
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi (RVAKS) üldkogu 

 
Aeg: 10.06.2021 kell 18.35 kuni 19.35 

Koht: Rae Kultuurikeskus 

 

Protokoll 
 
Osalejad – (32 neist 23 liikmed kohal + 9 volitust) osalejate leht - protokolli lisa 1 

Volitused – 9 volitust on protokolli juurde lisatud 

 

Päevakord: 
1. 2020. majandusaasta aruande ülevaade 

2. Revidendi arvamus 

3. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Külade päev 

5. Kohapeal tõstatatud küsimused 

 
 

Päevakord: 
1. 2020. majandusaasta aruande ülevaade 

Koosoleku juhataja Aivar Aasamäe tutvustab majandusaasta 2020. aruannet. Kõikidele 

seltsi liikmetele on eelnevalt saadetud majandusaasta aruanne ja selgitav aruanne 
tutvumiseks. Esitatakse küsimusi ja vastatakse projektide omaosaluste kohta. Tehakse 
ettepanek lisada kodulehele omaosaluse saanud projektidest ülevaade tabelina, selgituses 
täpsustada, et millele täpselt projektiga raha saadi, sest projekti pealkirjast see ei selgu. 
Toimub arutelu. 
Otsustatakse: Teadmiseks võetud. 
 
2. Revidendi hinnang 

Revident Kaia Pilvik teeb protokollilise tähelepaneku. Koosolek ei alanud koosoleku 
juhataja ja protokollija valimisega koosoleku alguses.  
Koosoleku juhatajaks on valitud Aivar Aasamäe. 
Koosoleku protokollijaks on valitud Kai Lasn. 
Revident annab hinnangu RVAKS tegevuse kohta 2020. aastal. Hinnang – 

protokolli lisa 2. 
Revident teeb ettepaneku 2020. majandusaasta aruanne heaks kiita. 
Otsustatakse: Revidendi hinnang teadmiseks võetud. 
 
3. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine 
Koosoleku juhataja Aivar Aasamäe esitab seltsi liikmetele küsimuse, kas RVAKS 

majandusaasta 2020. aruande võib heaks kiita ja kinnitada. 
Otsustatakse: Kõik poolt häältega - RVAKS 2020. majandusaasta aruanne on kinnitatud. 
 
4. Külade päev 

Eva Jaanson (Patika/Kautjala külavanem) annab teada, et kõik on oodatud laupäeval, 31. 
juulil 2021 Patikale Kuretalu platsile küladepäevadele. Uksed avatakse kell 13.00, kell 
14.00 avasõnad. Toimuvad sportlikud-meelelahutuslikud teatevõistlused nii lastele kui 
täiskasvanutele. Igaüks, kes sündmusele tuleb, leiab tegevust. Tantsuks mängib ansambel 
Kukerpillid. Eeltööd küladepäeva toimumise nimel käivad.  
Pühapäeval, 20. juunil kell 10.00 toimuvad küla/alevikevanematele eelvõistlused heina 
niitmises. Niita tuleb ca 30 meetrit heinamaad.  



Küladepäeval on kindlasti tasuta pakutav külasupp, samuti tulevad kohale ka puhvetid ning 
sealt saavad külastajad ise omale meelepärast osta. 
Kui külad soovivad platsile kaasa võtta oma külatelgi, siis palutakse sellest eelnevalt 
korraldajatele teada anda. Telgid peavad olema püstitatud enne küladepäeva avasõnade 
algust. 
Iga küla/alevik saab viia ja paigutada oma külades stendidele kladepäeva kuulutuse. 
Otsustatakse: Teadmiseks võetud. 
 
5. Kohapeal tõstatatud küsimused 

 5.1 Puude istutus 

Asutus Orkla on Rae vallale kinkimas puude istikuid. Istutamiseks laekub 215 tamme. Kõik 
külad/alevikud võiksid mõelda ja teha ettepanekud kuhu nad täpselt soovivad 6-7 puud 
istutada. Tõenäoliselt toimub istutamine oktoobrikuus.  
Lagedi alevik annab teada, et kui leidub külasid, kes loobuvad istutamisest puudele 
puuduva asukoha tõttu, siis nemad on valmis rohkem, kui 6-7 puud istutama aleviku 
külaplatsi serva. 
 5.2  Kontsert/piknikud 

Rae valla jaanituli jääb 2021. aastal Jüris alevikus ära. Kurna mõisa pargis on aga suvel 
tulemas mitmed kontserdid: 
12. juunil kell 19.00 Koit Toome; 
27. juunil kell 19.00 Comedy Estonia Sander Õigus & Ardo Asperk; 
18. juuli kell 19.00 Tantsuõhtu koos puhkpilliorkestriga; 
08. august kell 19.00 Jaan Sööt; 
29. august kell 20.00 Marek Sadam. 
 5.3 Külade koosolekud 

Sirli Tiik teeb ettepaneku külade/alevike üldkoosolekuid mitte liiga aasta lõppu jätta. 
Soovitab üldkoosolekud kokku kutsuda suvel/sügisel, kui viiruse leviku oht on väiksem.  
Üldkoosolekutel on uued külavanemad vaja valida Vaidasoo külal, Peetri alevikul ja Ülejõe 
külal. 
Toimub arutelu, kas Jüri alevikul ja Assaku alevikul peaksid ka olema vanemad valitud. 
Üksmeelselt leitakse, et kui tekib nimetatud asumites eestvedajad ja ettepanek neilt endalt, 
siis abistame. Vanemate valimisi neis külades kuhu seni vanemat valitud ei ole 
sunniviisiliselt peale ei suruks. 
 5.4 Koolitus/õppereis 

Aivar Aasamäe annab teada, et RVAKS liikmete 2021. aasta koolitus/õppereis on 
planeeritud 18.-19. september Kihnu saarele. Teema: kultuur/etnograafia. 
 5.5 Liikmemaks 

Juhitakse tähelepanu liikmemaksu tasumisele, 2021 aastal on RVAKS liikmemaks 12 
eurot. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on 30. juuni. 
 
 
Kohtumiseni küladepäeval 31. juulil 2021 Patikale Kuretalu lõkkeplatsil. 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhatas 

Aivar Aasamäe                                                             Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

        RVAKS juhatuse liige 


