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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 19. märtsil 2014. a  (kl 18.30-22.40)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Evelin Tiirik, , Aule Kikas, Katre Kuusik, Tarmo Ola, Anti Aaremaa, Kari Maripuu, Katrin Krause;  Martina Mamontov  

Puudus:
Marju Tulva


Päevakord:

1. Noorteväljak Muraste kooli territooriumil;
2. Saabuva KOP-vooru taotluse sisendid;
3. Kodukant Harjumaa koosoleku tagasiside;
4. Muraste kool ja protsessis osalemine;
5. Eelmise koosoleku punkt 5. seni võetud ülesannete ja kogunenud kohustuse kaardistamine, tegevuste jaotus ja arutelu, millised on vajalikud, millised võib jätta välja, millised jätta ootele:
6. Tegevustoetus IV kvartaliks - ajakava esmase projekti sõnastamine ja tähtaegade sättimine;
7. Nelja Valla Kogu põhikirja muudatused;
8. Harku valla heakorra eeskirjast;
9. Informatsioon:
a) südamepäev (20.aprill);  
b) Kevadtalgud, Teeme ära! (3.mai);
c) Kultuuri fookusgrupp;
d) Lee suvilaühistu informatsioon;
e) Pangapealse teede ehitus;
f) Elioni tegevusest Murastes;
g) Üldkoosolek 29. juunil;
h) Muraste-Jaani karneval;
i) Külade päev.

 
Noorteväljak Muraste kooli territooriumil (Katrin Krause, 20 min)
Katrin andis ülevaate kooli juurde rajatava mänguväljaku tegevustest. Vallast on nõusolek mänguväljaku ala rendile andmiseks Muraste külaseltsilele. Eeltegevused: rendileping OÜ Strantumiga, lähteülesanne, projekt. Valla 2014. a eelarves on olemas raha projekteerimiseks.   
Otsustati info teadmiseks võtta.

Saabuva KOP-vooru taotluse sisendid  
1.aprillil on tähtaeg kohaliku omavalitsuse programmi kahel meetmel: 
meede 1 - „Kogukonna areng“; 
meede 2 - „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“.
Mõtteid ja ideid: ajaleht: Muraste teataja trükkimiseks; märksõnad mobiilne positsioneering, reklaam, sünnipäevad, kalender sündmustega, luulenurk, Muraste täht; Murastes on loodus kodus,  Muraste ajaloopildis,  Muraste retsept, lastenurk, Muraste tunnustusstatuut, auhinna loomiseks sponsor; käru, generaator, pingid, - haagise broneerimine.
Otsustati esitada projekt mõlemase meetmesse.

Kodukant Harjumaa koosoleku tagasiside  
Andrus andis ülevaate Kodukant Harjumaa juhatuse tegevusest ning seostest Leader- ja HEAK – tegevustega. Andrus on Kodukandi poolt esitatud Harjumaa Aasta Tegija nimetamise töörühma liikmeks, samuti koordineerib ta Lääne-Harjumaa piirkonda.
Käsil on koostööprojekt Moldovaga – Harjumaalt  osaleb projektis Muraste külaselts. 
Kas meil on ideed 2015. maapäeva teema jaoks, 
Otsustati informatsioon võtta teadmiseks. Andrus saadab Kärajate info.

Muraste kool ja protsessis osalemine 
Katrin lepib kokku kohtumise, et saada ülevaade kooli ehitusest. Tõdesime, et me ei taha sekkuda koolipidaja tegevusse, aga me oleme valmis andma häid ideid ja panustame niimoodi kogukonnakeskuse loomisesse. 
Otsustati Katrin lepib kokku kohtumise Vääna mõsakooli direktoriga koostöövõimaluste arutamiseks.

Eelmise koosoleku punkt 5. seni võetud ülesannete ja kogunenud kohustuse kaardistamine, tegevuste jaotus ja arutelu, millised on vajalikud, millised võib jätta välja, millised jätta ootele  
Kari tutvustas töödejuhtimise tarkvara JIRA. Aule ja Evelin tegid kokkuvõtte juhatuse tegevuste kaardistamise kohta.
Otsustati teemaga jätkata järgmisel koosolekul.

