
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 6 

Toimumise koht: Kurna küla 

Toimumise aeg: 12.12.2020 kell 14.30 – 16.15 

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

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

Lasn (Lagedi alevik) 

Päevakord: 

1. Seltsiliikme välja arvamine 

2. Eelarve 

3. Projektide omaosaluse kinnitamine 

4. Tänuõhtu 

 

1. Seltsiliikme välja arvamine 

Seoses surmaga lõpeb Veskitaguse küla endise külavanema Peeter Loorentsi Rae 

Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikmelisus. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Arvata Peeter Loorens välja Rae Valla 

Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikmete hulgast. 

 

2. Eelarve 

RVAKS esimees Aivar annab ülevaate 2020. aasta seltsi eelarve kasutamise kohta. 

Kõikide arvete kohta, mis on esitatud, on ka ülekanded tehtud. Selgub, et 

külavanemad on jätnud välja võtmata hulgaliselt interneti kompensatsioone. Kohaliku 

omaalgatuse programmi 2020. aasta sügisvooru on kirjutatud projekte, kuid RVAKS 

juhatusele omaosaluse taotluste esitamisega ei ole kiirustatud. Arutletakse, milliste 

kulutustega peab selts 2020. aastal veel kindlasti arvestama.  

Seoses covid-19 tõttu tänuõhtu edasilükkamisega 2021. aastasse soovib Viikingite 

küla ettemaksu. Toimub arutelu, kas tasuda kulud 2020. aasta eelarvest. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Tasuda Viikingite külale RVAKS Tänuõhtuga 

seotud kulud 2020. aasta eelarvest.  

 

3. Projektide omaosaluse kinnitamine 

Juhatusele on laekunud taotlused projektide omaosaluste rahastamiseks: 

2.1 Urvaste  „Helisüsteem, elektrigeneraator ja inventari hoiumajake Urvaste külale“ 

– 400,53 € 

2.2 Limu „Tõde ja Õigus“Limu küla moodi – 500 € 

2.3 Pildiküla Selts MTÜ „Nullist sajani viie minutiga!“ – 110€ 

2.4 Kautjala-Patika külaselts MTÜ „Õhinal õue!“ – 500€ 

2.5 Meie Kurna MTÜ „Talverõõm“ – 395€ 

 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Rahuldada Urvaste ja Limu projekti omaosaluse 

taotlused veel 2020 aasta sees, kokku summas: 900,53 € ja rahuldada  

2021aasta alguses juhatuseni jõudnud omaosalus taotlused 

Pildiküla Selts MTÜ „Nullist sajani viie minutiga!“ – 110€ 



Kautjala-Patika külaselts MTÜ „Õhinal õue!“ – 500€ 

Meie Kurna MTÜ „Talverõõm“ – 395€ 

Kokku summas 1005€. 

Ülejäänud taotlused otsustatakse juhatuse poolt peale taotluste esitamist. 

 

4. Tänuõhtu 

Vaatamata viiruseleviku ohule oodati väga seltsi aastalõpu tänuõhtu korraldamist. 

Hetkel on riigis tervikuna tekkinud olukord, mis piirab suurearvuliste seltskondade 

kokku saamist. Toimus arutelu. Tänuõhtut ära ei jäeta. Toimumise aeg lükatakse 

edasi. Hetkel lepitakse Viikingite külaga kokku 24. veebruar 2021.  

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Tänuõhtu toimumine lükatakse edasi 24. 

veebruarile 2021. Eriolukorra tekkimisel jätab RVAKS juhatus õiguse üritus ka ära 

jätta või veelkord edasi lükata. 

 

 

 

 

Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku toimumise kuupäev täpsustub.  

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  


