
         

              Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
                                           
                                            Infotund                                     
                                          mai 2015

PROTOKOLL      Nr   12

Jüri alevik, Aruküla tee 9                                                                  28.05.2015
Rae Vallavalitsuse keldrituba 

Algus: 18.30    
Lõpp:  20.30

JUHATAJA  Ardi  Mitt
PROTOKOLLIJA  Sirli Tiik
OSALESID RVAKS registreeritud liikmete arv: 53

Osales 15 liiget ( nimekiri eraldi lehel protokolli lisana)
Külalistena – Annika Vaikla Pärnamäe külaseltsist, Viimsi vallast

PÄEVAKORD :

1. Rae Vallavalitsuse tegevuse ülevaade
2. Esindaja määramine MTÜ Kodukant Harjumaa üldkoosolekule
3. Külalisesineja Annika Vaikla Pärnamäe külaseltsist
4. Külavanema minut

 
  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Ülevaade Rae Vallavalitsuse tegevusest

Ardi Mitt  -  Peetrisse on valminud uue Järveküla kooli detailplaneering ja projekt. Kooli  vast 
u tuleb teenindus ja kaubanduskeskus samuti tuleb sinna ujula. 
Nabala teele kuulutatud riigihange. 
Maanteeamet on algatanud riigihanke Tartu maantee ringi ja Jüri sissesõidu kahetasandiliseks 
ehituseks.
EASist on saadud raha Assaku – Jüri kergliiklustee rajamiseks. 
Rail Balticul otsustati ära trassi valik, tutvustus toimus eile vallamajas. Lõplik trassi valik äeti 
avalikustamatta.
Vaida kooli juurdeehitus lükkub edasi järgmisesse aastasse. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR2



Esindaja määramine MTÜ Kodukant Harjumaa üldkoosolekule

Margus Vain on Kodukant Harjumaa juhatuse liige RVAKSi esindajana. 2. juunil toimub 
Kodukant Harjumaa üldkoosolek ja uue juhatuse valimine. Margus Vain ei soovi praegu 
kanditeerida Kodukant Harjumaa juhatusse. Otsustati, et üldkoosolekul esindab Margus Vain 
RVAKSi ja juhatuse liikme kanditaati üles ei seata. 

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

Külalisesineja Annika Vaikla Pärnamäe külaseltsist

Annika Vaikla – Olen Viimsi vallast, Pärnamäe külast. Viimsis on 2 alevikku, 20 küla ja 15 saart.
Pärnamäe küla on uus aendus. Arendus hakkas 2003 aasta ja 2004 said valmis esimesed majad. 
Pärnamäe külaselts loodi 5 aastat tagasi ja külavanemaks valiti 4 aastat tagasi. 
Viimsis käib koos külavanemate ümarlaud kus arutatakse probleeme koos Viimsi vallavalitsusega. 
Valla eelarves on küladele tegevus ja projekti totuseks 68000€. 
Varasematel aastatel tehti ühistegevusi sponsorluse toel, palju on annetajaid ja samuti on abiks 
liikmemaks..
Kommunikeerimine käib facebook, teadetahvlid, otsepostitus ja valla lehes.
Külaseltsi kodu asub lasteaias. Teenuste osutamine kogukonna poolt ei ole jõustunud.
Lõpetuseks ütleb Annika, et mitte läbi põleda : „ Ei tohi tekidada endas seda pudeli kaela ja leida 
aega teiste kaasamiseks.“   

PÄEVAKORRAPUNKT NR4

Külavanema minut

Lagedi – 23.juuni jaanipäev, 25.juuli küladepäev, 23.august lastepäev. Küladepäeva info Lagedi 
kodulehel.
Uuesalu – 31.mai laste rattavõistlus, 8.juuni küla üldkoosolek, 19.juuli küla aastapäev, augustis 
muinastulede öö ja lastelaat.
Vaida – 1.juuni lastekaitsepäev samuti tuleb jaanipäev.
Jaanituli – toimub ka Aruvallas, Kurnas, Aavikul, Selis, Vaidasool, Veskitagusel jja 
Tuuleväljal.

      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/
  
     Ardi Mitt                                  Sirli Tiik
     Juhataja Protokollija
     
    
 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
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