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1. Arengukava 

Aule tutvustas arengukava hetkeseisu, ülesehitust, osalejate panust.  

 

Otsustati: Aule ja Evelin täiendavad uut arengukava versiooni investeeringuplaani ja tegevuskava 

osaga ning sellega jätkatakse järgmisel töökoosolekul. 

 

2. Investeeringute plaan 2012 

1.1 Projektid 

Vaadati läbi kehtiv arengukava tegevuskava osa ning arutleti meie projektijuhtimise, 

tööde jms ressursside üle.  

 

Otsustati: korrigeerida arengukava tegevuskava järgmiselt: 1. Loobuda osade teemade 

edasisest käsitlemisest. 2. Teatud hulga projektide tähtaegu tõsteti edasi järgmisesse 

perioodi. 3. kinnitatud investeeringuplaanid 2012 aastaks. Informatsioon LISA 2. 4. 

Investeeringuteplaani projekti valmistavad ette Aule ja Evelin, kinnitab juhatuse esimees. 

Tähtaeg 9.oktoober. Esitamispäev vallale 10.oktoober. 
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1.2 Maja, juhataja, noortejuht 

Katrin Karuse tegi ettepaneku meie järgmist investeeringuplaani silmas pidades, et 

võiksime kaaluda oma maja ehitamise asemel sobivate ruumide leidmist Muraste külas.  

Arutelu käigus leiti, et maja ehitamine oleks valla ja külaseltsi ressursside vähesust silmas 

pidades liiga kulukas ettevõtmine. Sobivaks alternatiiviks oleks ka hoone rentimine, 

renoveerimine või ostmine. 

Maja puhul peaksime ka kindlasti tööle võtma juhataja.   

Noortetoimkonna töid silmas pidades tuleb ka noortetoa juhataja st noorsootöötaja palgata. 

 

Otsustati: Katrin Krause teeb sobilikest hoonetest, pindadest  ja võimalikest 

halduskuludest juhatusele ja vallale ülevaate.  

Teeb juhataja ja noorsootöötaja palgaarvestuse. 

Vallas toimub koosolek 6.oktoobril, vahetult enne investeeringuplaanide esitamist. 

 

3. Ürituste kalender 2012 

Vaadati läbi Evelini poolt ettevalmistatud ürituste kalendri projekt, täiendati, määrati 

üritustele projektijuhid. 

 

Otsustati: 1. Ürituste kalender 2012 kinnitada. 2. Üritustele planeeritavate kulude 

ettepanekud teevad Marju ja Evelin, kinnitab juhatuse esimees. 3. Ürituse kalendri edastab 

valda 10. oktoobril 2011 Evelin. 

 

4. Juhatuseliikmete tegevusauditi analüüs 

Tegevusaruande esitasid: Aule, Martina, Evelin. Tegevusaruanne annab meile võimaluse 

oma töid paremini planeerida, ning analüüsida meie võimekust uusi projekte ellu kutsuda. 

 

5. Ülevaade Harku valla vabaühenduse ümarlaual toimunust 

Vt Ümarlaua protokoll www.muraste.ee või www.harku.ee 

Meil tuleb korralda ümarlaua tegevusaastat kokkuvõttev üritus. 

 

Otsustati: Kutsuda kokku projektimeeskond ürituse korraldamiseks oktoobrikuu teisel 

nädalal, vastutab Aule. 

 

6. Kohapeal algatatud küsimused 

 

6.1 Projektid 

Informatsiooni edastamiseks ja tulevaste projektide koostamiseks oleks mõistlik viia sisse 

nn. projektide kaust, mis sisaldab kõikide projektide dokumentatsiooni ja on kõigile 

juhatuse liikmetele kättesaadav. 

 

6.2 Koosolekute protokollid 

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

koosolekuid läbi viia ning end kurssi viia eelmisel korral toimunust. 

 

6.3 Külaseltsi majandustegevus 

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

perioodi järel omada ülevaadet seltsi majandustegevusest.  

 

 

 

 

 

 

Aule Kikas 

koosoleku juhataja 

Otsustati: järgmiste koosolekute päevakavva lisada need küsimused ning arutada, kuidas 

oleks kõige otstarbekam korraldada. 

 

http://www.muraste.ee/
http://www.harku.ee/

