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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 15. oktoober 2014. a (kell 18.30- 21-15)
 


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


Päevakord:

1. Uute liikmete vastuvõtmine ja liikme väljaarvamine. 
2. Jäätmekäitluse korraldamisest.
3. Harjumaa Aasta Tegija 2014 konkursile kandidaatide esitamine.
4. Teadeannete avaldamise kord.
5. Informatsioon.


Uute liikmete vastuvõtmine ja liikme väljaarvamine.
Avaldused külaseltsi liikmeks astumiseks on esitanud kaks  külaelanikku, avalduse külaseltsist lahkumiseks on esitanud üks senine külaseltsi liige. Peale tänast muudatust on külaseltsis 161 liiget.
Otsustati 1) võtta vastu külaseltsi liikmeks Kaire Valgeväli (Ranna-Jüri tee) ja Kristjan Aiaste (Võra tn). Andrus korraldab tervituskirja ja liikmemaksuinfo saatmise; 2) arvata külaseltsi liikmete hulgast väja Hedi Reinvald.	
Jäätkmekäitluse korraldamisest
Eelmisel koosolekul alustatud teema jätkuna valmistas Elari ette kirja vallavalitsusele, leidmaks optimaalsed lahendid jäätmekonteinetite paigadamiseks. Oluline on, et lahendus oleks terviklik:  tähistatud korrektne ala, teavitustahvel, miks nii, mida korjatakse jne  Tänane praktika Kolmiku tänava kogumiskoha juures on toonud selle ohu, et keskkonnateadlikuna tuuakse küll pudelid konteinerisse, kuid tühi kilekott visatakse konteineri kõrvale maha ( juba on seal olnud kotte vedelemas). Võibolla on vana-Muraste ja Hindreku piirkonna üheks alternatiiviks uue alajaama ala?  Oluline on teavitamine ja tegevuse kompleksus. Vald peab korraldama jäätmekäitluse. Reguleerimata on. kus asuvad kogumiskonteinerid ja milline on nende väljanägemine ja sobivus kogukonnale ning kuidas tagada eesmärgipärane toimivus. Lahendust vajavad järgmised küsimused:
	Milline on jäätmete kogumise koha väljanägemine:
	konteinerid (kuju, värv, hulk, suurus jms);

infosüsteem (sildid) (mida kuidas kuhu panna, kui kaugelt seda peaks olema näha); 
piirded/varjestused.
	Millistele nõuetele peab vastama koht: 
	kaugus tarbijatest, klientidest;
juurdepääs (inimestele ja transpordile /suvel ja talvel);
aluspind (suurus, kandevõime, siledus, hooldatavus);
nähtavus (valgustatus);
lisa sisustuselemendid või  kommunikatsioonid (nt. olmeprügi kastike);
ohutus;
millised asukohad kindlasti ei sobi (kas nt sama asukoht olmejäätmetega).
	Kuidas toimub protsess:
	kes rahastab asukoha  väljaehitamise;
kes hooldab ja tagab korrashoiu;
kuidas teavitada kodanikke (millised on kogumise eesmärgid, tulemused ja reeglid);
mis aegadel toimub tühjendamine;
kelle poolt toimub tühjendamine;
kuidas teavitada vedajat;
kuidas toimub korrigeerimistegevus (asukoha muutus, sagedus – kes analüüsib ja otsustab – kui sagedasti analüüs ja aruandlus toimub).  
Otsustati koostöös vallaga leida parimad lahendid jäätkemäitluse korraldamiseks. Elari valmistab ette pöördumise vallale. 

Harjumaa „Aasta tegija 2014“ konkursile kandidaatide esitamine 
Arutati võimalikke kandidaate, keda esitada Harjumaa „Aasta tegija  2014“ konkursile. Üksmeelselt leiti, et toetaja kategooria kandidaadiks on sobiv esitada Tarplani Kaubanduse OÜ, kes on meie ja ka teiste valla organisatsioone korraldamisse panustanud. Küla kategoorias oleks väärt kandidaat Muraste küla, mis viimase 10 aasta jooksul on läbi teinud tohutu arengu: elamuarendused, kool, lasteaed, kauplus, aktiivne kogukond on märgid, mis väärivad esiletõstmist. 
Otsustati esitada Harjumaa Harjumaa „Aasta tegija 2014“ konkursile 1) toetajate kategoorias Tarplani Kaubanduse OÜ ja 2) külade kategoorias Muraste küla. Ettepanekute tegemise korraldab Aule.
Teabe avaldamise kord
Oleme täiendanud sel aastal kahel korral 2012. a vasuvõetud reklaamimüügi korda. Et tarbijal oleks sellest lihtsam aru saada, anname välja tervikteksti, kuhu oleme sisse viinud mõned täpsustused rakendamise lihtsustamiseks, samuti oleme muutnud korra nime.. 
Otsustati  kinnitada „Muraste külaseltsi teabe avaldamise kord“ vastavalt protokolli lisale 1).
 Informatsioon.
Keskkonnaõiguse Keskus on pöördunud meie poole korraldada ühine teabeüritus teemal „Keskkonda puudutavad otsused - kuidas saan osaleda?" ning rääkida sellest, kuidas tehakse keskkonda puudutavaid otsuseid nagu uute elamualade rajamine, tööstusalade planeeringud vmt. Keskkonnaõiguse Keskuse poolt on osalemas juristid Kärt Vaarmari ja Mirjam Reinthal. Otsustati pakkumine vastu võtta ning leida koostöös kooli ja Keskkonnaõiguse Keskusega sobiv aeg teabeürituse korraldamiseks. 
 
