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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 19. veebruar 2014. a  (kl 18.30-21.00)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Evelin Tiirik, Marju Tulva, Aule Kikas, Katre Kuusik, Tarmo Ola, Anti Aaremaa

Puudusid:
Martina Mamontov, Kari Maripuu, Katrin Krause


Päevakord:

Uute liikmete vastuvõtmine.
Kokkuvõte laevaseminarist.
	Projektide koostamisest (noorteväljak/skatepark; Hiievälja park, Paeplats): võimalused ja võimekus, koostöö vallaga.
	Muraste kooli temaatika (sisendite koon, kohtumine Vääna kooli juhiga, koostöö vallaga, tehnilised küsimused (nt valgustid, kaabeldused jm). 

Pangapealse haljastus (vallaga sõlmitud lepingu täitmisest). 
	Keskkonnaga seonduv (reostus jne).



1. Uute liikmete vastuvõtmine
Avaldused külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud üks külaelanik. 
Otsustati võtta vastu külaseltsi liikmeks Gerda-Maria Tammerik. Andrus korraldab tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise.	

2. Kokkuvõte laevaseminarist
Andrus andis lühiülevaate laevaseminaril tõusetunud küsimustest. Üks teema on objektide haldamine: mänguväljakud, platvorm, paeplats jne. Meil on kaardistamata ikkagi tegevusvaldkonnad ja nende eest vastutajad. Laevakoosolekul tegime algus, sellega tuleb edasi toimetada. 

Alustame uue voldiku tegemist meie tegevuste tutvustamiseks.Teemad: sündmused, vabatahtliku töö panus, kool, mänguplatside idee, üleskutsed.

Otsustati järgmiseks koosolekuks  ette valmistada voldiku makett koos sündmuste kalendriga.  Korraldavad Aule ja Marju.

3. Projektide koostamisest (noorteväljak/skatepark; Hiievälja park, Paeplats): võimalused ja võimekus, koostöö vallaga.
Aule tutvustas Hiievälja pargi ideelahendust ning valmistab ette pöördumise vallale, et tutvustada meiepoolset nägemust ja anda sõnum valmisoleku kohta seda ala planeerida.
Katrin andis teada, et Harku valla 2014.a. eelarve kinnitamisega on ühtlasi otsustatud kaasfinantseerida „Kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimise“ korra alusel meie projektitaotlust „Muraste noorteväljak-skatepargi ehitusprojekti tellimine“ summas 2956 eurot. Lähiajal valmistatakse ette vastava finantseerimise leping. Projekti ettevalmistamisse kaasatakse juhatus.
Paeplatsi tegevuste kavandamise võtame teemana arutusele mõnel järgmisel koosolekul.

4.	Muraste kooli temaatika (sisendite koon, kohtumine Vääna kooli juhiga, koostöö vallaga, tehnilised küsimused (nt valgustid, kaabeldused jm). 
Evelin tegi kokkuvõtte 17. veebruaril toimunud kokkusaamisest valla esindajatega (memo on olemas kodulehel); kohtumisel osales 37 huvilist. 
Märtsi esimeses pooles kohtume Vääna Mõisakooli direktori pr Saarsoga. Evelin teeb ettepaneku kohtumiseks valla esindajaga (N. Nõu), et värskendada meie ettepanekuid ning saada infot arengute kohta. 
Otsustati teha kokkuvõte senistest ettepanekutest ning leppida kokku kohtumised (Marju, Aule, Evelin).
5.	Pangapealse haljastus (vallaga sõlmitud lepingu täitmisest). 
Oleme sõlminud vallaga lepingu Pangapealse sotsiaalmaade haljastuseks, lepingu kontaktisikuks on Kari. Küsimus Karile: kas leping on töös; kas ajaplaan on reaalne; kas tegevused jätkuvad; millised on lahendused lepingu täitmiseks?

Keskkonnaga seonduv (reostus jne).
Katre andis ülevaate 15. veebruaril toimunud koristustöödest Tilgu sadama piirkonnas, osales ca 20 vabatahtlikku. Lisaks on leitud surnud linde ning tugeva kahjustusega luik (viidi Nigula rehabilitatsiooni, kus sai esmaabi). Järgmine koristuspäev on 22. veebruaril, oodatakse vähemalt 60 vabatahtlikku, kuna kahjustatud maa-ala on väga suur. 

Järgmine juhatuse koosolek on 5. märstil.



Andrus Saliste
juhatuse esimees

