Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 7/2009
Toimumise aeg: 08.10.2009, kell 18.00 – 19.05
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Agu Raadik, Elle Vesinurm, Mikk Vaarmann, Maire Põhjala, Üllar Aruksaar, Heino Resik
Puudusid: Iris Haiba, Tiit Linnamägi
Päevakord:
1. Toetustaotluste kokkuvõte ja eelarve arutelu.
2. Koolitused külades aktiivsetele eestvedajatele
3. Õppereis Rakvere kanti.
punkt 1

Toetustaotluste kokkuvõte ja eelarve arutelu
Lii: taotlusi külaelu toetamiseks tuli kokku 132 442 tuhande krooni eest. Mõned külad jätkavad ise
tublilt ja traditsiooniliselt projektide kirjutamist, kuid tuli ka selliseid taotlusi, kes polnud ära
märkinud, et nad kaasfinantseeringuks raha vajavad. Ning mõni küla on avaldanud soovi
Külavanemate Ühenduselt ilma projektide toetuseta oma tegevusi teostada. Toetust tuli juurde
küsima neli uut küla(de) piirkonda: Nurtu, Moka, Vaimõisa, Maidla – oma lähiküladega.
Jõudsin osades külades läbi rääkida ja pakkuda varianti, et kirjutavad oma traditsioonilised
kevade talgud, jaanipäevad, külade kokkutulekud, voldikute tegemised jms 02. novembril
avanevasse Leader meetmesse 4.2. - külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine.
See ongi välja töötatud nn pehmete tegevuste tarvis (külade suveüritused).
Maire: olen 100% nõus, et toetame neid, kes ikka mujale projekte kirjutavad. Muidu võiksid kõik külad
olla „laisad“ ja ainult Külavanemate Ühenduse rahaga oma üritusi korraldada.
Peeter: ja eks me siiani oleme püüdnud ja edaspidi saab olema see reegel nr 1, et ainult kaasrahastame
küladest tulnud toetuste taotlusi. Kuna Ühenduse eelarvet muudkui kahaneb – sel korral on meil
ette antud piirmääraks 94 100 krooni ja peame lihtsalt sellega välja tulema.
Agu: tuleb panna ikka mujalt raha sisse kirjutamisele rõhku.
Toimus arutelu, kes kohalolijatest saab suuremat rõhku panna projektide kirjutamisele ja kellele teha
veel ettepanekuid.
Otsustati: Lii tegeleb ettepanekute tegemisega.
punkt 2

Koolitused külades aktiivsetele eestvedajatele
Lii: kevadel oli meil jutuks, et peaks uuesti koolitusi külaelu eestvedajatele korraldama.
Agu: see annab juurde nippe, tegutsemistahet ja inimesed näevad, kuidas asju lihtsamalt ajada jne. Palju
jääb selle taha, et lihtsalt ollakse teadmatuses.
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Lii: vahepeal puhkusel olles uurisin koolituse võimalusi külaliikumise „Kodukant“ ühenduse kaudu.
Selgus, et järgmisel aastal nad midagi pakuvad, kuid seda saab aasta alguses teada. Projektide
kirjutamise koolitusest rääkisin kodukandi juhataja Mai Kolnes´ega, kes soovitas meile
tellimuskoolituse võtmist ning lubas järgmisel nädalal (so 12-13. okt) hinnapakkumise saata.
Muidugi kinnitas ta, et ka järgmisel aastal viivad nad erinevaid koolitusi läbi, mida ma katsun
jälgida.
Otsustati: Lii koostab väikese küsimustiku ja saadab meilitsi külaelanikele, samal ajal otsib tasuta
koolitusvõimalusi.
punkt 3

Õppereis Rakvere kanti
Peeter: sain maapäeval esimese kontakti Mädapea mõisa (talu) perenaisega, kes pakkus meie
ühendusele välja, et võib meile väikese õppepäeva korraldada. Nüüd on täpsustunud, et 14
novembril toimub neil seal mõisas üks üritus, mille raames me saaksime siis ilma kohapeal
piletiraha maksmata külla minna. Bussisõit tuleb endal otsida ja maksta. Ettepanek Lii´le, et ta
uurib bussisõidu hinnapakkumisi.
Lii: olen nõus, et võtan hinnapäringud.
Maire: kas me läheme sinna üheks või kaheks päevaks?
Üllar: kui minna, siis tasub ikka kaks päeva kohapeal asjadega tutvuda.
Maire: arvan, et suvel on mõistlik kahepäevaseid reise teha, sügisõhtul piirduks ikka ühe päevaga.
Toimus väike arutelu, et mitmeks päevaks siis minna.
Otsustati: Peeter uurib Rakvere kandi päevakava, et mida me teha ja näha jõuame, siis nii mitmeks
päevaks läheme.

Peeter Paunmaa
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