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Päevakorrapunkt 1
Külavanema statuut

Märjamaa vallavalitsus palus üle vaadata Külavanemate statuudi, kuna seba planeeritakse
uuendada.
Toimus statuudi läbi vaatamine.
Ettepanekud olid alljärgnevad:
1. §2 lõige 2 sõnastada alljärgnevalt- külaelanik on isik, kellel on vastavas külas alaline
või ajutine elukoht.
2. Jätta välja §3 punkt 3- Külavanema kandidaadid peavad andma kirjaliku nõusoleku
kandideerimiseks
§6 lg 1 punkt 1 teha sõnastus ümber- Külavanema kandidaadid peavad andma kirjaliku
nõusoleku kandideerimiseks
3. §6 lg 1 punkt 6- võtta välja
4. §7 lg 2 punkt 2- ei ole nõus, et külavanema tagasiastumisel peab külavanem selleks
esitama avalduse üldkoosolekule jne.
5. Lisada §7 lg 3 punkt 3.2- Märjamaa valla külavanemate ühenduse ettepanekul
vallavolikogule:
3.2.1 seoses külavanema elukoha muutusega väljas poole Märjamaa valda
(3) Külavanema vabastab ametist vallavolikogu oma otsusega
6. Parandada sõnastust- §8 lg 2 - Ametimärk antakse välja vallavolikogu poolt koos
külavanema õigusi tõendava tunnistusega Märjamaa valla külavanemate Ühenduse
tänupäeval
7.
§8 lg 3- ettepanek muuta ametimärgi kasutamist. Ametimärki kanda tähtsamatel
tähtpäevadel ja üritustel.
Otsus:
 Ettepanekud edastada Märjamaa vallavalitsusele
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Päevakorrapunkt 2
Tänupäev

Iris andis ülevaate tänupäeva korraldusest. Tänupäev toimub 28.03.2015a. kell 12.00 Laukna
lasteaed Linnupesas.
Toimus arutelu.
Ettepanek:
 Saata tänatavate nimekiri koos tutvustustega juhatuse liikmete e-mailidele ja lisada
juurde kolme viimase aasta tänatavad
Info teadmiseks võetud.
Päevakorrapunkt 3
Info



„Maale elama“- Iris tutvustad „Maale elama“ messi.
Kogukondadest uurida ja kaardistada, kas on vabasid pindasid mida saaks pakkuda
ettevõtetele või vabasid elamuid.
Ülekutse huvitatud isikutel liituda tegevusgrupiga võttes ühendust Irisega

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
Iris Haiba
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija
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