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JUHATAJA  Sirli Tiik 

PROTOKOLLIJA  Herve Pani 

OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 53 

Osales 16 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli 

lisana), kutsutud volikogu esimees Tõnis Kõiv  

Päevakord: 

1. Info volikogust _ volikogu esimees Tõnis Kõiv 

2.Juhatuse teated 

3. Külavanema minut 

  

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

           Info volikogust – Tõnis Kõiv volikogu esimees 

 

Tõnis Kõiv – Olen pärit Järvamaalt, Peetrisse kolisin aastal 2004. Hariduselt olen jurist ja töötasin 

erialaselt 1993-1996. Poliitikasse suundusin aastal 1996 kuni tänaseni. Mul on 3 last ja 2 lapselast. 

Esimest korda kandideerisin 2013 Rae valla volikogusse ja sain ka sisse aga kuna olin riigikogu 

liige siis ei saanud volikogu liige olla. 2015 aastast olen volikogu liige ja kuna mul on harjumus 

kõike üles kirjutada siis pean ka blogi. Olen Peetri Seltsi liige. Volikogus tegeleme  eelarve 

kinnitamisega, määruste ettevalmistamisega ja kutsun kõiki kandideerima rahvakohtunikuks. 

Lõpuks saime valitud ka revisjonikomisjoni esimehe Indrek Varik. Volikogu on võtnud ette teha 

väljasõidu istungid väljaspool volikogu saali, näiteks Peetris või Järvekülas. Rae vald on väga suur 

ja pidev uute inimeste lisandumine valda nõuab palju investeeringuid ja teenuseid. Volikogu 

otsustamised on alati valikute tegemine ning need ei ole alati kõige kergemad. Küsimus Keiult 

investeeringute kohta Vaida piirkonda. Vastus; tegeleme praegu põhjapiirkonna teemadega ja 

katsume praegu tegeleda sellega, et keegi tuleks Jürisse ehitama kortermaja. Ma ei usu, et vallal on 

rahalist võimekust sellisteks arenguteks kuna peame arendama teenuseid. Eesmärk on liikuda selles 

suunas, et muuta teed tolmuvabaks, teisteks investeeringuteks valla lõunapiirkonda võimekust ei 

ole.  Lõpetuseks soovin teile meelde tuletada andmekaitse seadust ja andmete käitlemist. 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR2  

 Juhatuse teated 

  

Sirli Tiik -  2-3 märts koolitus Laulasmaal teema esmaabi, tagasi teel külastame Pärdi keskust. 

Külade aruandluse tähtaeg 31 jaanuar paljud on juba esitanud mis on väga tore. Järgmine infotund 

toimub 28 veebruar. 



Üldkoosolek toimub 28 märts koos juhatuse valimistega. 

Valla poolne toetus ei ole suurenenud. Projektide omaosaluste taotluses palun arvestada suuruseks 

mitte rohkem kui 10-15% 

                         

 PÄEVAKORRAPUNKT NR3   

           Külavanema minut               

Aivar Aasamäe – Osalesime külavanemate foorumil Pärnus. Saime teada, et meie seltsill  läheb 

väga hästi ja võrreldes teiste külavanematega Eestis oleme Rae vallas nagu teises maailmas. 

Kodukant ootab RVAKSist esindajat enda seltskonda ja teen ettepaneku saata Keiu Ruus-Lepp. 

Kõik on poolt. 

 Kurna – Kurnas toimus üldkoosolek kus valiti Aivar külavanemaks tagasi. Toimus ka küla 

jõulupidu Üksikus Rüütlis.  

Lagedi- Toimus kuuskede põletamine, teeme praegu Lagedi piirkonna üldplaneeringut. Saime 

valmis Lagedi arengukava, tuleb vastlapäeva tähistamine. 

Vaida- Detsembris toimus üldkoosolek ja kohale tuli ainult 12 inimest. 

Vaidasoo- Küladepäev tuleb kindlasti aga meil ei ole veel kuupäeva paigas. 

Teistes külades on olnud tavaline vaikne külaelu. 

 

 

 

 

 

    

                

Järgmine infotund  toimub veebruari viimasel  neljapäeval s.t. 28.02.2019.a. 

 

 

 

      /ALLKIRI/       /ALLKIRI/ 

 

     Sirli Tiik                                       Herve Pani 

     Juhataja       Protokollija 

      

  

 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht 

            

 
  

 


