
                  Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts 
                                         Infotund 
                                         november 2017 

PROTOKOLL                                    Nr  5/ 7-2017 
 

Ussiaugu tee, Vaskjala küla                                                               30.11.2017 

Rae Koolimaja                                                                                                          

 

 

Algus: 18.30       Lõpp:  21.15 

 

 

JUHATAJA  Sirli Tiik 

PROTOKOLLIJA  Herve  Pani 

OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 50 

Osales 22 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)  

Päevakord: 
 

1. Kogukonnatöö spetsialist Sandra Suurkask 

2. Juhatuse teated 

3. Külavanema minut 

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

Kogukonnatöö spetsialist – Sandra Suurkask 

  

Kogukonnatöö spetsialist Sandra Suurkask on kutsutud ennast tutvustama. 

Sandra Suurkask – Olen tööl alles teist kuud ja püüan sisse elada uude ametisse. Olen lõpetanud 

Viljandi Kultuuri Akadeemia. Olen töötanud Ugalas ja Nukuteatris. Olen väga rahvakultuuri austaja 

ja pooldaja. Tulen teile meeleldi appi üritusi korraldama ja abiks projekti kirjutama ning 

loomulikult osalema teie üritustel. Kui teil on nägemusi kuidas kultuurikeskus saab toetada siis 

andke teada ja vaatame ühiselt mida annab teha. Kultuurikeskus saab aidata ruumidega ja 

inventariga. 

 

 

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 2  

 

 

Juhatuse teated 

  

 

 

Sirli Tiik – Küladeraha arved kellel on veel esitamata, palun teha seda kohe tähtaeg oli 1 november. 

Internet arved esitada hiljemalt 15 detsember 

Projekti omaosaluste arved esitada 

Koolitus toimub 3-4 veebruar Pärnus Viiking SPAs, info ja kommunikatsioon koolituse viib läbi 

Reet Valgmaa. 

 



.  

 

 

                            

 

                            

 

 
PÄEVAKORRAPUNKT NR3  

                                 Külavanema minut 

 

 

Vaidasoo – Vaidasoo küla üldkoosolek 01 detsember 

Vaida – Külas käis uus volikoga esinaine Laine Randjärv 

Patika – Koolibussi marsuudi teema, elanikud ei ole rahul 

Lagedi – Hakkame uuendama Lagedi arengukava, detsembris Lagedi kandi koduste laste jõulupidu 

Uuesalu – Suur sündmus sõitma hakkab liinibuss ja detsembris laste jõulupidu 

Kurna – Teeb rõõmu, et korrastatakse Kurna parki, küladepäeval tuleb orienteerimis mäng ja eraldi 

on mõeldud Marju peale kes ütleb, et tuleb üksi siis orineerimist saab ka üksi teha, küladepäev 

toimub 18 august 2018 

Suursoo – Käisime novembri alguses Tartus ERMis, detsembris tulemas pööripäev ja jõulukaartide 

tegemise kursus 

Kopli – Kopli küla külavanem käib tellimusel külas jõuluvana tegemas.  

 

 

      /ALLKIRI/       /ALLKIRI/ 

 

     Sirli Tiik                                       Herve Pani 

     Juhataja       Protokollija 

      

  

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht 

              


