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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 6. augustil 2014. a  (kl 18.30-20.20)
 


Juhatas:
Marju Tulva
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
Anti Aaremaa, Katre Kuusik, Katrin Krause, Martina Mamontov

Puudusid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Evelin Tiirik, Elari Udam, Kari Maripuu,  Tarmo Ola 


Päevakord:

Uute liikmete vastuvõtmine
Avaldused külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud kaks külaelanikku. 
Otsustati võtta vastu külaseltsi liikmeks Ahto Tamme (Lumelille tee) ja Tõnis Elling (Meretähe t). Andrus korraldab tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise.

Kogukonnateenused Muraste koolis
Arutleti sügisel käivituvate huvitegevustega  seonduvat (sport, tants jne). Palgalise ametikoha temaatika on veel lahtine, selgus puudub  ning edasisi tegevusi on raske planeerida. Samuti ei ole hetkeseisuga  meil veel ka projektipõhise tegevuse toetamise komisjoni haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni protokolli, millega peaks olema fikseeritud ettepanekud ja seisukohad rahastamise kohta.  
Otsustati teha vallavalitsusele päring Muraste kogukonnakeskuse tegevuste rahastamise kohta (Katrin).

Suvised sündmused
Marju andis ülevaate toimunud ja saabuvatest sündmustest. Tulekul on Vanamõisa suvelõpupidu (23. augustil), kus traditsiooniliselt toimub ka Külade tänav, millest plaanime sel aastal osa võtta.  30. augustil toimub Paemehe kombineeritud võistlus koos muinastulede öö tähistamisega. Ettevalmistused käivad, kokkulepped Mölkky turniiri ja  trepijooksu ettevalmistamiseks on olemas; samuti on tulemas saunabuss. Olemas on ka uhke lõkkematerjal.  Problemaatiline on osalemine – tegevustele kaasaaitamine ning sündmuste ettevalmistamine on valdavalt Aule ja Marju õlul.

Informatsioon
Täna esitasime vallale uuesti (lisaks maikuus esitatule) ettepanekud Harku valla arengukava täiendamiseks (lisatud protokollile). 
	Aule on alates 4. augustist Nelja Valla Kogu juhatuse esimees. 
18. augustil kell 14 on Muraste kooli pidulik avamine. Meilt oodatakse kahte ca 3 min etteastest: tervitussõnavõttu ja loomingulist esinemist.


Andrus Saliste
juhatuse esimees 


Lisa 
Ettepanekud Harku valla arengukava täiendamiseks 
Esitame Muraste küla elanike ning Harku vallavolikogu ja komisjonide liikmetena Harku vallavolikogu menetluses oleva Harku valla arengukava muutmise eelnõu kohta Muraste küla arengukavast  tulenevad  ettepanekud (lisa 1) ning mõned tähelepanekud-küsimused (lisa 2) arengukava kohta. Lisad on läbi arutatud allakirjutanute ning Muraste külaseltsi juhatuse poolt.

Lugupidamisega, 

Katrin Krause
Harku vallavolikogu liige
Martina Mamontov
Harku vallavolikogu liige
Val Rajasaar
Harku vallavolikogu liige
Aule Kikas
Harku vallavolikogu liige
Hardi Volmer
Harku vallavolikogu liige
Evelin Tiirik
Harku vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni liige
Hannes Reinola
Harku vallavolikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoli liige
Juta Kase
		Harku vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni liige




Lisa 1
Muraste kandi poolt tehtud ettepanekud (mai 2014)  ja nendega arvestamine Harku valla arengukava tegevuskavas. Kollasega on markeeritud  lähiaastate prioriteetsemad tegevused. 

Ettepanek
Kajastamine arengukavas / tegevuskavas
HARIDUS, KULTUUR, SPORT


Muraste külakeskuse rajamine 2014-2015
2015-2016
Ok
	Kinnistu Muraste Tervisekeskus (Muraste Paeplats) arendamine (Muraste vabaõhukeskuse rajamine, küla vabaõhuürituste platsi väljaarendamine)

2015-2018
Ok
	Noorteväljaku rajamine Muraste kooli juurde

2015-2017
Protsess on juba käivitunud; 2015 pn kavas alustada rahastuse leidmisega ja taotluste kirjutamisega fondidesse ja taodelda vallalt kaasinantseeringut, palun parandada aastaarvud. 
* Leader  rahastus
	Parkhaljasala rajamine Kolmiku 42 (sotsiaalmaa)

