Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 1/2010
Toimumise aeg: 21.01.2010, kell 18.05 – 19.35
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Agu Raadik, Elle Vesinurm, Mikk Vaarmann, Eli Nevski (Maire Põhjala – volitus),
Heino Resik, Tiit Linnamägi
Puudusid: Iris Haiba,
Külalised: Triin Matsalu (abivallavanem), Eero Plamus (vallavanem)
Päevakord:
1. Päevakorras on KVK edasine töökorraldus.
2. Projektid.
1. Tööplaan
Peeter: annan kõigepealt sõna külalistele (Triin Matsalu ja Eero Plamus).
Triin: veebruarist alates vallas projektijuhi ametikohta ei ole, loomulikult jääb valla ja küla
vahele side alles, et edasipidi infot vahetada.
Eero: kuid mida senini valla spetsialist (Lii) on teie MTÜ tegevuses teinud? Tööülesanded?
Peeter: seda niisama lihtsalt öelda ei saa. Nähtav osa tööst on protokollimine, aruandlus,
kaaskirjad projektitaotlustele, tänupäevade kutsed ja kirjad, ürituste organiseerimine, info
kogumine jms. Kõige lihtsam on öelda, et ta on meie suure organisatsiooni koordinaator organiseerib ühenduse tegevust, kuna kõik külavanemad ja sädeinimesed on siiski töö ja
pereinimesed, siis ilma juhiabita on raske oma ühendust toimivana hoida.
Agu: Lii on palju küladesse projekte kirjutanud ja aidanud ka teha.
Lii: eks ma olen sidepidaja, möödunud aastast alates olen külade eestvedajatele pannud
südamele, et pandaks rohkem rõhku projektikirjutamistele. Külavanemate Ühendus viis
läbi ka projektikirjutamise koolitused. Nüüd võin öelda, et see on üsna suure
kasuteguriga olnud – erinevatesse meetmetesse on läinud väga palju Märjamaa vallast
projekte.
Elle: kelle poole saame edaspidi pöörduda?
Triin: Annan siinkohal oma nõusoleku, et kui on vaja projektide või dokumentide asjus nõu
küsida, siis võib minule helistada. Kõige lihtsam variant on, et teen omale meililisti,
mille kaudu siis infot jagan. Kuid väga spetsiifiliste küsimustega saab pöörduda ka otse
RAEK´i Iris Haiba poole.
Elle: nendel endil on vist väga palju sebimist, kuna mitmetel kordadel pole ma saanud vastust...
Agu: kuid meie endi projektid jäävad ripakile…
Eero: mis siis pooleli on?
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Peeter: alustan kõige suuremast:
 Valgu mänguväljaku projekt ca 330 tuhat. Seal on 2/3 tehtud;
 Leaderis on meil kaks projekti: koolitused koos õppereisiga ning külade spordipäev.
Esimese maht on ligi 70 tuhat, teisel 22 tuhat krooni.
 Siis meie tänupäev, mis toimub seitsmendat korda ja seekord Teenuse mõisas.
Lii: seoses sellega on mul kaasas nokamütsi kujundus ja küsin siinkohal, et kas sobib selliselt
või teeme muudatusi? Mütse saab kahe värviga – sinise ja punase äärega.
Tiit: mil määral näeb Vallavalitsus ette projektide kaasrahastamisi?
Eero: praeguses raskes majandusseisus ei tahaks me võtta kohustusi, mida me täita ei suudaks.
Tuleb minna edasi MTÜ-de peale, rahaga on tunduvalt keerulisem. Vaba raha eelarves
pole. 25% on omavalitsuste eelarved kukkunud.
Tiit: kui keegi teeb ca 1 miljonilise projekti?
Eero: meid huvitab alginfo, mis valdkonnas projekt on, et see saaks praktilist rakendust.
Eli: aga mis siis leiab toetust?
Eero: seda nii ei oska öelda. Igat taotlust tuleb individuaalselt vaadata.
Triin: mis puudutab Leaderit, siis nendel on oodatud innovaatilised ideed. Või siis projektid
noortele, mis paneks noored koos tegutsema. Külamaju me ei toeta, kui lõpuks maja
seisma jääb?
Eli: me ootame vastust, mis siis edasi saab? Kas näiteks otse teile (Triin Matsalu´le) võib
helistada?
Triin: jah, vastan kõigile.
Agu: oled siis nõus olema keskne inimene, kelle poole pöördutakse?
