
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 2 - 2022 

Toimumise koht: Rae Koolimaja 

Toimumise aeg: 31.03.2022 kell 20:55 kuni 22:35 

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

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

Lasn (Lagedi alevik) 

Päevakord: 

1. Üldkoosolek 

2. Juhatuse esimehe valimine 

3. Rae valla külaliikumise juubel 

4. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

5. Meened 

6. RS broneerimine 

 

 

1. Üldkoosolek 

Äsja toimunud RVAKS-i üldkogu koosolekul kinnitati 2021. majandusaasta aruanne. 

Kõik dokumendid olid eelnevalt liikmetele tutvumiseks saadetud. Revidendiks valiti 

üksmeelselt Kaia Pilvik. Uue juhatuse valimisel pakuti välja 8 nime. Valituks osutusid 

Aivar Aasamäe, Sirli Tiik, Keiu Ruus-Lepp, Imre Leppik ja Kai Lasn. 

Kokkuvõtteks: Rõõm ja tänutunne on suur, kolmeks järgnevaks aastaks on samad 

juhatuseliikmed uuesti juhatusse valitud. Teadvustame vastutust seltsi elu edasi 

arendada.  

 

2. Juhatuse esimehe valimine 

Kõigi valitud juhatuseliikmete arvates parim kandidaat Rae Valla Alevike- ja 

Külavanemate Seltsi juhatuse esimehe kohale on Aivar Aasamäe. Tema sai 

juhatuseliikmetest kõige rohkem hääli ka seltsi liikmetelt. Tehakse ettepanek valida 

juhatuse esimeheks Aivar Aasamäe. Aivar Aasamäe annab nõusoleku. 

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

juhatuse esimees on Aivar Aasamäe. 

 

3. Rae valla külaliikumise juubel 

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

Restorani uksed avatakse kell 16.45. Kell 17.00 -  Tähtpäeva tervitused. Kell 19.00  -   

Etendub Franz Lehari operett "Lõbus lesk". (Piletid on välja ostetud. Keiu kujundab 

piletid.) Vaheajal pakutakse kohvi ja tähtpäeva torti. Etenduse lõppedes restoranis 

väike jututuba kuni kella 23-ni. Omaosalus 15 € inimene, kanda RVAKSi 

EE242200221048185533 kontole. Omaosaluste laekumine kuni 08. aprillini või kuni 

kohti jätkub. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Aivar saadab kutsed e-posti aadressidele. Kutse 

on kahele.  

 



4. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

Ühise koostööprojekti „Piirid ja Paarid” Ida-Virumaa külaskäik Harjumaale toimub 07.-

08. mail. Eestvedajatele Ida-Virumaal on toimumise kuupäevad teada antud. 

Ööbimispaik Üksik Rüütel on soovitud ajaks kokkulepitud. Planeerime 

koostööprojekti läbi viia juba tutvustatud päevakava järgi. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Ootame tagasisidet Ida-Virumaa eestvedajatelt. 

 

5. Meened 

Nii RVAKS juubeli sündmusega, kui saabuvate koostööprojekti külalistega seoses on 

vajadus tellida meeneid. Aivar annab teada, et eelmisel koololekul tehtud 

ettepanekud on töös. Logoga klaasid tellitud, läbirääkimised käivad fotoseina ja 

kommikarbi kujunduste osas.  

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Aivar tegeleb läbirääkimistega lõpuni. 

Otsustatakse, et voldikut juubeli sündmusteks ei koostata. 

 

6. RS broneerimine 

Soovime RVAKS tegemisi kajastada Rae Sõnumites, et külaliikumise tegemistest 

oleks ülevaade kõigil Rae valla elanikel. Tulemas on Seltsi juubel ja koostööprojekt 

„Piirid ja Paarid“ II osa. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Kai broneerib RVAKSile Rae Sõnumites ühe A 4 

lehekülje nii mais 2022, kui juunis 2022 ilmuvatesse numbritesse. Mais 2022 

plaanime kajastada RVAKS 20 juubeliga seonduvat. Juunis 2022 plaanime kajastada 

koostööprojekti „Piirid ja Paarid“ läbiviimist Rae vallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe     Koosolekut protokollis   
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