MÄRJAMAA VALLA KÜLAVANEMATE ÜHENDUS MTÜ
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Protokoll nr :
4/2010
Toimumise aeg:
18.05.2010, kell 18.00 – 20.15
Toimumise koht:
Tehnika tn 11, ruum nr. 6
Koosoleku juhataja: Peeter Paunmaa
Protokollija:
Kirsti Mau
Osalejad:
Agu Raadik, Elle Vesinurm, Maire Põhjala, Lii Lember,
Mikk Vaarmann, Auno Pool
Puudusid:
Tiit Linnamägi, Heino Resik, Iris Haiba, Üllar Aruksaar
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.

Majandusaasta aruanne
Eelarve arutelu
Üldkoosoleku kokku kutsumine
Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Majandusaasta aruanne

Aune tegi lühitutvustuse majandusaasta aruandest.
Aune: Aruanne ei ole veel lõplikult valmis. Tuleb paika panna üldkoosolek toimumise aega
ja selleks ajaks saan ka aruande valmis. Osadel liikmeid on tasumata liikmemaks.
Agu: Kas külad kasutasid kõik oma rahad ära?
Aune: Üldiselt kasutasid kõik külad rahad ära, toimus ka rahade liigutamisi.
Peeter: Kas aruanded on esitanud kõik külad?
Aune: Mõned aruanded on esitamata
Peeter: Tuleks välja selgitada, kelle on esitamata ja neile teade saata.
Agu: Kas selle aasta liikmemaksud on saadetud?
Aune: Ei ole
Peeter: Esialgu siiski teha ära majandusaasta aruanne ja siis hakata tegelema liikmemaksude
välja saatmistega.
Toimus arutelu.
Otsustati :
 Aune teeb nimekirja liikmemaksu võlglastest, esitab selle Peetrile ja juhatuse
koosolekul otsustatakse mis võlgnikega tehakse.
 Aruande allkirjastamine toimuks Kirsti juures ( digitaalselt või paberkandjal)
 Saata meeldetuletus neile, kellel on aruanded esitamata

Päevakorrapunkt 2
Eelarve arutelu ja kinnitamine
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Peeter: Volikogu otsusega on meile eraldatud eelarvesse 95 000.-. Küladega on see eelarve
tasakaalu saadud.
Agu: Sooviksin Haimre küla eelarvesse juurde saada 3000.-. Jätan ära eelarves näidatud
üritused ja nende rahade eest korraldan Haimre küla kokkutuleku, mis toimub iga 5
aasta tagant. Küla kokkutulek jaoks projektiraha ei saanud. Seoses sellega jääbki
eelarves 3000.- puudu.
Lii: Kasti külas planeeritava spordipäeva projekti ei saanud ka toetust, kuna Rapla Leader
tegi vea.
Toimus arutelu.
Arutelus selgus, et kõige rohkem võtab spordipäeva korraldamisel raha toitlustamine ja
auhinnad. Ansamblit ei peaks olema, kuna raha selleks ei ole.
Peeter: Kui PRIA’st saame rahad kätte, siis saame ka Agule 3000.- anda Haimre küla
kokkutuleks. Peame veel kord kontrollima eelarve tabelid üle. Tundub, et saame
Haimret ja Kasti spordipäeva rahaliselt aidata.
Otsustati :
 PRIA raha saamisel anda Agu’le 3000.- Haimre küla kokkutuleku
korraldamiseks raha.
Päevakorrapunkt 3
Üldkoosoleku kokku kutsumine

Peeter: Peame panema paika üldkoosoleku toimumise aja ja koha.
Agu: Külaliseks kutsuks esinema Valdo Jänes.
Toimus arutelu.
Otsustati :
 Üldkoosoleku toimub 08.06.2010 kell 18.00 volikogu saalis külaliseks Valdo
Jänes
 Aunel lasta teha liikmemaksu arved üldkoosolekuks
Päevakorrapunkt 4
Muud küsimused

Peeter: Juunikuus toimub käesoleva aasta heakorrakonkursi komisjoni ringkäik. Selle
edukaks läbiviimiseks palub Märjamaa vallavalitsus külavanematelt nominente
kaunite külade kohta. Info edastada Margus Vaherile.
Toimus arutelu.
Peeter: 25. mai kella 17.30 paiku tulevad meile külla Rapla valla külavanemad. Käiksime
nendega meie vallas ringi (Märjamaa – Tolli – Sulu – Naistevalla – Märjamaa).
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Nemad teevad kohvilaua ja lepivad ise ajad kokku.
transport.

Kokku tuleb veel leppida

Peeter: 10. juuni kell 14.00 Leader suveseminar Toosikannul. Selle kohta saatis Kirsti ka
meili kõigile külavanematele.
Peeter: 09-10. juuli Hobulaiul üritus koos kehtnakatega. Selleks peame tasuma ettemaksu
1000.-. Saadame teated külavanematele ja sädeinimestele. Samuti kutse kehtnakatele.
Teatele panna vastamise kuupäevaks 12. Juuni ja osavõtu tasu 150.- Sadamast
väljumisajad 09. Juulil kella 15-17.00
Lii:

Sügisel toimub projekti raames reis Saaremaale ja selleks peaksime panema kuupäevad
paika. Nad olid nõus meid sügisel vastu võtma. Sinna on planeeritud 30 kohta ja reis
toimub koos Kehtna rahvaga. Saadan kõigile meili, kui meie reisi vastuvõtmise kohta
olen saanud kinnituse Saaremaa inimestelt.

Peeter: Peaksime tegema küla seltsidega lepingud või eeskirjad mänguväljakute hooldamise ja
korrashoiu kohta, kuna me neid enne 5 a. ära anda neile ei saa. Samas ei tahaks ise ka
seda kohustust endale jätta, et korrashoiu eest vastutame peaksime. Mänguväljakutele
on vaja panna ka projektide märgid välja. Laupäeval toimub Valgu külas üritus, kus
avatakse mänguväljak. Selleks ajaks peaks seal kindlasti märgid üleval olema.
Elle: sooviksime näha nimekirja teeviitade kohta, mis paigutatakse küladesse.
Toimus arutelu.
Otsustati :
 teha vallavalitsusele ettepanek valida AASTA KÜLA, siis saaks võitja edasi
saata maakonna Aasta küla konkursile.
 Laupäevaks panna Valgu laululavale ja mänguväljakule märgid ülesse.
 25.mai kell 17.30 võta vastu Rapla valla külavanemad, esitada
slaidprogramm
 09-10. juuli Hobulaiu, saata e-postile teated külavanematele ja sädeinimestele,
vastamiskuupäev 12. juuni, osavõtumaks 150. 18-19. september Saaremaa, Lii saadab e-postile teate kui aeg on kinnitatud.
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõpenuks.

Peeter Paunmaa
Koosoleku juhataja

Kirsti Mau
Protokollija
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