
 

RVAKS juhatuse koosoleku protokoll nr 4 

Toimumise koht: buss Matsalu Külastuskeskus suunaga Jüri alevik 

Toimumise aeg: 20.09.2020 kell 14.45 – 15.15 

Koosolekul osalesid: Aivar Aasamäe (RVAKS juhatuse esimees, Kurna küla), Sirli 

Tiik (Salu küla), Imre Leppik (Aaviku küla), Keiju Ruus-Lepp (Suursoo küla) ja Kai 

Lasn (Lagedi alevik) 

Päevakord: 

1. Oktoobri kuu infotunni ettevalmistus 

2. Projektide omaosalusest 

3. Väljasõit Läänemaale kokkuvõte 

 

  1. Oktoobri kuu infotunni ettevalmistus 

Ühiselt otsustatakse, et septembris RVAKS infotundi kokku ei kutsuta. Järgmine 

infotund toimub 29. oktoobril 2020, kell 18.30 Rae Koolimajas.  

Rae Vallavalitsusse on asunud tööle uus abivallavanem- Tanel Tammela (kontakt 

tanel.tammela@rae.ee), uus teehoiuspetsialist- Hannes Karon (kontakt 

hannes.karon@rae.ee) ja uus kultuurispetsialist- Kadri Järvelaid (kontakt 

kadri.jarvelaid@rae.ee ). Kuna RVAKS liikmed oma tegemistes puutuvad nimetatud 

valdkondade- ja inimestega tihedalt kokku, siis planeeritakse nende kutsumist 

infotundi. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse: Aivar kutsub ja kooskõlastab Tanel Tammela, Hannes Karoni ja Kadri 

Järvelaiu osalemise järgmises infotunnis. 

 

2. Projektide omaosalusest 

Teema tõusis seoses sellega, et SA KIK avas meetme, millega omavalitsused 

saavad taotleda toetust jäätmete liigiti kogumise arendamiseks. Toetuse suurus on 

90% projekti maksumusest ja 10% on omaosalus. Küsitakse, et kui hakata nüüd 

hulgaliselt jäätmemajade ehitamiseks toetust taotlema, kuidas see mõjub RVAKS 

eelarvele. Antud teemaga tegeleb vallavalitsuses keskkonnaspetsialist Ege 

Kibuspuu. Vald uuris kuni 15.09-ni ja kaardistas, millised külad on huvitatud 

etteantud tingimustel jäätmejaama ehitamiseks toetuse taotlemisest. RVAKS juhatus 

on seisukohal, et omaosaluse peaks katma vald või tuleb kogukonnal endal leida 

omaosaluse tasumise võimalus. 

KOP sügisene taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 

2020 kell 16.30. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi 

toetatakse kahe meetme kaudu: Meede 1 - kogukonna areng (millega panustatakse 

kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse 

ja tõhusama koostöö tekkesse). Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste 

arendamine (millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate 

avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning 

kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse).  
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Rae valla külaseltsid saavad RVAKSlt taotleda omaosalust 15%. Tekib diskussioon, 

kas 15% omaosalust saab taotletud summast või lõppsummast. Näide: kui 

taotletakse 3000€, siis võib omaosaluseks küsida kuni 450€. 

Toimub arutelu.  

Otsustatakse: RVAKS juhatus teeb exelis näidistabelid, et kõik ühtemoodi 

mõistaksid omaosaluse summa suurusi.  

 

  3.Väljasõit Läänemaale kokkuvõte 

I päeval Haeska külamaja, laat ja taluteater (kohalike isetegevuslaste poolt A. 

Kivirähk näidendi vaatamine ~1,5 tundi). Külavanema poolne tegemiste ja plaanide 

tutvustus. 

Lõunal Kiideva endise ja praeguse külavanema vastuvõtt. Ülevaade külaseltsi ja 

kogukonna projektide kirjutamistest, ühisüritustest, plaanidest ja ringkäik. 

Õhtul Puise küla Nina talus pärimusmuusika pillikoolitus. Aapo Puki Kunstikooli IV 

maalilaagri tööde näitus. 

II päeval Matsalu Rahvuspargi külastus. Fred Jüssi pildiprogrammi vaatamine ~20 

min. Penijõe matkarada ja vaatetorn. 

Toimub arutelu. 

Otsustatakse: RVAKS juhatus loeb väljasõidu igati kordaläinuks.  

Arvame, et soov tutvustada uutele ja praegustele alevike- ja külavanematele teistes 

maakondades asuvate külade tegemisi laiendab silmaringi, annab ideid mida oma 

külas võiks veel ellu viia ja liidab seltsi meeskonna vaimu. 

 

 

 

Järgmise RVAKS juhatuse koosoleku toimumise kuupäev täpsustub.  

 

 

 

Koosolekut juhatas 

Aivar Aasamäe       Koosolekut protokollis 

RVAKS juhatuse esimees     Kai Lasn 

         RVAKS juhatuse liige

  


