
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi (RVAKS) üldkogu 

Aeg: 31.03.2022 kell 18.40 kuni 20.30 

Koht: Rae Koolimaja 

Protokoll 

Osalejad – 39 (liikmeid 38 neist 32 liikmed kohal + 6 volitust) osalejate leht - 

protokolli lisa 1 

Volitused – 6 volitust on protokolli juurde lisatud 

 

Tehakse ettepanek valida üldkoosoleku läbiviijaks Aivar Aasamäe. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Üldkoosoleku läbiviija on Aivar Aasamäe. 

Tehakse ettepanek valida üldkoosoleku protokollijaks Kai Lasn. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Üldkoosoleku protokollija on Kai Lasn. 

 

Päevakord: 

1. 2021. majandusaasta aruande ülevaade 

2. Revidendi arvamus 

3. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Juhatuse teated ja uute liikmete vastuvõtmine 

5. Revidendi valimine 

6. Juhatuse liikmete valimine 

 

Päevakord: 

1. 2021. majandusaasta aruande ülevaade 

Koosoleku juhataja Aivar Aasamäe tutvustab majandusaasta 2021. aruannet. 

Kõikidele seltsi liikmetele on majandusaasta aruanne ja selgitav aruanne eelnevalt 

tutvumiseks saadetud.  

Küsimusi ei esitata. 

Otsustatakse: Teadmiseks võetud. 

 

2. Revidendi hinnang 

Revident annab hinnangu RVAKS tegevuse kohta 2021. aastal. Hinnang – 

protokolli lisa 2. Revident teeb ettepaneku 2021. majandusaasta aruanne heaks kiita. 

Otsustatakse: Revidendi hinnang teadmiseks võetud. 

 

3. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine 

Koosoleku juhataja Aivar Aasamäe esitab seltsi liikmetele küsimuse, kas RVAKS 

majandusaasta 2021. aruande võib heaks kiita ja kinnitada. 

Otsustatakse: Kõik poolt häältega - RVAKS 2021. majandusaasta aruanne on 

kinnitatud. 

 

4. Juhatuse teated ja uute liikmete vastuvõtmine 



4.1 Aivar Aasamäe annab teada, et tulemas on RVAKS juubel ja juhatus on 

planeerinud ja ette valmistamas seltsi 20. aastapäeva sündmust 22. aprillil Estonias. 

Kell 16.45 avatakse restorani uksed (meie garderoobiks on restorani riidehoid); 

Kell 17.00 Tähtpäeva tervitused; 

Kell 19.00 Etendub Franz Lehari operett "Lõbus lesk"; 

Vaheajal pakutakse kohvi ja tähtpäeva torti. 

Etenduse lõppedes restoranis väike jututuba kuni kella 23-ni. 

Omaosalus 15€ inimene palutakse kanda RVAKS-i EE242200221048185533 

kontole. Istekohad jaotuvad vastavalt ülekannete toimumise järgi. Ootame 

omaosaluste laekumist kuni 8. aprillinI või kuni kohti jätkub. 

Sündmusele saabumisel on soovituslik kanda külavanema ketti või märki. 

Kutse saadetakse e-posti aadressile. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Teadmiseks võetud. 

 

4.2 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. Ootame tagasisidet Ida-

Virumaa eestvedajatelt. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Teadmiseks võetud. 

 

4.3 Teeme Ära kampaania raames on vallast keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu 

uurinud, et kas külad/alevikud planeerivad kevadisi koristustalguid teha. Ning, kas 

soovitakse ka kindaid ja prügikotte. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Külad/alevikud soovivad kevadiseks 

koristustalguks kindaid ja prügikotte ning jäätmete ära vedu. 

 

4.4 Uute liikmete vastuvõtmine 

Rae Valla Alevike ja Külavanemate Seltsile on esitatud liikmeks astumise avaldused. 

4.4.1 Avaldus 15.11.2021 Ain Böckler 

Ain Böckler on Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsile saatnud teda tutvustava 

kokkuvõtte (lisa 3). Toimub arutelu. Kuna tegemist ei ole külavanemaga ning  

teadaolevalt ei ole isik aidanud kaasa Vaida aleviku sündmuste ja ürituste 

korraldamisel, siis vaatamata saadetud kokkuvõttele jääb selgusetuks, mis eesmärgil 

seltsiliikmeks soovitakse saada. Otsustatakse hääletada. 

Esitatakse küsimus, kes on poolt, et Ain Böckler seltsi liikmeks vastu võtta? 

Esitatakse küsimus, kes on vastu, et Ain Böckler seltsi liikmes vastu võtta? 

Esitatakse küsimus, kes on antud küsimuses erapooletu? 

Otsustatakse (poolt 0, vastu 26, erapooletud 12): Ain Böcklerit ei arvata Rae Valla 

Alevike- ja Külavanemate Seltsi liikmeks. 

