Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 2/2009
Toimumise aeg: 19.02.2009, kell 18.05 – 19.30
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Tiit Linnamägi, Elle Vesinurm, Mikk Vaarmann, Agu Raadik, Peeter Paunmaa,
Üllar
Külalised: Mati Erik, Villu Karu.
Päevakord:
1. Villu Karu – AIP ja WIFI
2. Viidamajanduse projekt
3. Info
Päevakorra punkt 1
Villu Karu – AIP ja WIFI
Peeter: anname kõigepealt sõna Villu Karu´le.
Villu: teist aastat järjest ERKAS arenduse OÜ ja ... liit – koostavad KOVidele projekte.
Eelmisel aastal kirjutasin ka sinna, kuid tänaseni pole suudetud kõiki projektitaotlusi
veel rahuldada. Põhimõtteliselt on 2 erinevat asja: AIP ja traadita levialad. Võivad olla
mõlemad aga ei pruugi olla. Mida kuskil parasjagu vaja on. AIP-ga on küsimus, et
keegi peab vastutama ja peab olema turvatud. Ei pea olema ööpäevaringselt lahti, kuid
soovijatel peab olema juurdepääs. Kompenseeritakse 85% ulatuses kulud – saab
hankida arvutid, koos id-kaardi lugejaga, wifi ruuterid. Muid lisaseadmeid n: printerid,
faksid – pole abikõlbulikud. Vajalikud kaabeldustööd hoones ja koolitused ja
tähistussildid on võimalik selle raha eest hankida. Piirang ühele KOVle – kolm arvutit
ühe AIP punkti kohta. Soetatava arvutikomplekti maksumus mitte üle 10 tuh. krooni,
infokioski maksumuseks 40 tuh. krooni, ruuteri maksumus 4000.- krooni.
Partneriks on KOV – omaosaluse tasumine 15%. Nn tagatisraga 1180 krooni. Taotlused
tuleb esitada 9. märtsiks. Mulle on vaja teada anda andmeid: kuhu AIP tuleb,
potensiaalsete kasutajate arv (kokku, päevas) ning mida täpsemalt tahetakse jms.
Üllar: kas peab olema KOV territooriumil?
Villu: KOV territooriumil. Sisse saadakse parooliga, 100% avalik see pole. Ma ei tea, mis
eesmärgil need kitsendused on.
Üllar: Laukna seisukohalt – KOV-l on oma Laukna lasteaed, keegi sinna nurga taha ei lähe.
Võiks olla Lauknal hoopis bensiinijaamas – seal on ka järelevalve.
Villu: praegu ei oska vastata, kas bensiinijaama saab panna? Uurin järele.
Villu: seal ees oleval haljastatud alal on ju avaliku kasutuse leping.
Mikk: oma küla seisukohalt pole kuskile panna. Kui suur on wifi raadius?
Villu: seda uurin, sest praegu pole seda öeldud. Kui takistust vahel pole siis 100m on levi küll.
Kui puid vahel pole. Siin saab abi kasutada ka olemasolevate projektide uuendamisele.
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Tiit: Russalu külamaja – kas saab teha? On küll nende bilansis, kuid avalikuks kasutamiseks.
Villu: kui on ettepanekuid, siis andke teada veel kolmandaks märtsiks. On võimalik teha 4
AIPd ja 4 WIFI leviala.
Otsustati: otsime kohti ja Villu täpsustab tekkinud küsimusi.

Päevakorra punkt 2
viidamajandus
Peeter: Matil on tehtud vallateede kohta nimekiri
Maire: aga valla teede kohta tuleb küladest rohkem silte.
Mati: loen ette saadud hinnapakkumised, koos paigaldamisega: nimesiltide vajadus 584
registris olevat silti, 286 posti, vundamente sama, klambreid topelt jms.
As Põlva teed 500 001.- ; Astrev 2: jäi vahepeale; OÜ Mälberg: 450996.Peeter: pool raha on läinud juba miljonilisest projektist
Mati: nimesid on küladest ka vaja.
Agu: paneme prioriteedid paika.
Peeter: vaatame liikluseeskirjadest, millised sildid peavad olema. Kas Mati leiab sellise aja, et
igas külaga istub kokku ja paneb paika sildid jne. Saadan kõigile päringud kogu
tabelist.
Toimus arutelu. Prioriteedid: järgmisena külasildid, objektide sildid, suunaviidad (sinised)
Otsustati: külade esindajad lepivad Mati Erikuga kokku arutelu aja.

Päevakorra punkt 3
Jooksvad küsimused
Projektidest:
Agu: mul on küsimus, milline on külavanemate ühenduse alt kirjutatud mänguväljakute
projektide omaosalus?
Lii: Valgu Põhikooli parki rajatava mänguväljaku ja Kiigesaarele vajalike atribuutika
soetamiseks – 33 073.- krooni. Sipa küla mänguväljaku parendamine on taotletud Sipa
Naisseltsi alt – 21 009.- krooni. Olen rääkinud Lea Lauritsaga ja vallavanemaga –
projektide kirjutamisel on nad andnud rohelise tee, kuna sisuliselt tegeleme ju valla
arengukavas olevate murede lahendamisega. Lubasid rahastada Märjamaa Rahvamaja
renoveerimise poolt tagasi laekuva raha arvelt. Iseasi, kuidas Pria positiivse rahastamise
otsuse korral reaalne omavalitsuse rahaline olukord on. Rohkem ei oska hetkel selgitada.
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