
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 7 - 2021 

Toimumise koht: Kurna küla 

Toimumise aeg: 10.12.2021 kell 18.30 kuni 20.00 

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), Kaia Pilvik (revident), Aet Vilgats (raamatupidaja) 
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1. Kokkuvõte 2021 RVAKS tegemistest 

2. Eelarve 

3. Projektide omaosaluste kinnitamine 

4. Infotunnid 

 

 

1. Kokkuvõte 2021 RVAKS tegemistest 

Vaatamata Covid viirusest tingitud pauside tõttu saab RVAKS 2021. aastat lugeda 

igati toimekaks.  

2021. aastal toimus liikmetele esimene suurem kokkusaamine Tänuüritusel Viikingite 

külas. Tänu kõrvale vaadati-kuulati muusikalist programmi ja saadi ülevaade 

viikingite ajaloost. 

Olulisimaks sündmuseks peame 2021. aastal Patikal toimunud 18. Küladepäeva 

mida rõõmsalt meenutab küladepäevale eelnenud külade esindajatele korraldatud 

vahva niitmisvõistlus. Agaramad külad avasid tubli punktiskoori küladepäevaks juba 

niitmisvõistlustelt ette. 

Kahelt kogemusreisilt, septembris Kihnu ja novembris Narva said külavanemad 

rohkelt värskeid ideid ning mõtteid, kuidas võiks veelgi huvitavamalt külaelu 

arendada ja leida sidusus küladevahelises koostöös. 

Valla kogukondi pani sel aastal üheskoos tegutsema ka kohalik kommivabrik Kalev 

kes pidas 215. juubelit. Orkla Eesti AS kinkis Rae vallale 155. juubeliks 215 

tammeistikut. Istutustalguid peeti pea kõikides külade/alevikes ja need kulgesid tänu 

külavanemate organiseerimisele ladusalt. 

RVAKS infotundidesse olid kutsutud külalised. Jüri Tervisekeskuse juhataja Alina 

Terep andis ülevaate nii Rae vallas kui riigis toimuvast Covid viiruse olukorrast ja 

vaktsineerimise võimalustest. Piirkonnapolitseinik Malle Tiirusson ja abipolitseinik 

Jaanus Mickfeldt tutvustasid politseiniku tööd ja rääkisid turvalisusest. Rae 

Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist Lemmi Parkilt ja Rae 

Sotsiaalkeskuse direktor Piret Kuusküllilt saime teadmised valla sotsiaalhoolekandest 

ja taotletavatest toetustest. Lektor Marianne Rosenfeld juhtis tähelepanu MTÜ 

õigusruumile, ühtlasi kutsus RVAKSi üles olema rohkem nähtaval ja julgemalt 

esitama taotlusi ka rahvusvahelistesse projektidesse. 

Oleme uhked, Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatud Harjumaa 

aasta tegija konkursil sai tunnustuse Rae vallast Uuesalu külaselts. Kes tunnistati 

2021 parimaks siseturvalisusse panustavaks organisatsiooniks Harjumaa 

Turvalisuse nõukogu poolt.  



Eraldi kiitust väärivad edukad projektide kirjutajad. KOP kevadvoorust said rahastuse 

7 ja sügisvoorust 8 RVAKSiga seotud projekti, kokku saadi rahastust 37 199,30 euro 

suuruses summas.  

Toimus arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Võetud teadmiseks. 

 

2. Eelarve 

RVAKS esimees Aivar annab ülevaate 2021. aasta seltsi eelarve kasutamise kohta. 

Kõikide arvete kohta, mis on esitatud, on ülekanded tehtud. Osad külavanemad on 

jätnud välja võtmata interneti kompensatsioone, samuti on ühe küla poolt antud 

tagasiside, et nemad külaraha käesoleval aastal ei kasuta. Osad külavanemad ei ole 

veel Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta sügisvooru kirjutatud projektide 

kohta RVAKS juhatusele omaosaluse taotlusi esitanud.  

Arutletakse, et kolm projekti omaosalust makstakse välja 2022. aastal. 

Toimus arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Kinnitada KOP sügisvoorus rahuldatud taotluste 

nelja projekti omaosaluse väljamaksmine veel 2021. aastal ja nelja projekti 

omaosaluse väljamaksmine 2022. aastal.  

 

3. Projekti omaosaluste kinnitamine 

Juhatusele on laekunud taotlused projekti omaosaluste rahastamiseks: 

3.1 Meie Kurna MTÜ „Küla elab, küla jääb“ – 1640,38 eurot 

3.2 Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts „Piirid ja Paarid“ -  500,00 eurot; 

3.3 Kautjala-Patika külaselts „Õhinal õue 2“ – 447,48 eurot; 

3.4 Lagedi Alevikuselts Lagedi kandi lastekaitsepäev "Rõõm laste kilgetest" -            

308,25 eurot; 

3.5 Kautjala-Patika külaselts „Patika kogukonnapäev 2022“ – 430,50 eurot; 

3.6 Suursoo Külaselts "Liikuma kutsuv külaplats Suursoo külas II etapp" –  

420,00 eurot; 

3.7 Aruvalla Külaselts „Pop-up telkide soetamine Aruvalla küla kogukonna 

väliürituste läbiviimiseks“ – 309,24 eurot; 

3.8 Vaida Alevikuselts „Vaida Sohvoosi 55. aastapäev“ - 277,00 eurot. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega):  

1. Rahuldada projekti omaosaluse taotlused ja maksta omaosalused välja 2021. 

aastal: 

- Kautjala-Patika külaselts „Õhinal õue 2“ – 447,48 eurot; 

- Kautjala-Patika külaselts „Patika kogukonnapäev 2022“ – 430,50 eurot; 

- Aruvalla Külaselts „Pop-up telkide soetamine Aruvalla küla kogukonna väliürituste 

läbiviimiseks“ – 309,24 eurot; 

- Meie Kurna MTÜ „Küla elab, küla jääb“ – 1640,38 eurot; 

2. Rahuldada projekti omaosaluse taotlused ja maksta omaosalused välja 2022. 

aastal:  

- Vaida Alevikuselts „Vaida Sohvoosi 55. aastapäev“ – 277,00 eurot 

-Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts „Piirid ja Paarid“ – 500 eurot; 

- Lagedi Alevikuselts Lagedi kandi lastekaitsepäev "Rõõm laste kilgetest" – 308,25 

eurot; 

- Suursoo Külaselts "Liikuma kutsuv külaplats Suursoo külas II etapp" – 420 eurot. 



Kokku: 2827,60 eurot 2021. aastal ja 1505,25 eurot  2022. aastal. 

 

4. Infotunnid 

Detsembris RVAKS liikmetele infotundi ei toimu. Otsustatakse, et kui Vabariigi 

Valitsus lubab kontaktkoosolekute läbi viimist, siis tehakse seda taas igakuiselt alates 

jaanuarist. 

 

 

Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku toimumise kuupäev täpsustub. 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe     Koosolekut protokollis   

RVAKS juhatuse esimees    Kai Lasn  

       RVAKS juhatuse liige 

      

           