	Koostöös Vääna Mõisakooliga on külaseltsi käsitööringil algamas suur käsitööprojekt, et kududa Muraste koolimaja aatriumi treppidele istumisalused. Esimene kokkusaamine on teispäeval, 21. oktoobril algusega kell 18.30, kui toimub suur riide lõikamine ja rulli kerimine. Kõik abikäed on oodatud!
	Aule andis ülevaate 14. - 15. oktoobril toimunud kommunikatsiooni- ja turundusteemalisest koolitusest. Koolitus oli korraldatud HEAKi ja Tartu Ülikooli koostöös.  Andrus tegi ülevaate töögrupide tegevustest, kuhu ta on kaasatud. 28. oktoobril toimub projektipõhiste toetuste avalduste  läbivaatamine vallamajas.
	Külaselsti liige Madis Metsmaaker tõi meile tänukirja söeraja Eesti-Läti maavõistlusel osalenud võistlejatelt. Saime veidike kaasa aidata spordirahva tegemistele, andes võiskonnale tasuta kasutada sõiduauto järelhaagise.

 
Järgmine juhatuse koosolek toimub 5. novembril 2014



Andrus Saliste
juhatuse esimees
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K I N N I T A T U D
Muraste külaseltsi juhatuse 
15. oktoobri 2014. a otsusega



Muraste külaseltsi teabe avaldamise kord

§ 1. Korra eesmärk
Kord määratleb info vahenduseks mõeldud teabekanalid, teabe liigid ja teabe avaldamise protsessid ning toob välja erandid korra rakendamisel.  

§ 2. Pakutavad teabekanalid 
Muraste külaseltsi teabekanalid on külaseltsi e-posti loend, sotsiaalmeedia Facebook Muraste külaseltsi seinaleht  ja muraste.ee veebileht. Teabekanalite vahendusel jõutakse vähemalt 500 Muraste pereni. Koos Facebooki seina ja koduleheküljega levib teave 2000-3000 inimeseni. Külaseltsi teabekanalitega liitujate arv kasvab iga kuuga.
	Tasuta avaldab Muraste külaselts teavet:
	külaseltsi kohta;
	külaseltsi poolt korraldatavate ürituste kohta;
	riigi-, kohaliku omavalitsuse ning muude MTÜ-de poolt tasuta pakutavate teenuste ja kaupade kohta;
	avalikkust puudutava teabe kohta;
	heategevuse kohta (vabatahtlik abi, kinkimine).

	Tasu eest avaldab Muraste külaselts teavet, mis ei liigitu käesoleva paragrahvi lõike 2  punktide 1-5 alla.

§ 3. Tasu määrad
Teabekanalites avaldatav ühekordne teabe avaldamine maksab 10 €. Nimetatud tasu kannab teabe omanik Muraste külaseltsi arvelduskontole EE431010220207318226.
	Ühekodne avaldamine on teate ühekordne edastamine külaselti e-posti aadressaatidele ja kuvamine 30 kalendripäeva jooksul  muraste.ee ja facebook.com/MurasteKylaselts kodulehel.
§ 4. Nõuded teabele
Avaldatav teave peab vastama järgmistele nõuetele:
	kogu teabe tekstiline ja kujunduslik sisu peab olema avaldamiskõlbulik ja lõpuni viimistletud;
	olema kooskõlas reklaamiseaduse ning heade tavadega; 
	teabega fail ei tohiks ületada 1 MB;
	teabega fail peab olema JPEG-formaadis.

	Külaselts ei vastuta avaldatava teabe sisu eest.

§ 5. Teabe avaldamise protsess
Paragrahvi 4 nõuetele vastav teave saadetakse teabe omaniku poolt Muraste külaseltsi e-posti             aadressile kuulutus@muraste.ee.
	Külaselts kooskõlastab vajadusel teabe koos teabe omanikuga.
	Kooskõlastuse saanud teabe avaldamiseks tasub teabe omanik paragrahvis 3 toodud tasu.
	Teave avaldatakse külaseltsi poolt kolme töö päeva jooksul alates tasu laekumisest. Kiireloomulise teabe korral on võimalik protsessi kokkuleppel kiirendada. 
	Teave kuulub avaldamisele ühekordselt paragrahvi 2 lõikes 1 toodud teabekanalites. 
	Soovi korral on võimalik tasu eest osta teabe avaldamist mitu korda.
	Mõjuva kaebuse korral on külaseltsil õigus teave eemaldada teabekanalitest viivitamata.
§ 6. Erandid
Külaseltsi juhatuse otsuse alusel on õigus loobuda paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud tasust ning  avaldada teave tasuta.
	Erisättena on kokkuleppel külaseltsi juhatusega võimalik tasuda teabe avaldamise eest   esemelise või rahalise annetusega Muraste Heateo Fondi. Annetatava toote või teenuse hind ei või olla väiksem, kui käesolevas korras kehtestatud tasu määr.
§ 7. Korra jõustumine
Käesolev kord jõustub selle kinnitamisega Muraste külaseltsi juhatuse poolt.




	 


