
                                          MTÜ Valgma Külaselts üldkoosoleku 

                                                    Protokoll. 

 

Aeg ja koht: 15.02.2018  19:00;  Valgma küla, Hindreku talu 

Osavõtjad:  15 osavõtjat kelledest 14 olid külaseltsi liikmed, koosolek hääleõiguslik; 

Koosoleku juhataja:  Andres Kivilaid 

Protokollija: Andres Kivilaid 

 

Esitatud päevakord: 

1. 2017 a. tegevusaruanne ja aruande kinnitamine; 

2. omavahendite kasutamine sünnipäevade ja kurbade sündmuste kuulutamiseks; 
 
3.  projektide tutvustus; 
 

4. juhul kui projektid õnnestuvad, siis nendest tulevate rahade kasutamine; 
 
5.  majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist saaadava toetuse(10000euro) 
kasutamine; 
 
6. juhatuse ettepanek 2018 a. ürituste kohta ja nende arutelu; 
 
7.  lisaettepanekud külaseltsi tegevuste ja toimetuste kohta. 
 
 
 
 

Protokoll: 

1.  Külaseltsi juhatuse esimees esitas 2017 a. tegevusaruande. 2017 a. tegevusaruanne sobis     

     ja seltsi liikmed kiitsid ühehäälselt(14 häält) selle heaks; 

2. Arutati külaseltsi rahade kasutamist erinevate sündmuste kuulutamiseks(eelkõige 

ajalehekuulutused,mis on tasulised). Kohalolijad olid üksmeelel, et ei ole põhjust eristada 

külaseltsi liikmeid ja külaseltsi mitte kuuluvaid külaelanikke nende tähtpäevade meeles 

pidamisel. Selts on ennekõike loodud terve küla jaoks ning külainimeste üksteisele 

lähendamiseks. Hääletati üksmeelselt(14 häält) selle poolt, et eakate sünnipäevad 5 aastase 

intervalliga, sünnid, pulmad ja surmad kuulutatakse seltsi raha eest; 

3. Andres ja Tuuli tutvustasid oma projekte, mis kirjutati PRIA LEADER-toetuse raames.      

    Andrese projekt hõlmab külaplatsi arendust. Projekti kirjutati lintvundamendi, 
betoonpõranda ja eterniitkatusega puitkarkass katusealune pindalaga 98 m². Lisaks sellele 
on projektis valmistootena lastemänguatraktsioon koos lastekiikedega. Liskas neile tehakse 



oma vahenditega valmis külakiik ja lipuvarras.  Katusealuse  ehitamiseks võetakse 
hinnapakkumised ja parima pakkumise tegija ehitab kogu rajatise valmis. 

Tuuli projekt hõlmab üritusi, mida külaselts saab korraldada. Projekt rahastust saab 
kasutada 2 aasta jooksul igas kvartalis peetava ürituse jaoks. Suurim ja mahukaim projekti 
osa on Valgma külapäevad ehk Valgma maailmakaardile projekt. 

 

4. Koosolek otsustas anda(14 häält) juhatuse liikmetele Tuulile ja Andresele volitused 

rahaliste vahendite kasutamiseks vastavalt projektidele. Andrese projekt hõlmab toetusraha 

PRIA-st 14274,36€ ja 9000€ Keskerakonna „katuserahast“. Tuuli projekti PRIA projektiraha 

summa on 4937,40€, omaosaluse vahendite leidmine tuleb veel läbi arutada. Otsustati ka 

võtta pangalaenu külaplatsi arenduse jaoks PRIA toetuse ulatuses(14274,36€), juhul kui 

langetatakse positiivne otsus. Sellisel juhul on garanteeritud, et pangalaen saab tagasi 

makstud. Andres täpsustab lähinädalatel laenutingimusi Swedbank’ist. 

Lisaks PRIA ja linnavalitsuse(katuseraha tuleb kohaliku omavalitsuse kaudu) kontrollile 

esitame ka aruandluse külaseltsile. 

5. MKM-ist saadav toetus(Keskerakonna poolt eraldatud „katuseraha“) 10000€ kasutamise 

osas langetati ühine otsus(14 häält) kasutada sellest 9000€ omaosalusena külaplatsi 

arenduseks LEADER-projekti raames. Ülejäänud 1000€ kasutatakse samuti külaplatsi 

arenduseks, kuid võimaluse korral kasutame seda omaosalusena 2018 a. KOP projektide 

raames. Kogu 10000€ on antud sihtotstarbega külaplatsi arenduseks ja kasutama peab seda 

käesoleva aasta jooksul. 

6. Juhatuse koosolekul jaanuaris valmistati ettepanek 2018 a. ürituste korraldamiseks. 

   Ettepank tehti 6 ürituse osas: 

  24. veebruar - lipu heiskamine külaplatsil. Hommikul 8:33 mängime hümni ja heiskame lipu 

uude lipumasti; 

  29. aprill - hoogtööpäevak küla korrastamiseks. Eelkõige okste ja põletatava materjali       

kogumiseks külaplatsi lõkkeasemele;  

  30.aprill – volbriöö. Teeme lõket, tunneme algavast kevadest rõõmu ja põletame nõidasid; 

  23. juuni – jaanipäev; 

  13.-14. juuli – Valgma külapäevad „Valgma maailmakaardile“. Eesmärgiks teha külapäevad 

kõigile, lisaeesmärgiga teha tuntuks meie küla. Detaile täpsustatakse erinevatel 

selleteemalistel ja seonduvatel koosolekutel; 

  27.oktoober – sügispidu. 

Juhatuse ettepanek ürituste kohta kiideti üksmeelselt(14 häält) heaks. 

7.  Kuna Liivia Grünthal Päebult ei soovi enam raamatupidamisega tegeleda hakkame otsima 

uut raamatupidajat. Hetkel kiiret ei ole, kuna eriti palju toiminguid teha ei tule, kuid 



Volbriööks püüame teha esimese kokkuvõtte. Seega, kellel on häid pakkumisi, siis kogu info 

on teretulnud. Põhitöö on aastaaruande ja bilansi tegemine. 

 

 

 


