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Päevakord: 

1. Info vallavalitsusest Mart Võrklaev 

2. Juhatuse teated 

3. Külavanema minut 

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR 1  

 

 

 Info vallavalitsusest – Mart Võrklaev 

Mart Võrklaev – Kõige aktuaalsemad teemad on praegu Peetri kandi kaks lasteaeda. Kergliiklus 

teedest Aaviku- Patika ehitus käib ja Rae küla kergliiklustee läheb kohe hankesse. Riigigümnaasium 

on taas Rae valda päevakorras. Uue kooli ehituseks otsime kohta kuna Peetri kandis vaba riigimaad 

ei ole. Põhja piirkonna üldplaneeringu tutvustus lähiajal. Teedeehitusi on palju plaanis üks suuremaid 

Kodala piirkond. Lagedi kooli ümber ehitus. Veskitaguse silda puudutavad asjad, maaomanikega on 

saadud kokkuleppele ja sild läheb ümber ehitusele. Plaanis võtta koolibussi liine vähemaks ja anda 

lastele tasuta sinise bussi õigust aga täna ei ole veel selge kas tuleb tasuta ühistransport. Ettepanekud 

valla eelarvesse võiks tulla varem, soovitavalt hiljemalt augusti alguses ja kindlasti küsida septembri 

alguses üle. Tulge kõik 23 veebruaril kell 7.33 lipu heiskamisele Rae hooldekodu juures. 

 

  

   

  

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR2   

  Juhatuse teated                 

Sirli Tiik – Ootan külade aruandeid ja külade üldkoosoleku protokolle, tähtaeg oli 30. jaanuar, 

laekunud on ainult üksikutelt küladelt. 

 



RVAKSi üldkoosolek toimub 29 märts.  

Aprillis ja mais jätkame Rae valla lõunaküladega tutvumist läbi väljasõitude. 

   

 

 

 PÄEVAKORRAPUNKT NR3   

    Külavanaema minut  

Indrek Varik – Kopli külas oli vastlapäev ja tehti ka liuväli. Kopli küla kutsub üles kinkima Lagedi 

lasteaiale mänguasju. Kevadel tuleb küla koosolek. 

Keiu Ruus-Lepp – Suursoos rahvaarv kasvab laste arvelt. 23 veebruaril 7.33 hõiskame lipu 

külaplatsil ja kõik on oodatud. 

Kai Lasn – Lagedil oli samuti kuuskede põletamine ja vastlapäev. 

Peeter Böckler – Vaidas toimus lõunaosariikide vastlapäev, Vaidasoo küla nagu alati tellis lume 

õigeaegselt. Loendusel oli 140inimest aga pärast tuli osalejaid juurde ning naaber küladest oli 

samuti võistlejaid. 

Kaia Pilvik – Vaidasool oli külakoosolek ja kuna kolm aastat ei ole saanud jaanituld teha siis 

otsustasime ta ära põletada. 
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