Tegevustoetus IV kvartaliks - ajakava esmase projekti sõnastamine ja tähtaegade sättimine
Otsustati teema lisada järgmise koosoleku päevakorda

Nelja Valla Kogu põhikirja muudatused 
Nelja Valla Kogu koosolek toimub 26. märstil algusega kell 15, ühe teemana on arutusel organisatsiooni põhikirja muutmine juhatuse valimise osas. 
Praegune põhikirja sõnastus on: „7.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ühingu tegevust juhatus, kes valitakse ühingu liikmete hulgast kuni kolmeks aastaks. Juhatuse võib kuuluda kuni 12 liiget, iga omavalitsuse territooriumilt kuni 3 liiget.“

Saue vallavanem Andres Laisk on esitanud NVK juhatusele üldkoosolekule esitamiseks põhikirja muudatusettepaneku nimetatud sätte täiendamiseks järgmiselt:
 
7.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust juhatus, kes valitakse ühingu liikmete
hulgast kuni kolmeks aastaks.
7.1.1. Juhatuse võib kuuluda kuni 12 liiget,
7.1.2. iga Ühingu liikmeks olevat omavalitsust esindab juhatuses üks valla- või linna volikogu poolt  nimetatud isik
7.1.3. Iga omavalitsuse esindajana valitakse juhatusse üks ettevõtjate esindaja ning üks mittetulundusühingu esindaja, kes peavad oma peamise tegevuskohana olema registreeritud konkreetses omavalitsuses. Juhul kui kandidaatideks esitatakse mitu ettevõtjate või mittetulundusühingute esindajat, valitakse juhatusse enim hääli saanud kandidaat
7.1.4. Juhul, kui kandidaat saab esindada  juhatuses nii ettevõtjat kui mittetulundusühingut, peab ta oma  kandideerimisnõusolekus  märkima, kelle esindajana ta juhatusse kandideerib.
 
Seletuskirjas märgib eelnõu esitaja, et muudatusettepanek on vajalik, et tagada  ühingu liikmeteks olevate omavalitsuste esindatus tegevjuhtimises, kus on püsivalt vajalik omada aktuaalset seisukohta omavalitsuse seisukohast  taotlejate kohta, sealjuures tegevuse vastavusest omavalitsuse arengukavale,  kaasfinantseerimise võimalikkusest, kasusaajate hulgast, objektiivsetest takistustest, mis võivad ohustada investeeringu ellu viimist seadusandlikul tasandil jne. Samuti loob see senisest suurema õigusselguse olukorras, kus üldkoosolekute vahelisel ajal  võivad muutuda omavalitsuste juhtorganite liikmed, kellel praeguse sõnastuse kohaselt ei  pruugi ilma uue üldkoosoleku otsuseta tekkida üheselt mõistetavat volitust omavalitsust juhatuses esindada.  
Taustaks: LEADER on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas. Programmi rakendatakse piirkonna arengustrateegia kaudu ning on ettevalmistatud kohalike inimeste algatusel ja koostöös. Programmi ülesehitus soosib kohalike inimeste algatusvõimet ja teotahet oma kodukoha arendamiseks läbi erinevate võimaluste ja koostöövõrgustike. LEADER on Euroopa Liidu algatatud programm maaelu arengu ja kohaliku initsiatiivi toetuseks. Programm toetab ettevõtjate, kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostööd piirkondliku maaelu strateegia koostamisel ja elluviimisel. Tegevuse eesmärgiks on kohaliku initsiatiivi toetamine, edendades elu maapiirkonnas kohaliku tasandi koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste välja selgitamiseks ja võimaluste kasutamiseks.
Otsustati: Toetada Saue vallavanema esitatud algatust MTÜ Nelja Valla Kogu põhimääruse muutmiseks.

Harku valla heakorra eeskirjast 
Evelin andis ülevaate heakorra eeskirjast. Keskkonnakomisjonis on see teemaks 20.märtsil. 
Otsustati vajadusel pöörduda täiendavate sisendite saamiseks kogukonna poole. 
9. Informatsioon:
a) südamepäev (20.aprill);  
Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014“  rahastuse toel toimub 20. aprilllil Murastet läbival kergliiklusteel tervlikule liikumisele keskenduv sündmus nimega „Piirist piirini“. Korraldajateks kultuuritoimkond ja liikumisklubi.
Sündmuse eesmärk on juhtida tähelepanu liikumisele kui ühele parimale viisile ennetada südamehaigusi; tutvustada  südamenädala raames vallaelanikele liikumisharrastuse võimalusi ja vajalikkust; teavitada kergliiklusteel liikujaid Muraste liikumisklubist ning tutvustada klubi 2014. a sündmuseid. Sihtrühmaks on Harku valla  täiskasvanud kergliikusteed liikumisharrastuseks kasutajad.
Sündmuse toimumise ajal on Muraste kergliiklustee Muraste-Ilmandi piiril ja Muraste-Suurupi piiril  (vahemaa 3 km)  avatud „piiripunktid“, 
	kus selgitatakse liikumise olulisust südamehaiguste ennetamisel; 

