Muraste külaseltsi juhatuse koosoleku protokoll
Aeg 27.aprill 2011
Koht Evelini juures
Osalejad: Marju, Andrus, Anti, Kristjan, Martina, Evelin, Aule.
Külaline Ain Laanemaa

Teemad:
1. 2010 aasta majandusaruanne + tegevusaruanne (Andrus)
2. Külapäev 2011 (Aule ja Evelin ja Marju)
3. Talgud 07.05 (Evelin)
4. Harku valla ümarlaud paari sõnaga (Andrus).
5. Liikmete vastuvõtmine (Andrus)
6. Muraste üldkoosolek (Andrus)

Ettepanek: Pankrannikul vaateplatvormi ala piiramine tõkkepuudega, olukord on keeruline, praht ja kihutajad.
Võetud ka pakkumised.
Teede teema on vallas käsitlemisel.
Ala on avalikuks kasutamiseks, olemus on jäätmeveo kandekonstruktsioon. Sellel platvormil, mille tootja on
Viljandi Metall, ei ole kasutusluba. Konstruktsioon tuleks kindlustada, et ei vajuks ümber vms.
Kui piirkond saab asustatud, muutub vaateplatvormi ala vaiksemaks, turvalisemaks ning prügivabamaks.
Vald on piirkonna arendajatega konfliktis.
Liikluskorralduse lahendus antud piirkonnas, kaasame teema algataja liikluse töörühma. Detailplaneeringus on
ettenähtud kergliiklustee antud piirkonda. Jääb tuleviku teemaks ning loodame projektirahale.
Tehniliselt on Kolmiku teele vaja panna 6 lamavat politseinikku, samas ei ole neid hea sinna paigutada. Ilmselt
lihtsaim ja odavaim vahend liikluskultuuri muutmiseks oleks parema käe reegli kehtestamine.
Tulemus: Liikluskorraldusmeeskonda on kaasatud uus liige, Ain Laanemaa, jälgime piirkonna arengut ja
loodame, et prügi mahapanek väheneb.

Anti: Avalik tee ja seepärast ei saa teed tõkkepuudega sulgeda.
Valla poolt on koristusleping, käiakse kaks korda nädalas.
1.
Majandusaasta aruanne.
15. mai üldjuhatuse koosolek ja uue juhtkonna valimine. Kohe seejärel majandusaasta aruande kinnitamine.
2010. a aruanne on kokku pandud. Aasta tulem on miinusmärgiga, kuna liikmed on võlgu liikmemaksu. 13 000
krooni oleksime pidanud saama, oleme saanud u poole sellest.

Andrus saadab aruande juhatusele e-postiga ja samuti kodulehele kõigile tutvumiseks. Evelin, Aule ja Martina
täiendavad aruannet.
On tulnud ettepanek uudiskirja saatmiseks.
Otsus: hea idee, mis lükatakse tulevikku, kui on rohkem inimressurssi.
Raamatupidamisele leidus 4 kandidaati. Kohtuti kõigiga. Otsus tehti Muraste elaniku kasuks – Marje-Kreet
Altosaar, kelle teenuse hinna ja kvaliteedi suhe oli kõige soodsam.
2.
Külapäev 2011
Vald võtab karjääri koristamise ette. 7. mail talgud, kus kõik saavad kaasa lüüa. PRIA-le esitatud taotlus RMK
tüüpi vabaaja platsi arendamiseks.
Anti: korrastusfirmadelt pakkumised võetud. Järgmise nädala volikogu koosolekul peaks laekuma otsus
rahaliseks toetuseks. Raha ülekandmine peab toimuma võimalikult ruttu, et saaks kopa ja täitetöid alustada ja 7.
mai talgutel korrastustöö teha.
Muraste kompleksi juurdepääsu tee kõige suurem probleem. Raivo Marjapuu, kes on karjääri esindaja, on
lubanud teostada soodsa hinnaga tee korrastuse, täites auke oma materjaliga.
Ettepanek: külapäeva toimkond korraldab ürituse täpse kaardi. Plaani on vajalik nii Raivo Maripuule, heli- ja
turvafirmale kui ka korraldustiimile.
Külapäeva meene ja oksjoni ese leitud.
3.

Talgutega on kõik kontrolli all. Talgujuhid olemas.

4.
Viimase külade ümarlaua koosolekul, mis toimus 25. mail, oli sellel korral kõige vähem inimesi. Osa
külasid ei saanud osaleda.
Räägiti KÜSK-i projektist, Nele Nõu tutvustas külade arengukavasid ja tegi ettepanekuid nende parendamiseks,
et kavad oleksid teatud ühtsete standardite järgi koostatud. MTÜ-de rahastamise võimalusi on neli ja need
saadab vallavalitsus küladele tagasiside saamiseks. Külaseltsid annavad nägemuse nende külale sobivaimatest
meetmetest. Külad on seda meelt, et arengukavad erinevatel tasanditel peavad kujunema alt üles – küla
arengukava sisend valla arengukavasse ja valla arengukava sisend maakonna valla arengukavasse.
Aavo Sipelgas tutvustas suvilapiirkondade ühise töörühma tegemisi, fookuses infrateemadega seotud mured –
ligipääs päästeautodele, veevõtukohti jms.
Vääna Vabatahtlik Tuletõrjeühing tutvustas oma tegemisi - Margus Vetsa.
5.

Uute liikmete vastuvõtt. 1 uus liige juurde tulnud.

6.
Üldkoosolek toimub 15. mai 2011 kell 10.00. Kutse läheb välja hiljemalt 2. mail. Teade läheb listi
laiali.
Päevakord on valmis. Nele Nõu tuleb rääkima, Kivi 1 mänguväljak, KÜSK, juhatuse valimine,
raamatupidamine.
Muud teemad:
ETV „Mina elan siin“ saade, mille meeskond soovib Harku valla tegemisi kajastada. Katrin Romanenkov veab
projekti. Ühe teemana võiks kajastada Muraste külapäeva, nii ettevalmistust kui ka üritust ennast.
Muraste telekajastused üles laadida Muraste kodulehele. Hüljes, Muraste ohtlik teelõik.
Kodulehel peavad olema sponsorid toodud – KÜSK, EAS. Samuti KÜSK-i projekt ja lause „Projekti toetab
KÜSK“.

