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PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Vallavalitsuse tagasiside külade/alevike taotlustele
Mart Võrklaev –
Suuremad kulutused valla eelarves 2016:
Järveküla kool 11 miljonit, Vaida kool 1 miljon, kergliiklusteed Peetri veski juurest- turu teeots,
Assaku- Jüri, Peetri- Tallinn. Projekteerimisel on Rae- Assaku ja Jüri- Lagedi kergliiklustee.
Sõiduteedest Kasemäe 3 etapp jätkamine, Andrekse teede lõpetamine, Veskitaguse sild kui
saadakse maaomanikega kokkuleppele, Lagedi rippsild. Projekteerimisel on Vaida aleviku
tänavalgustus.
Küsimus Margus Vain- Millal tuleb Jüri- Vaida kergliiklustee? Vallavanem vastab, et võimalusel
planeeritakse aastal 2017.
Tagasiside külade/ alevike taotlustele vallaeelarvest 2016:
Investeeringud: Vaskjala Sillapiiga tee, Salus Kaldamäe ja Möldri tee, Koplis Päikese tn.

Kergliiklustee ja valgustus – ei ole eelarvestrateegias aastani 2019. Vaidas koolibussi peatuse tasku
kooli juurde- ettepanek teha taotlus maanteeametile. Venekülas Mustika maatükk külaplatsiks2016 kevad. Vaskjalas mänguväljak, Uuesalus pingid- külavanemal taotleda projektiga
investeeringu toetust. Rae koolimaja- taotleda vallast kautamise lepingut, arvestada tuleb
kaasomanikega. Videovalve piirkond sildid Vaskjala külas- valla poolt lubatud sildid paigaldada
nende postide külge, sildid ostab küla ise ja läbirääkida konstaabliga. Liiklusmärk „tupik“ VanaAaviku tee sissesõit- kogukonna arvamus vallale. Lagedil Jõe tanaval valgustus- aastal 2020.
Vaskjala külas prügikastid- küsida majandusametist.Vaskjala külas Vesiroosi, Sillapiiga, Kurepesa
tänavate valgustus, Aaviku külas Ühistu tee ja Jüri- Aaviku kergliiklustee valgustus- ei ole eelarve
strateegias aastani 2019. Lagedil Kingu tn ja Soodevahes Lennuradari tee hööveldamine, Vaskjalas
Vesiroosi tee aukude remont – tehtud. Sügis on käes ja õige aeg hakata jälle kord kuus
tradistiooniliselt koos käima infotunnis.

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
2014 läbiviidud külavanema rahulolu küsitluse ülevaatamine ja koolitus
vajaduste kaardistamine
Ardi Mitt Külarahade väljavõtmiseks arvete esitamise viimane tähtaeg 15 november aadressile
arved@raekoda.ee . Peale 15 novembrit eelarve jäägi korral võimalus taotleda küladel täiendatavalt
ürituste tarbeks raha.
Tavapärase tänuürituse toimumis kohaks on kaks valikut: Alleksi peomaja või elamusteater KGB
kohvik-muusuem.Arutelu tulemusena toetavad kohalolijad elamusteatrit. Külavanemate tänuüritus
toimub 6 detsember kell 18.00 Tallinnas KGB kohvik- muuseumis.
Külavanema rahulolu küsitlusest selgub ja liikmed toetavad koolitusvajadust ja ühist väljasõitu.
Koolitus toimub 30-31 jaanuar Võrus Kubja loodusspaas. Juhatus paneb kokku koostöös Marianne
Rosenfeldiga koolituse kava.
PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Külavanema minut

Peetri – Probleem konstaabliga, volikogu liige tõstatas küsimuse „ haldusreformi komisjoni kaasata
asine külavanem aga ta ainult ühte teab...?“ RVAKS on Kodukant Harjumaa liige ning suure
tõenäosusega korraldatakse 2 aasta pärast Eestis üle Euroopaline maapäev, kutse Kodukandi
liikmeks meie liikmetele. Peetris läheb hästi- tulekul eakate jõulupidu, mudilaste jõulupidu ja
kodanike kino.
Aaviku – Aaviku küla üldkoosolekulvaliti uus külavanem Imre Leppik. Vargused on hakanud jälle
levima nii elamutes kui autodes.
Lagedi – 20 nov muinasjutu õhtu täiskasvanutele, 6dets laat Lagedi koolimajas, piirkondlik koduste
laste jõulupidu.
Karla – Toimus küla üldkoosolek, muidu rahulik aeg.
Kurna – Hingedepäeval riputati helkurid kuusele.
Soodevahe – Projekt „Linnalaps maale“ on peatatud ilmade jahenemise tõttu, jätkub uuesti kevadel.
Kadaka, Tuulevälja, Salu, Vaidasoo, Seli, Vaida, Uuesalu ja Aruvalla - suuremaid probleeme ei
ole , läheme vaikselt uuele aastale vastu.
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