
 
 

 

 

MURASTE KÜLASELTSI JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   

 

 

Murastes, 12. oktoober  2011. a  (kl 18.30-22.30 )   

 

 

Juhatas: Evelin Tiirik 

Protokollis: Mari Kuljus  

Osalesid: juhatuse liikmed  Aule Kikas, Evelin Tiirik, Mairold Vaik, Marju Tulva,  Ivar Vilk, 

Martina Mamontov, Katrin Krause, Andrus Saliste 

Puudusid: juhatuse liikmed Kristjan Veelmaa, Hanno Savitch 

Kutsutud Kristiine Liiv, Mari Kuljus. Päevakorrapunkti nr 7 arutamisel osalesid Anti Kreem, 

Kalev Konsa, Kaido Taberland, Argo Aruvald 

 

 

 

 

Päevakord 

 

1. Arengukava  ja tegevuskava (Evelin); 

2. Vallale esitatud investeeringute plaanist 2012 (Katrin, Evelin);  

3. Vallale esitatud ürituste kalender 2012 (Evelin); 

4. Töökorralduslikud küsimused, ettepanekud eelmiselt koosolekult:  

a. projektid;  

b. koosolekute protokollid 

c. külaseltsi majandustegevus 

5. Ülevaade rahastatud projektist  „Nelja valla simman“ (Aule, Evelin) 

6. Revisjoni läbiviimisest; 

7. Ülevaade Viikinglaeva projektist (Aule); 

8. Kohapeal algatatud küsimused; 

9. Järgmise koosoleku toimumise aeg ja päevakord. 

 

 

1. Muraste arengukava ja tegevuskava kaasajastamine. 

 

Evelin tutvustas arengukava struktuuri  ja hetkeseisu teemade ja informatsiooni kajastamise osas. 

Oodatud on ettepanekud, täiendused. Tegevuskava osa kajastame arengukavas iga peatüki juures 

ning lisaks ka nn investeeringuteplaani osas.   



 

 

2(5) 

Ettepanek: kes soovivad osaleda arengukava keelekorrektuuri töörühmas? Vaja otsustada, mis 

ajaks meie arengukava uus verisoon on valmis külaseltsi liikmetele tutvustamiseks ja ettepanekute 

tegemiseks? Swot-analüüsist ei saa kätte kõikide huvigruppide vajadusi. Info vaja kätte saada. 

 

Otsustati: Määrata tähtaeg arengukava valmimiseks, milleks on: novembri 2. nädal, 2011 

Otsustati määrata keelekorrektuuri tegema: Mairold Vaik, Ivar Vilk, Mari Kuljus (viimane lihv) 

Novembri 4. nädal on arengukava valmis. 

 

2. Vallale esitatud investeeringute plaanist 2012 (Katrin, Evelin, Aule) 20min 

Vallale esitati investeeringuplaan, milles on ära toodud järgmised tegevussuunad ja projektid, kuhu 

taotletakse valla eelarvelisi vahendeid:  

- Muraste noorteväljak  (Leader kevad-ja sügisvoor 2012) 

- Tervisekompleksi II etapp (Leader sügisvoor 2011, projekt on saanud heakskiidu) 

- Nelja valla simman (Leader sügisvoor 2011, projekt on saanud heakskiidu)  

- Harku valla vabaühenduste ümarlaud (KÜSK vms, kevad 2012) 

Lisaks on vallale (Nele Nõule) esitatud ettepanek Muraste külakeskuse rentimiseks/ostmiseks 

aastal 2012. – põhimõtteline toetus ja juhataja palkamiseks, koristaja palkamiseks ja noortejuhi 0,5 

- 1 kohta rahastamiseks. 

Investeeringutaotluse kogusumma vallale on 24 530,09. Kogusumma investeeringuteks 105 693,8 

eurot. 

Otsustati: Nelja valla simman – tegevuskoosolekud alates 42.nädal 

3. Vallale esitatud ürituste kalender 2012 (Evelin) 5 min 

Vallale esitatud üritustekalender, on koostatud vastavalt eelmisel koosolekul otsustatud 

kalenderplaanile. Ürituste kuupäevade osas tuleb asuda ürituste korraldusmeeskonnal omavahelisi 

kokkuleppeid sõlmima. Kokku ürituste korraldamiseks taotletakse vallalt eelarvelisi vahendeid 32 

652 euro ulatuses sh Nelja valla simmani ja külapäeva korralduskulud, käsitööringi kulud. 