 

4.4.2 Avaldus 31.03.2022 Jürgen Paat. 

Jürgen Paat on Lagedi alevikuvanem. Jürgen oli aktiivne kaasategija kogukonna 

töödes ja tegemistes juba enne alevikuvanemaks saamist. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Jürgen Paat on Rae Valla Alevike- ja 

Külavanemate Seltsi liikmeks vastu võetud. 



4.5 Rae valla kogukonnaspetsialist Toomas Tilk kutsub kõiki osalema Dagmar 

Narussoni loengule - Avatud dialoog kogukonnas. Loeng on tasuta. Dagmar 

Narusson on  filosoofiadoktor, TÜ Ühiskonnateaduste instituudi kogukonnatöö lektor 

ja sotsiaalteadlane, kelle peamiseks uurimisvaldkonnaks on kogukondade ja 

sotsiaalvaldkonna teemad. Avatud dialoogi põhimõtted on hea viis kogukondliku 

suhtlemise edendamiseks ja 5.aprillil, algusega kell 18.00 on kõik kogukondliku elu 

edendamise huvilised oodatud Dagmar Narussoni loengule Rae Kultuurikeskusesse. 

Loeng on tasuta. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): Teadmiseks võetud. 

 

4.6 RVAKS esimees Aivar Aasamäe tänab seltsijuhatuse liikmeid toimeka ja tegusa 

meeskonnatöö eest kogu möödunud kolme aasta vältel. Häid sõnu meeskonna 

eestvedamisel saab ka seltsi esimees ise. Märkame häälevärinat. Ollakse 

kohmetunud. 

 

5. Revidendi valimine 

Tehakse ettepanek valida revidendiks Kaia Pilvik. Küsitakse Kai Pilvikult nõusolekut. 

Kaia Pilvik on nõus. 

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

revidendiks on valitud Kaia Pilvik. 

 

6. Juhatuse liikmete valimine 

Küsitakse, milline on arvamus, kas juhatus peaks jätkama 5 liikmelisena? 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): RVAKS juhatus koosneb 5 (viiest) liikmest. 

Seltsi esimees Aivar Aasamäe palub esitada juhatuse liikmekandidaate. Tehakse 

ettepanekud: 

6.1 Sirli Tiik 

6.2 Imre Lepik 

6.3 Kai Lasn 

6.4 Aivar Aasamäe 

6.5 Keiu Ruus-Lepp 

6.6 Kaia Talvik 

6.7 Eva Jaanson 

6.8 Fredy Lehe 

Nimekiri suletakse. Valitakse RVAKS juhatuse valimise häältelugemise komisjon. 

Otsustatakse (kõik poolt häältega): RVAKS juhatuse valimise häältelugemise 

komisjoniliikmed on Aet Vilgats, Kaia Pilvik ja Bärbel Salumäe. 

Toimub salajane hääletamine (ca 15 minutit). 

Bärbel Salumäe esitab tulemused, hääled jagunesid: 

Aivar Aasamäe – 38 häält; 

Imre Lepik – 36 häält; 

Kai Lasn – 36 häält; 

Sirli Tiik – 35 häält; 

Keiu Ruus-Lepp – 29 häält; 

Kai Talvik, Eva Jaanson ja Fredy Lehe kolme peale kokku 15 häält. 



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

juhatuse liikmeteks on kinnitatud Aivar Aasamäe, Imre Lepik, Kai Lasn, Sirli Tiik ja 

Keiu Ruus-Lepp. 

 

Üldkogu päevakord loetakse lõppenuks.  

Kõik mõistavad hukka 24. veebruaril alguse saanud Venemaa agressiooni Ukrainas. 

Seoses Rae valda saabuvate põgenikega oodatakse laiemat sellekohast infot 

Vallavalitsuselt. Abivallavanem Bärbel Salumäe annab Rae vallas hetkel toimuvast 

ülevaate. Rae valda otse (st ilma eelnevalt vastuvõtupunkti minemata) tulnud 

sõjapõgenikud on enamjaolt leidnud majutuse oma lähedaste või sõprade juures. 

Kindlasti palutakse kõigil, kelle juures Ukrainast tulnud põgenikud peatuvad, anda 

sellest teada Rae Vallavalitsusele aadressil ukraina@rae.ee . Kuigi otsest kohustust 

seda teha ei ole, saame sel moel paremini hinnata võimalike abiteenuste mahtu ja 

laste vajadust haridustee jätkamiseks. 

Lisateavet Ukraina teemaliste küsimuste puhul saab e-posti aadressilt 

ukraina@rae.ee, telefonilt +372 5342 7705 või vallamajas kohapeal: 

E kell 14.00-16.00 

T kell 09.00-13.00 

K kell 10.00-17.30 

N,R telefoni teel +372 5342 7705 

Lisaks on Rae valla kodulehel leitavad ka koolikoha ja lasteaiakoha blanketid, mis on 

tõlgitud nii inglise kui ka ukraina keelde.   

 

 

 

 

Koosoleku juhatas 

Aivar Aasamäe        Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees      Kai Lasn 

RVAKS juhatuse liige 
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