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1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Agu Raadik andis ülevaate tegevusaruandest. Pikemalt peatus ta juhatuse tööl, mida ei
olnud tegevusaruandes olnud kajastatud. Juhatuse töösse tuli hetkeks paus, kui senine
sekretär lahkus vallast, uus töötaja on hakanud juba sisse elama. Infoliikumine on olnud
takistatud, võiks rohkem kasutada valla lehe võimalusi koosolekutest teavitamisel.
Ettepanek uutele külavanematele koolituse korraldamiseks. Strateegiaga on vajalik edasi
minna, sest muidu jäävad suunad ja arenguteed selgusetuks. Meie tegemisi on märgatud
ka väljapool valda, külla on oodata Tudulinna delegatsiooni.
Iris Haiba andis ülevaate majandusaasta aruandest ning rahavoogudest.
Majandusaasta aruande kinnitamine:
Hääletusõiguslikke isikuid 15
Poolt: ühehäälselt
Vastu: Erapooletu: -

2. Revidendi määramine
Ettepanek määrata Pilvi Reose
Ühehäälselt poolt
3. Juhatuse valimine
Juhatuse liikmete arvu vähendamine vastavalt valla arengukavas sätestatud
piirkondadele. Arengukavas on kaheksa piirkonda, kuid sooviks valida 10-liikmelise
juhatuse. Põhjendus – Varbola piirkonda kaks liiget, sest suur piirkond (Russalu, Varbola
esindaja), vajalik ka Iris Haiba kui Kodukandi ja Raplamaa Liidu juhatuse liige.
Maire Põhjala: Miks nüüd teisiti? Enne otsustasime kogus, et Lii Lember on valla
esindaja. Nüüd on ta Märjamaa esindajana.
Iris: see seoks Liil käed ja jalad.
Juhatuse liikmete arvu valimine:
Juhatuse liikmete arv 10
Poolt: 15
Vastu: Erapooletud: Juhatuse nimekiri:
Haimre-Kasti – Agu Raadik
Velise-Valgu – Mikk Vaarmann
Paeküla-Konuvere – Elle Vesinurm
Märjamaa – Lii Lember
Varbola – Maire Põhjala
Russalu – Tiit Linnamägi
Teenuse – Heino Resik
Laukna – Üllar Aruksaar
Kodukant – Iris Haiba
Allan Jalakas – Kes Heino Resiku esitas?
Agu Raadik – Sealt piirkonnast tuli ettepanek.
Allan Jalakas – Aga meid ei kaasatud (Urevere ja Luiste külavanem). Ta on ju meie
piirkonna esindaja, kuid meie ei ole saanud kaasa rääkida.
Peeter Paunmaa: Siis kutsuge piirkondlik koosolek kokku ja saab kellegi teise esindajaks
valida. Antud hetkel ei olnud MVKVÜ teisi liikmeid seal valida.
Iris Haiba: Kuulumine MVKVÜ-sse ei saa olla valimise aluseks, pigem on uue esindaja
valimisel klausliks see, et ta ühenduse ridadesse astub, muidu ei ole teda võimalik
juhatusse valida.
Poolt: 14
Vastu: 1
Erapooletu: -

4. Külavanemate sõnavõtud
Allan Jalakas: 2006. taotlesin Luiste küla bussipeatusesse tänavavalgustust. Valgustust ei
ole, kuid teade oli Valla lehes, et valgustus on katkestatud. Soovin külavanemate kogu
poolset järelepärimist vallavalitsusele kuidas saab katkestada valgustust, mis pole kunagi
põlenudki.
Meida Oidram: Tahame tänada neid, kes on meid enim aidanud. Jürgen, Aile, Agu, Iris
(kes kõige rohkem aidanud).
Õie Serg - Sipa piirkonna Kohatu „moorid” – külas 20 kohalikku elanikku. Algatasime
liblikate keti, kõikidel üritustel, kuhu me jõudnud oleme, seal oleme ka liblikaid jaganud.
Aile Pajula – Mul on laupäeval ringsõit Läänemaal, bussis on vabu kohti. Palun andke
teada, kes soovib ringsõidule tulla.
Agu Raadik andis üle külavanema tunnistused Maarja Männistöle ja Avo Vassarile.
5. Einar Klaos
Ülevaade Vabatahtlike komandode tööst. Põhitöö kõrvalt tehtav töö abikomandos.
Märjamaa vallas on Lauknal, Kastis Valgus ja Varbolas. Tehnika on vana ja rahuldavas
seisukorras. Varbola komando vajab sissetöötamist. Püütakse teha taotlusi varustuse
täiendamiseks. Keskomandode vana varustus, mis on töökorras on, jaotatakse tasuta
abikomandodele.
Tõnu Saarepera: Kas töötajaid jagub?
Einar Klaos: Meil tööl 17 töötajat ja 2 töötajat on veel võimalik puhkuste asendajateks
võtta, töötame 4 in meeskonnas. Kohad täis ja väike konkurents on tekkinud. Aga
ümbruskonnas (Kohila, Risti, Pärnu-Jaagupi) komandod alamehitatud.
Agu Raadik: Kas nüüd 12 h vahetus?
Einar Klaos: Jah. Nüüd ei näe mõnda meest nädal aega, sest graafikud ei klapi.
Agu Raadik: Oletame, et Kasti külas tulekahju. Kuidas siis toimib?
Einar Klaos: Tulekahju ei jää kustutamata. Tuleb tevitada 112, abikomando sõidab välja.
Kui ei helista ja komando sõidab välja, siis nad ei saa rahastatud. Küsimus on
häirekeskuse asukohas. Tallinn ei oska meile sageli selgitada, kus õnnetus on.
Urmas Kristal: Kas teil gps-i peal ei ole?
Einar Klaos: Ei ole. Peame sageli raadiosaatja teel üle küsima, kus õnnetus on. Alevis
peame 5 min-ga kohal olema, väljapool 1 min/km.
Jaan Reose: Küladesse peab üles panema taluviidad.
Agu Raadik: Külasildid peaksid vähemalt olema.
Einar Klaos: Kui ei taha avalikult talunime näidata, siis ühtses interaktiivses süsteemis
võiks ikka talunimi peal olla. No see on sellel ajal, kui GPS meil toimima saaks.
Elle Vesinurm: Millal suitsuandur kohustuslikuks muutub?
Einar Klaos: 2009.a. Odavaim elukindlustus.
Tõnu Saarepera: Räägitakse vinguandurist.
Einar Klaos: See on kallim, kuid need kellel pidevalt pea valutab kodus, siis võib küll
vinguanduri peale mõtlema hakata.

6. Jaak Vitsur
Jaak Vitsur andis ülevaate Raplamaa Partnerluskogu MTÜ (mille liige on ka MVKVÜ)
strateegia koostamise hetkeseisust. Strateegia on nüüd valminud ja ootab liikmete ja
partnerite ettepanekid ja täiustusi. Eriti peab tähelepanu pöörama peatükkidele 5 ja 10.
Partnerluskogu strateegiaga saab tutvuda www.raplaleader.ee/
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