MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS MTÜ
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Protokoll nr :

3/2011

Toimumise aeg:
26.04.2011, kell 18.00 – 20.15
Toimumise koht:
Märjamaa Vallamaja volikogu saal ( Tehnika tn 11, Märjamaa alev)
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija:
Kirsti Mau
Osalejad:
Lisa 1 ja Lisa 2
Istungile kutsutud: Märjamaa valla kriisikomisjoni liikemd

Ettepanek:
Määrata koosoleku juhatajaks: Peeter Paunmaa
Määrata koosoleku protokollija: Kirsti Mau
Kinnitada koosoleku PÄEVAKORD:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Liikme- ja sisseastumismaksu määramine
3. Juhatuse liikmete valimine
4. Info: arengukava, külavanema statuut
5. Kriisikomisjoni ettekanne
Otsustati: 18 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada alljärgnev:
Päevakorrapunkt 1
Majandusaasta aruande kinnitamine

Peeter Paunmaa andis ülevaate tegevusaruandest.
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendusel oli 2010 a. 31. detsembri seisuga 27 liiget, liikmete
arv suurenes aasta jooksul 2 liikme võrra. Ühenduse tööd korraldab 10-liikmeline juhatus,
kes tegutsevad vabatahtlikult ja tehtud töö eest nad tasu ei saa. 2010. aastal toimus 6 juhatuse
koosolekut ja 1 üldkoosolek. Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse tegevusena on
toimunud 2010 aastal külaliikumise tänupäev Teenusel; kohtumine ja Märjamaa valla
külaliikumise tutvustamine Rapla valla Külaliidritega; külade spordipäev Kasti külas;
suveseminar koos Kehtna valla külaliidritega Hobulaiul, kus toimus LEADER infopäev ja
külaliikumise arengukava arutelu; õppereis koos Kehtna valla külaliidritega Saaremaale, et
tutvuda LEADER tegevustega ja külaliikumisega; koos vallavalitsusega „AASTA KÜLA“
valimine
Anu Pool andis ülevaate raamatupidamise aastaaruandest:
Raamatupidamise aastaaruanne selgus, et seisuga 31.12.2009 on MTÜ’l varasid kokku
221545 krooni väärtuses, kohustusi ja netovarasid kokku 221545 krooni. Tulusid kokku
335090 krooni ja kulusid -359240 krooni. Aastaaruande tulem on -24150 krooni. Seotud
osapooli oli 31.12.2010 a. seisuga füüsilisest isikust liikmeid 23 ja juriidilisest isikust liikmeid
4.
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Peeter Paunmaa andis ülevaate revidendi aruandest. Revident leidis, et MTÜ Märjamaa Valla
Külavanemate Ühenduse raamatupidamisarvestus on korrektne. Ühenduse juhatus on koos
käinud vastavalt vajadusele ja otsused on protokollitud.
.

Toimus majandusaasta aruande kinnitamine. Hääleõiguslikke isikuid 11, volitusega hääli 7.
Otsustati : 18 poolthäälega ( 0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ majandusaastaaruanne
Päevakorrapunkt 2
Liikme- ja sisseastumismaksu määramine

Peeter Paunmaa selgitus: kuna alates 2011a. on meil kasutusel euro, siis tuleb muuta ka
liikmemaks eurodeks.
Toimus arutelu.
Ettepanek:
 määrata liikmemaksu suuruseks 10 eurot – Urmas Kristal
 määrata liikmemaksu suuruseks 8 eurot – Maire Põhjala
Otsustati : 16 poolthäälega ( 2 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ liikmemaksu suuruseks 10 eurot
Ettepanek:
 Sisseastumismaksu suurus jätta 2011a. 0 eurot.
Otsustati : 18 poolthäälega ( 0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ 2011a. sisseastumismaksu suuruseks 0 eurot
Päevakorrapunkt 3
Juhatuse liikmete valimine

