MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS MTÜ
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Protokoll nr :

3/2013

Toimumise aeg:
11.06.2013, kell 18.00 – 19.00
Toimumise koht:
Märjamaa Raamatukogu saalis (Pärnu mnt 56, Märjamaa alev)
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija:
Kirsti Mau
Osalejad:
Lisa 1, Lisa 2
Ettepanek:
 Määrata koosoleku juhatajaks: Peeter Paunmaa
Otsustati: 17 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada koosoleku juhatajaks
Peeter Paunmaa
 Määrata koosoleku protokollija: Kirsti Mau
Otsustati: 17 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada koosoleku protokollijaks
Kirsti Mau
 Kinnitada koosoleku PÄEVAKORD:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Jooksvad küsimused
Otsustati: 17 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada koosoleku päevakord
Päevakorrapunkt 1
Majandusaasta aruande kinnitamine

Peeter Paunmaa andis ülevaate tegevusaruandest.
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendusel oli 2012 a. 31. detsembri seisuga 30 liiget, liikmete
arv aasta jooksul ei suurenenud. Ühenduse tööd korraldab 9liikmeline juhatus, kes
tegutsevad vabatahtlikult ja tehtud töö eest nad tasu ei saa. 2012. aastal toimus 4 juhatuse
koosolekut ja 1 üldkoosolek. Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse tegevusena on
toimunud 2012 aastal
külaliikumise tänupäev Sulu külamajas; külade spordipäev
Velisemõisa külas, koos Kehtna valla külaliidritega suveseminar LEADER infopäevaga
Russalu külas; koos Märjamaa vallavalitsusega „AASTA KÜLA“ ja „ AASTA
SÄDEINIMESE“ valimine.
Küsimusi esitajale ei olnud
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Anu Pool andis ülevaate raamatupidamise aastaaruandest:
Raamatupidamise aastaaruanne selgus, et seisuga 31.12.2012 on MTÜ’l materiaalseid varasid
kokku 4998 euro väärtuses; sihtotstarbelisi tasusid, annetusi, toetuseid 675 eurot kohustusi.
Tulusid kokku 7507 eurot ja kulusid 9875 eurot. Liikmemaksude arved jäid eelmisel aastal
esitamata ja seega liikmetelt saadud tasusid laekus 10 eurot. Annetused ja toetused on
laekunud KOP, KIK, LEADER projektidest ja Märjamaa vallavalitsuselt. Aastaaruande tulem
on 2368 eurot.
Küsimusi esitajale ei olnud.
Peeter Paunmaa andis ülevaate revidendi aruandest:
Revident leidis, et MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse raamatupidamisarvestus
on korrektne. Ühenduse juhatus on koos käinud vastavalt vajadusele, otsused on protokollitud
ning avaldatud Märjamaa valla kodulehel.
Küsimusi esitajale ei olnud.
Toimus majandusaasta aruande kinnitamine.
Hääleõiguslikke isikuid 12, volitusega hääli 5.
Otsustati : 17 poolthäälega ( 0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ majandusaastaaruanne

Päevakorrapunkt 2
Jooksvad küsimused

1) Meeldetuletus:
 juhatuse liikmetel peavad allkirjastama Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu
majandusaasta aruanne digitaalselt.
2) Liikmemaksud
Peeter Paunmaa andis teada, et 2007 aasta seisuga on osadel liikmetel liikmemaksud
tasumata. Samuti on jäänud välja saatmata 2012a. liikmemaksude arved, seega tuleb välja
saata see aasta 2012 ja 2013a. arved.
Saadeti ringile liikmemaksude tasumiste nimekiri.
Ettepanek:





