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PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Info volikogust – Agu Laius
Volikogu teemadest on kutsutud kõnelema volikogu esimees Agu Laius.
Agu Laius - Seoses KOV valimistega tegeleb volikogu põhiliselt 2018 aasta eelarve strateegia
koostamisega. Vallas kasvab pidevalt rahvaarv ja seoses sellega tuleb valda raha juurde aga
probleemiks jääb ikka lasteaia kohtade ja koolikohtade arv. Vald on sunnitud võtma laenu, et
saaks ehitada uued lasteaia kohad.
Teine teema volikogus: volikogu liikme tasu ja hüved. Lisaks tasule mis makstakse istungitel
viibimise järgi , soovitakse volikogu liikmetele soodsamalt spordisaali kasutust.
Kolmas teema Põhja piirkonna detailplaneeringu koostamine.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 2
Juhatuse teated
Sirli Tiik – Kohtusime kultuurikeskuse juhataja Toomas Aruga ja saime kokkuleppele Rae
koolimajas ruumi kasutuse suhtes külavanemate infotundideks. Edaspidi toimuvad infotunnid Rae
koolimajas iga kuu viimasel neljapäeval.
1 oktoober avaneb teine KOP taotlus voor, omaosaluse taotlemiseks RVAKSist esitada taotlus 1
oktoobriks.
Liikmemaksude tasumise meeldetuletus, saadan meilile tabeli.
Interneti arved palun esitada külavanematel RVAKsile hiljemalt 15 detsember

Tänuüritus 9 detsember Rae Kultuurikeskuse kõrval asuva kohviku ruumes.
Mis teemal soovivad külavanemad koolitust, ootan infot meilile.
Meil käisid külalised Jõgevamaalt (arendustöötajad, valla töötajad) tutvumas meie seltsi töö
mudeliga ja valla ning külavanemate vahelise suhtluse toimimisega.
.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Külavanema minut
Kopli – Toimus küladepäev ja seoses sellega on edasi anda diplomid osalejatele: 3 koht Aruvalla,
2 koht Karla ja 1 koht Kurna küla. Küladepäeval osales 400 inimest ja võistles 16 külade esindust.
Lagedi lasteaed valmis Kopli küla maadel.
Limu – Tehti 100 mägimännist Eesti kaart ja koos saartega istutati maha 150 mägimändi ja saadi
selle eest tunnustus maapäeval.
Peetri – Augustis toimus Peetris iga nädalavahetus üritus: laadapäev, Peetri jooks ja kohvikute
päev.
Kurna – Külaplatsile rajati jõuväljak. Küladepäeva võit tõi küladepäeva korralduse Kurna külla.
Suursoo – Suursoos toimunud: spordipäev, jaanipäev ning osaleti „Vaida sovhoosi 50“
korraldamisel
Aaviku – Toimus jaanipäev ja muinastuledeöö.
Vaida- Vaidas ehitatakse koolimaja ja avamine toimub 9 oktoober, üritusel „Vaida sovhoos 50“
registreeriti osalejaid 460 inimest.
Vaidasoo – Vaidasoo külaelu väga vaikne, muinastulede ööks ei tulnud ühtegi inimest, käime
abiks teistel üritusi korraldamas
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