2015-2017
* koostöös kogukonnaga lahendatav tegevus, vajalik valla osalus
	Multifunktsionaalse vabaaja väljaku rajamine Tüve 32 (sotsiaalmaa)

2016-2018
* koostöös kogukonnaga lahendatav tegevus, vajalik valla osalus (sh korrashoid)
	Multifunktsionaalse vaba aja veetmise väljaku rajamine suvilate piirkonda

2015-2017
Täpsustdada vajadus komisjonides.
	Jalgpalliväljaku rajamine Murastesse

2015-2017
*Väljak rajatakse kooli juurde
	Piirkonna turismiobjektide haldamine ja arendamine (vaateplatvorm, kosk, matkarajad jne)

2014-pidev
* koostöös kogukonnaga lahendatav tegevus, vajalik valla osalus
HOOLIVUS JA TURVALISUS


Naabrivalve käivitamise toetamine ja turvakaamerate paigaldamine
2015-2018
 Jah (laias plaanis)/- turvakaamerat osas palun täpsustust, kuhu Muratses on plaanis need paigaldada. Koostöös kogukonnaga kaardistada  turvakaamerate vajadused
	Külasisestel teedel künniste paigaldamine, liikluskorralduse parendamine vastavalt esitatud ettepanekutele, 

2015-2018
Ok
Vaja oleks täpsustada tegevuskava (Külaselts on esitanud  juba varasemalt detailsed ettepanekud)
	Kolmiku tee kergliiklustee väljaehitamine (liikluse probleemne olukord vastavalt Külasesltsi poolt esitatud taotlusele)

2015-2017
Hädavajalik.
Pankranniku piirkonna planeeringujärgne tegevus, koostöös külaseltsiga võimalik leida lahendus analoogselt Pangapealse teedega. 
	Bussiootepaviljonide ehitus (paekivi kasutus, küla visuaalse ruumi kujundus)

2015
Kogukonna algatus, vajalik valla osalus
	Lemmikloomade tegelusala rajamine (aiaga piiratud muruväljak koos agility atraktsioonidega, võimaluse loomine koerte koolituse korraldamiseks)

2015
Kogukonna algatus
	Jäätmekäitlusala rajamine Muraste kaupluse vahetusse lähedusse (paber, pakendid, ohtlikud jäätmed)

2015
Koostöö Muraste kauplusega
PLANEERIMINE JA MAAKASUTUS


Vana-Muraste, Palkoja ja Eeriku teede tänavavalgustuse ning kõvakatte paigaldamine
2016-2017
Kaare tee pindamine – 2015 - ok Vajadus osaliselt ka Palkoja ja Eeriku tee ning Tulika ja Raba tee pindamiseks (arutada keskkonnakomisjonis) *Kriteeriumid: kõvakatte paigaldus teostada samaaegselt  ÜVK teostamist; säilitada miljööväärtuslk elukeskkond. *Hiljemalt 2017

	Muraste küla põhjaosa ning Kaare ja Eeriku tee ÜVK trasside ehitus

2015
OK, 2015-2018
	Kergliiklusteede rajamine ( Nõlvaku tänav, Kivi tänav, Muraste tee) 

2015-2017
Projektis: 2019-2037
Ettepanekud on esitatud Muraste liikluskorralduskavas
INFRASTRUKTUUR JA KESKKONNAKAITSE


	Muraste küla aianduspiirkonna teede ettevalmistamine üleandmiseks vallale

2015-2016
Koostöö suvilapiirkondadega
	Teede korrashoid (sh tänavate puhastamine kevadeti) ja valgusreostuse vähendamine


Koostöö maa- ja keskkonnakomsjoniga
	Avaliku kasutusega objektide hooldus (vaateplatvorm, mänguväljakud, bussipeatused, Paeplats)

2015-pidev
	

(tavapärane tegevus)
	Ajalooliselt väljakujunenud juurdepääsude säilitamine metsa ja mere äärde

2015-pidev
-

	Heakorratööde ja talgute korraldamine, teeäärte korrastamine, mälestusmärkide ja loodusobjektide korrastamine ja märgistamine

2015-pidev
-
	Reformimata riigimaa ja vallale kuuluvate maaüksuste korrashoiu tagamine (niitmine, prügikoristus jne)

