Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 1/2009
Toimumise aeg: 03.02.2009, kell 18.05 – 19.35
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Heino Resik, Maire Põhjala, Tiit Linnamägi, Elle Vesinurm, Mikk Vaarmann
Saabus 18.12 Tiit Linnamägi
Külalised: Merle Voolaid, Eero Plamus.
Päevakord:
1. Tänupäev 2009
2. Viidamajanduse projekt
3. Avaldused, strateegia ja muud jooksvad küsimused
Päevakorra punkt 1
Tänupäev 2009
Peeter: anname kõigepealt sõna rahvamaja esindaja – Merle Voolaiule. Veidi selgitusi eelmisest
tänupäevast - see on meil jaotatud osadeks. Eelmisel aastal algas tänupäev kõigepealt Sipa
taidlejate vastuvõtuga. Ühe osa päevast moodustab külainimeste tänamine. Seekord pakume
välja, et rahvamaja poolt oleks esinejad.
Merle: palju peab olema vahepalasid, kes juhib?
Toimus arutelu kuidas oli eelmisel aastal.
Otsustati: Peeter suhtleb tänupäeva korraldamisel jooksvalt edasi Merlega.
Päevakorra punkt 2
Nn viidamajandus ehk Leader projekt
Peeter: plaan viidamajanduse projekt esitada on tugev. Tähtis on hetkel saada õigete objektide arv
teada.
Iris: meetemelehes on kirjas, et valdadel on max summa 1 miljon krooni. Valla osalus vähemalt 10%.
Väikeinfrasrtuktuuri objektide puhul, kuhu loetakse ka teed, on toetus kuni 60%.
Eero: me ei tea praegu viidamajanduse mahtu.
Iris: seda tuleb arvestada, et ei tekiks momenti, et taotluses on bussiootepaviljonid vale osalusega
arvestatud.
Eero: kui vald peaks muidu 100% viitadest välja käima - oleks see suurem summa.
Maire: pigem esialgu võtta teede sildid. Talude sildid maha
Iris: jah, arvan samuti, et talude silte ei võta. Bussiootepaviljoni asemel võiks olla katusealusega
infostend. Näiteks: Vaimõisa puhul oleks reaalselt vaja ühte peatust.
Maire: pigem ongi just küla keskel vaja infostendi
Peeter: siis on mõistlik teha küla keskele üks teadete tahvel, kus küla keskel saavad kokku inimesed ja
mis siis kõigis Märjamaa valla külades on ühe stiiliga,.
Maire: siis kui kõik on ühte nägu – on igale võõrale selge, et jõudsime Märjamaa valda.
Iris: peab olema kolm hinnapakkumist igale objektile.
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Eero: kas on kindel, et kõik vallad saavad oma miljoni.
Iris: jah, on küll. On selgunud, et valdadel on suurem valmidus. Üks KOV võib ühes taotlusvoorus teha
ühe taotluse. Tuleb kaks vooru. Ligi 5 miljonit on reservis, mida saab ümber jagada, kui vaja.
Hindamiskomisjon otsustab.
Eero: Kohila, Rapla, Märjamaa – on suured vallad võrreldes teistega.
Iris: siin ongi see, et on võimalus teha taotlus teise vooru.
Eero: kui teises voorus selgub, et raha jääb üle?
Iris: siis tuleb kolmas voor aastal 2010.
Maire: küla silte ei saa panna topelt. Mul peab ola Pärnu mnt-lt mõlemalt poolt näha n: Hiietse tee. Et
juhatamisel - keera sealt paremale jne oleks võõral eksimine minimaalne.
Iris: kas teeregistri järgi orinteerub päästeamet?
Eero: jah
Maire: ainuke on eratee tähistamise võimalus
Tiit: vallateede nimed pole üldse need mida teab rahvas.
Ero: siin on ikka nime vaja, et hinnapakkuja teab sildi pikkust arvestada.
Tiit: kas valla teedele kehtib sama nõue, mis riigi teedele?
Mikk: kas on olemas mingi tähtaeg millal nimesid vaja on?
Maire: 16. veebruar – nimedega koos viidamajanduse andmed esitada vallale.
Iris: kui kellegi maale midagi pannakse, tuleb projektile omaniku nõusolek juurde lisada. Ka erateede,
teadete tahvlite jne puhul.
Elle: võiks olla üks selge blankett, kuidas nõusolek kohe omanikult saada. Valla juristilt küsida.
Otsustati: 16. veebruariks saata andmed lii.lember@marjamaa.ee
Järgimine koosolek toimub 19.veebruaril 18.00.

Päevakorra punkt 3
Jooksvad küsimused
1) liikme vabastamine nimekirjast
Peeter: meil on Üve Leheroo avaldus - palus teda liikmete nimekirjast välja arvata. Kas toetame tema
avaldust?
Otsustati: ühehäälselt vabastada liikme staatusest.
2) küladel pole arengukavasid
Peeter: selgus, et enamikel küladel pole arengukavasid. Heakorra konkurss – parima küla kohta
tingimuste muutmise võtame arutusele.
Selgus, et on vaja korraldada projekti kirjutamise koolitusi.
Toimus väike arutelu.
Otsustati: Lii uurib projektikirjutamise koolitusi ja annab teada.

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja
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