MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS MTÜ
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Protokoll nr :

5/2010

Toimumise aeg:
08.06.2010, kell 18.00 – 20.15
Toimumise koht:
Märjamaa Vallamaja volikogu saal ( Tehnika tn 11)
Koosoleku juhataja: Agu Raadik
Protokollija:
Kirsti Mau
Osalejad:
Lisa 1 ja Lisa2
Istungile kutsutud: Valdo Jänes Põhja Regionaalse maanteeameti liikluskorralduse
osakonna peaspetsialist

Otsustati: 18 poolthäälega (0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada alljärgnev
PÄEVAKORD:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Liiklusohutus - Valdo Jänes Põhja Regionaalse maanteeameti
liikluskorralduse osakonna peaspetsialist
3. Info
Päevakorrapunkt 1
Majandusaasta aruande kinnitamine

Agu Raadik andis ülevaate tegevusaruandest.
Märjamaa Valla Külavanemate Ühendusel oli 2009 a. alguse seisuga 25 liiget, liikmete arv
aasta jooksul ei muutunud.. Ühenduse tööd korraldab 10-liikmeline juhatus, kes tegutsevad
vabatahtlikult ja tehtud töö eest nad tasu ei saa.
Küsimusi ettekandjale ei olnud.

Anu Pool ( raamatupidaja) andis ülevaate raamatupidamise aastaaruandest ja revidendi
aruandest.
Raamatupidamise aastaaruanne selgus, et seisuga 31.12.2009 on MTÜ’l varasid kokku 232
428.- väärtuses, kohustusi ja netovarasid kokku 232 428 .- Tulusid kokku 397 885.- ja
kulusid -176 376.-. Seotud osapooli oli 31.12.2009 a. seisuga füüsilisest isikust liikmeid 21 ja
juriidilisest isikust liikmeid 4.
Revident leidis, et MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse raamatupidamisarvestus
on korrektne. Ühenduse juhatus on koos käinud vastavalt vajadusele ja otsused on
protokollitud.
Küsimusi ettekandjale ei olnud.

Toimus majandusaasta aruande kinnitamine. Hääleõiguslikke isikuid 15, volitusega hääli 3.
Otsustati : 18 poolthäälega ( 0 vastu, 0 erapooletut) kinnitada Märjamaa Valla Külavanemate
Ühenduse MTÜ majandusaastaaruanne
Toimus päevakorrapunktide järjekorra muudatus, kuna külalised ei olnud saabunud.
Päevakorrapunkt 2
1

MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS MTÜ
Info:

1.

Punaseristi abipakkide jagamisel abistamine. – (Märjamaa vallavalitsuse
sotsiaaltöötaja Lea Tiigisoon)
Kui on teada inimesi, kes abi vajaksid palun anda sellest vallavalitsuse
sotsiaalosakonda teada. Pakid on mõeldud nendele inimestele kellel on raske.
Jagamiseks on kaerahelbed, spagetid ja jahu. Külavanemate poolt abistamine ei ole
kohustuslik.
Toimus arutelu.

Ettepanek:
 Panna lehte kuulutus, et toimub abivajajatele punaseristi pakkide jagamine
(asukoht, kuupäev, kellaaeg). Samas anda see info ka külavanemale, et tema
saaks infot levitada
 Jagada võiks pakke kõikides suuremates külakeskustes.
 Abi võiks jagada vallavalitsuse töötaja, sest tema on kõige neutraalsem.
2.

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele.
Neile, keda täna kohal ei olnud saata teavituskiri meilile. Aruanne on vaja 1. Juuliks
ära esitada.

3.

Liikmete aastamaksud.
Aune on koostanud liikmemaksud. Palun tulge ja võtke enda arve ära. Palun need
kindlasti ka ära maksta ja kellel on võlgnevused palun tasuda ka need ära.

4.

Võidutuli
See aasta tuuakse võidutuli Viljandist ja Raplast toob võidutule vallavanem
arvatavasti Märjamaa kirikuaeda. Vallavanema palve on, et 23. juunil, kui toimub
kuskil külas jaanituli, võiks iga üks kirikuaia juurest võidutulelt tule kaasa võtta ja
oma jaanitule sellega süüdata. See on küll uus asi, kuid oodatakse siiski kõigi
osavõttu. Palutakse ka infot jagada ka teisele, et selline võimalus on olemas.

5.

Tegevusaruanded.
Kui olete toetusrahad kätte saanud, siis palun tehke ära tegevusaruanded ja saatke
need ära. Juhatus hakkab nendel silma peal hoidma. Järgmise aasta eelarve
kinnitamisel hakatakse sellega arvestama.

6.

Hobulaiu suveseminarist ( 09-10. Juuli) – Iris Haiba.
Seminar toimub 09-10. juuli. Läheme koos Kehtna valla külavanematega. Seminari
läbiviimiseks kirjutasin 2 projekti ja mõlemad said rahastatud. Kindlasti peame seal
koostama Märjamaa valla külaliikumise arengukava. Päevakavas on ka Leaderi
infopäev.
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Hobulaiule mineku kohtade arv on piiratud, sest puhkebaasi saab kasutada
maksimaalselt 36 inimest. Kes ees see mees.

7.

Kui kaugel on viidamajanduse projekt? – Meida Oidram
Asi ei ole pooleli, kuid kui kaugel see on ei oska öelda. Valla omaosalus oli eelarves
sees. Lepinguid ei ole veel sõlmitud.

Päevakorrapunkt 3
Liiklusohutus - Valdo Jänes Põhja Regionaalse maanteeameti liikluskorralduse
osakonna peaspetsialist

Purustati müüt- liiklusõnnetuse puhul on süüdi kõik teised. Kõik me eksime!
Valdo Jänes rääkis hukkumise riski protsentidest, mis on seotud sõiduki kiirusega.
Tutvustas tee suhtes esitatavaid nõudeid, mis tulenevad Teeseadusest.
Tegi lühiülevaade Liiklusmärkidest ja nende kasutamisest. Kokkuvõtteks - Liikluskorraldus
peab olema mõistetav üheselt.
Maire: Mis saab Varbola kergteest?
Valdo: Siis kui raha leitakse siis ehitatakse. Projekt on valmis.
Maire: Me teame, et projekt on valmis, kuid kas on läinud ka edasi menetlusse (maade
asjadega)?
Valdo: Jään selles suhtes vastuse võlgu.
Maire: Ühesõnaga see ei jää seisma.
Valdo: Kindlasti mitte, kuna projekt tehakse ikka selleks et ehitada, kuid rahadest olen ma
väga võhik midagi rääkima.
Eli:
Kus maani on Varbola kergtee mõeldud
Valdo: Pärnu maanteest kuni Balteco mööblitehaseni.
Eli:
Kas te ei ole mõelnud seda kuni Varbola linnuseni teha?
Valdo: Kas on valla üldplaneeringusse nii ette nähtud?
Kirsti: Ei ole.
Valdo: Kui panna valla üldplaneeringusse sisse, siis sealt saaks juba asja edasi menetleda.
Eli:
Liiklus on sellel lõigul küll väike, kuid rulluisutajaid, jalgratta sõitjaid ja
keppikõndijaid oleks seal küll
Valdo: Liiklusohutuse seisukohast ei ole vajadust sinnani kergteed ehitada.
Toimus arutelu.
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõpenuks.

Agu Raadik
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija
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