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MTÜ MURASTE KÜLASELTS
 JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL   


Murastes, 29.10. 2014. a (kell 18.30- 20.50)
 


Juhatas:
Andrus Saliste
Protokollis:
Aule Kikas
Osalesid:
juhatuse liikmed Andrus Saliste, Aule Kikas, Katre Kuusik,  Martina Mamontov, Anti Aaremaa, Katrin Krause  Marju Tulva, Elari Udam,
Puudusid:
juhatuse liikmed Evelin Tiirik, Kari Maripuu, Tarmo Ola, 
Külalisena osales koosolekul külaseltsi liige Kristjan Aiaste. 

Päevakord:

1. Kogukonnateenuse pakkumine ning töötaja otsing.
2. Märkame tublisid!
3. Informatsioon 
3.1. HEAKi projekt ehk Muraste film;
3.2. Lairibafoorum ja meie võimalused;
3.3. Külaskäigist Viimsi valda;
3.4. Eesti Posti (Omniva) pakkumisest;
3.5. Päästeameti projektikonkurss;
3.6. Kaasamine.
 

Kogukonnateenuste pakkumine ning töötaja otsing.
Katrin tutvustas ettevalmistatud töökuulutust külakeskuse töötaja leidmiseks. 
Otsustati kuulutada välja konkurss külakeskuse töötaja leidmiseks. Konkursi tähtaeg on 1.detsember 2014  

Märkame tublisid!
Andrus tutvustas Harjumaa Kultuuripärli konkursi tingimusi. Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.
Otsustati esitada konkursile Valdo Rüütelmaa

Informatsioon.
HEAKi projekt ehk Muraste film.
Aule tutvustas lühifilmi kontseptsiooni. Vaja on abikäsi ja häid ideid.  Filmikoolitusel osalevad juhatusest Andrus, Marju ja Aule. 
  Lairibafoorum ja meie võimalused.
Külalisena koosolekul osalenud Kristjan Aiaste andis ülevaate Lairibafoorumil räägitust. Ta rõhutas, et taristute arenduste juures oleks mõistlik tuua fookusesse komplektne lahendus - kui juba kaevatakse VK trasse, siis paigaldada ka sidetoru; kui uuendatakse el.jaotusvõrku, kasutada optika kiuga el. kaablit; kui ehitatakse teid või uuendatakse tänavavalgustust, siis sinna ette näha ka sidetaristuks vajalik sidekanalisatsioonitoru ja anda operatiivselt seda infot ka operaatori(te)le (pigem valikus ikkagi täna vaid Elion, suurima investeerimisvõimekusega), kes saab vajadusel selle kulu ise katta, kui näiteks konkreetse projekti rahastusmudel ei võimalda sidetaristut luua.  Seda peaks jõuliselt Harku vallale edasi andma, sest sidekanalisatsiooni lisamine projekteerimise faasis on vaid väikene lisakulu ning kui juba „maa lahti kaevatud“, siis ühe lisatoru paigaldus on väga odav. Hea näide käis eile läbi ka Kiili vallast, kus elektriühenduse parendamise käigus kaugloetavad arvestid planeeriti ning siis lisati kohe ka kõikidele kinnistutele sidelahendus.

Külaskäigust Viimsi valda.
Andrus andis ülevaate Viimsi külade ümarlaua kokkusaamiselt (22.okt), kus ta osales küll Kodukant Harjumaa esindajana, kuid sai palju rääkida ka meie külaseltsi ning Harku valla külade ümarlaua tegemistest. 

Eesti Posti (Omniva) pakkumisest.
Andrus tutvustas Omniva pakkumist. Omniva on aktiivselt tegemas selgitustööd selleks, et anda maapiirkondade postiteenus tasu eest omavalitsuste /külaseltside hallata. Andrus läheb Omniva esindajaga kohtuma, et  saada ülevaade tingimustest (lahtiolek, tasustamine, teenus jne).

Päästeameti projektikonkurss.
Päästeamet on kuulutanud välja konkursi mittetulundusühingutele, et uute ideede ja tegevuste leidmise kaudu vähendada õnnetusi. Projektikonkursi kaudu soovitakse koos  kodanikeühendustega tõsta elanikkonna ohuteadlikkust; kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid; kujundada inimestes õnnetusi ennetavat käitumist. Kes oleks juhatusest teemat vedama?

Kaasamine. 
Andrus innustas kaasama meie tegevustesse vastavalt võimalusele ja võimekusele Vääna-Viti Kodu (SA Hoolekandeteenused) elanikke (käsitöö, talgud jne).   


  Andrus Saliste
  juhatuse esimees
 



