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Päevakorrapunkt 1

Vigala ümarlaud

Urmas Kristal tegi lühikokkuvõtte Vigala ümarlaua koosolekust. Vigala ümarlaua poolt tehti
ettepanek moodustada külavanemate volikogu komisjon. Esialgu puudusid neil mõtted kuidas seda
teha. Urmas tõi näiteid, et Kohilas on külavanemate komisjon poliitiline, mis meie arvates ei ole
päris hea idee. Kehtna vallas moodustati samuti külavanemate komisjon, kuid nad ei ole veel kokku
saanud. Rapla vallas toimub külavanemate ümarlaud vallavanema juures. Meie vallas võiks
külavanemate ühenduse juhatuse koosolekutele kaasata vallavanema ja vallavalitsuse esindajad
vastavalt teemadele.
Toimus arutelu
Ettepanek :
1. Saata Vigala valla MTÜle ettepanek astuda meie MTÜ liikmeks.
2. Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus juhatusse võtta kokku 23 liiget KiviVigalast ja
VanaVigalast
3. Kaasata Külavanemate tegevusse Kõrvetaguse külavanem (mitteametlik).
Päevakorrapunkt 2

Külavanema statuut
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Urmas Kristal tutvustas 16.01.2018 volikogu poolt vastu võetud külavanema statuuti. Põgusalt
räägiti külavanema ametirahast.
Ettepanek :
Teha Märjamaa Vallavolikogule ettepanek lõpetada Sirje Lahti volitused Hiietse küla
külavanemana, kuna ta on võõrandanud Hiietse külas endise alalise elukoha 2013.a lõpus ja uueks
elukohaks on alates 2013.a Soome Vabariik. Külavanemal puudub ühendus külaga ning alates
2013.a pole Sirje Laht küla elanike ühiste huvide esindajana tegutsenud.
Otsustati:
8 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) teha Märjamaa Vallavolikogule ettepanek
lõpetada Sirje Lahti volituste Hiietse küla külavanemana.

Päevakorrapunkt 3
Leader projekt

Leader projekti raames sai eelmisel koolituse kokku lepitud uus koolitusaeg, s.o 03. märts ja
ettepanek oli viia koolitus läbi Vigalas ( OÜ Heltanis). Enne organisatsiooni koolitust on vaja läbi
viia piirkondlikud koosolekud/külaliikumise visiooniõhtud. Küsimusteks  mida peetakse silmas
külaliikumise all, mis on Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse roll, mida oleks vaja külas
muuta, millised on murekohad/kitsaskohad, mis võiks olla külaliikumises teisiti, mis on hästi jne.
Visiooniõhtute eesmärgiks on paika panna Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse strateegia.
Ettepanek :
Teha piirkondlikud koosolekud alljärgnevatel aegadel:
19.02 kell 18.0020.00 Teenuse mõisas
21.02. kell 18.0020.00 Haimre rahvamajas
22.02. kell 18.0020.00 KiviVigala külamajas
26.02. kell 18.0020.00 Varbola rahvamajas
28.02. kell 18.0020.00 Valgu külamajas
Panna teade Märjamaa Nädalalehte ning saata kutse külavanemate ja sädeinimeste emailidele.
Päevakorrapunkt 4
Tänupäev

Eelmisel koosolekul räägiti tänupäeva korraldamisest ja plaanist kirjutada valla mittetulundusliku
tegevuse taotlusvooru projekt. Otsus projekti kirjutamiseks jäi nii viimasele minutile, et seda
kahjuks teha ei jõutud. Seega on plaan kirjutada projekt KOPi.
Tänupäeval võiks üle anda külavanematele ametirahad, kuid eelnevalt on vaja saada nõusolek
nende tellimiseks
Enne tänupäeva planeerida üldkoosolek. Päevakorda tuleb panna majandusaasta aruande
kinnitamine ja juhatuse liikmete valimine. Vajadusel vaadata üle MTÜ põhikiri.
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Toimus arutelu.
Ettepanek
1. Planeedida tänupäev aprilli II pooleks või 12. maiks.
2. Küsida majanduskomisjonist nõusolekut külavanemate ametirahade tellimiseks.
3. Saata välja MTÜ liikmemaksude arved 2017.a ja 2018.a kohta.
Päevakorrapunkt 5

Jooksvad küsimused

Mai lõpus on plaanis minna sidususrühmaga Läti Vabariiki Madona piirkond. Ringreis
planeeritakse Kehtna ja Märjamaa valla külaliidritega, kuhu kaasatakse ka endise Vigala valla
inimesed.
Iris Haiba tuletas meelde, et 04.02.2018 toimub Märjamaa Valla Rahvamajas kohtumine Rae valla
külaliidritega ja palus võimalusel sellest osa võtta.
Elle Vesinurm küsis, kuhu või kelle poole peab pöörduma kui 50.a toonekure pesa on Elektrilevi
poolt maha võetud. Pesa on ornitoloogide poolt jälgimise all.
Toimus arutelu.
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks

Iris Haiba
koosoleku juhataja

Kirsti Mau
protokollija

3

