Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 89
Toimumise aeg: 11.09.2008, kell 18.10 – 20.15
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Iris Haiba, Heino Resik, Maire Põhjala, Üllar Aruksaar, Agu Raadik, Elle Vesinurm, Aune
Pool
Päevakord:
1. Kokkuvõte rahalisest seisust. Projektide hetkeseis, palju on rahastatud, kus
2.
3.
4.
5.
6.

asjad seisavad, mis seisus on aruandlus.
Reis Viljandimaale.
LEADER programmiga kaasaminemisest.
KOP sügisvoor
Agu ja Maire – ettepanekud
info

Päevakorra punkt 1

Reis Viljandimaale.
Iris: meil on plaanis sügisene õppereis koos Kehtnalastega Viljandimaale. Rääkisin Viljandimaa
Kodukandi esindaja Laglega, et meid võõrustataks. Nemad pakkusid meile välja 20-21 sept., kui
nad saavad meid vastu võtta. Viljandlased saatsid ajagraafiku, nii et kümneks peame jõudma
Olustverre, teel võtame ka Kehtnalased peale. Bussijuhiga on kokku lepitud.
Ettepanekud: bussijaamast väljasõit kell 8.00.
Rahaasjad: kui läheb 25 in. tuleksid kulud kokku 23 tuh krooni. Jaak Vitsurile esitame
Partnerluskogule transpordi kuluarve. 17 468 krooni on eelarves raha kasutada. Kehtna valla
osalus on praegu lahtine, ütlevad täpsemalt hiljem oma panuse.
Peeter: kes reisijate nimed kokku kogub ja mis ajaks?
Agu: registreerime Liile.
Iris: kes ees, see mees - aga 16-ndaks paneme lukku. Väljumine Märjamaa bussijaamast kell 8.00,
teatada, kui on erisoove kuskilt mujalt peale tulla, et reisiga ühineda.
Agu: teatada ka Allan Jalakasele.
Otsustati: Lii saadab reisi üleskutse koos plaaniga kõigile teadaolevatele meilidele laiali.
Päevakorra punkt 2

LEADER programmiga kaasaminemisest
Iris: Jaak Vitsur MTÜ Raplamaa Partnerluskogust rääkis, et igasse valda tulevad esindajad (tema ja
Anne Kalf) kuulama projektide ideid, mida esitatakse Leaderist PRIAle rahastamiseks.
Külastamise käigus sorteeritakse välja projektid, mida vallast toetatakse - omaosalus ja esimesed
maksed, projektid peavad olema valla arengukavas ja eelarves ning kõige tähtsam, et projektid
oleks 2010 ellu viidud.
Jaak pakkus ka varianti, et KVÜ koondab ise projektid ja esitab PRIAle.
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Maire: terve valla kitsaskoht on viidad, bussiootepaviljonid jne. Ettepanek KV kogult teha kiri vallale,
et eelarvetaotlusesse määrata 1,0 vabatahtlike töökohaks.
Üllar: kavandatava tuletõrje abikomandode ülesehitamiseks saab Laukna külaselts küsida raha külade
meetmest. Valda saadeti kiri, millele pole pool aastat vastatud.
Iris: need Leaderile antavad projektid peaksid olema kogu valda hõlmavad, või suuremate projektide
omaosaluse tagamiseks.
Üllar: vald ei pea otsustama mida küladele arenguks vaja on.
Agu: ettepanek on teha need sildid jms korda
Maire: aga kas keegi teab mida erasektor tahab?
Iris: erasektorid saavad vallalt osalise makse, kuna nad rahastama peavad esialgu ise (kas siis laenuga
vms), vald aitab neid pehmema poole pealt (ehitusload õigeaegselt, maa küsimused jms)
Üllar: palju külade meetmel raha on?
Iris: asi läks liiga kiiresti mööda, kasutamata raha tõstetakse mujale, kus seda vaja on.
Üllar: kas vald teab, kui palju ta omaosalust peab andma. Täiesti tavaline on, et vald ütleb, et toetame
teid küll omaosalusega, kui raha hakkab valda tagasi tulema, kuid esialgne väike raha, millest
alustama peab - jääb saamata.
Agu: taotlejal olema endal rahaline kate
Peeter: mis on meie sõnum, mida me Leaderile projektina pakume?
Iris: suurehitustele ei saa projekte teha – ei jätku raha. Leaderisse esitatavad projektid võiksid rahastuse
osas mahtuda külade ja KOP meetme vahele.
Maire: kui kaua oleme rääkinud, et silte pole. Kernus rohelised, valged jne sildid. Siis võidavad sellest
projektist kõik kogu vallas, kui päästeamet, kiirabi, ekskursandid jne saavad juhinduda ükskord
ometi viitadest!
Agu: viidad ja bussiootepaviljonid on vajalikud kogu rahvale ning aeg näitab, et vallal selleks raha pole.
Aastas saame valla poolt ainult 4 bussiootepaviljoni!
Iris: kuidas bussipaviljonide maa küsimusega jääb? Mida ütlevad määrused – vaatame!
Maire: vald peab aitama maa küsimuses
Iris: projekte saab teha ka väiksemate hoonete peale, n: mänguväljakud
Peeter: spordiväljakud on valus teema
Maire: kas kõikide väikeste kooli juures on väljakud olemas?
Iris, Agu: see on valla lahendamise küsimus.
Üllar: kuidas oleks konkreetsed objektiga – teha Lauknale pritsimaja.
Iris: külade arengumeetmes toetatakse teenuste pakkumist aga vahendite jaoks raha ei saa! Kui MTÜ
pakub teenust, siis on see ju tema areng ja teenuse pakkumise alustamiseks ongi raha vaja küsida.
Peeter: mõtleme veel ideid edasi.
Otsustame: vallas esindab meid Peeter.
Päevakorra punkt 3

