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Päevakord:
 Tänupäev
 Info
I teema:
Agu: Iris on Adograafist tellinud kutsed. Tuleb uurida kaugel on.
Peeter: vaja on ikkagi inimeste arvu, palju on tulijaid, mis ajaks seda saaks?
Agu: ilmselt tuleb vaadata kutsete järgi.
Peeter: Kaare Thea tahtis teada hiljemalt 24-ndaks.
Agu: kutsete arv korrutada kahega, no arvestame kuskil 100 inimesega.
Peeter: praegu on kava kord selline – sõnavõttude aeg, peale seda laste luulepõimik, siis uute
külavanemate vastuvõtt, vahepala, tänamine, vahepala, suupisted. Siis Varbolast
aastapäeva teemaline etendus, lõpuks slaidid, lehte jälle kuulutus. Kas pillimees pole äkki
liiast. On palju sebimist, kes ikka kuulata saab?
Agu: võiks ikka olla rahvuslikud lood taustaks
Jürgen: näidendi aja süüa ei saa
Elle: enne etendust võib süüa pakkuda
Agu: teeme ära
Jürgen: aga rekvisiidid, kui palju neid on.
Peeter, Agu: neid pole palju.

II teema:
Agu: on tulnud küla kokkutuleku korraldamiseks rahataotlus – Annika Levkoi poolt. Meie
eelarves on niipalju vahendeid, et eraldada. Kes on poolt?
Jürgen, Peeter, Agu – oleme poolt, Agu küsib veel kolm häält juurde.
Info:
 Agu: 6. aprillil toimub külavanemate koolitus. Tahetakse anda välja külavanemate raamat
 Agu: on tulnud ettepanek teha juhatuse koosolekud avalikuks ning tahetakse kohtuda teede
meistriga. See võib olla küll nii, et kes on huvitatud – tulgu vaatama. Ega meil salajast
midagi pole.
Peeter: siis panna kodulehele eelmisel nädalal teade.
 Tekkis arutelu raskeveokite sõidust külavaheteedel, et praegusel ajal on see hullumeelne,
millises olukorras teed on, ja siis veel need kallurid oma kivikoormatega.
Elle: vald peaks panema osadele teedele keelumärgid ette (suurtele masinatele keeluks).
Mikk: kodukord tuleb võõrastele selgeks teha.
 Tuli ettepanek tuua inimesed taga küladest poodi valla transpordiga.
Hommikul lapsed kooli, siis külainimesed poodi, siis lapsed koolist koju.
Jürgen: need on siis sisuliselt lasteringid, kus kahe korra asemel tuleb kolm korda.
Elle: nädalas võib olla kaks korda
Agu: bussi ei mahu ära
Mikk: lumelükkamisraha on alles, kanda see oskuslikult ringi. Lund on lükatud sel hooajal
üks kord.
Jürgen: tuleb panna valla lehte teade, et kust on huvi poodi käia
Agu: räägime enne vallavanemaga
Jürgen: peab uurima kuidas teised omavalitsused teevad
Peeter: Türil on tasuta, vald finantseerib
 Elle: meie teeme ettepaneku – teha külade spordipäev 16. august.
 Jürgen: Meida Oidram edastas küsimuse, et KOP tähtajaks on vaja garantiikirja.
Agu: tegeleme sellega, meil praegu rahasid on, anname garantii
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