Otsustati: Kutsuda kokku ürituste korraldusmeeskond koosseisus Marju, Evelin, Martina, Ivar – 

kalenderplaani koostamine -  nädal 42. tööpäeva õhtul, 1 tund – 19.oktoober, kell 18:30 Evelini 

juures. (sh ettepanekud ürituste kohta, millest on võimalik loobuda)  

4. Töökorralduslikud küsimused, ettepanekud eelmiselt koosolekult:  

Ettepanekud: Dokumendid skaneerida, kõik salvestada ka digitaalselt projektide, teemade ,kaupa, 

register luua, et kõik oleks süsteemne. Intranet või digidoc? Paberkandjal kaustad kokku 

projektide kaupa. Failid juhatuseliikmete arvutitest kokku koguda kokkulepitud kohta. 

Martina – suhtleb kodulehe haldajaga ja teeb selgeks, mis toimub kodulehel ning millised on 

võimalused. 

Martina: ülevaade koolitusel saadud infost ja meie hetkeseisust: 

a) Projektid 
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Informatsiooni edastamiseks ja tulevaste projektide koostamiseks oleks mõistlik viia sisse nn. 

projektide kaust, mis sisaldab kõikide projektide dokumentatsiooni ja on kõigile juhatuse 

liikmetele kättesaadav. 

 

Otsustati: 

Aastal 2011 – Andrusega novembris aruanne vallale 2011. aasta ürituste kohta. 

Aastast 2012 – kõik dokumendid projektide kaupa, kokkuvõtted lisatud. 

Aule ja Martina koostavad asjaajamiskorra . Tähtaeg 1.november 

 
b) Koosolekute protokollid 

Säilitatakse ka paberkandjal 1eks, juhatuse töökoosolekute ruumis, et oleks hea ülevaade 

koosolekuid läbi viia ning end kurssi viia eelmisel korral toimunust. Külaseltsi 

majandustegevus 

Kuna erinevaid projekte ja tegevusi lisandub juurde, on juhatuse liikmetel vajadus teatud 

perioodi järel omada ülevaadet seltsi majandustegevusest.  

5. Ülevaade rahastatud projektist  „Nelja valla simman“ Aule, Evelin 

 

Otsustati: 

Töögrupp alustab 42. Nädalal hinnapakkumiste võtmisega. 

6. Revisjoni läbiviimisest 

Kivi mänguväljaku projekt – Katrin 

Vallalt laekunud 1. etapp 40000 EEK – selle eest makstud ära projekteerimine ja kõik ülejäänu. 

Kivi 1, 2. etapi rahataotlust ei ole valda esitatud. 

Ettepanek kutsuda kokku revisjon väljast. 

Otsustati: 

Revision. Tähtaeg nädal 43, alustades 19.10 pärast punkt 3. 

Uue juhatuse kinnitamisel kõikidele ligipääs pangatehingutele, ülekannete õigus 2 juhatuse liikmele. 
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Ülevaade Viikinglaeva projektist (Aule)   

 Anti Kreem, MTÜ Eesti Viikingid – Eesti peaviiking. Muinaslaeva ehitus kui keeruline ja pikk 

protsess. 

 Miks seda tehakse? Annab võimalusi erinevate teemade ja tegevuste edasiarenduseks. Omaette 

elustiil, teine maailm, kultuuripärand, käsitöö, ellujäämisoskused, noorsootegevused jne.  

Seltskonnad, kes laevad ehitanud, hakkavad omavahel suhtlema, tekib võrgustik. 

Eksperimentaalarheoloogia. Turismi-objekt, kui on laev ja teenindav meeskond.  Meeskond 

hakkab treenima end meeskonnaks laeva ehitades.  On ehitanud Eestis mitu laeva ja paati seal, 

kuhu ja kellele nad pärast jäävad. Kõik paadid tehtud mingi konkreetse ajaloolise leiu alusel, vb 

pisut mugandatud mingit asja. Hetkel, kui sünnib otsus – hakkame laeva ehitama – oleks juba 

võimalik ka sadamal seda kasutama – Otemarina jahtklubi haldab sadamat. Sadama arendamisel 

võimalik kasutada kõrvalideid – viikingilaev tuleb. 

 

Projekt: 

Kes, kus ja milleks kasutada 

Kohalikud kirjutavad projekti. 

Rahastatud erinevatest meetmetest Priast jt.  

Töö on olnud projektides abikõlbulik kulu, samuti projektijuhtimine. 

Ujuvsild, kui Tilgus ei ole korralikku kaid. 

Noorsooprojektid. 

Treiler projekti sisse kirjutada. 

Transpordikulud suured. 

Projekti sisse kirjutada ka ehitusruum ja küttekulud, kui talvel ehitamine (Kumna) 

Projektide eesmärgiks – paadiehitus. Ehitavad ise, Anti just nagu aitas lihtsalt (projekti jaoks nii 

võib) – kultuurilise tegevuse projekt; Investeeringu projekt – võib tellida Antilt, kes on 

litsentseeritud. Mänguväljaku atribuudiks ei maksa projekti kirjutada, siis ei tohi vette lasta. 

