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Helju Unga ettepanek
eelarve arutelu
Leader projektist
teede nimekirja ettepanekud

Päevakorra punkt 1
Helju Unga külalisena.
Helju: Olen nn vana kooli inimene ja palju oma eluajal teinud-näinud. Viimati oli meil
Märjamaa alevis korraldatud nn. nunnu-näitus. Sellest tekkis edasi mõte, et võiks anda
välja päris „oma valla“ retseptiraamatu. Seepärast ma pöördun teie poole, et iga küla
sädeinimestele see mõte edasi anda. Soovime, et ka külad meie ettevõtmist toetaks. Alevi
pensionärid on nõus kõike korraldama, kuid valla rahvas võiks kaasa tulla. Üleskutseid
trükkisime 300 tk ja saatsime laiali ka, ent tagasiside oli väga väike. Seepärast süda
valutab, et tahaks teie käest kuulda, kas toetate seda näitust. Soovin ka ise, et meil võiks
veel olla ka sügislaat, kus inimene saab osta omale talvevarud. Tahaks ka maal elavatele
vanematele inimestele, kes on enne ka aktiivsed olnud – meelde tuletada, et saab oma
retsepte jagada. Nädal pärast nunnu-näitust kutsuti meid Olustverre hoidiste messile.
Meilt käisid seal kaks tublit inimest ning Maret Kollin tõi II koha Märjamaa valda.
Agu: pakun välja, et Helju kirjutaks ühe kena loo lehte ja seda nagu rohkem üleskutse vormis.
Meie saame siis ka omalt poolt toetada. Aga kas ma sain õieti aru, et soovisite ka
rahastamist?
Helju: ma kirjutan sellest lehte. 11. juunil ma kirjutasin enne nunnu-näitust esimest korda.
Maire: selle asja ajamisel on järgmiseks sügiseks meelest läinud.
Helju: oleme mõelnud, et tuleval aastal korraldame muidugi ka. Ajalehe trükiarv on 1400 tk
-see ei jõua iga inimeseni.
Agu: aga räägime konkreetselt rahast
Helju: vaatame, mida valla volikogu meile vastab
Peeter: järgmisel aastal enne üritust andke meile teada ja siis me levitame näituse toimumist ja
kutsume aktiivselt sellest osa võtma külavanemate ühenduse kaudu..
Helju: 15. aprilliks teeme järgmise ürituse taotluse. Täna ma raha ei küsi.
Agu: täna teeme agitatsiooni
Peeter: esimene näitus nüüd toimus, teise ürituse eel on inimesed asjast rohkem teadlikud ning
siis osavõtt on kindlasti suurem.
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Helju: meil ei käinud näitusel ühtegi külavanemat.
Peeter: samale ajale sattus üks külavanematele ja sädeinimestele korraldatud õppereis. Kas
olete kaalunud naisseltsidele ettepanekuid teha info levitamiseks?
Tiit: maakonna külade liidust saab ka infot – seltside kohta. Nunnu-näitus on tervitatav asi.
Üks ilus iidne komme.
Otsustati: anname enne järgmist näitust omalt poolt tuge info jagamisel

Päevakorra punkt 2
Eelarve
Maire: huvitav on see, et sarnaseid ettevõtmisi ja taotlusi on esitatud KOP programmi palju.
Mikk: niipalju kui on meile taotlusi tulnud, küsime ka valla eelarvest.
Tiit: pooldan, et esitame sellisena nagu on kokku tulnud. On väike mure, et on liiga vähe
külasid, kes on aktiivsed.
Toimus väike arutelu.
Otsustati: esitame vallale sellisena nagu taotluste esitamisel kokku on tulnud.

Päevakorra punkt 3
Leader projektist
Peeter: meie ettepanek - viidamajandus korda saada Leaderi rahadega sai vallast positiivse
vastuse. Põhimõtteliselt on Leader nõus ka antavat projektiraha – ühte miljonit
suurendama, kuid see selgub hiljem, siis kui taotlused on esitatud.
Maire: võiksime viitadega ära märkida ka vaatamisväärsused, koolid, lasteaiad. Isegi neid, mis
pole riiklikult kirjas, kuid on meie vallas olulised.
Otsustati: teeme külavanemate kaudu omalt poolt ettepanekuid kuhu, milliseid silte vajatakse.

Päevakorra punkt 4
Teede nimekirja ettepanekud
Agu: vaatame Mati Eriku teede nimekirja ja teeme ettepanekuid
Maire: esimene küsimus – mis saab pooleliolevatest teedest? Kuidas poolelioleval teel näiteks
lund lükatakse? Teiseks - kus on nn Varbola sisene majade vaheline ringtee ja VanaPärnu mnt ning kas Varbola-Ruunavere tee on seesama Vana-Pärnu mnt?
Mikk: miks on kirjas parandada Metsa-Koidu tn? Tegime terved tänavad ära, sama Ristiku tn.?
Lauluväljaku tänava tegime samuti osaliselt (5x6m) korda.
Agu: minu ettepanek, et teedele kulutatav raha peab olema nagu „püha lehm“. Seda ei tohi
kulutada teistele objektidele, kuna raha on igal pool vähe ja pärast ei saa kuidagi teede
paranduseks raha tagasi.
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Mikk: miks Liiva ja Mulla asfalteerida, kui on parandada muid teid?
Agu: kui juuli lõpuks oli töid tegemata, miks siis midagi vallas ette ei võetud. Selge oli, et
teede küsimusega on midagi viltu – ja kohe peaks ennast liigutama! Nüüd on kõik nagu
pudru ja kapsad.
Tiit: kas tee põhiline lõhkuja ka ise finantseerib nn oma tee parandamist? Tahaks näha ka teede
kaupa - millal oli viimane remont ja mida selle käigus tehti! Siis on selge, kes teeb
kvaliteetsemalt ja mida üldse järgmises järjekorras vaja on antud teel teha.
Agu: kui palju on bussipeatusi tehtud?
Elle: uuematest on Tollile pandud Kuuda, on veel Ohukotsu ja Teenuse bussipeatused.
Agu: bussipeatuse hind on koos teadete tahvliga 44 tuhat. Aga teeme veel ettepanekuid – kuhu
on vaja panna bussipeatused, kus lapsed ootavad.
Elle: kus on ootepaviljonid, võiks ka prügikast olla. Muidu on prügi laiali.
Peeter: saab vast prügiringi lülitada.
Agu: teeme valda omapoolse ettepaneku prügiringi lülitamiseks.
Mikk: teedekomisjon peab sõitma teed läbi! Siis nad näevad reaalajas millises olukorras iga
konkreetne tee on. Muidu on kõik paberimajandusena kirjas ja kes rohkem kurdab
vallale, selle tee ennem korda saab. Vaja on asjaosalistel teada tegelikku olukorda.
Elle: ettepanek - panna juurde Tolli jõe sild
Agu: kruusateede sügisene hooldus on ebapiisav
Tiit: kui tee on korrast ära - tuleb vaadata, et lõhkujatel peab olema rahaline kohustus tee
korda teha! Eramaadel pole tariifi, mille järgi kedagi kutsuda korrale. Metsavedude
käigus rikutakse teid. Aga kes parandab?
Maire: järelevalvet peab olema rohkem
Tiit: objekti vastuvõtmisel peavad olema juures ka küla asjaosalised!
Otsustati: Külavanemate Ühendus teeb teedekomisjonile ettepanekud
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