Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
Infotund
aprill 2014
PROTOKOLL
Lagedi alevik,
Keskuse hoone
Algus: 18.00

Nr 4
29.05.2014

Lõpp: 20.30

JUHATAJA
Ardi mitt
PROTOKOLLIJA Jaan Urvet
RVAKS registreeritud liikmete arv: 51
OSALESID
Nimekiri eraldi lehel protokolli lisana
PÄEVAKORD:
1. Külavanemate minut
2. Õpireis Valgevenesse 7.-11. juulil k.a.
3. Arengusuundade arutelu
PÄEVAKORRAPUNKT NR 1
Külavanemate minut
Aet Vilgats – informatsioon – Valla raha on järel üle 6000 €. Esitage külarahade ja
internetikulude kohta arved õigeagselt, sest poolaasta hakkab lõppema.
Salu – toimus talgupäev, 22. juunil on jaanituli.
Vaidasoo – keerukas on lugu turuprojekti rajamislubadega.
Vaida – toimuvad Rae valla kergejõustikuvõistlused, lastekaitsepäev, jaanipäev. Valmis sai
laste mänguväljak.
Karla – jaanipäeva peetakse koduõuedes, korjame elanikelt Andrekse teeremondi omaosalust
Aaviku – talgupäeval oli koos 40 inimest. See oli hea märk ja lubab planeerida ka teisi
ühissündmuseid.
Kurna – talgupäev õnnestus, 25. juunil on küla jaanituli.
Lagedi – Talgupäev toimus, 15. juunil on külakoosolek.Saadi Kohaliku Omaalgatuse
Programmist toetust telkide, laudade-toolide ostuks. Probleemiks on „isetekkinud“
prügimägi.
Tuulevälja – oli talgupäev, kus osales põhiliselt aktiivne naisbrigaad. Peame ka jaanipäeva.
Aruvalla – saadi Kohaliku Omaalgatuse Programmist toetust mõlemale projektile, toimus
talgupäev, toimus külakoosolek, kus valiti külavanemaks taas Ardi Mitt. Peetakse jaanipäeva.
Kadaka – Toimus külakoosolek, kus külavanemaks valiti taas Marju Lutt. Toimus talgupäev,
peetakse ka jaanipäeva.
Suuresta – külakoosolekul osales vaid 6 inimest, talgupäev jäi osalejate puudusel ära.
Peetri – talgutel osales 20 inimest (0,5% elanikest), istutati puid, tuleb täika- ja taimede
vahetuspäev, 23. augustil peetakse augustilaata, rattarallit, esinema tuleb Olev Lepland.
Soodevahe – taliujumise hooaeg lõpetati suurüritusega, kus osales 5 ujumisklubi, endiselt on
suur probleem külateega.
Ülejõe – toimus talgupäev, tuleb jaanipäevapidu.
Uuesalu – arutatud on Rail Baltica probleeme ja tehtud kirjalikke ühispöördumisi, tuleb
jaanipidu, talgupäeval osales 75 inimest ehk 40 % täiskasvaud elanikkonnast. Avatud oli

keraamikanäitus. Valmis hakkab projektide toel saama palliplats. 20. juunil oli külakoosolek.
19. juulil tähistatakse küla esimest sünnipäeva, Uuesalus tervitatakse 3. juulil ka
laulupeotuld. 22. augustil on külakoosolek, 23. augustil peetakse lastelaata ja 30. augustil
tähistatakse muinastulede ööd.

PÄEVAKORRAPUNKT NR2
Õpireis Valgevenesse 7.-11. juuli k.a.
Jaan Urvet – teave õpisõidust Valgevenesse. Kõik kohad on täis, reisikava põnev..
OTSUSTATI

VASTUTAV ISIK

TÄHTAEG

Võtta teave teadmiseks

RVAKS juhatus

11.07.2014

PÄEVAKORRAPUNKT NR3
Arengusuundade arutelu
Vaadati üle aprillikuise arenguseminari tulem ja grupitöödes analüüsiti neid.

OTSUSTATI
Koostada juhatusel lõplik arengutegevuste
kava projekt, mis panna arutelule hiljemalt
15. juulil k.a. Esitada lõplik variant
vastuvõtmiseks augustikuu infotundi. –

VASTUTAV ISIK

15.07.2014

Järgmine infotund toimub 28.08.2014 kell 18, koht täpsustamisel.
ALLKIRI/

/ALLKIRI/

Ardi Mitt
Juhataja
Lisad: nr

Jaan Urvet
Protokollija
1 - registreerimisleht
2 – arengutegevuste koondmaterjal

TÄHTAEG