 

 

1. Huvilistel hea nägemus, mida Anti aitab visioneerida – mida tahad ja mida sellega peale 

hakata tahate? Eesmärgid ,visioonid – vastavalt sellele saab otsustada, milline asi ehitada. 

Plaanid, koostöö – sh rahvusvaheline. – mille pealt annab laiendada erinevaid tegevusi. 

2. Kui suur laev peaks olema? Igal omad head- ja vead. 12 m laev vaja meeskonda 12 sõudjat 

ja/või puri. 

3. Üle 12-14 m pole mõtet teha, liiga palju inimesi vaja. 

4. Alla 10-meetrisega merel võib hätta jääda. 

5. 12 m laeva maksumus umbes 400 000 EEK, millest pool võib olla töö. Alustamiseks vaja 

raha 4-6 tuhat euri. 

6. 12 m laeva tegemine umbes 1300- 1500 töötundi. (2 laevameistrit täistööajaga).  

7. Materjal – Lõuna-Eesti männid, mõni tamm ka Eestis on, Siberi lehis. 

8. Ülalpidamiskulud – igal kevadel puhastada ja tõrvata. Peamine on töö. 

9. Suurema laeva peale hea planeerida mootor vaikselt, et veeteedeamet ei huvituks. 

10. Korraga saavad laeva ehitada 2-3 meest - laevakere. Palju töid saab teha ka üksteisest 

sõltumatult. 

11. Külaselts – hakata genereerima ideid, milleks teha, mida sellega teha, millal saab alustada. 

Kus seda teha? 
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Mairold:  

Tilgu võiks olla 4 valla mereväravaks ja Naissaarele veoks võiks olla. 

Anti:  

Inimeste veol on oma nõuded. Seal vaja natuke toimetada – raha eest vedada kedagi ei tohi lihtsalt 

niisama. Võimalik lasta asju paista nii, et oleks võimalik tegutseda? 

 

Arutelu:  

Mairold – raskeim töö on nimekonkurss. 

Viikingi laev kui valla laev. Võimalik kasutada erinevaid inimesi laeva ehitamisel – kõrvaltööde 

tegemiseks, sh koolinoori. Meie valla laev, kuhu paljud pannud käe külge ja mis asub meie ainsas 

sadamas. 

Projekti kirjutamisel vaja otsustada, kes on parim juriidiline üksus, kes selle teeb. 

Koht olemas ehitamiseks Kumnas. 

Salme laev? – Anti räägib ka Salme külaga. 

Kiruvere laev maksis 360 000 krooni. 

 

Otsustati:  

Muraste Külaselts ja Rannamõisa Laevaselts saavad kokku, et isekeskis arutada viikingi laeva projekti 2-3 

nädala pärast. 

Paralleelselt vaatama hakata, millised meetmed avanevad. 

7. Kohapeal algatatud küsimused 

Ülevaade tegevustest: 

 

Käsitööring – alustas 11.10.2011. Veab Siret. Üks kord kuus, iga kuu 2. teisipäev. 

15. okt matk „Omadega rappa“  - läbi viib Katre Kuusik. 

Fotokonkurss – osavõtt tagasihoidlik, ülevaade toimunust järgmisel koosolekul. 

„Muraste maitseid“  toimus töökoosolek. 

Muraste noortetoimkond tegevus – korraldasid matka plakatite ülespaneku, Johanna-Liis 

Udumets kujundas plakati, on teinud koosolekuid. 

Harku valla noorsootöö keskus korraldab noorte tegevust külade keskselt. Murastesse tuleks nn  

noortetuba, noorsootöötaja (0,5-1 koht) projektiga tegelevad  Katrin Saliste ja Evelin Tiirik. 

 

22. oktoober talgud – Evelin mõisa juures ja Katrin Kivi tn. 

Valla esindajad talgutele! 

 

Otsustati:  

Katrin otsustab talgute toimumise 17 okt. 

Juhatuse liikmete isikukoodid – äriregistrile kandemuudatuse ettepanek. 

Muraste küla kontseptsioon – Muraste, mis see on? 

Kaasamise flaierid – Kristiine nõus seda teemat vedama 

 

Otsustati:  

Juhatuse koosolek algab – eelmise protokolli checklist. Ülevaade kõikidest projektidest. 

Vt google – projektide ajakava tarkvara saadaval. 

 

8. Järgmise koosoleku toimumise aeg  

 

Otsus: koosoleku toimumise aeg  26.oktoober Aule juures kell 18.30-21.00 

  

 


