte.  

Endiselt toimuvad infotunnid Rae Koolimajas. Veebruarikuu infotund on pisut 

pidulikum. Märtsis planeerime üldkoosolekut. Aprill on RVAKS sünnipäevakuu.  

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võetud teadmiseks. Aivar uurib võimalusi aprilli 

infotunni korraldamiseks väljaspool Rae valda. 

 

2. RVAKS aruanne 

 

RVAKS aruande dokumentatsioon on vallale esitatud. Rae valla 2023. aasta eelarve 

on 24. jaanuaril volikogus vastu võetud. RVAKS on 2023. aasta Rae Vallavalitsuse ja 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi vahelise lepingu sõlmimise ootel.  

Toimus arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võetud teadmiseks. Sirli hoiab fookust. 

 

3. Koduleht 

 

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi koduleht on liiga kaua uuendamata. 

Lisatud ja värskendatud on vaid infotundide ja juhatuse protokollide osa. Et RVAKS 

oleks silmapaistev tuleb nii Facebooki kui ka kodulehel olev info hoida aktuaalne.  

Toimus arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võetud teadmiseks. Kai ja Aivar leiavad aja 

ning uuendavad kodulehe. 

 

4. Peetri alevikuvanema pöördumine infotunnis 



Infotunnis osalejate poole pöördus Peetri alevikuvanem, kes soovis abi Peetri 

külaseltsi kasutuses oleva, kuid Rae Vallavalitsusele kuuluva Turu tee 2 asuva 

veski teemal. Peetri külaselts on kinnistul asuva veski saanud oma kasutusse, 

sõlmitud on leping. Peetri alevikuvanema sõnul on algatatud järelevalvemenetlus 

kinnistul toimunud ehitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks. Väidetavalt ei ole 

Peetri alevikuvanem saanud vallalt edasiste tegevuste kohta tagasisidet ei telefoni 

ega e-kirja teel. 

Toimus arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võetud teadmiseks. Peetri alevikuvanemale 

soovitatakse Vallavalitsuses broneerida vastuvõtu aeg. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe     Koosolekut protokollis   

RVAKS juhatuse esimees    Kai Lasn  

       RVAKS juhatuse liige 

             


