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lisana), kutsutud volikogu esimees Agu Laius ja Rae Kultuurikeskuse  
juhataja Toomas Aru ja kultuurikeskuse kogukonnaspetsialist Mart 
Niineste

Päevakord:
1. Info volikogust - Agu Laius
2. Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru ja kultuurikeskuse kogukonnaspetsialist Mart Niineste
3. Juhatuse teated
4. Külavanema minut

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Info volikogust- volikogu esimees Agu Laius

Agu  Laius -  Head alanud aastat kõigile ja loodan, et Rae vallal tuleb väga hea aasta. Sügisel 
toimuvad KOV volikogu valimised ( 15.10.2017 http://www.vvk.ee/index.php?id=13652 ), mis 
loodan olevat edukad. Samas on Rae vallal läinud väga hästi, sest haldusreformiga seoses ei pea 
kellegiga liituma ega liida ta ka endaga kedagi.Meie saame sama hooga edasi minna ega pea pead 
murdma ümberkorraldustega. Kõik heade mõtetega inimesed, kes soovivad Rae valla elus kaasa 
lüüa, palun kandideerige. Möödunud laupäeval toimus I Eesti külavanemate foorum ( 21.01.2017 
https://kodukant.ee/kulavanemad/kulavanemate-foorum   ) , kus oli rõõm näha osalejate seas ka oma 
valla külavanemaid  ja väga tore tõdeda, et RVAKS-i oma tegemistega on  kõigile Eestis eeskujuks  
toodud ja tunnustust leidnud. Paraku järeletegijaid on seni väheseks jäänud. Olles ühe töötoa 
moderaator, siis hea oli tõdeda, et RVAKS-il on paljud murekohad ja probleemid ühistegevuses 
saanud valutult lahendused või lahendatud juba eos.                                                                              
Volikogus oli lühike päevakord. Mainimist väärib, et Rae vald otsustas toetada Rae valla elanike 
laste õppimist erakoolides, mis paiknevad naabervaldades ja  tervislikel põhjustel(erivajadused) 
kaugemalgi. Keerulisem teema on volikogus see, et avaldati umbusaldust revisjonikomisjoni 
komisjoni esimehele- Indrek Uuemaale. Revisjonikomisjoni tööga ei ole seni volikogus hakkama 
saadud, pidevalt on läbi aegade olnud revisjonikomisjonitööga  probleeme, nii ka nüüd. Taunimist 
väärib  tema isiklikuksminev käitusmisstiil. Umbusaldus jõustus. Samas astus tagasi üks 
revisjonikomisjoniliige, mistõttu lakkas revisjonikomisjoni töö üldse. Lähemad kuud peavad 
revisjonikomisjonitöösse selgust tooma. Kahe aasta jooksul volikogusse ei ole ühtegi dokumenti  
revisjonikomisjonist jõudnud. Kaks aastat on hoogu võetud Rae valla Noorte Volikogu 
käivitamisega, mis nüüd läbi VOLIS-e sai teoks tehtud. 8 noort esitati kandidaatidena, kellest 7 sai 
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valitud. Kohti oli ette nähtud 21. Oluliseim on see, et noored koos käiksid ja asjade üle arutaksid. 
Noorte huvi korral poliitikas kaasa lüüa, siis tuleb neile anda võimalus ja koostööd teha.

Pildiküla probleem on seotud ühistranspordi peatusega, lahenduste otsimine käib, kuid peame 
tunnistama, et asi on vaevaline, kuid koostöös Maanteeametiga tahame mingi lahenduse leida. 
Rõhuasetus on eelkõige  liiklusohutusel.

Hea uudis- Lagedi Lasteaed läheb ehitamisele. Protsessi üle käivad vaidlused ja lootus on sellel, et 
asjad  siiski laabuvad ja töid ei seisata. Toetusrahade eest jätkatakse  Vaida Kooli renoveerimist, 
kuid rahasid napib. Ilmselt saab teostatud soovitust ainult ühe osa. Karjuv vajadus on   Peetris 
Perearstikeskuse järgi, kuid esialgu on võimalused ainult Jüris. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR2

Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru ja kultuurikeskuse
kogukonnaspetsialist Mart Niineste