2015-pidev
-
ETTEVÕTLUS JA KOOSTÖÖ
2015-pidev
-
	Loodusturismiteenuste ja turismipakettide väljatöötamine, piirkonna pidev turismialane reklaamimine, infovoldikute koostamine



	Muraste külakujundus (haljastus, lilled jne) koostöös kohalike elanike ja ettevõtjatega

2015-pidev
-


Lisa 2

Tähelepanek: 1
Arengukavas: Tegus rahvas.  Harku vallas elavad aktiivsed ja ettevõtlikud inimesed, kes tegutsevad mitmetes seltsides ning kodanikuühendustes. Oma ideede ja ettevõtmistega panustavad nad valla arengusse ning osalevad ka avalike teenuste pakkumisel.
Muraste  külaseltsi esindajad, osaledes nt projektipõhise hindamiskomisjoni aruteludes ning Harku valla vabaühenduste ümarlaual ja ka haridus- kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni kohtumisel Saue vallaga Vanamõisas, esitas vallavalitsus korduva signaali ja seisukoha, et vallavalitsus ei oota kodanikelt mitte mingisugust teenuse pakkumist.
Leiame, et arengukava alguses väljatoodud tähelepanek rõhutab seisukohta ning mõtteviisi küsime, millised on edasised sammud mõtteviisi ühtlustamiseks arengukavas toodud eesmärgiga?

Tähelepanek: 2  
Arengukavas: Visiooni aitavad saavutada:
 /.../  Kandipõhine ja keskkonda säästev planeerimine 
Leiame, et keskkonda ja loodust säästva planeerimise aluseks ei pea olema partnerettevõtte nägemus nt suurte puude langetamiseks ja seeläbi lihtsama lahenduse saavutamiseks teeehituses, mille tulemuseks näotu ja ilmetu elukeskkond. 
/.../ Kooli ja lasteaiakohtade vastavusse viimine valla vajadustega  
Käesolev koolikohtade planeerimine kajastab tõsist lastearvukuse vähenemist alates 7 klassist ja drastilist vähenemist alates gümnaasiumiastmest. Kuidas plaanitakse tagada koolikohad kõigile vallas elavatele lastele?
/.../ Harku valla avamine merele 
Milline on selle visiooni elluviimiseks ette nähtud arengu- ja tegevuskava?	
/.../ Kultuuriküla rajamine Harku valda 
Kultuuriküla rajamine on hea mõte, kuid meie teada puudub vastava valdkonna arengukava ja visioon kultuuritegevuse arendamiseks vallas tervikuna, seega kultuuriküla rajamine aastaks 2020 on ressursside suunamine ilma reaalsete plaanideta?

Tähelepanek: 3
Arengukavas:  Soositakse eraalgatuslikku haridusteenuste pakkumist

Soovime selgitust, milles avaldub soosimine? Olime tunnistajaks haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjonis toimunud arutelule, kui ärrituti tõsiselt Muraste külaseltsi  avalduse peale, millega väljendati soovi ja motivatsiooni asuda pakkuma huvitegevust- ja haridust.

Tähelepanek: 4
Arengukavas:  Strateegiline eesmärk: /.../ Iga 3 – 7 aastane laps saab soovi korral koha lasteaias. Lasteaias läbiviidav õppe- ja kasvatustöö tagab lapse koolivalmiduse. 
Seadus kohustab tagama lastaia koha alates vanusest 1,5 aastat;  strateegia saab olla seadusega kooskõlas; erivajadustest lähtuv  otsus peab olem tuginev aktuaalsetele uuringutele. 

Tähelepanek: 5
Arengukavas: Tabasalu Ühisgümnaasiumi III kooliaste (7. - 9. klass) komplekteeritakse lisaks oma kooli õpilastele valla koolide teise kooliastme lõpetajatest. TÜG-is komplekteeritakse neli paralleelklassi, sealhulgas konkursi korras reaalsuunaga süvaõppeklass.
Soovime selgitust: kui 1-6 klassiastmes on juba õppimas ja lähiaastatel lisa tulemas – lausa kohati 9 paralleeli, siis kas täna planeerime nii, et 4-5 paralleeli suuname vallast välja õppima?

