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Päevakorrapunkt 1
„Maale elama“

Triin Matsalu tegi ülevaate eelmise aasta messist „Maale elama“. Eesmärgiks oli linna
elanikele pakkuda vabasid elamise võimalusi enda kogukonnas. Eelmise aasta messi
tulemusena tuli Märjamaa valda elama 16 in.
2015a. messi teemaks on „Maale ettevõtjaks“. Mess toimub 11.04.2015 Kalevi spordihallid.
Eeltööna tuleks otsida välja vabade ettevõtete pinnad, mida saaks messil esitleda ja need
kaardistada. Teavitustööd tuleks teha läbi valla ajalehe, kodulehe ja sotsiaalmeedia võrgustiku
FB.
Ettepanek on kaasata messi läbiviimisele kogukonnast liikmeid, valla ametnikke, vald kolinud
inimesi, erinevate valdkondade esindajaid.
Vald saab abistada info jagamisega, kohalikud elanikud soovijate vastuvõtjatena. Messil
osalemiseks saab osaliselt toetust Rapla Leaderist.
Iris teeb ajaleht üleskutse, külavanemate e-maili list saata üleskutse. Triinule edastada info
osalemissoovist.
Info teadmiseks võetud.
Päevakorrapunkt 2
„Ärgake külad“

Urmas Kristal tegi kokkuvõtte seminarist „ Ärgake külad, meistrid ja sellid“. Meie vallast oli
meistriks Urmas ja tema selliks oli Saaremaa esindaja. Seminaril räägiti kuidas ühel või teisel
läheb. Uuriti mis meil toimub ja kuidas vallal läheb. Urmas Kristali järeldus seminarist oli, et
meie vald eraldab väga palju vahendeid küla elu jaoks võrreldes teiste valdadega.
Nt: teised vallad ei toeta külamajade ülalpidamisi vaid nad peavad ise ennast ära majandama.
Samuti ei maksta toetusi tegevuste jaoks.
Erinevused: osades valdades tasustatakse külavanemate tegevust ( nt: telefon, kütus jne).
Osades külades on olemas külavanemaabi, mida võiks ka meie külavanemad mõelda.
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Ettepanek seoses seminariga:
 Teha koolitusi külavanematele
 Viia külavanemaid kurssi heakorra määrusega
 Vald koostöö partneriks- külavanema roll
Info teadmiseks võetud.
Päevakorrapunkt 3
KYSK

Iris Haiba tutvustas KYSK’i projekti.
Projekti tuleks liita koostöö Kehtna vallaga, tuur Märjamaa vallas, arenguga seotud tegevused
Projekti esitamise tähtaega on 03.veebruar.
Projektis tuleb esitada eesmärkide analüüs ja võimekuse kava. Sinna võiks panna turvalisuse
päeva, külavanemate koolitused ( külavanema roll ja kaasamine), kohtumine vallaametnikega.
Hetkel meil puudub tööplaan ja –jaotus.
Iris teeb valmis esialgse projekti. Projektiga palun kõigil tutvuda ja kindlasti saata ka
tagasiside.
Projektist saab toetust max 12 000.-, omafinantseering 10% ja projekti kestvus 1,5 aastat.
Päevakorrapunkt 3
Info






25.veebruari Märjamaa ajalehte panna teade tänatavate esitamiseks, tähtajaks
12.03.2015.
23. märtsil toimub külavanemate tänupäev Laukna lasteaia ruumides.
küsida toitlustuse jaoks hinnapakkumist;
Kris’iga leppida kokku kultuuriline programm,
lasteaja juhatajaga kinnitada aja kokku sobivus.
Kutsed saata välja vähemalt 2 nädalt varem
21.-23.august minnakse Hobulaiu saarele koolitusele Kehtna valla külaliigutajatega.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
Iris Haiba
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija
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