Raamatupidajal saata liikmetele märgukiri tasumata liikmemaksu osas.
Raamatupidajale edastada MTÜ liikmete emaili aadressid
Määrata sisseastumismaksu suuruseks 0 eurot.
Määrata ühenduse liikmemaksuks 10 eurot aastas
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Otsustati : 17 poolthäälega ( 0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ liikmemaksu suuruseks 10 eurot aastas ja sisseastumismaksu suuruseks 0
eurot, mida saab muuta üldkoosolekul.
3) Küsimused vallavanemale
Vallavanem andis teade, et juuni kuus volikogus on II lugemisel mittetulundusliku
tegevuse kord. Korda oli vaja muuta seoses audiitori kontrolli ettepanekuga ja rahastamiste
läbipaistvamaks muutmisega. Korraga on peamiselt tegelenud kultuurikomisjon. On
mõeldud ka sellele, et eelarve vastu võtta detsembris kuus, kuna siis saaks rahasid kasutada
juba aasta algusest. Plaanis on teha sügisel õppe/teabepäeva mittetulundusliku tegevuse
korra alusel taotluste esitamiseks. Samuti on toimunud struktuurfondides muudatusi ja
tuleb osata küsida tegevuste jaoks õigest kohast rahasid. Midagi pole ära kadunud, kuid
projektide kirjutamisel tuleb osata õigest kohast õigeid asju küsida.
Ettepanek: mittetulundusliku tegevuseks eraldatud summad panna eelarvesse alajaotusega
(külavanematele eraldatav summa eraldi reana)
Agu Raadik: Kuidas on sellel aastal teederemondi rahadega?
Eero Plamus: Palju raha on kulutatud sellele aastal lumelükkamisele. Profileeritud on valla
teed, hädatarvilikes kohtades on tehtud/tehakse tolmutõrjet. Kõiki teid ei suuda
tolmuvabaks teha. Juuli kuus toimub teeäärte niitmine, tehakse aukude
lappimist ja võsa niitmist. Hetkel on reservis 150 000eurot.
Peeter Paunmaa: Kas peaks vallal olema teedest nimekiri, mis pidevalt lagunevad?
Eero Plamus: Selline nimekiri oli vallal olemas 34a. tagasi ja 34 aastase perspektiiviga.
Seoses masuga on nimekiri ununenud. Oleme arvestanud sellega, et tolmuvaba
kattega teid ei ole vaja järgmistel aastatel profileerida. Sellist aastat nagu
tänavu polegi olnud, et teekatted tõusevad ülesse seal kus seda enne pole olnud.
Truupide parandamisel on 2 varianti: kevadel sisse vajunud või vajab
kap.remonti. Truupide ehitust tehakse avariiremondina.
Agu Raadik: 10a on külavanemate ühendus teinud vallaga koostööd. Mida vald meilt ootab?
Eero Plamus: Tunnetatakse, et MTÜ panus on suurem kui nt kultuuriseltsil. Teil tuleks olla
jätkuvalt nähtavad ja tegutseda. Tuleb olla valmis selleks, et hakatakse
„norima“. Näen, et külavanemat on valla lipulaev ka väljas pool Eestit. Tuleks
teha rohkem teistega koostööd ja pidada arutelusid, et ei oleks dubleerivaid
üritusi. Koostöö rahvamajadega, seltsingutega ja küladega. Panna seljad kokku
ja tegutseda ühiselt. See tooks sisse uut kvaliteeti ja uusi lektoreid. Tuleks
muuta rõhuasetust tegevuses. Paljud üritused langevad tihti lugu kokku.
Toimus arutelu.
Maire Põhjala: Tuleb FOLK ja külalisesinejad, miks ei tule külalisesinejad küladesse
esinema? Külades inimesed ootavad seda väga.
Eero Plamus: Annan teabe ja info edasi korraldajatele.
Peeter Paunmaa: Küladeühenduse esindajaid tuleks kaasata rohkem aruteludesse. Selle
tulemusena saaksid ka külade inimesed paremini infot kätte
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõpenuks.
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Peeter Paunmaa
koosoleku juhataja

Kirsti Mau
protokollija
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