Tähelepanek: 6
Arengukavas:  Gümnaasiumiklassid tegutsevad Tabasalu Ühisgümnaasiumi juures. 
Gümnaasiumiklassides õpib kokku 75 last. Kool otsib pidevalt uusi ideid ja väljundeid 
(koostöö kolledžiga), on ümberkorraldanud juhtimise (õppetoolid) ja tegeleb 
õppesuundade arendamisega, et järgnevatel aastatel tuua gümnaasiumi osasse uusi 
õpilasi.
Käesolev hariduspoliitika soosib koduvallas õppivate lastearvu vähendamist, millised on edasised sammud selleks, et oleks tagatud iga lapse võimalus omandada kooliharidus 1-12 klassini koduvallas. 

Tähelepanek: 7 
Arengukavas:  Aktiivset koostööd tehakse kõigi huvitegevust pakkuvate asutuste ja ühingutega (üldharidusasutused; huvikoolid; noortekeskused; haridus-, kultuuri- ja külaseltsid). Huvihariduslike tegevuste läbiviimiseks kasutatakse muuhulgas valla haridusasutuste ruume õppetöövälisel ajal. Strateegiline eesmärk: Harku valla erinevates piirkondades pakutakse mitmekülgset huvi- ja vabaharidust koostöös munitsipaalasutuste ja kodanikeühendustega. Toetatakse noorte spordi- ja huvitegevust vallas ja väljaspool valda.
Siinkohal rõhutatud küsimus vallavalitsusele: soovime selgitust,  kuidas strateegiat ellu viiakse ning millised on kavandatavad tegevused koostöö korraldamisest kodanikeühendustega (vajaduste väljaselgitamine, teenused, koostöövalmidus jne).

Tähelepanek: 8.
Arengukavas: Noorsootöö – külaseltsid. Noortega tegeletakse 6 külaseltsis. Investeeringutest huvihariduse ja noorsootöö valdkonnas on olulisim rajatav  Rannamõisa noortekeskus.
Olemas on noored, vajadus tegeleda, tuvastatud tegelemine... Küsimus: kuidas on Harku valla Noorsootöökeskuse arengukava ( mis on üheks osaks Harku valla arengukavale vastavas valdkonnas), seni ellu viidud seni ja plaanis ellu viia lähiaastatel just seda teenust vajavates külades nagu Muraste, Suurupi, Alasniidu, Vääna-Jõesuu?
Tähelepanek: 9 
Arengukavas: Luuakse kohaliku kultuuri arendamise koostöövõrgustik, millesse on kaasatud valla kultuuriseltsid, -ühingud ja –asutused, sh noortekeskused. 
Soovime täpsustada, milliseid samme on astutud täna koostöövõrgustiku loomiseks ja millised on võrgustiku eesmärgid?

Tähelepanek: 10
Arengukavas: Alustatakse läbirääkimisi Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga Tabasallu kiirabi tugipunkti loomiseks.
Millises faasis on läbirääkimised, milline on tulem?

Tähelepanek: 11
Arengukavas: -  Elanike tervisekaitse korraldamine ja tervist edendavate ürituste ning projektide läbiviimine. (01.01.2012):  Alkoholi-, uimasti- ja AIDSi ennetusprojektide läbiviimine (01.01.2012)
Millised on olnud ennetusprojektid ning kuidas on kavandatud üleriiklike sündmuste ja projektide informatsiooniedastus valla elanikele, ühendustele? Näide: Südamepäeva korraldamise info tuli  Harku valla seltsidele Kiili vallast, MTÜ Kiili kandi keskuse kaudu. 

Tähelepanek: 12
Vallas on moodustatud kriisikomisjon (Vallavalitsuse 16.11.2010 korraldus nr 1485) ja kinnitatud kriisikomisjoni põhimäärus (16.11.2010 nr 44). Kriisikomisjon on teinud algust hädaolukorra lahendamise plaani koostamisega. 1.01.2012 seisuga on Harku vallas 21 Naabrivalve sektorit, mille valvata on kokku 383  kodu. Tegutseb Harku valla Naabrivalve ümarlaud. Sektoritest annab ülevaate Naabrivalve kaart:(01.01.2013)Olulisemad tegevused:  Töötatakse välja hädaolukordades tegutsemise kava kaasates selleks valla kodanikeühendusi, spetsialiste ja aktiivseid inimesi; Aidatakse organiseerida naabrivalvepiirkondi ning nõustatakse kodanikualgatuslikke turvaalaseid tegevusi. Kõrgendatud tähelepanu vajavad piirkonnad varustatakse valgustuse ja turvakaameratega.
Tõdeme, et sellest külaseltsid ei ole kuulnud ja  antud tegevussuundi ei ole tutvustatud ka vabaühenduste ümarlaual; küsime, kuidas saame tagada toimivuse nii, et ka külad ja kandid oleks sellesse kaasatud
Tähelepanek: 13
Arengkavas:  Rajatakse juurde lautrikohti. 
Kas on jutuks olnud ka ajaloolise Katariina kai taastamine  Murastes? Näeks võimalusena ka Murastes kui Harku valla suurimas külas taastada ja/või luua lautrikoha(d).

