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Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Märjamaa päästekomando ettekanne- Veiko Ülejõe

Märjamaa meeskonna vanem Veiko Ülejõe rääkis päästekomando probleemidest
sündmuskohale jõudmiseks.
Päästeameti autod ei saa normaalselt sõita, kuna külad on kinni kasvanud. Peamiselt jäävad
teede läbimisel ette puud ja puuoksad, mis lõhuvad masinaid. Teedel peaks olema vaba ruumi
3x4 meetrit, et päästeameti paakauto sealt läbi pääseks. Paakauto ei keera ka taluhoovidesse,
kuna kivid on paigaldatud teele liiga lähedale, mis takistavad auto liikumist. Samas võiks olla
ka pimedal ajal nähtavad talusildid. Puidust nikerdatud sildid ei ole kahjuks pimedas
nähtavad. Võiksite mõelda talusiltide paigaldamisele, mis on analoogsed teesiltidega.
Kindlasti peaksid olema majadel küljes maja numbrid, et kiirendada päästeameti kohale
jõudmist. Kitsaskohti on erinevaid ja Päästeameti õppuste käigus ollakse nõus sõitma külades
ringi, et neid probleemseid kohtasid ära kaardistada. Selleks peaksid külavanemad võtma
ühendust Einar Klaosega.
Toimus arutelu
Ettepanekud:
 Külavanematel võtta ühendust Einar Klaosega õppuse korraldamiseks.
 Tuletada maaomanikele meelde, et teeäärte
korrashoidmine on
maaomaniku kohustus.
 Teemaga kindlasti edasi tegeleda ja edastada infot ka teistele
külavanematele ja sädeinimestele
Päevakorrapunkt 2
„ Märjamaa vald nähtavaks“ – Triin Matsalu
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„Märjamaa vald nähtavaks“ projekt esitati PRIA-le Leader toetuse taotluseks. Projekti
eesmärgiks on saada valda teede nimesildid ja suunavad viidad, mis on liiklusmärkide
sarnased ning infostendid. Kuna tegemist on infrastruktuuriga, siis valla omaosalus on 60%
( rahaliselt ~600 000.-) toetuse summa on ~595 000.-. Projekti lõpptähtaeg on august 2011a.
Esialgu küsiti projekti jaoks 3 hinnapakkumist, kuid kuna projekti maksumus on üle miljoni,
siis on vaja koostada vastavalt seadusele riigihange. Esialgu saaksime hanke teha
infostendidele. Infostendide jaoks on teinud projektid vallavalitsuse ehitusspetsialist Indrek
Karotamm. Igale infostendile on välja antud ehitusluba. Asukohad on paika pandud, kuid
samas kui on muudatuste ettepanekuid, siis palun teada anda. (Infostendide nimekiri saadeti
laiali)
Vallateedel on nimed kinnitatud volikogu otsusega ja nende muutmiseks peab esitama
põhjendatud avalduse. Erateede nimedega on lihtsam. Teede nimesiltide nimekirja hakatakse
vaatama piirkondade kaupa, sest suures ringis ei ole see mõistlik.
Toimus arutelu
Ettepanekud:
 Tegeleda projektiga edasi piirkondade kaupa
Otsustati :
 Infostendide jaoks korraldada hange.

Päevakorrapunkt 3
Eurole üleminek – Eero Plamus

01.01.2011a. võetakse Eestis käibele euro.
Läbi omavalitsuste ja Eesti Panga hakatakse jagama Eurole ülemineku infovoldikuid, mis on
koostatud kahes keeles. Voldikud on olemas ka vallavalitsuses. Ka politsei pidi tugevdama
järelvalvet, kuid täpsemalt ei osatud veel öelda kuidas. Kriminogeene kontingent kindlasti
elavneb, sest inimesed hakkavad rohkem sulurahaga pankades käima. Võib juhtuda
situatsioone, kus inimesed võtavad 30. detsembril arvelt sularaha välja ja siis aasta alguses
minnakse seda panka eurodeks vahetama. Seda ei ole vaja teha, sest pangakontodel toimub
vahetus automaatselt.
Sotsiaalvaldkonnaga seotult on meil probleeme, sest me ei tea kas info jõuab ikkagi kõikidele.
Kõiki abivajajaid me pruugi me teada. Sotsiaalosakond teab neid inimesi, kelle kohta on
toimik koostatud. Osad ei pruugi käia toetusi küsimas ja nendest inimestest ei tea me midagi.
Kui külavanemad teavad selliseid inimesi, siis palun anda sellest sotsiaalosakonnale teada.
Vajadusel toetataks valla poolt ka transpordiga raha vahetusel.
Toimus arutelu.
Ettepanekud:
 Külavanemad teavitaksid valda, kes vajavad euro vahetamisel abi
 Alustada koostööd vallavalitsuse töötajatega, et euro saabuks meile kõigile
turvaliselt
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 Märjamaa Nädalaleht mis ilmub detsembri alguses ja kajastab Euro tulekut
võiks jõuda kõigini tasuta ( kokku ~2500 kandekohta)
 Lehes võiks olla külavanemate telefoninumbrid ja ka infotelefoni number
Teadmiseks:
 1. detsembrist 2010a. on kõigil eraisikutel võimalik vahetada teenustasuta
krooni sularahas eurodeks ametliku ümberarvestamiskursi 1 EUR =
15,6466 EEK alusel kõigis sularahaga tegelevates pangakontorites. Algab
pankade poolt euro pangatähtede kaas-eeljaotus äriklientidele.
 14. jaanuarini 2011a. on võimalik sularahas makstes kasutada nii kroone
kui ka eurosid.
 15. jaanuarist 2011a. on seaduslikuks maksevahendiks Eestis euro.
 30. juunini 2011a. peavad kaupmehed näitama hindu nii kroonides kui ka
eurodes.
 Inimestel mitte usaldada ukse peale koputajaid, kes väidavad, et on Eurode
ümber vahetajad
Otsustati :
 Eurole ülemineku kokkuvõte saata e-postiga kõikidele külavanematele ja
sädeinimestele, et nad teavitaksid abivajajaid
 Teha koostööd külavanematega probleemsete situatsioonide välja
selgitamiseks.

Päevakorrapunkt 4
Muud küsimused

 30. oktoobril 2010a. toimub Märjamaa Rahvamajas Strateegiakava arutelu, mis on
mõeldud laialdasele ringile. Iris Haiba saadab kutsed meilidele laiali. Ootame rohket
osavõttu.
 Vaadata üle meie ühingu dokumendid, mis vajaksid seoses eurole üleminekuga
muutmist.
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija
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