kus jagatakse Muraste liikumisklubi ja liikumise olulisust tutvustavaid flaiereid (300 tk, liikumisklubi tutvustus, liitumine ja soodustuste tutvustamine; liikumisürituste kalender jne);
kus saab võtta tasuta õnneloosi, auhinna saab kätte teises piiripunktis; 
kus janu- ja isukustutuseks on saadaval tee ja tervislikud suupisted (õun, porgand);
kus saab lahendada tervise ja liikumisega seonduvat viktoriini;
kus saab Tervise Arengu Instituudi eraldatud selgitavaid materjale (tervise hoidmine jne); 
Kergliiklusteel liiguvad „piirivalvurid“, kes jagavad teavet/flaiereid neile, kes on rajale tulnud kahe piiripunkti vahelisel alal. 
Raja keskosas on motivatsioonipunkt, kus Muraste külaseltsi kultuuri- ja sporditoimkond valmistab ette eriprogrammi „Südamenädal 2014  ehk Piirist piirini Murastes“.  Motivatsioonipunkt on avatud kogu sündmuse ajal. 
Otsustati panustada projekti edukasse läbiviimisesse.

 	b) Kevadtalgud, Teeme ära! (3.mai);
Otsustati kevadtalgute korraldus lükata Evelini tugevatele õlgadele

c) Lee suvilaühistu informatsioon;
Muraste küla arengukavast Harku valla tegevuskavasse suunatud Lee tee parendamine seoses ka Muraste kooli ehitusega on samuti päevakorras ja Muraste külaseltsi juhatus on Harku vallavalitsusega dialoogis, et saaks lahenduse antud teelõik täismahus kuni aiandusühistute piirideni. Täislahendus hõlmab valgustust, mis on juba teostatud, kergliiklustee ja teekate, mille lahendusi otsitakse, et teostada see täies mahus 2014 või maksimaalselt osaliselt 2014 ja osaliselt 2015. Kui antud temaatika osas on lõplik selgus majas, kajastame seda aktuaalselt.

d) Elioni tegevusest Murastes.
Kari andis ülevaate Elioni tegevustest Murastes, Seoses Pangapealse teede väljaehitusega ja Muraste külaseltsi ja elanike panusega Elioni suunas, saab ka Pangapealse teede väljaehituse käigus Pangapelase elurajoon andmesidekaabli - suur samm edasi parema elukoeskkonna suunas Elioni sõnum: Muraste sihtvõrgus on meil käesoleval ajal käsil Pangapealse elamurajooni PON ehitus, mille tulemusena ehitatakse uus valguskaablivõrk Hansu tee, .Hiidi tn, Hindreku tn, Lepalaane tn, Mägi tn, Nõlvaku tn, Pangapealse tn ja Põhjaristi pst asuvate elamute jaoks. Objekt peaks valmis olema mai lõpuks.)

e) Kultuuri fookusgrupp
Katrin tutvustas kultuuri fookusrühma tegevust seoses  uue tegevustoetuse korra väljatöötamisega; töökoosolek toimub 2. aprillil kell 16-18; 7. aprillil läheb Katrin Ümarlaua koosolekule teemat tutvustama. Katrin küsib sisendeid valla ajalehe sisukamaks muutmiseks.

f) Pangapealse teede ehitus
Kari andis ülevaate Pangapealse teede ehitusest. Pangapealse elurajooni siseteed, mis arendaja poolt kunagi jäänud välja ehitamata, saavad koostöös Harku valla, Muraste külaseltsi ja Pangapealse elanikega käesoleva aasta suveks lahenduse - pangapealse teed saavad asfaltkatte alla. Pangapealse elanike lisapanuseks jääb ka Lepalaane kahe tee vahelise haljasala korrastamine. Kokku on teeala 1,3 km (ca 8000m2), asfalteerimine toimub juunis.  

Infopunktid, mis käsitlevad üldkoosoleku kokkukutsumist, Muraste-Jaani karnevali korraldust ja osalemist külapäeval, võetakse päevakorda järgmisel koosolekul.

Järgmine korraline juhatuse koosolek toimub 2. aprillil kell 18.30.



Andrus Saliste
juhatuse esimees