Tähelepanek: 14
Arengukavas: Avaliku juurdepääsu planeerimine veekogude kallasradadele.
Kuidas Muraste küla osas see on läbi mõeldud ja antud vastuses ootame selgitust ka klindi serva läbipääsude osas. 

Tähelepanek: 15
Arengukavas: Tehakse tööd interneti ühenduskiiruste suurendamiseks elamupiirkondades.
Palume selgitust, mida on vallavalitsus teinud erinevates külades interneti ühenduskiiruste suurendamiseks (peale selle, et maantee serva on sidevõrgud rajanud võimsa valguskaablivõrgustiku, mille kasutus on suht tagasihoidlik)

Tähelepanek: 16
Arengukavas: Kavandatavad kergliiklusteed.
Juhime tähelepanu, et Muraste külaselts on esitanud korduvalt ettepanekuid liikluskorralduse parendamiseks ja kergliiklusteede rajamiseks Murastesse. Leiame, et on Kolmiku tee kergliiklustee puudumine on kõrge riskitasemega valik.

Tähelepanek: 17 
Arengukavas: Olulised tegevused teeehituses: Ehitatakse välja külateed. 
Juhime tähelepanu, et meie külast on puudu Kaare ja Eriku tee, Palkoja tee jne, teede ehituse prioriteedid välja toodud Muraste küla arengukavas. Oluline on ka ka Kivi tn ja Nõlvaku tn parendamine, mis tagaks truvalisema liikluse Pangapealse lasteaiani ning laste liikumise valmivasse Muraste kooli.

Tähelepanek: 18
Arengukavas: Harku vallale kuuluvate haljasalade hooldust teostatakse Tabasalus, Harkus, Harkujärvel, Kumnas ja Väänas. Samuti hooldatakse Türisalu panka ja Muraste vaateplatvormi ning suveperioodil Vääna-Jõesuu, Suurupi, Tilgu ja Tabasalu randa. 
Muraste vaateplatvormil on mitu funktsiooni ja täna on see seaduslikult hoopis side ja ÜVK taristu kandekonstruktsioon . Vaja muuta vaateplatvormi sihtotstarve, et saaks ühendada Tilgu tee ehk all-Muraste ühendamine ülemise ehk Pangapealse Murastega.
Seeläbi saab tagatud ligipääs lähemal asuva bussipeatuseni, ligipääs kooli ja huviharidusele, ligipääs poodi, säästlikum külasisene liiklus. Lisaks on vaja tagada ohutus ja luua kasutuskord ning vaateplatvormi hoolduskava!  NB! siinkohal tuleb kriitiliselt läbi vaadata ka teised ligipääsud, sh aiandusühistute kaudu liikumise võimalus külasiseselt.
Tähelepanek: 19
Arengukavas: Korraldatakse jäätmekäitluseeskirja täitmise kontroll koostöös
Kodanikeühendustega 
Mis viisil on kontrollimine koostöös kodanikeühendustega korraldatud?

Tähelepanek: 20
Arengukavas: Nõutakse maaomanikelt neile kuuluvate alade korrastamist ning töötatakse välja süsteem kogukondade informeerimiseks heakorra seire tulemustest. 
Kuidas on vald korraldanud oma maade korrashoiu Muraste külas?

Tähelepanek: 21
Arengukavas: Mittetulundusühingu eestvedamisel korrastatakse ning taastatakse Muraste mõisa park erinevate investeeringu-projektide kaudu. (01.01.2013)
Soovime täpsustada, kes on vallale koostööpartneriks ning millises mahus nähakse võimalust pargi taastamise ja korrastamise toetamiseks?

