
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 6 - 2021 

Toimumise koht: Rae Koolimaja 

Toimumise aeg: 28.10.2021 kell 20.50 kuni 21.40 

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. Koolituskulude eest tasumine 

2. Jüri alevikule vanema valimisest 

3. Projekti omaosaluse kinnitamine 

4. Eelarve 

5. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

6. Infotunnid 

 

 

1. Koolituskulude eest tasumine 

RVAKS revidendi poolt on juhatusele laekunud pöördumine, kus antakse teada 

revidendi koolitusel osalemise soovist ja tehakse ettepanek katta koolituskulud 

külaliikumise eelarvest. Koolituse korraldaja Juhatuse Kompetentsuskeskus, 

toimumise aeg 08.12.2021, koolituskulu 59 eurot. 

Toimus arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Maksta revidendi koolituskulud 59 eurot RVAKS 

eelarvest. 

 

2. Jüri alevikule vanema valimisest 

Toimub arutelu Jüri alevikule alevikuvanema valimise teemal. Jüri aleviku elanike arv 

on 01.10.2021 seisuga 3636 isikut. Kas Jüri alevikul peaks või võiks olla 

alevikuvanem? Osalt võiks, sest nii saaksid elanikud RVAKS eelarvest korraldada 

oma kogukonnale kõige sobivamaid koolitusi või korraldada sündmusi. Teisalt on Jüri 

alevikus sündmuste korraldamine juba kaetud Rae Kultuurikeskuse poolt, samuti on 

alevikus Rae Spordikeskus ja Rae Huvialakool ning erinevat meelelahutust ja 

koolitusi pakuvad MTÜd. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Hetkel Jüri alevikuvanema valimisi ei korraldata. 

 

3. Projekti omaosaluse kinnitamine 

Juhatusele on laekunud taotlus projekti omaosaluse rahastamiseks: 

3.1 Veneküla Selts „Viilkatusega pinklaud Vene külaplatsile“ – 385€; 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Rahuldada projekti omaosalus taotlus: 

Veneküla Selts „Viilkatusega pinklaud Vene külaplatsile“ – 385 eurot. 

 

4. Eelarve 



4.1 Eelarveaasta on lõpusirgel. Osadel küladel ja alevikel on RVAKSile endiselt 

arved esitamata ja rahad välja võtmata. Toetuste jaotuskava järgi on arved esitamata 

järgmistel küladel: Järveküla, Kadaka küla, Kopli küla, Lehmja küla, Pajupea küla, 

Soodevahe küla, Veskitaguse küla. Uurida, millistel põhjustel on viivitused tekkinud. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Saata Järveküla, Kadaka küla, Kopli küla, 

Lehmja küla, Pajupea küla, Soodevahe küla, Veskitaguse küla täiendavad 

meeldetuletuskirjad. 

 

4.2 Toetuste jaotuskavas on külade motivatsiooni summaks arvestatud 2693,30 

eurot. Toimub arutelu summa parima kasutamise asjus. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Katta 2693,30 euroga osa 13.- 14. novembril 

toimuva Narva õppereisi kulutustest. 

 

5. Koostööprojekt „Piirid ja Paarid“ 

23. – 24. oktoobril Ida-Virumaa osalejatele toimuma pidanud õppereis Rae valla 

küladesse lükati Covidist tekkinud asjaolude tõttu kevadesse. 

13.- 14. novembril Rae valla külade esindajate õppereis Narva saab toimuma 

vähendatud koosseisus vaid vaktsineeritud/läbipõdenud isikutele immuniseerimis- või 

läbipõdemise tõendi ettenäitamisel.  

Toimub arutelu.  

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Kuivõrd Narva õppereis saab toimuma 

vähendatud koosseisus, siis antakse võimalus õppereisil osalemiseks vaid 

immuniseerimis- või läbipõdemise tõendit omavatele (tuleneb nagunii ka seadusest) 

ja seltsitöös aktiivsematele liikmetele. 

 

6. Infotunnid 

Järgmise infotunni kindlat toimumist kokku ei lepita Covid viirusesse nakatumise 

näidu tõusu tõttu. Kui Vabariigi Valitsus lubab kontaktkoosolekute läbiviimist, siis 

toimub 25.11.2021 kell 18.30. 

 

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe     Koosolekut protokollis   

RVAKS juhatuse esimees    Kai Lasn  

       RVAKS juhatuse liige 

      

           


