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3. Muud küsimused.
punkt 1

Projektidega seonduv. Pargid, mänguväljakud, KOP
Peeter: KIK-i on esitatud mõisaparkide hooldustööde projekt, mille kohta keskkonnaamet andis ka
kooskõlastuse. Milline saa olema KIK-i vastus sellele rahaeraldamise taotlusele, seda veel ei
tea. Juhul, kui vastus on positiivne, siis reaalselt raha tuleb alles järgmise aasta alguses. Kuidas
sellel aastal tööd tehtud saavad, seda veel selgitatakse.
Teine valupunkt on mänguväljakud – projekti esitamise aegu oli vald igati nõus toetama,
kuid nüüd eelarvekärbete ajal – ütlevad, et vaadake ise.
Mikk: minu arust pole vallast veel keegi sellest aru saanud, et me teeme tegelikult valla projekte. Siin
tuleks eelkõige toetada meie ettevõtmist.
Ja KIK projekte toetasin ka ainult selle pärast, et tegemist on meie enda parkidega. Imelik
on jällegi siin see, et tegelik hooldaja lükkab selle enda kaelast ära.
Lii: mänguväljakutega on nüüd selline seis, et Sipa osas on juhatuse liikmed nõus käendama. Valgu
kandis muretseb Väino Nasir, et leida kokkuleppeid tööde teostajatega. Läbi on räägitud, et
Pajo Saeveski ja OÜ Bestor Grupp on osaliselt nõus raha laenama. St nende laenurahadega
hakkame arveid maksma ja seda tuleb nii mitmes jaos siis teha kuni arved makstud.
Iris: mina seda õigeks ei pea. Niiviisi kiiluvad ennast kinni needsamad hinnapakkujad. Ja tagasiside üle
kurdavad nad ka – tean rääkida, kuna olen hindamiskomisjonis. On kurdetud, et küsitakse ainult
hinnapakkumisi, kuid infot, kes pakkumise võitis – pole.
Lii: enda kohta tean küll öelda, et olen alati püüdnud ikka vastata. Pead siin ei anna – võimalik, et
kiiruga olen mõnele meilitsi vastamata jätnud. Kuid mõni põhimõte on (juba eelmises
töökohas), et alati vastan – see on eelkõige viisakus ja lugupidamine pakkuja vastu, kellega on
edasipidigi vaja võimalusel koostööd teha.
Maire: kui ettevõtted hinnapakkumisi teevad, siis on neil ju endal osaliselt toormaterjal või raha olemas,
millega nad peavad oma töö enne ära tegema. Alati on olnud, enne töö ja siis raha.
Iris: vald on pakkunud välja ka Sipa kontori andmist kellelegi MTÜ-le. Et siis on laenu võtmiseks
tagatis olemas.
Mikk: aga ega siis selle vana hoone ei taga laenu. Sellest jääb kindlasti väheks. Ja kui edasi mõtelda,
siis kes seda maja hooldama jne hakkab. Ei ole mõistlik võtta endale lisaks kohustusi kaasa.
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Iris: arvan, et kui on ühingul vajadus millessegi investeerida, siis peab olema ka vastutus seda kanda.
Kui Väino on siin tubli inimesena, kellegagi rääkinud ja midagi lubanud – siis kus on garantii?
Tuleb teha lepinguid, sõlmida konkreetseid kokkuleppeid jms. niiviisi need asjad ei käi, et
keegi räägib jne.
Lii: nagu ma enne ütlesin, et on tehtud läbirääkimisi. Ja loomulikult enne ei hakka midagi toimuma, kui
on konkreetsed rahanumbrid firmadel teada, mida nad on nõus laenama. Siis alles hakkame
edasi tegutsema lepingutega jne.
Mikk: ega keegi siis sularahaga ei arvelda, raha kantakse ju ikka arvele. Siis on konkreetne asi juba.
Marja: mina saan aru, et kui firma võtab endale selle riski niiviisi teha – siis mida meil siin veel ütelda
on? Ju nad ise oma riske hindavad.
Iris: tegelikult pole see projektikirjutamine päris see teema, mida me tahtsime, kui MTÜ asutatud sai.
Meil on 82 küla ja kõik tahavad võib-olla oma mänguväljakut!
Lii: tuleb ikka reaalsuses elada. Ega siis kõigis külades polegi lapsi – ja normaalne on ju ka, et
maakodus on lastele ikka liivakast ja kiik olnud. Suuremana käiaksegi suuremas kohas
mängimas – kus külaelu on aktiivsem.
Peeter: kuid siis on veel meie enda projektid – tänupäev ja suvine kohtumine kehtnalastega. Tänupäev
kirjutame KOP-i, üritused Leaderisse.
Otsustati: Lii tegeleb projektidega.
punkt 2

Rahaline seis
Peeter: Aune annab meie ühingu rahade liikumisest ülevaate.
Aune: tegelikult on enamus kasutanud oma reserveeritud raha korralikult ära. Va Sipa.
Peeter: Sipas sai heakorrapäev ühendatud muinsuskaitse talgutega – siis jäi raha järgi. Sellel aastal pole
aega olnud lihtsalt maha istuda ja vaadata, mis edasi saab. Kuid selle asja jõuan enne aasta
lõppu korda teha.
Aune: muidu on teistel korras. Oli üks küsimus, et kas see telk (mai alguse arve – 4999.-) on ikka
ühenduse või mõne küla oma?
Mikk: helistame kohe Agule, tema ajas mingit telki. Saame kohe teada.
(Iris helistab – jah, see on Agu telk)
Peeter: selge, siis on meil praeguse seisuga veidi reservi. Seda võiks kasutada Kehtnalastega
kohtumiseks. Kuna kohtumisel kasutasime Leader rahasid, siis enda oma võiks nüüd sügisel
kasutada. Oli Kajaga korra jutuks, et võiks vaadata Tartu kanti – sealsed muuseumid, messid
jne. Pean uurima.
Info
I
Iris:

mulle tuli üks kiri Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust. Nad valmistavad enne
kodanikuühenduste manifesti valimisteks. 2007 on sarnane asi tehtud – ja olevat toiminud.
Mõte selles, et pakkuda välja ideid, kuidas valitus osutunud kandidaadid saaksid teha ühiskonda
Eestis tugevamaks. Nad otsivad igast omavalitsusest kontaktisikut. Kuna kiri on saadetud
kolmele, peale mind Velise KHS ning MEPÜ-le. Jürgen vastas eitavalt.
Mikk: pole nõus
Peeter: ei ole samuti nõus
Iris:
jätaks siis otsustamise MEPÜ-le?
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Otsustati: ennast kontaktisikuks ei paku.
II
Peeter: tuli üks avaldus – Lii palub toetada Leader õppepäeva reisi Gotlandile, mille omaosalus on
1500 krooni.
Lii:
Heino Resik teatas meiliga, et toetab.
Toimus arutelu.
Otsustati: toetada õppepäeva omaosalust.
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