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Päevakorrapunkt 1
Kohtumine vallavanemaga

Villu Karu rääkis valla mittetulundus tegevuse toetuse rahastamise korrast. Hetkel kehtiv kord
ei rahulda vallavalitsust ja seega ootab ees selle ümbervaatamine. Praegune kord, kus
külaliikumise taotlusi kinnitab vallavalitsus ei tundu mõistlik. Summad on väikesed ja võib
olla võiks neid jagada külaliikumine ise.
Vallavanema andis teada, et järgmisel volikogu istungil on plaanis algatada valla arengukava
muutmist. Samuti on plaanis korraldada „arengupäev“ tegevuste planeerimiseks ja
hindamiseks. Küsimus on  kas vallale kuuluvad objektid on aktuaalsed või on vajadus
midagi maha võtta. Suureks mureks on kinnisvara rohkus (Varbola, Laukna, Teenuse).
 Vallavalitsusele on ühe multifunktsionaalse hoone ülalpidamine lihtsam, aga ilmselt ei
saa nii igas külas nagu on näiteks Valgu ja Kasti.
 Varbola – plaanis kavandada eri osapooltega teemapark Varbola linnusesse (näitena:
Pokumaa). Sellega seoses võib muutuda Varbola rahvamaja funktsioon.
 Laukna – küsimärgi all lasteaia hoone, mis on välja ehitamata ja hetkel on seal 9 last,
3 kasvatajat, kokk, juhataja ja hoidja. Majas on elektriküte. Samuti küsimärgi alla
raamatukogu, mida vajadusel mujale viia ei ole.
 Teenuse  mõis ja ait, nendest ait on poolik ehitis. Kogukond on väike ja mõis palju
ajast kasutamata. Samuti on raamatukogu külastust väike. Kulud on aga suured ja
küsimus kas jätkata hoonete ülalpidamist.
 Sipa mõis on remonditud, mõte oli viia noortekeskus mõisa. Vana vallamaja hoone
ülalpidamine pole mõttekas.
 HaimreKasti seal eriti probleeme ei ole. Ainult Haimre koolimaja kompleksi pole
õnnestunud müüa
 Valgu plaanis on külakeskuse lõpuni renoveerimine. Tõenäoliselt peab hoone
minema pelletiküttele.
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Vallal on plaanis uuendada küttesüsteeme (õli, elekter) hakkepuidu või pelleti vastu.
Muret teeb ka gümnaasium, millele tuleb peale maksta. Puudu on kaks klassijagu lapsi
(4050õpilast)
Valgu koolis on probleemiks laste vähesus (48last). Võibolla on tulevikus teha Valgu
koolist erivajadustega laste kool, mis on riigi poolt üles tõstetud probleem.
Tulevane haldusreform ei ole võibolla meile nii suur mure, pigem on see meie
naabritel (Kernu, Kullamaa) Meile võib tulla kosilasi.
Märjamaa alevis on plaanis edasi arendada keskväljakut, endise haiglahoone
ülehindamine.
Mõelda tuleb, kuidas edasi minna siis kui euroopa abirahad lõpevad.

Toimus arutelu
Agu Raadik kui väiksemate mittetulunduslike rahasummadega ei peaks vallavalitsus
tegelema, kes tegeleb siis nn suuremate summadega ja miks ei ole valla eelarves
külaliikumisele mõeldud rahasummad eraldi reana, siis oleks kõigile selge kui palju rahalisi
vahendeid on.
Villu Karu – rahaliste vahendite jagamisega peab tegelema volikogu või vallavalitsus, aga
külavanemate ühendus võiks külaliikumise rahadega ise tegeleda. Lähenemine peaks olema
lihtsam ja usaldust peaks olema rohkem.
Peeter Paunmaa –Loodna sihtasutuse likvideerimisel oli jutuks, et seal jagatavad
külaliikumise summad tulevad külavanemate ühendusele üle. Praegu on nende summade
võrra ülevallaline külaliikumisele eraldatav rahasumma väiksem.
Villu Karu – ei oska sellele täpselt vastata kus need rahasummad paiknesid.
Mikk Vaarmann – valla eelarves võiks külaliikumisele olla 100 eurot küla kohta st 8200€.
Agu Raadik – ametnikud ei kutsu tihti külavanemaid külasid puudutavatele aruteludele ja ei
suhtle alati külavanematega.
Villu Karu – vallavalitsus on seda küsimust arutanud ja ametnikele on antud korraldus
rohkem suhelda.
Härmo Väljaste – kuidas on lasteaiakohtadega vallas.
Villu Karu – alevis on järjekord. Üks võimalus on transportida, aga sellega on probleeme.
Märjamaalt viiakse praegu lapsi Kasti lasteaeda ja Teenuselt viiakse lapsi Sipa lasteaeda.
Härmo Väljaste – laste pealt kokku hoida ei tohiks ja kui on garanteeritud lasteaiakoha
saamise võimalus jääb rohkem elanikke valda.
Villu Karu – laste pealt me kokku hoida ei kavatse.
Villu karu – kevadel toimub Tartus mess „Maale elama“. Vallal on plaanis seal osaleda.
Toimus arutelu valla elanikkonna vähenemisest ja võimalustest väljarännet vähendada.
Päevakorrapunkt 2
Info

Peeter Paunmaa tutvustas vallavalitsuse poolt vastu võetud külaliikumisele mittetulundusli
kuks tegevuseks eraldatud rahaliste vahendite lõplikku otsust.
Info teadmiseks võetud.
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Peeter Paunmaa  planeerima peab hakkama MTÜ üldkoosolekut. Toimumise aeg peaks
olema aprilli kuus. Sellel aastal toimuvad uue juhatuse valimised.
Otsustati teha üldkoosolekule ettepanek, et Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse juhatus
võiks olla samadel põhimõtetel praegusega. Juhatuses oleks valla kaheksa piirkonna (Laukna,
Teenuse, Sipa, Varbola, Valgu, PaekülaKonuvere, HaimreKasti, Märjamaa) esindajad ja
maakondliku külaliikumise esindaja. Piirkondades korraldada koosolekud kandidaatide
leidmiseks.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Elle Vesinurm
Protokollija
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