Märjamaa Valla Külavanemate Ühendus MTÜ juhatuse koosolek
Protokoll nr. 91
Toimumise aeg: 13.11.2008, kell 18.05 – 19.35
Toimumise koht: Tehnika 11, ruum nr 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija: Lii Lember
Osalejad: Heino Resik, Maire Põhjala, Tiit Linnamägi, Agu Raadik, Elle Vesinurm, Mikk
Vaarmann
Külalised: Meida Oidram, Eli Nevski, Aile Pajula, Mati Terestal.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

2008 a eelarve täitmine
2009 a eelarve, kärped 2009 a taotlustes
Tänupäev 2009
2009 a projektid - sildimajandus, mänguväljakud
Avaldused, strateegia ja muud jooksvad küsimused

Päevakorra punkt 1
2008 a eelarve täitmine
Peeter: meie selle aasta eelarves on veel kasutamata summasid., mille saatus tuleb aasta lõpuks
korda seada. Tuleb küsida taotlejatelt, kel on raha küsimata - millal nad rahasid
kasutavad. Kui on üritusi, mis on ära jäänud, st raha jääb taotlejal kasutamata – siis
kasutab külavanemate ühendus seda tänupäeva ettevalmistamisel. Vallast on meil
küsida veel 10 tuhat krooni.
Toimus arutelu.
Otsustati: Peeter küsib taotlejatelt infot ja arutab Aunega (meie raamatupidaja). Lii taotleb
vallast veel puuduoleva eelarveraha.
Päevakorra punkt 2
2009 a eelarve, kärped 2009 a taotlustes
Peeter: esitasime meie taotlustega kujunenud eelarve vallale st summas 129 300.00 krooni, kus
siis oli 10 500 krooni üle indikatiivse summa. Valla rahandusosakond ütles, et
indikatiivne summa jääbki selle - 2009 a eelarve piirmääraks. Seetõttu peame nüüd
üheskoos vaatama, kellel projektitaotlejatest on tõenäoline tõmmata oma kulusid
kokku, et mahuksime etteantud eelarvesse.
Eli:
Põlli küla saab 500 krooni vähendada – arengukava arvelt.
Elle: meie saame ka natuke koomale tõmmata.
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Mikk: minu arvates ei pea me valla sõna nii rangelt võtma. Peame rohkem enda eest seisma,
tähtis on eelkõige külade heaolu, kus elavad inimesed, kes vallale kasu toovad. Ma ei
saa tegelikult aru, mille pealt vald kokku hoiab, kui see külade 10 tuhat neile nii valus
ära anda on? Samas on neil miljonid teede jms raha kasutamata või mujale lihtsalt
kulutatud. Külades on ette nähtud konkreetsed üritused, mis veidigi rahval hinge sees
hoiab, et nad ei koliks maalt linna.
Peeter: kuid kui meil on sellelgi aastal raha kasutamata, siis pole vast vaja nii karmilt näpuga
järge ajada. Saame selle aasta lõpus teha väljamakseid tulevastele projektidele.
Agu: siis küsime üle, kellel on võimalik nüüd projekti tegema hakata ja ongi me eelarved
tasakaalus, kui selle aasta lõpuülejäägi kulutame järgmise aasta eelarve lõhkimineku
katmiseks ära.
Eli:
meie küla teeb kadritralli selle aasta sees.
Toimus väike arutelu.
Otsustati: arvestame 118 800.- valla rahaga 2009 a eelarveks. Korrigeerime enda eelarveid.
Päevakorra punkt 3
Tänupäev 2009.
Peeter: kuna sellel aastal enam kokku ei saa, siis on tänupäeva korraldajatel ettevalmistusteks
teada, kus meil see 2009 aastal toimub.
Agu:
pakun välja Märjamaa rahvamaja. See saab uue kuue, ja paljud pole seda selle aja
peale (märtsi lõpp) veel jõudnud külastada. Siis oleks rahvamajas ideaalne koht, kui
ainult ajaliselt saab jne, peab rahvamaja perenaistelt küsima.
Maire: õige mõte! Agul ikka pea lõikab!
Peeter: rahvamaja pakub siis kava ka meile.
Tiit:
toitlustamine, kas nad jõuavad selleks ajaks?
Otsustati: Peeter räägib meie plaanist rahvamaja perenaistega, et soovime seal tänupäeva
korraldada.
Päevakorra punkt 4
2009 a projektid
Tekkis kohe tuline arutelu, miks Sillaotsa talumuuseum ja sildimajandus on mõlemad Leaderis?
Lii:

minule tuli see praegu üllatusena! Olin puhkusel ja pole veel tutvunud komisjonide
protokollidega. Samuti pole abivallavanem Gaili mulle sellest midagi maininud. Ise
tean kindlalt, et Leaderisse hakkan kirjutama viidamajanduse projekti, kuna koosolekul,
kus toimus otsustamine, ütles seda vallavanem Leaderi esimehele - Jaak Vitsurile.
Sillaotsale olen vargsi mõtelnud mujalt meetmetest raha küsida. Ja see peamaja ei kuku
ka päevapealt ümber.
Agu: kultuurikomisjoni jutt on jama. Selge on see, et nemad pooldavad kultuurilisi objekte.
Kuid ütlen, et Sulev Mölder on viidamajanduse poolt.
Peeter: uurime nüüd teie käest, kas külavanemate MTÜ alt projekte kirjutada on korrektne. Lii
plaanib teha küladesse, nii paljudesse kui saab, mänguväljakuid.
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Agu: siin on nüüd külavanemate ühenduse strateegia koht. Eks me peame ikka külasid aitama
ja valda ka.
Aile: ma kardan, et see osutub liiga raskeks, erinevatesse küladesse erinevaid asju
projekteerida.
Maire: meil on vaja seda esimest pääsukest, et saada kogemusi.
Peeter: Sipa, Valgu ja Varbola tahavad näiteks avalikke mänguväljakuid, nad ei mõtle ainult
enda hoone laste peale. Iseasi, kuidas Pria seda lubab.
Agu: see on kasulik vallale – me toome ju 90% raha mujalt valda sisse!
Otsustati: Külavanemate Ühendus hakkab projekti kirjutama.
Päevakorra punkt 5
Jooksvad küsimused
1) liikme vabastamine nimekirjast
Peeter: meie raamatupidaja Aune teavitas, et talle helistas Üve Leheroo ja palus teda liikmete
nimekirjast välja arvata ja pole nõus tasuma aastamaksu. Kuid enne kui liige kuskilt
välja arvata on vaja tema enda avaldust.
Agu: jah, asjad peavad käima ikka korrektselt - vajame tema avaldust.
Peeter: Lii saab seda küsida.
Otsustati: Lii küsib avalduse.
2) Mardilaadal osalemise toetamine
Peeter: juhatusele laekus Õnne Kivastiku avaldus Mardilaadal osalemise toetamise kohta.
Maire: ei ole sellega nõus, et peame teiste äririske maandama.
Agu: kui on oma küla tubli inimene, siis võiks seisukoha võtta, kas toetame ettevõtlust?
Maire: kui ettevõtja plaanib endale mingeid kulusid n: esindus- või näitusekulud, siis oleks
normaalne kui ta ise juba sellest ette teades teeb ettepaneku meile see eelarvesse
planeerida. Meil pole kuskil eelarves kasutamata reserve, et kedagi toetada, kui see
ükskord vajalikuks peaks osutuma.
Peeter: teeme hetkel hääletuse toetamise poolt.
Kes on nõus toetama 1000.- krooniga ?
Hääletuse tulemus: neli poolthäält
Kes on nõus toetame 700.- krooniga?
Hääletuse tulemus: kolm poolthäält.
Otsus: toetame Õnne Kivastikku 1000.- krooniga.
3) MTÜ Põlli küla esitas MTÜ Külavanemate Ühenduse liikmeks astumise avalduse.
Otsustati: MTÜ Põlli küla võtta vastu MTÜ Külavanemate Ühenduse liikmeks
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