Tähelepanek: 22
Arengukavas:  Korraldatakse kandikeskuste haljastuse pidev hooldus; Viiakse ellu keskkonnahoiualane õppeprogramm valla haridusasutustes; Teavitatakse valla elanikke keskkonnahoiu projektidest ja –võimalustest; Tehakse teavitustööd loodussõbralikkusest ja säästvatest eluviisidest; Osaletakse keskkonnakaitse alastes projektides; Koostöös kodanikeühendustega korrastatakse valla avalikud ujumiskohad ning  miljööväärtuslikud avalikud rannaalad. (01.01.2012) 
Soovime ülevaadet antud tegevuste toimumisest. 

Tähelepanek: 23
Arengukavas: Vallale luuakse omanäoline imago, mis paelub turiste nii Eesti teistest piirkondadest kui ka välisriikidest. (01.01.2012) 
Juhime tähelepanu, et imago ilma sisuta ei tööta, imago ei ole vaid märk, vaid sümbol, mis toob esile sisu, sisu ongi imago! Sisu tehakse küik koos ühe koduvalla nimel, koos tahtes ja tehes rõõmuga. 
Tähelepanek: 24. 
Arengukavas:  Vald toetab uuenduslikke algatusi keskkonnasõbraliku loodus- ja kultuuriturismi  väljaarendamisel. 
Juhime tähelepanu, et Muraste küla viljeleb mõtteviisi „Muraste - loodus kodus“, väärtustades seeläbi looduskaunist elukeskkonda ja turismi. Muraste külaselts soovib olla vallale partneriks meie elukeskkonna kujundamisel.

Tähelepanek: 25
Kooliõpilastele ja töötutele korraldatakse koostöös kohalike ettevõtjatega valla 
ettevõtlust tutvustavaid tegevusi (nt: töövarjupäev, õpilasmalev, vabad töökohad 
suvevaheajal). 
Meie andmetel ei ole üleskutseid, koostööd ettevõtete vahel,  ümarlaua vms tegevuse vormis täheldatud. 

Tähelepanek: 26
Arengukavas: Kodanikeühendused on aktiivselt kaasatud valla arendustegevusse. Kodanikualgatus on  tunnustatud tegevus. Strateegilise eesmärgi saavutamiseks informeeritakse ja koolitatakse regulaarselt kodanikeühendusi ja ühistuid aktuaalsetel teemadel. Kodanikeühendused ja ühistud kaasatakse otsustusprotsessi. Toetatakse ja tunnustatakse kodanikualgatust ja kodanikuühendusi. Toetatakse kandikeskuste tööd avalike teenuste osutamisel. Kodanikeühenduste toetamise eesmärk on avaliku sektori ja kodanikuühenduste partnerlus saavutamaks kohaliku omavalitsuse strateegilisi eesmärke noorsootöö,kultuuri ja huvitegevuse korraldamisel. (01.01.2013)   	Palume selle peatüki kohta tegevuskava.

Tähelepanek: 27
Arengukavas: Harku valla strateegiline arendamine toimub tasakaalustatult, koostöös  kodanikeühenduste ja ettevõtjatega.
Millest lähtuvalt toimub turismi ja kultuurialase tegevuse arendamine?

Tähelepanek: 28
Harku vallavalitsuse töö tõhustamiseks alustati 2011. aasta sügisel Euroopa 
Sotsiaalfondist rahastatavat projekti “Harku Vallavalitsuse kvaliteedijuhtimissüsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine”, mille eesmärgiks on töö- ja juhtimiskorraldus 
vastavusse viimine standardi ISO 9001:2008 nõuetega. 
(01.01.2013) –
Millises staadiumis on antud tegevus ja millal võime saada uhkusega ütelda, et Harku vallavalitsusel on ISO 9001:2008?. Sooviks ka, et antud juhendid saavad avalikuks igale vallakodanikule, et oleks üheselt mõistetav nii töökorraldus kui ka struktuur. 

Tähelepanek: 29
Teede korrashoiuks eraldatud vahendeid on võimalik suuremas summas taotleda, kui muuta näiteks Muraste ja Vääna-Jõesuu külad alevikeks või aleviteks.
Soovime selgitust, kui antud küsimus tõstatub päevakorras ning tuleb arutlusele piirkondade alevikeks muutmine, kas oodatav teehooldusraha kasutatakse vaid selle piirkonna tarvis või suunatakse nt teise kandikeskusesse või naaberkülla?














