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1. Info volikogust - Agu Laius
2. Külaline Eve- Liis Remmelgas- Kiviloo küla vanem
3. Juhatuse teated
4. Külavanema minut

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Info volikogust- volikogu esimees Agu Laius

Agu  Laius -  Esmalt vabandan hilinemise pärast. Volikogu tegemistest eriti rääkida ei ole 
hetkeseisuga. Arengukava ja eelarvestrateegia on nüüd vallas olemas, heakskiidetud  ja töö käib uue
aasta tegemiste nimel eelarvega, mis kindlasti tuleb novembrikuu volikogus menetlusse.Tulevaasta 
eelarvet tasub kõigil küla- ja alevikuvanemal vaadata, mida sisaldab,  sest tehtud ettepanekute alusel
on tehtud muudatusi, viimasel hetkel täiendatud  asjalike ettepanekutega, ära  mainimist väärib 
Kurna. Jälgige valla ja volikogu tegemisi, sest vald on  muutunud väga suureks ja tihtilugu saabub 
õige  info viimasel minutil, kohtadel võib see info varem olemas olla. Omanikuta kinnistulugu sai 
viimasel hetkel lahenduse, s.t. dokumendid omandi kohta olid tegelikult olemas. Sellel aastal on 
kõige tähtsam valla eelarve, me oleme suhteliselt heas seisus. Raha asjad on korras, kuid eelarve on 
pingeline rahvastiku pideva juurdekasvu tõttu. Igal aastal me liidame ca 800 elanikku (nn keskmise 
Eesti valla jagu inimesi) juurde.                                                                                                
Volikogu lükkas tagasi Raasiku valla liitumisettepaneku.                                                        
Järgmisel kuul tähistame Rae valla 150.aastapäeva, millest ootame osa võtma  külavanemaid ja 
alevikuvanemaid.                                                                                                                          
Ringtee ümberehituse valmimisega on Pildiküla bussipeatuse asukoht muutunud, uue peatuse 
asukoht on probleemne. Pildiküla elanike vajadustega ei ole arvestatud, halvenenud ja lahenduseta 
on ilmselt Vaida poolt Jürri sõita tahtjate soovid. Ühistransporditeemad vajavad tõsisemat arutelu ja
lahendamist Ühistranspordikeskusega.                                                                                            
Vald otsib kohta, kus rakendada rekreatsiooni, kuid Kurna park on kõigest 3 km kaugusel ja 11ha 



suurune unikaalne park oma tiikidega ootab kasutamist.

Vallale kõige olulisem ja tähtsam on järgmise aasta eelarve, sest sellest sõltub, kuidas järgmisel 
aastal Rae vald toimetama hakkab.

