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Osales 20 liiget ja külade esindajat ( nimekiri eraldi lehel protokolli
lisana) Osales 3 kutsutud külalist: Mart Võrklaev, Jens Vendel ja Ülo
Timuska

Päevakord:
1. Külade infominut
2. Rail Balticu rajamise ja uue ringtee ehitusplaani hetkeseis. Vastuskommentaar RVAKSi kirjale
(okt., 2013) külade vajaduste kohta.
3. Huvitegevuste arenguvõimalused külades
4. Kaitseliidu roll külades
5. Informatsioon


PÄEVAKORRAPUNKT NR. 1
Külade minut
Külavanemad andsid ülevaate külades toimunud ja planeeritavatest sündmustest.
Paljud külad muretsevad Rail Baltica rajamise trassikoride alternatiivide pärast.
Järvekülaj on muutmisel koduleht.
Patikal toimub 2. augustil Rae valla küladepäev. Kodune ülesanne küladele on valmistada Patika
külale prügikast.
1.-3.mail toimuvad enamikes küladesheakorratalgud „ Teeme ära“ raamesVeskitaguse küla jaanitule platsi korrastuseks soovitakse RVAKSilt lisarahastust 300-500.

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 2
Rail Baltica rajamise ja uue ringtee ehitusplaani hetkeseis.
Vastuskommentaar RVAKSi kirjale (okt., 2013) külade vajaduste kohta

Mart Võrklaev (Rae vallavanem) - tutvustab uusi Rail Baltica trassikoridoride alternatiive.
Erinevad trassikoridoride variandid läbivad Lagedi ja Jüri alevikke ning Kurnat, Assakut ja Uuesalut.
16. aprill kell 18 toimub Rae Kultuurikeskuses uute trassikoridode tutvustus. Mais selgub erinevate
trassikoridoride võrdlus ja siis tehakse valik millise trassikoridoriga jätkatakse põhjalikku tööd.
Ringtee ehitus Tartu maantee – Kurna algab aprillis 2014.
Külade taotlused esitada Rae Vallavalitsusele k.a. augustis – septembris (uue eelarvestrateegia
koostamiseks).

PÄEVAKORRAPUNKT NR. 3
Huvitegevuste arenguvõimalused külades
Jens Vendel (Rae valla abivanem) - abivallavanem tutvustab valla huvihariduse olukorda. Praegu
tegeleb huviharidusega põhiliselt Rae Kultuurikeskus ja noortekeskus. Spordiharrastuse
tegevused peavadki olema tasulised ning rahvuskultuuri kollektiivid (koorilaul, rahvatants jne.)
tasuta. Kõigis piirkondades tegutsevaid huviring ei ole võimalik valla eelarvest rahastada.
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 4
Kaitseliidu roll külades
Ülo Timuska - annab selgitava ülevaate kaitseliidu põhimõtetest ja tegevusest. Kutsub kõikide
külade elanikke liituma kaitseliiduga. Ühendust võtta Üloga telefonil 53328715.
PÄEVAKORRAPUNKT NR. 5
Informatsioon
Kevadistest heakorratalgutest anda teada Kristi Malmile. Kus ja millal need toimuvad ning kui palju
vajatakse kindaid ja prügikotte. Koristatud prügi äraveo organiseerib vallavalitsus
17.- 18. aprill toimub Padisel aruteluseminar RVAKS-i sisulise tegevuse ja jätkusuutlikuse
arendamiseks.
7. – 11. juulil toimub õpireis Valgevenesse.

Järgmine infotund toimub 24.04.2014 kell 18 Vallamaja keldritoas
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