
                  Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts 

                                         Infotund 

                                         november 2018 

PROTOKOLL                                    Nr  6/ 6-2018 

 

Rae Koolimaja                                                                                                       28.11.2018 

Ussiaugu tee                                                                                                         

 

 

Algus: 18.30       Lõpp:  20.30 

 

 

JUHATAJA  Sirli Tiik 

PROTOKOLLIJA Herve Pani 

OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 53 
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Päevakord: 

1. Vallavalitsuse tagasiside külade taotluste koondile 

2. Juhatuse teated 

3. Külavanema minut 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

 Vallavalitsuse tagasiside külade taotluse koondile  

Mart Võrklaev -  Tänab ettepanekute eest valla eelarvesse, ettepanekuid on endiselt palju ja kuna 

rahalised vahendid on piiratud siis kõiki taotlusi rahuldada ei ole võimalik. Teede tolmuvaba kattega 

katmise prioriteet on koolibussi marsuudid. Kergliiklustee Vaida- Aruvalla teehoiukavas aastal 2022 

eelduseks projekti raha. Peetri teele tänavalgustus on valmis. Pildikülas jalakäijate tee on 

maanteeameti teema ja vald ei saa hetkel midagi teha. Uuesalus pingid, ettepanek teha seda koos 

arendajaga, Kurna parki pingid- tulevad 2019. Kopli külas korvpalliplats võiks teha projekti raames. 

Väiksemad asjad mis on realiseeritavad; peegel, liiklusmärgid, teeviidad, tee ääre niitmised võtta 

ühendust kevadel Ain Punaga ja rääkida läbi külavanemal.   Valla tagasiside tabel saadetakse kõigile 

meilile. 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR2  

 Juhatuse teated 

  

Sirli Tiik -  Tänuõhtu 8 detsember Loovälja talus, Seli külas.  

Kas teeme koolituse veebruaris ja ootan konkreetselt koolituse teemat. Ettepanek koolituseks 

esmaabi mis on alati kasulik.  

Ettepanek koolitus teha Laulasmaal. 

Külavanema valimised läbi viimata endiselt külades Karla, Patika, Limu ja Pajupea 

 

 

 

 



  

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR3   

  Külavanema minut               

Aivar Aasamäe -  Mul on hea meel, et mul on seltsis sõpru ja minu üleskutsele tuli appi 5 inimest 

seltsist. Tänan Aet, Sirli, Kai, Kaia, Haimur ja Imre. Kurna küla üldkoosolek toimub 14 detsember. 

Marju Lutt – Kadaka külal 2 probleemi, terve küla ei saanud suvel 2 kuud lehte ja teine probleem 

prügivedu: ebakorrapärane ja käib nagu ise tahab.  

Kai Lasn – Lagedi alevikus koduste laste jõulupidu 13 detsembril, naaber külade lapsed saavad 

samuti osaleda. 

 Keiu Ruus-Lepp – Suursoo sai Harjumaa aasta küla tiitli ning EV 100 projekt on samuti 

lõpetatud. 

Margus Vain – Patika esitas KOPi sügisvooru projekti külaplatsi korrashoiuks.  

Kutsun teid kõiki Rae valla mängudest osa võtma, üks võimalus kogukonnaga koos aega veeta. 
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