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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE  KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Muraste,  7. detsember  2016. a  
 


Juhatas:
Evelin Tiirik
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
Katre Kuusik, Evelin Tiirik, Aule Kikas
Puudusid:
Elari Udam, Silva Kiili, Evar Ojasaar, Hannes Reinola, Katrin Krause, Marju Tulva
 

Päevakord:

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogusse kandidaadi esitamine;
Talvertalli korraldusest
Informatsioon ja uued teemaalgatused



Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogusse kandidaadi esitamine
Algas konkurss KÜSKi nõukogus vabaühendusi esindavate liikmete kohtadele. Nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik vabaühendused, tähtaeg on  12. detsember 2016.
Kõrgeima juhtorganina kavandab nõukogu KÜSKi tegevust, korraldab KÜSKi juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukokku kuulub kümme liiget, kellest viis on riigi esindajad ja viis mittetulundusühingute ja sihtasutuste esindajad. Viiest vabaühenduste esindajast neljal lõppeb volituste tähtaeg 22.01.2017. Nõukogu liikme kandidaate saavad esitada kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused alljärgnevatel tingimustel:
	kandidaadil on KÜSKi nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused;

kandidaadil ei tohi olla isiklikku huvi KÜSKi poolt jagatavate hüvede saamiseks;
kandidaat ei pea olema teda esitava vabaühenduse või selle organi liige.
Kandidaadi esitamisel nõukogu liikmeks tuleb vabaühendusel esitada:
	kandidaadi CV koos ülevaatega viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest ning tähtaegadest, sealhulgas andmed osalemise kohta juriidiliste isikute juht- või järelevalveorganites;

kandidaadi nõukogu töös osalemise nõusolekut tõendav kiri;
esitaja põhjendus kandidaadi sobivusest tööks KÜSKi nõukogu liikmena (max 1 A4 lk);
kandidaadi arvamus teemal „KÜSKi mõju ja eelarve suurendamine vabaühenduste elujõulisuse kasvuks“ (max 1 A4 lk).
Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 12. detsembril kl 17.00. Valituks osutudes asutakse nõukogu liikmeks 23. jaanuaril 2017. a. Liikme volitused kestavad kolm aastat.
 
Otsustati esitada Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liikmeks Muraste külaseltsi juhatuse liige Aule Kikas.


Talvetralli korraldusest
Aule ja Evelin andsid ülevaate Talvetralli korraldusest.
Otsustati tegevustesse panustada vastavalt igaühe võimalustele.

Informatsioon ja uued teemaalgatused
Seeniorite jõuluõhtu. Tulekul on seeniorite jõuluõhtu Reet Linnaga; esineja põhimõtteline nõusolek on olemas, täpsustamisel on veel kuupäev (eeldatavalt 21. dets kl 17). 
Otsus: Aule hoiab juhatust toimuvaga kursis. 
Riigiteede kaitsevõõnd. K. Aiaste juhtis tähelepanu planeeringudokumentides olevale ebatäpsusele riigiteede kaitsevööndite laiuse kohta.
Otsus: Evelin selgitab keskkonna- ja planeeringute komisjonis asjaolusid.  
Vee- ja kanalisatsiooni trassidest. Pankrannik-3 (DP järgi) alal on külaelanikul mure - olemasolevaa info kohaselt on olukord, kus kunagine arendaja ei ole vee- ja kanalisatsiooni trasse üle andnud vallale, Strantumile. Käib juba ligi kümmekond aastat vaidlus teemal, kas need peaks Strantum ostma või saama tasuta. Kuigi tänaseni on vesi olemas ja kanalisatsioon töötab, siis see ei ole väga kindlust andev olukord. See on päris suur risk kohalikele elanikele ja ehk saab selles küsimuses ka külaselts omalt poolt midagi teha, et kokkuleppele jõutaks?
Otsus: Aule teeb päringu Strantumile. 
Sotsiaalmaade kasutus. Eelmise teemaga seoses on külaelanikule selgunud, et Tüve 32 ja Tüve 34 krundid, mõlemad sotsiaalmaa 100%) kuuluvad samale arendajale. On vist pakutud ka võimalikke kompromisse nende kruntide otstarvete muutmiseks vastutasuks vee-ja kanalitrasside üleandmisele, kuid see tähendaks DPs sätestatud puhkealade vähenemist ja ei ole reaalne. Tegemist on kahetsusväärselt kehvas seisus olevate ja kogu piirkonna ilmet risustavatee kruntidega, millede osas paistab, et omanikul huvi ja võimalused puuduvad nende korrastamiseks ja sihipäraseks kasutamiseks. On tekkinud suisa mõte, et ehk saaks arendajaga kaupa teha ja need endale osta ning korrastada – ühele saaks rajada ka kuni 500m2 ehituspinnaga hoone. Kas külaseltsil on teada võimalikke ühiskondlikke huve, mis võiksid sellise ala (puhkeala krundil Tüve 34) ja hoone (Tüve 32) osas olla huvitavad? Kool oma ruumidega katab palju vajadusi ära, lisaks on lähipiirkonnas ka muid sotsiaalmaa krunte, kuid ehk on mõni funktsioon, mis potentsiaalselt katmata? Näiteks olen kuulnud huvist kokandusklassi-koolitusruumide osas vastava sisseseadega ja enda hobidega haakuks hästi tehnikaklubi funktsioon. Eesmärk ei oleks kindlasti teenida ettevõtmisega kasumit vaid leida võimalik rakendus küla üsna tagumises otsas olevatel kruntidel investeeringuga nullis olla ja kogu piirkonna arengusse panustamine. 
Otsus: Aule täpsustab maa omanikud ja viib huvitatud pooled kokku
Tühjad krundid ja heakord. Haakub ka Tüve 32 ja 34-ga. Kas ehk seltsi ja valla koostöös saaks rohkem kinnistuomanikke motiveerida heakorrastama omi krunte? Niitma heina, piirama võsa jne. Lisaks ka lõpetama või lammutama pooleliolevad ja valveta ehitised – n. Tüve 30 “varemed”? Paljudel neil justkui omanikuta paistvatel kruntidel on rämpsu, sh. ohtlikku materjali okastraadi jms sõjaväelise päritoluga, on oht kulupõlenguks kui võsa ja kasvavat heina ei ohjeldata rääkimata otsesest ohust, mis kaasneb laste turnimisega pooleliolevatel ehitistel või sellistel kruntidel, kus on eelmainitud ramps. Ei soovi meist keegi ilmselt päris MUPO-t Muraste külla, kuid meie kõigi ohutuse ja heaolu nimel oleksin pigem tänulik rangematest kohustustest ja reeglitest.
Otsus: Aule täpsustab kruntide omanikud koostöös valla heakorraspetsialistiga.
Muraste kool. Kooli juurdeehituse vajadusega tuleks realiseerida ka senised puudused (lisaks puuduolevatele klassiruumisele): noortekeskus/ ühildatud pikapäevaühma ruumi vajadusega; eraldiolev prooviruum (rahvatants, huviringid (show-tants, võistlustants), näitering); võõrkeelte klass; järjest enam on kuulda lapsevanemate ja ka laste soovi 9-klassilise kooli järgi. Suur probleem on garderoob – majja sissetulek ei ole just meeldiv. Olukord spordihoone garderoobides halb (sh vajadus fööni järele); ukselukk tüdrukute wc-s on puruks jne. 
Otsus: juhatus koostab kirja kooli hoolekogule, koolile ja vallavalitsusele ettepanekutega kooli juurdeehituse kohta.
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Evelin Tiirik
koosoleku juhataja

