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Majandusaasta aruande kinnitamine
Valgma külamaja projekt
Valgma külaseltsi ürituste kava ja rahastus
KOP kevadvoor projekt
Ajaloouuringu uus ajakava
Valgma tänavavalgustus
Piirkonnavanem Kulno Klein
Muud küsimused

1) 2019 majandusaasta aruande kinnitamine
Marje Saldre tutvustab aruannet. Päevakorra punkt 1 kinnitati ühehäälselt.
OTSUS: Kinnitada 2019 majandusaasta aruanne
2) Valgma külamaja projekt
Margo Klementa tutvustab Valgma külamaja edasist ehitust, hinnapakkumist ja projekti rahastamist.
Kõik said tutvuda hinnapakkumisega ja Rain Piirsalu pidi võtma ka hinnapakkumise põrandakattele.
Räägitakse aia ehitusest laste mänguväljaku ümber ja selle rahastamise projektist. 12 tuhat on
omavahendid, juurde taotleme 15 tuhat.
OTSUS: Ehitada Valgma külaplatsi katusealune ümber külamajaks taotledes LEADER toetust.
3) Valgma külaseltsi ürituste kava ja rahastus
Margo Klementa tutvustab Paide linna projektitoetust erinevatele üritustele ja LEADER ühisprojekti
taotlust.
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LEADER ühisprojekti üritused 2020-2022 (Valgma külaseltsi ja Paide linna ühisprojekt)
OTSUS: Kinnitada Valgma külaseltsi ürituste kava, mille läbiviimiseks taotleda raha LEADER
ühisprojektist ja Paide projektirahastusest.
4) KOP kevadvoor projekt
Arutatakse aia ehitust laste mänguväljaku ümber ja selle rahastamist KOP kevadvooru toetusega.
OTSUS: KOP kevadvoorus taotleme rahastust Valgma külaplatsi aiale

5) Ajaloouuringu uus ajakava
Margo Klementa tutvustab ajaloouuringu projekti ja kinnitati, et 26.06.2020 toimub Valgma
ridakülapäevade raames 3-4 talu pikem ajalooline tutvustus ja 31.10.2020 toimub kõigi talude (kõik
kes vabatahtlikult soovivad oma talude kohta infot jagada) valmisprojekti tutvustus. Talude tutvustus
läheb üles Valgma küla kodulehele digitaalselt ja samas saab iga talu omale paberkandjal brošüüri.
Koosolekul osalejad olid projektiga nõus, vastulauseid ei olnud ja projekt kiideti heaks.
OTSUS: Valgma küla ajaloouuringu tähtaeg pikendatakse ja lõplik versioon valmib 31.10.2020
6) Valgma tänavavalgustus
Valgma küla tänavavalgustusest rääkisid Peeter Saldre ja Kulno Klein. Tutvustati Paide Linnavalitsuse
arenguprogrammi korjest ja lahendustest. Ühehäälselt teeb Valgma külaselt ettepaneku Paide
Linnavalitsusele tänavavalgustuse projekti algatamiseks. Soovitakse valgustust Valgma küla Tartu mnt
poolse esimese talu juurest kuni Mündi teeni suunduva viimase taluni.
OTSUS: Lisada Paide linna arengukavasse Valgma tänavavalgustuse taotlus
7) Piirkonnajuht Kulno Klein:
1. Ühistrantspordi muudatused. Valgma külas asuvad bussipeatuste asukohad muutusid
Maanteameti ja Ühistrantspordi korraldusel. Muudeti liinikorraldusi ja nüüdsest läbib buss ka
Mäeküla bussipeatust. Oodatakse Valgma küla elanike ettepanekuid bussipeatuste asukoha
suhtes. Bussipeatus saab asuda ainult linna maal (eravalduseid kahjuks ei aktsepteerita).
2. Teehoiu kava. Kulno Klein küsib, et miks me ei ole soovinud kruusateed (mis viib pika sirgena Mündi
teeni) katte alla panna? Vastulaused on, et seda on Valgma küla ammu soovinud. Kulno Klein
tutvustab teede rahastamise projekti kuni aastani 2023. Kinnitab, et Valgma sisest kruusateed, mis
keerab vanade lautade juurest Mündi teeni kahjuks ei rahastata, sest arendused Tartu maanteega
on alles poolikud ja teadmata on, et kust Tartu maantee suubuma hakkab. Valgma külaselts teeb
ühehäälselt ettepaneku Valgma-Mündi kruusatee panna kahekordse pindamise alla ja vastulauseid
ei ole.
3. Kulno Klein edastab linnamajandusosakonna poolt palve, et Valgma küla elanikud vaataksid üle,
kas kõik hooned talumaadel on ehitusregistris arvel. Selle aasta jaanuarist on see kohustuslik ja kui
kellelgi on mõni hoone registreerimata, siis koheselt sellega tegeleda. Kõik majad kinnistul peavad
olema registreeritud.

8) Muud küsimused
Rain Piirsalu esitab soovi rohelise prügikast, mis asub Möldre talu kõrval, mujale viimiseks.
Ettepanekuteks prügikasti uueks asukohaks on Valgma II bussipeatus või vana Valgma II bussipeatus
lautade kõrval. Otsustati ettepanekud võtta arvesse ja uurida, kuhu saaks prügikasti paigutada. Samuti
oli kõne all projekt prügimaja (2025-2026 on kohustuslikud) ehitamine. Prügimajas asetseksid pakendi, paberi- ja metalli konteinerid. Samuti see projekt võeti arvesse ja läheb arutlemisele, et kus see võiks
asetseda ja kõik ettepanekud võetakse arvesse.