 
Toomas Aru - Mart on eelkõige Rae kultuurikeskuse kogukonnaspetsialist, ta on kultuurikeskuse 
töötaja ega ole vallaametnik. Ise olen olnud kultuurikeskuse juhataja 4 kuud ja kohe alguses sain 
aru, et vald on suur ja kultuurikorralduslik pool ei jõua kõikjale. Mart on alates 02.01.2017 tööl just 
suhtlemiseks teiega, kes olete väljapool Jüri alevikku. Meie soov on kaardistada külade võimalused 
kultuuritööks ( külamajad, külaplatsid jms) ja vastavalt sellele siis pakkuda kohtadele üritusi. Seni 
oleme pakkunud üritusi Peetris, Lagedil.  Oleme huvitatud koostööst kohapealsete motiveeritud 
inimestega, kellega arendada koostööd ja tulla kohapeale. Me oleme valmis pakkuma kohtadele 
üritusi- monoetendusi, kinoõhtuid, salongilikke üritusi, oleme valmis ise kohapeal ka ise tegema. 
Eile näiteks käisime Vaidas, kus   tekkisid mõned tehnilised küsimused, mida on võimalik koostöös 
ideaalselt lahendada. Samas oleme huvitatud sellest, mida te ise tahate ja millest olete huvitatud. 
Meil on mõte luua ühtne keskkond, kus kajastuksid kõik aktuaalsed  kultuurikorralduslikud 
sündmused ja kuhu kõik info kokku jookseks. See  omakorda võimaldab paremini kasutada omi 
võimalusi ja ressursse, vältida üle planeerimisi jms. Ettetõttavalt ütleme, et oleme nõus tulema appi 
küladepäeva korraldama. Universaalset infoedastuskanalit on raske leida, kuid väga hea oleks 
omada Rae Sõnumites eraldi kultuurikülge. Ainus viga on RS harv ilmumissagedus. Külade 
abistamisel tuleb arvestada, et küladel raha ei ole, kuid siin on võimalus aidata tehnikaga või siis 
tuua üritused projektipõhiselt kohale. Veebruarikuuks on planeeritud kirjutatada ports taotlusi 
ürituste tegemiseks, mingi rahasumma kindlasti saame. Ootame küladelt eelkõige sisendit, et tahame
selliseid asju teha, kuid napib seda ja seda. Siinkohal tahamegi abistada, mingil moel kindlasti 
abistamegi. Rae vald ei ole õnnistatud väliste suurte platsidega, kus üritusi läbi viia. Arvestama 
peame siiski, et meelelahustuslike ürituste puhul oleme „kottis“, mitte et need esinejad on halvad, 
kuid siin nähakse rohkem endategemisi. Kaalumist vajab suurtele üritustele transpordi 
korraldamine, sest piirkonniti on problemaatiline kohale  ja ära saamine. Ilmselt vajab see eolukord 
konkreetset läbimängimist ja ehk juba vabariigi aastapäeval. Kultuuritegemistest Rae vallale on 
väga iseloomulik KLUNKER, mis on aga kommunikeerimata väljaspoole valda ja maakonda. 
/Mart- huvilistele teadmiseks, et kirjutan kultuurikeskuse tegemistest-toimetamisest blogi 
http://kultuur.rae.ee/blogi/,  mida ilmselt üleüldise infomüra foonil on raske järgida).
Mõtted liiguvad huvitavate kohtade ümber- Pirita jõe poolsaareke (ints.Jaan Elgula), Jüri kiriku 
vastas varemed- ideaalne kontsertkoht 500-700in suveetenduste koht. Tahaks luua mingit Rae valla 
tunnusüritust, mis kõlaks kaugemale kui Harjumaa.
Rae koolimaja- 01.03.2017 antakse varad üle Rae kultuurikeskusele, teeme taotluse märtsis 
volikogule lisaeelarvesse. Esialgu on plaan sõlmida ja allkirjastada heatahteleping majaelanikega.
Näeme seal potensiaali rahvakultuuril, sest seal on 30-ndate rahvusromantiline hõng, mis vajab 
kindlasti säilitamist. Samuti on seal  vinge väliplats. 
Esialgu ootame, eelkõige Mart, vastuseid laialisaadetud küsimustele.
Soov ja plaan on RS-s kajastada  ning anda ülevaade jooksva kuu ja järgmise kuu kultuuriloolistest 
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sündmustest. Kohe veebruarikuu numbrisse me kõike ei jõua. Esialgu hakkab Mart saatma 
kokkuvõtteid külavanemate listi. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

