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JUHATAJA  Sirli Tiik 

PROTOKOLLIJA Herve Pani 

OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 49 

Osales 14 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli 

lisana), kutsutud volikogu esimees Laine Randjärv. 

 

   

Päevakord: 

1. Volikogu esimees Laine Randjärv 

2. Juhatuse teated 

3. Külavanema minut 

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

 Volikogu esimees Laine Randjärv 

Laine Randjärv -  Annab ülevaate oma töödest ja tegemistest värskelt valitud volikogu esimehena 

ja soovib tutvuda külavanematega ning kuulata nende mõttegi ja muresid. Seega teeme 

külavanematega tutvumis ring kus iga külavanem räägib oma külast, probleemidest ja nägemusest 

kuidas vald saab aidata. 

   

  

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR3   

  Juhatuse teated                 

Sirli Tiik -  Külde aruandluse tähtaeg 30 jaanuar.  

Koolitus Pärnus 3 veebruar teema kommunikatiivsed oskused. 

   

 

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR4   

    Külavanaema minut  

Imre Leppik – Aaviku küla kiitus vallale suusamägi, ühistransport ja kergliiklustee. Ootuseks on 

tänavalgustus Jürist Aavikule 

Ardi Mitt – Aruvalla on põline hajaküla, külaelu toimib juba 20 aastat, teeme koostööd Lilleoru ja 



Viikingi külaga. Vaatame Vaida poole, koolimaja I etapp valmis. Ootuseks bussiliin käiks Vaidast 

edasi 5 km valla ääremaale ja kergliiklustee. Kui rikas on vald? 

Peeter Böckler – Vaidas on toimiv aleviku selts 7 juuli suvepidu „pingviinide paraad“ 10 veebruar 

vastlapäev, kuuskede põletus 2 nädalavahetus iga aastane traditsioon, jüriöö teatejooks 22 aprill. 

Vaidas inimeste arv segane sissekirjutused puuduvad. Puudub ruum kus midagi teha, koolimajas 

tehakse kõik, et mitte sinna minna. Pool  Vaida kogukonnast vene rahvusest ja osa ei võta millestki. 

Haimur Puks – Karla Pirita jõe ümber ÜVK viidi sisse tehniline muudatus, tehti 3 pumplat , rahvas 

ei ole rahul Lahendus ehitada 1 pumpla meetmega tegeles ELVSO. Teine probleem kergliiklustee 

Jüri- Lagedi ehitada Pruuli peatuseni ja rajada Pruuli peatuses bussioote paviljon. Karla võtab osa 

kultuuri tegevustest ja spordiüritustest Jüris. 

Jaanus Tõnisson – Soodevahel on kõik hästi, tegeleme endiselt talisuplusega. 9 jaanuaril oli räige 

gaasihais keskkonnaministeerium pidi tegelema sellega ja 2 tundi hiljem vastati, et kõik on kontrolli 

all ja tervisele kahjulik ei ole. 

Kai Lasn – Lagedil avati lasteaed, Lagedi noored pered on väga rõõmsad, järjekorda ei ole enam. 

Ringtee ehitus mõjutab ja paneb inimesed nurisema kuna ring tuleb 2 km Jürisse pikem. Oodatakse 

liinibussi Tallinnasse kuna seal ei käi ühtegi bussi.  

Aivar Aasamäe – Kurna kõige lääne poolsem küla 3 km Jürisse, 3 km Kiili. Kurna sai 1384 mõisa 

staatuse. Üksikus Rüütlis pidasime küla jõulupidu ja laud kattis end ise kuna köök ei töötanud veel. 

Ühistransport puudub täielikult, külaleht ilmub kord aastas, alatatud on detailplaneering külaplatsi 

tarbeks. Küladepäev toimub 18 august Kurnas. 

Marju Lutt – Probleem ühistranspordiga, liikuma saab ainult oma transpordiga. KOPi projekt sada 

sirtsu saavad kodu meie tegemise rõõmu , teeme koos Lagedi kooli lastega linnumajad mis pannakse 

üles Lagedi kooli aeda ja Vabadusvõitluse muuseumi. Probleemiks on kaevuvesi (haiseb), 

prügimajandus (käib nagu jumal juhatab) ja kergliiklustee projekteerimine.  

Tea Sõlg – Lagedil on probleem kooskäimis kohaga ja külaplatsiga. Huviringe ei saa teha 

koolimajas kuigi koolimaja on vallaallasutus . 11 veebruar toimub vastlapäev ja 26 mai Lagedil 

tegutsevate huviringide kontsert mis toimub majade vahelisel alal.  

Kuldar Jaosaar – Urvaste probleem on kruusateed ja lumetraktorit ei ole näinud veel sellel aastal. 

Urvaste vabatahtlikud on ilma katuseta.  

Kaia Pilvik – Kõige tüüpilisem hajaküla , puudub kergliiklustee, ühistranspordiga on kõik korras. 

Kantisime lõunaosariikide vastlapäeva Vaita. Vaida vajab arendust. 

Aet Vilgats – Seli on üks valla väiksemaid külasid, mõned uued ehitavad. Sõidab ainult koolibuss, 

tööle saamine oma transpordiga. Kergliiklustee Seli teeotsani Pajupealt, koolibussi peatustes 

valgustus puudub. 
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