Elle: kui vallas on mingi info, mis puudutab külaelu, siis oleks kena, kui külavanem ka asjast
teab. Tihti on külas asju, mida saaks ka kohapeal ametnikele rääkida või kasvõi näidata –
aga kui hiljem kuuleme, et keegi käis… paneb ikka nördima küll.
Agu: jah, siinkohal panen ka ametnikele seda südamele. Mul oli hiljuti juhus, kus nüüd pean
selgitusi andma, et miks ja kuidas. Oleksin ma ametnike käigust teadnud, saanuksin
kohapeal olles asju selgitada – ja nüüdne sekeldamine oleks olemata. Jama kui palju.
Eero: ega tihti me ise ka ei tea, kui tullakse kuhugi kontrollima.
Elle: teede profileerimine võiks käia külavanemale üleandmis-vastuvõtmise aktiga. Muidu
lükatakse ja vallas teatakse, et lükati kõik ära, kuid tegelikult on pooled teed lükkamata.
Eli: meil oli kogemus külast, kus kaks teeotsa jäi lumest lükkamata.
Elle: meil oli jälle vastupidi – lükati sealt, kus talvel kedagi pole. Poleks vaja sellist uisa-päisa
tegutsemist. Milleks siis külavanemad on, kui nendega ei arvestata? Meie ju teame, kes
kus ja millal elab. Muidu lükatakse pättidele teed lahti.
Triin: sel aastal on vallas selline leping, et jooksvalt lahendame asju. Aga võite valda
helistada, kus pole vaja lükata.
Elle: seepärast olekski vaja külavanematega kokku leppida.
Eli: enne lume lükkamist võiks vallas ametnik teha kokkusaamise külavanematega, ja läbi
rääkida.
Agu: peame külavanematele selgitama, et ka tagasiside valda oleks.
Otsustati: läbi rääkida teetööde kavast.
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2. Projektid
Lii: olen saanud järele mõtelda ja arvan, et viin ikka ise kõik oma algatatud projektid lõpuni.
Peeter: see on hea uudis, sest ma ei kujutaks ette kuidas näiteks Valgu mänguväljakute projekti
aruandlust teha.
Lii:
jah, aga tänupäeva puhul paluks küll, et kohapealsed isikud selle korraldavad. Ma ise
hakkan väga kaugel tööl käima ja öösel või nädalavahetusel tahaks puhata.
Triin: Aet koostab kirju – saab aidata selles osas.
Eero: kui nimekirjad koos, andke teada, trükime ära. Ja siis tänatavate nimekiri võiks lehte
anda. Eelmisel aastal ei olnud.
Peeter: seda viga enda peale ei võta. Rääkisin ise selle nimekirja avaldamisest, kuid esimestel
kordadel oli lehemaht täis ja hiljem oli juba imelik vana asja meelde tuletada. Juhtus
seekord niiviisi kahjuks.
Lii:
siis oleks ehk vaja ajalehes teatud ajaks leheruum ära broneerida, aprilli esimesel
nädalal?
Peeter: jah, seda me teeme. Kuid nüüd on vaja panna paika, mis ajaks me tänatavaid
kandidaate ootame? Kas sobib 1. Märts – siis jõuab kutsed trükkida ja saata. Ning
millal siis ürituse korraldame? Kas 20. märts kell 12.00 sobib?
Heino: kes meile seekord laua teeb?
Peeter: Vigala on ligemal, kui Märjamaa – arvan, et tellime Vigalast?
Elle: sealt saab soodsamalt vast ka.
Peeter: igal aastal on meil olnud slaidikava külade eelmise aasta tegemistest. Seekord oleks
vaja samuti selle tarvis pilte koguma hakata. Palun siis asjaosalistel tuua külades
toimunud üritustest ja tegemistest pildid mälupulgal või plaadil valda.
Eero: kas teil Külavanemate Ühenduse tutvustus on?
Peeter: oleme mõtelnud sellele ja püüdsime ka ühe KOP projektiga saada raha raamatu
väljaandmiseks, mis meid endid tutvustaks. Kuid raha ei jagunud ja aeg on muudele
toimetamistele läinud.
Triin: Aet saab teha selle tutvustuse.
Otsustati:
1) tänupäev toimub 20. märtsil kell 12.00 Teenuse mõisas,
2) Lii teeb oma projektid lõpuni,
3) Heino tellib Vigalast tänupäeva üritusele söögid,
4) pilte oodatakse valda!!!

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja
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