 Juhatuse teated               

Sirli Tiik -  Esmalt likvideerime võlad tänuõhtust - jagame tänukirjad,  korraldused ja märgid 
külavanematele.
31.01.2017- aruandluse esitamise tähtaeg. Kiri selle kohta saadetud. 
Minu ettepanek- ühe korra kirjatan,   ühe korra tulen meelde ja  rohkem me sellest ei räägi.
See tähendab, et lõpetan ära papagoiks olemise ja ei kerja  enam aruandeid nagu varasematel 
aastatel. 
Koolitusreis – 04.-05.02.2017  Tartusse. Väljasõidule on palju registreerunuid, on joonealla- 
jäänuid.  Bussile saamiseks 3 peatust- Peetri Selver, Rae vallamaja ja Vaidasoo. Stardime kell 
09.30.  Täpsemalt annan kirjalikult teada. Esimene päev  sisustatud puhkepäevana ja teine tööpäev 
– koolitus.
30.01.2017    kell 18.00 Rae valla turvalisuse arutlelu- registreeruge. / http://www.naabrivalve.ee/?
module=news&id=802 /

PÄEVAKORRAPUNKT NR4

   Külavanaema minut

Aivar  Aasamäe- külavanemate foorumist.  I Eesti külavanemate foorumtoimus 21.01.2017 
Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses. 
Infot foorumi toimumise kohta sai Terevisioonist 19.01.2017.a.
   ttp://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/6bce99cd-3f3b-4c0a-90d3-
7c2172988856/tanaseid-ajalehti-sirvivad-sandra-magi-ja-aivar-aasamae   
Viited -  päevakava ja materjalid: 
https://kodukant.ee/kulavanemad/kulavanemate-foorum/
Rõõm oli näha, et foorumil 5 RVAKS-i inimest.Minu hinnanguil oli meid piisavalt. Kohal oli 
minister Korb. Teemaarutelud toimusid töötubades. Arutlusel olnud teemade järgi võib öelda, et
meil on asjad kõik väga-väga hästi. Kõige enam külavanemaid on Saaremaal, kõige vähem 
Pärnumaal. Probleemid olid täiesti uskumatud, meil neid ei ole ja tundus, et me oleme teistest 
15 a ees. Meid mitmel korral  toodi teistele eeskujuks ja me võime uhkust tunda julgelt. Seniks 
tasub rutiinselt jätkata.
Külavanemaminut:
Vaidasoo- pidasime koosoleku lõkketule ääres, tulemas on vastlapäev
Suursoo- naiste sünnipäevaringi talvehooaeg algas, homme kell 6.00 tuleb minna jälle 
sünnipäevale. Kirjutame projekte, nädalavahetusel külamutid lähevad Arukülla vildivillasse 
sushi keerutama. 
Soodevahe- 16.02.2017 kell 18.00 on Mesindusseltsil külas Aleksei Turovski, üritus toimub 
Veldi tee 1
Peetri- pidasime eakate jõulupidu, põletasime kuuski. Saime vallalt kasutamiseks Assaku 
veski, mida siis projektirahadega tahame ülesse poputada ja teha väikese juurdeehitusegi. 
Uuesalu- vaikselt askeldame, tegutseme uute ruumide nimel, vanad müüdud. Järve 
puhastasime ära.
Vaida- 14.01.2017 toimus kuuskede põletamine.Traditsiooniliselt teavitati 112 tulekahjust 
Vaidas. 18.02.2017 tuleb Vaidas ajaloo päev, 50 aastat tagasi asutati Vaida sovhoos.
08.07.2017 on plaanis korraldada Vaida sovhoosi lõikuspidu, kuid teostus veel teadmata.

Lagedi- kuuski põletasime ja sattusime oma 10-aastase traditsiooniga ajalehte Harju Elu 
http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=harjuelu20170113.2.12.3
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Kurna-  ilmutasime 4 lehe - Kurna Kuulutaja, kus võtsime kokku oma aasta tegemised.
Rae- toimetame oma külaplatsiga, pidasime koosolekut
Kopli – murekohaks ringtee remont, liikluskorraldusega teekond pikeneb tuntavalt ja 
ajakulukas. Tulemas on vastlapäev ja ootame lasteaia ehituse algust, mis tuleb Kopli küla 
maadele.

 Järgmine infotund  toimub märtsikuu esimesel neljapäeval (erandkorras) , s.t. 
02.03.2017.a.

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Sirli Tiik                                   Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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