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Päevakord:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Info
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Agu Raadik andis ülevaate tegevusaruandest. Pikemalt peatus ta juhatuse tööl, mida ei
olnud tegevusaruandes kajastatud.
Ettepanek uutele külavanematele koolituse korraldamiseks.
Strateegiaga on vajalik edasi minna, sest muidu jäävad suunad ja arenguteed selgusetuks.
Raamatupidaja Aune Pool andis ülevaate majandusaasta aruandest ning rahavoogudest.
Majandusaasta aruande kinnitamine:
Hääletusõiguslikke isikuid 7, volitustega hääli 6
Poolt: ühehäälselt
Vastu: Erapooletu: 2. Info
Agu: oktoobriks on vaja teatada (eelkõige on see teadmiseks uutele külavanematele)
külavanemate ühenduse eelarvesse oma ettepanekud. St millistele üritustele külades
on vaja meiepoolset rahalist toetust.
Teen ettepaneku – töötada välja küsimustik ja saata see kõikidele kontaktidele, et
saada tagasisidena ülevaadet, mida meilt (juhatuselt) oodataks ning mille järele on
kõige enam vajadus. Siis saab selgeks ka milliseid koolitusi vajatakse.

3. küsimused rahva seast
Maido Miidla: teehöövlite töö annab ikka soovida.
Üllar Aruksaar: kõige parem tulemus on ikka siis kui lükatud sodi ära korjatakse. Mitte,
et seda siia-sinna veeretatakse. Seda peaks valla majandusosakond vaatama.
Elle Vesinurm: enne hööveldamist peab külainimene /-vanem valda teatama, kui mõnda
teed pole vaja 2x hööveldada.
Agu: peaks juhatuse koosolekule uuesti kutsuma keskkonna- ja teedespetsialisti Mati
Eriku, kes siis meie pärimistele vastata oskab.
Üllar: minule on jõudnud kurvad tõdemused külainimestelt, et vald „kiusab“ vanainimesi
– tehakse kuskile taga külas metsa veerel asuvale majaomanikule ettekirjutus! Miks
kuskil valla tagaosas häirib kedagi mõni pool-lääpas majauberik? Enne võiks valla
esindajad vaadata oma (külade) keskused üle, kõigepealt alustada enda ja külaliste
silma all olevatest hoonetest.
Agu: siinkohal on minul ettepanek külavanematele ja sädeinimestele – kui märkate vigu,
siis andke valda teada! Ning teatamisel tuleb olla järjekindel – ainult see viib sihile.
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