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Sirli Tiik

PROTOKOLLIJA Herve Pani
RVAKS registreeritud liikmete arv: 50
OSALESID
Osales 18 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli
lisana)
Päevakord:
Väljasõit Rae valla külade tutvustus.

PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Rae valla külade tutvustus
Väljasõit Rae valla külade tutvustus, külasid tutvustavad külavanemad.
Imre Leppik – Tutvustab Aaviku küla, uue Aaviku-Patika kergliiklustee ehitus ja suusamäe
rajamine. Koerte harjutus väljak on väga populaarne ja aktiivselt kasutatav.
Margus Vain – Tutvustab Patika ja Kautjala küla. Patikal on 6 või 7 kurepesa ja 2 kõrtsi. Vana
kultuurimaja mis täna on era kätes ja korda tehtud. Ebaseaduslik kortermaja mis ametlikult on
autode ja traktorite remondi hall. Seeneriigi aianduskoperatiiv kuhu viib ainult üks kitsas tee ning
koolibussil ei ole võimalik ringi keerata. Kautjala vana koolimaja millest pool on külaseltsi
kasutuses ja teine pool on eraomandis.
Sirly Poolma – Tutvustab Suuresta küla. Esimene maja on külavanema elukoht mis on vana Vaida
kõrts. Suuresta küla piirneb Vaida, Vaidasoo, Patika ja Seli külaga. Suurestas asub vermi tehas ja
meie uhkus Rae golf mis varem kandis nime Suuresta golf.
Margus Raud – Tutvustab Veskitaguse küla. Veskitaguse küla on väike küla mis kulgeb mööda
jõeäärt ja on oma nime saanud arvatavasti jõeääres asuva vesiveski järgi.
Aet Vilgats – Tutvustab Seli küla kus on suured kruusa karjäärid, turbaraba ja väga vähe elanikke,
ainult 24 inimest ja 22 suitsu.
Aldo Laid - Näitab Seli külas jahimeeste kinnistut kus on 2 krunti. Maja ehituse kohta mida
tehakse Leader programmi rahade toel, laupäeval hakatakse valama vundamenti. Siia tuleb ka

keskkonnaharidus keskus. Seli küla jaanituled toimuvad samuti siin.
Limu külas on Limu hoiuala ja Limu järv ujumiskohaga. Limu külas on istutatud EV 100 kingitus
projekti raames Eestimaa kaart mändidest.
Vaskjala külas on neli bussipeatust, kolme küla väli ja vana Rae koolimaja. Vaskjala tamm ja ujumis
koht kuhu on rajatud liivarand valla poolt.
Haimur Puks – Tutvustab Karla küla, käime Andrekse uus arenduses ja kinnises piirkonnas Atleet
kus varem olid sortlaste suvilad. Täna elavad endised tippsportlased aastaringselt kohapeal ja
suvilad on ümberehitatud elumajadeks.
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