PÄEVAKORRAPUNKT NR2

Külaline Eve- Liis Remmelgas- Kiviloo küla vanem

Eve-Liis Remmelgas- üle 10 aasta olen ajanud küla asju ja 8 aastat olen olnud Raasiku valla 
Kiviloo külavanem. Olen olnud Kodukant Harjumaa juhatuses. Küla on Raasiku valla üks 
väiksemaid, 63 elanikuga, kellest 48 täiskasvanut keskmise vanusega üle 50a,  hajaasutuse küla. 
2002.a. on meil külaselts, mis aktiivselt tegutsenud, oleme teinud 30 projekti, millest ainult 2 
negatiivse vastusega. Vallalt oleme kasutamisseks saanud Kiviloo mõisa valitsejamaja külamajana 
kasutamiseks. Plaanid ja unistused majaga on olnud suured, kuid kahjuks ei ole need realiseerunud 
ja maja on meile liiga suur. Vaikselt toimetame,´peame igakuuliselt koosolekuid- iga kuu viimane 
kolmapäev , mis on sisse kujunenud traditsioon. Peame seda väga heaks süsteemiks, kus küla 
aktiivsem pool koos käib ja hea võimalus kogukonda kaasata. Meil on oma külaplats palliplatsi  ja 
lavaga, matkarada. Palju on tehnikat, omame pinke-laudu jms. Varasemalt vallas otsest rahastamise 
süsteemi ei olnud, kuid 2009.a. alates on Raasiku vallas kehtestatud „Raasiku valla küladele 
eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord“ ( https://www.riigiteataja.ee/akt/428122012056?
leiaKehtiv) , mille alusel  vald külasid rahastab. Välja on toodud  alused ja raha jagamise valem.  
Raha saamiseks peab külal olema külavanem, külal peab olema arengukava ja toimiv külalselts, kes
sendi täpsusega annab aru, kuidas on raha kasutatud. 
Kiviloo küla saab selle alusel 63 elaniku kohta poole aasta peale 500 ja natukene peale eurot. Raha  
antakse üle külaseltsile ja külavanem peab sendi täpsusega esitama aruande rahakasutuse kohta.
Peagi tuleb meil külavanema valimised vastavalt Raasiku vallas kehtestatud külavanema statuudile 
https://www.riigiteataja.ee/akt/425122012036?leiaKehtiv ) Külavanem peab olema valla elanik. 
Oleme valla ääremaa ja Kiviloo üks osa ehk Vana-Kiviloo asub Anija vallas. Külal on külaselts ja 
külavanem on seltsi juhatuse liige. Varasemalt meil nii ei olnud, kuid elu ise tingis vajaduse 
muudatusteks. Haldusreformiga seoses on päevakorral Raasiku valla ühinemine, sest vallas on alla 
5000 elaniku. Liituda Rae vallaga elanikel soovi ei ole ja tegelikult ei taha kellegagi liituda. Puudu 
on paarsada inimest, kes tegelikult elavad vallas, kuid Tallinna lähedus pärsib reaalselt nende  
saamist vallaelanikuks, milleks eelkõige ühistransport. Vallas on ainult põhikool ja see jätab oma 
sügava jälje.                                                                                                                                 
Raasiku vallas on 13 küla ja 2 aleviku. Rahastus puudutab 13 küla, kuid ainult 5 külal on täidetud 
kõik nõuded ja sellest tingituna on külarahad suured. 7 külal on külavanemad. Ülejäänud küladel 
puudub kas külavanem, arengukava. Aktiivsemad valla külad on on Härma, Tõhelgi, Pikavere-
Mallavere, Peningi. Põhilised keskused on Aruküla ja Raasiku, kus olulisemad tegevused toimuvad.
Kõige valulisem probleem on transport, ühistransport on praktiliselt olematu,  eriti laste transport.
Meie küla lastele on lähimaks kooliks Anija valla kool. Laste huvidetegevuseks huugavad meie 
enda autod. Meil käib 2x nädalas lavka, mis abiks neile, kes üldse väljas ei käi. Hetkel on    
vallavalitsusel  külavanematega koostöö kehvakene. Külavanematel on oma foorum, kus arutame 
probleeme ja lahenduste leidmiseks pöördume ühiselt valda ( lumetõrje jms teedega seonduv). Väga
palju teeme ühiselt ja oma jõududega ära, lumetõrje hange on olemas ja kui ainult seda tehtaks.
Kiviloo mõisaga on asjad kehvad, omanikud vahetuvad, hetkel omanik Norra päritolu, vahepeal on 
omanik  on vahetunud 3 korda ja mõis on jälle müügis.
Külal on olnud oma aktiiv ehk tuumik, kes juba alates 2002.a. aastast on vahelduva eduga 
toimetanud ja küla asju ajanud. Loomulikult ei ole võimalik, et kogu aeg kõik on aktiivsed ja 
kaasamine on tõsine probleem. Inimesed tegelikult vahel väsivad, kuid tuumikus on keegi ikka, kes 
kasvõi hambad risti asja ära teevad. Külas on 24 suitsu, millest üks kortermaja 6 krt-ga. Meie 
koduleht www.kiviloo.ee

https://www.riigiteataja.ee/akt/428122012056?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/428122012056?leiaKehtiv
http://www.kiviloo.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/425122012036?leiaKehtiv


PÄEVAKORRAPUNKT NR3

Juhatuse teated

Sirli Tiik -  Külarahade väljavõtmise tähtaeg on 01.11.2016.a. 
Tänuõhtu toimub 10.12.2016 Raasiku vallas Peningi külas Alleksi peomajas kell 19.00, väikese 
omaosalusega. Vajadusel kasutame bussi.
Plaanis on koolitus koos ERM-i külastusega, mis toimub juba järgmisel aastal ning kuupäevaliselt 
04.-05.02.2017.a. Koolituse teema „ Turundamine MTÜ-s“ . Hetkel arutluse all, kas koolitus on 
kaaslasega ja kas kasutame Tartus vastavatavat  V SPA-d. Veega on väga kallis- ööbimine- tuba 
116.- eurot, lisaks söögid-joogid, kuid ööbimine on Tartus üldiselt kõikjal kallis. Kogukoolituse 
maksumus 4010.- eurot.  Koolitajaks Andres Kuusik (PhD)- TÜ turunduse dotsent, turunduse 
õppetooli juht

PÄEVAKORRAPUNKT NR4

 Külavanaema minut

Vaidasoo -  Külaplatsimaa sai mõõdetud
Urvaste - Pidasime külakoosoleku
Pildiküla – Pidasime külakoosoleku, vallaesindaja kohale ei jõudnud
Aruvalla- Traditsioonide elushoidmine kipub mureteemaks, külavanemal Brüsselist raske asju 
ajada.

Lagedi- ehitatakse 2 kortermaja ja toimus nurgakivipanek endise ETKVL-i kaupluse maja kohale.
Kurna- aastaküla nominent, 01.11.2016 tuleb hindamiskomisjon vaatama lähemalt. Homme Harju 
Elus ilmub Kurna küla kohta pikk artikkel.Kurnal on müügis 4 kinnistut ja vallavalitsus loodab saada 
pool miljonit eurot, midagi võiks ju Kurna hüvanguks jääda. Üksik Rüütel toimetab uue omanikuga 
Mõisaaida nime all.
Rae- loodud sai külaselts ja plaanime koosolekut
Kadaka- KOP-i sai projekt esitatud, koostööplaanid Kopli külaga

Järgmine kord kohtume tänuõhtul Alleksis, järgmine infotund toimub jaanuari viimasel neljapäevalal-
26.jaanuaril 2017.a.

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/

     Sirli Tiik                                   Herve Pani
     Juhataja Protokollija
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