Kokkuvõte rahalisest seisust. Projektide hetkeseis, palju on rahastatud, kus
asjad seisavad, mis seisus on aruandlus.
Peeter: peame välja selgitama, kes pole senini suutnud korralikku aruandlust teha.
Maire: me jäi eelmisel aastal üks asi projekt tegemata, mille kavatseme nüüd aasta lõpus teha. Loodame
KVÜ omaosaluse toetusele.
Üllar: KVÜ-l on alles tänase seisuga 48 tuhat + 10 tuhat krooni
Peeter: aruandluse esitamine käib meile visalt. Tolli teeb korralikult arveid.
Maire: räägime Viljandi õppereisil osalejatele samuit aruannete esitamise probleemist ja pärast reisi
toimumist sellest valupunktist uuesti koosolekul.
Peeter: meil MTÜ-d teevad arveid aga aruannete pool on null. Soovime ikkagi korralikke aruandeid
(aruannete vorm netti!). Aruanne peaks olema esitatud kuu aja jooksul peale rahastamise
projekti. Aruandesse panna väike selgitus, mis toimus.
Maire: saata aruannete vorm nendele, kes pole teinud.
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Elle: kui okt-s on teine voor, siis peab juba saatma.
Agu: võimalik, et ei leia aruandeid kodulehelt üles. Liikmemaksud on ka laekumata.
Aune: mul on liikmemaksud uutele liikmetele kaasas. Ja teistele saadan meilile.
Otsustati: paneme omale MVKVÜ eeskirjadesse sisse, et kuu aja jooksul pärast projekti lõppu tuleb
esitada aruanne. Kodulehele panna toetuse kasutamise aruande esitamise vorm üles.
Päevakorra punkt 4
info
Peeter: meile tuli üks taotlus. Irise taotlus Taani õppereisi omaosaluse maksmiseks 1500.- krooni tutvumaks Leader programmi praktilise poolega. Kuidas me otsustame.
Toimus väike arutelu.
Otsustati: toetame positiivselt.
Päevakorra punkt 5

KOP sügisvoor
Maire: MVKVÜ peab loomlikult kirjutama KOPi projekte – on vaja brošüüre, kruuse, pliiatseid jms
värki.
Iris: tänupäeva jaoks vaja kirjutada - tunnistused, tänukirjad, külavanemate mapid jms. Eelmine
planeeritud summa mappidele oli vähe. Sooviks ikka korralikke mappe, mitte papist.
Peeter: paneme head mõtted paberile ja kirjutame
Otsustati: Lii kirjutab projekte KOP programmi.
Päevakorra punkt 6

Agu ja Maire - ettepanekud


Maire: meie kandist tuli ettepanek: teha kiri vallale - päästekomandodele 1,0 kohta. Esitan
arutamiseks väljakutse – külas pani külavanem ameti maha, keegi ei taha üksi külavanemaks
hakata – miks ei või olla vanema asemel küla kogu? N: kolm inimest?
Agu: kas on mõtet statuuti ja muid asju muuta. Me ei saa kolme inimesega suhelda.
Elle: raske on leida külavanemale asendajat muidugi. See on igal pool mureküsimus.
Maire: meil on külaliikumine toimunud 10 aastat. Praegu on madalseis. Põlli küla ei ole kindlasti
viimane, kellel selline probleem on või tuleb.
Agu: külavanem on auamet, kui küla valib mujalt vanema, las valib – peaasi, et leiavad esindaja
kellega saab suhelda ja kellele infot toimetada.
Maire: praegu ei tahagi vastuseid, jätame asja klaarimiseks.
Peeter: volikogu ei saa valida mitut inimest külavanemaks.
Agu: see ongi strateegiaküsimus.
Otsustati: arutame asja veel edaspidi



Agu, Maire: räägime põhimõtteliselt külade spordipäevast ja selle rahastamise küsimusest. Selle
eestvedajaks oli Tolli küla.
Peeter: see võib ka olla MTÜ eelarve real.
Üllar, Iris: see on hea variant.
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Agu: sooviks, et selline üritus muutuks meil traditsiooniks, seepärast aitaks eelarves püsimine
sellele kaasa.
Maire: mina leian, et Põlli, Sipa, Varbola on hoopis teisest klassist, oleksime ka tahtnud osaleda.
Aga oli nagu mõeldud väikeküladele. Kuidas me seal osaleda saaksime?
Agu: see on täiesti enesetunde küsimus. Loomulikult on üritusele oodatud iga küla, kedagi ei
tõrjuta. Päeva tegevuse nimi on lihtsalt selline. Mõeldud on aga kogu Märjamaa valla külasid.
Otsustati: paneme selle oma MVKVÜ eelarvesse, et tagada ürituse järjepidevus.

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja
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