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Aruanded
Üldkoosolek
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendusse uute liikmete vastuvõtt
Info

Päevakorrapunkt 1
Tänupäev

Esialgsete ettepanekute järgi toimub VIII Märjamaa valla Külaliikumise tänupäev Valgu
põhikoolis 19. märtsil 2011a.
Pidada läbirääkimisi Valgu kooli juhtkonna ja Valgu rahvamajaga tänupäeva edukaks
läbiviimiseks.
Märjamaa Nädalalehte ja valla kodulehele panna teade, et ootame ettepanekuid tublide
inimeste/ettevõtete tänamiseks. Teade saata ka e-posti teel külavanematele ja sädeinimestele
Teadmiseks:
 2010 a. valiti Soosalu küla külavanemaks Härmo Väljaste
Otsustati :
 Ettepanekuid tublide inimeste tänamiseks ootame hiljemalt 07. Märtsiks
Päevakorrapunkt 2
Arengukava

Arengukava hakati koostama Hobulaiu õppepäeval. Iris saadab e-posti teel arengukava
tutvumiseks. Peale tutvumist tuleb korraldada arutelu päev. Arengukava tuleb vastu võtta
MVKVÜ MTÜ üldkoosolekul.
Toimus arutelu.

Päevakorrapunkt 3
Aruanded
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2010a. eelarve taotluste aruandeid on esitanud ainult 6 piirkonda. Aruannete esitamise tähtaeg
on juba ammu möödas. Hetkel teeme möönduse neile, kellel on aruanne esitamata ja anname
lisatähtaja, kuid see jääb ka viimaseks korraks. Kellel on aruanne tähtajaks esitamata, see
järgmisel aastal meie eelarvest rahastamist ei saa. Samas võiks võtta vastu toetuse andmise
korra, kus oleks määratud kindlad kriteeriumid ja tähtajad. Kord tuleks vastu võtta
vastavalt Märjamaa vallavalitsuse määrusega
Toimus arutelu.
Ettepanekud:
 Teha erand ja saata aruannete esitajatele meeldetuletuseks e-mail.
 Koostada „Toetuste andmise kord“ ja see vastu võtta
Otsustati :
 Aruanded tuleb esitada hiljemalt 01. märtsiks 2011a.
 Tähtajaks esitamata aruande koostajad järgmisel aastal meie eelarvest
rahastamist ei saa
Päevakorrapunkt 4
Üldkoosolek

Selle aasta MVKVÜ üldkoosolekul toimub uue juhatuse valimine. Juhatus võiks koosneda
piirkondlikest esindajatest. Piirkondi on kokku 8 vastavalt Märjamaa valla arengukavale
2010-2025 ( Haimre-Kasti, Laukna, Märjamaa, Paeküla-Konuvere, Sipa, Teenuse, Varbola ja
Valgu). Piirkonnad peavad oma koosolekul valima enda poolt juhatusse liikme kandidaadi.
Kandidaadid tuleb esitada enne üldkoosoleku toimumist juhatusele. Kindlasti tuleb meelest
pidada, et kandidaat peab olema MVKVÜ MTÜ liige.
Ettepanekud:
 Juhatus võiks koosneda piirkondade esindajates
 Juhatuse kandidaatide valimise teade panna vallakodulehele, nädalalehte ja
saata e-maili teel külavanematele ja sädeinimestele
Päevakorrapunkt 5
Märjamaa Valla Külavanemate ühendusse uue liikme vastuvõtt

Esitatud on 1 taotlust meie külavanemate ühenduse liikmeks astumiseks.
Urmas Kristal on Rapla Maakonna Külade Liidu juhatuse liige ning Kasti küla külavanema
aktiivne abikäsi.
Toimus hääletamine
Otsustati :
 Võtta vastu MVKVÜ MTÜ liikmeks
Päevakorrapunkt 6
Info:
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 2011a. külaliikumise toetuse taotluste kohta on otsused tegemata, kuna valla eelarve
on vastu võtmata. Järgmisel juhatuse koosolekul tuleks see päevakorda võtta.
 21. veebruariks peab vallavalitsus esitama kandidaadid aasta küla, aasta sädeinimese
ja küla sõbra kohta.
 Maire Põhjala esitas avalduse MTÜ MVKVÜ eelarvest MAK meede 3.2 toetuse
taotluse projekti kirjutamiseks toetuse saamiseks. Maire Põhjala palvel jäeti avalduse
menetlemine seisma.
Ettepanekud:
 Aasta küla – Leevre küla, kuna pälvis valla heakorraülevaatusel Aasta küla
2010 tiitli (paluda Argo Reinboomil täita ankeet)
 Aasta sädeinimene – Eli Nevski
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija
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