Viimasel juhatuse koosolekul tehti ettepanek, et juhatus võiks koosneda max 10 liikmest.
Juhatuse esimehele on esitatud järgmiste piirkondade juhatuse liikmekandidaadid:
Haime-Kasti piirkond: Agu Raadik
Paeküla-Konuvere piirkond: Elle Vesinurm
Sipa piirkond: Peeter Paunmaa
Valgu piirkond: Mikk Vaarmann
Varbola piirkond: Ethel Eharand
Raplamaa Külade Liidu juhatuse liige Urmas Kristal.
Esitamata on jäänud kandidaadid Laukna, Märjamaa ja Teenuse piirkonnas.
Toimus arutelu.
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Juhatuse liikmete poolt esitati Laukna piirkonna liikmekandidaadiks Härmo Väljaste,
Märjamaa piirkonna liikmekandidaadiks Lii Lember ja Teenuse piirkonna liikmekandidaadiks
Heino Resik.
Ettepanek:
 Hääletada nimikiri tervikuna
Otsustati : 16 poolthäälega ( 2 vastu, 0 erapooletut) hääletada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ juhatuse liikmekandidaatide nimekiri tervikuna
Otsustati : 16 poolthäälega (2 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ juhatuse liikmeteks Haime-Kasti piirkonna esindaja Agu Raadik, PaekülaKonuvere piirkonna esindaja Elle Vesinurm, Sipa piirkonna esindaja Peeter Paunmaa, Valgu
piirkonna esindaja Mikk Vaarmann, Varbola piirkonna esindaja Ethel Eharand, Laukna
piirkonna esindaja Härmo Väljaste, Teenuse piirkonna esindaja Heino Resik, Märjamaa
piirkonna esindaja Lii Lember, Raplamaa Külade Liidu juhatuse liige Urmas Kristal.
Päevakorrapunkt 4
Info: arengukava, külavanema statuut

Iris Haiba tutvustas arengukava hetke olukorda. Kuna hetkel on jäänud segaseks, kas koostada
arengukava MTÜ-le või küladele, siis koostaks täiesti uue arengukava uutel põhimõtetel.
Uue arengukava esimeseks ülesandeks on teha uutele juhatuse liikmetele pädevuse profiil.
Siis saaks juhatuse liikmete vahel ära jagada ülesandeid. Peale seda peaks mõtlema
tegevuskavale, mis ei tohiks olla ainult ürituste põhine.
Peeter Paunamaa tutvustas külavanema statuudi puudujääke. Päevakorras on olnud teema,
kuidas vabastada külavanem. Külavanema vabastamise otsustamiseks on külaelanike
koosolek otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 50% täisealistest külaelanikest.
Külad ei teagi, kui palju neil täisealisi külaelanikke on ja samas suuremates külades ei saadagi
sellist foorumit kokku.
Ettepanek:
 Külavanema statuut läbi vaadata ja kõigil statuudi muutmiseks juhatusele
ettepanekuid esitada
Päevakorrapunkt 4
Kriisikomisjon

Märjamaa vallas on moodustatud kriisikomisjon, kuhu kuulub Eero Plamus (komisjoni
esimees), Margus Vaher (komisjoni aseesimees), Mati Erik- keskkonnaspetsialist, Einar
Klaos- Märjamaa tugikomando komandopealik, Gert Kalmiste – Märjamaa
konstaablijaoskonna piirkonna vanem, Aavo Väli – Kaitseliidu Märjamaa üksikkompanii
pealik, Neeme Kuimet – OÜ Orgita Elamu juhataja, Vello Luide- AS Matsalu Veevärk
esindaja, Peeter Paunmaa – Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse juhatuse liige.
Kuulati kriisikomisjoni meeskonnaliikmete (Einar Klaos, Avo Väli, Gert Kalmiste ja Vello
Luide) tutvustust ja lühiülevaadet, kuidas kriisiolukord nende valdkonda mõjutab ja millised
on riskikohad. Kriisikomisjoni tähelepanu all ei ole mitte ainult suurõnnetused ja katastroofid,
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vaid omavalitsuse mõistes suuremad ja paljudele inimestele mõju avaldavad õnnetused
(tulekahjud, reostused, kaugkütte katkemine kütteperioodil, elektrienergiaga varustamise
häired, liikumist takistavad lumeolud jne), millega seoses on vaja operatiivselt korraldada
elanike abistamist.
Infoks:
 Kriisikomisjonile on edastatud külavanemate kontaktandmed. Kindlasti peaks
külavanem teada andma, kui tema kontaktiandmed on muutunud.
Ettepanek:
 Külavanemad peaksid andma kriisikomisjoni esimehele infot kriis tekke või
olemasolu kohta
 Külavanemad võiksid vaadata, kas päästeametiautod mahuvad nende teedel
liikuma. Tee kõrgus võiks olla 4 m ja laius 4.10m
 Hoida silmad lahti õhtuti ringi sõitvatel autodel, kuna varguseid on päris palju

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõpenuks.

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija

26.04.2011
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