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Osales 17 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli 

lisana), kutsutud volikogu aseesimeesAgu Laius , kogukonnatöö spetsialist 

Sandra Nikitin ja Toomas Aru kultuurispetsialist. 

 

   

Päevakord: 

1. Info volikogust- Agu Laius 

2. Kultuuri uudised Toomas Aru ja Sandra Nikitin 

3. Juhatuse teated 

4. Külavanema minut 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

 Info volikogust- Agu Laius 

Agu Laius -  Annab ülevaate uuest eelarvestrateegiast mis on leitav valla kodulehelt. Uus eelarve 

strateegia koostati 5 aastaks milles on kirjeldatud kõik investeeringud järgneva 5 aasta jooksul. Igal 

aastal avatakse uuesti ja vaadatakse üle. 2 lasteaeda, Jüri tervisekeskus, dicgolfi räga, Peetri kandi 

uus kool ja uus vallamaja. Palun kõigil külavanematel tutvuda uue eelarvestrateegiaga. Valitud on 

uued revisjonikomisjoni liikmed Agu Laius, Meelis Lepikult ja Indrek Uuemaa .  

 PÄEVAKORRAPUNKT NR2  

 Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru ja kultuurikeskuse 

kogukonnaspetsialist Sandra Nikitin 
  

Toomas Aru - Sandra on eelkõige Rae kultuurikeskuse kogukonnaspetsialist, ta on kultuurikeskuse 

töötaja ega ole vallaametnik.  Meie soov on kaardistada külade võimalused kultuuritööks ( 

külamajad, külaplatsid jms) ja vastavalt sellele siis pakkuda kohtadele üritusi. Seni oleme pakkunud 

üritusi Peetris, Lagedil.  Oleme huvitatud koostööst kohapealsete motiveeritud inimestega, kellega 

arendada koostööd ja tulla kohapeale. Me oleme valmis pakkuma kohtadele üritusi- monoetendusi, 

kinoõhtuid, salongilikke üritusi, oleme valmis ise kohapeal ka ise tegema. Eile näiteks käisime 

Vaidas, kus   tekkisid mõned tehnilised küsimused, mida on võimalik koostöös ideaalselt lahendada. 

Samas oleme huvitatud sellest, mida te ise tahate ja millest olete huvitatud. Meil on mõte luua ühtne 

keskkond, kus kajastuksid kõik aktuaalsed  kultuurikorralduslikud sündmused ja kuhu kõik info 

kokku jookseks. See  omakorda võimaldab paremini kasutada omi võimalusi ja ressursse, vältida üle 

planeerimisi jms. Ettetõttavalt ütleme, et oleme nõus tulema appi küladepäeva korraldama. 



Universaalset infoedastuskanalit on raske leida, kuid väga hea oleks omada Rae Sõnumites eraldi 

kultuurikülge. Ainus viga on RS harv ilmumissagedus. Külade abistamisel tuleb arvestada, et 

küladel raha ei ole, kuid siin on võimalus aidata tehnikaga või siis tuua üritused projektipõhiselt 

kohale. 

 Sandra hakkab saatma kokkuvõtteid külavanemate listi.  

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR3   

  Juhatuse teated                 

Sirli Tiik -  Tuletan meelde liikmemaksude tasumise tähtaeg 30 juuni. 

Külarahade viimane kasutusaeg 1 november 

Külavanemad on esitanud väga vähe interneti kompensatsiooni arveid, palun esitada hiljemalt 1 

detsember. 

Patika, Järveküla, Karla, Kopli, Kurna, Limu, Pajupea, Soodevahe ja Vaskjala külavanematel on 

kohustus kokku kutsuda küla üldkoosolek ja viia läbi korraline külavanema valimine. 

 

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR4   

    Külavanaema minut  

Olev Raid – Tutvustab uut külavanemat Margit Grau-d 

Keiu Ruus-Lepp – KOPi on esitatud uus taotlus, arendamaks edasi külaplatsi. Septembri alguse 

nädalavahetusel külarahvaga väljasõit Haapsalu Nostalgiapäevadele ja Vormsile. Tegime kultuuri ja 

kohtusime vallavanemaga. 

Aivar Aasamäe – Küladepäev on möödas, olen väga rõõmusja tänulik kõigile kes osalesid. Mind 

teeb rõõmsaks see, et küladepäev ei läinud veel kordus ringile ja järgmise küladepäeva korraldab 

Vaidasoo ja Seli küla ühiselt. Kirjutasime projekti EV 100 ja saime rahastuse ning seoses sellega 

palun teid appi laupäeval istutama Kurna parki 101 puud. 

Kaia Pilvik – Vaidasoo värvis EV 100 raames bussipeatused Jüri kihelkonna värvidesse. 

Ardi Mitt – Aruvalla küla koostas küla teatmiku kus on kõigi talude andmed ja kontaktid ning kõik 

olid vabatahtlikult nõus oma andmeid andma. 

Imre Leppik – Aavikul oli jaanituli ja sai valmis kergliiklustee Aaviku- Patika mis avati laste 

rattavõistlusega. 

Anu Rutov – Pildikülas tehti samuti jaanituld, võitleme oma bussipeatuse eest aga veel ei ole täpset 

selgust. 

Toomas Metsaots – Uuesalu pidas oma viiendat sünnipäeva ja tähistas seda kohvikute päevaga. 

Aivar Ilves – Peetris oli külapäev, lastejooks, laadapäev ja kohvikute päev. 

Tea Sõlg – Lagedil tehti samuti jaanituld, lastepäev , kohvikute päev ja kontsert. 
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