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Iru küla ja Iru Ämma Klubi


IRU KÜLA EESTSEISUSE JA MITTETULUNDUSÜHINGU IRU ÄMMA KLUBI ÜHISKOOSOLEKU PROTOKOLL  NR.080305 - 1
Jazz House, Viimsi vald, Pärnamäe tee 4

05. märts 2008 nr.1 



Algus kell 19.00, lõpp kell 20.30 





Juhatas:
Arno Kannike;
Protokollis:
Triin Krünberg;
Võtsid osa:
Art Kuum, Toomas Udu, Jaan Mark, Aivar Mõttus, Mati Pärnamägi, Margus Kuusk;
Puudus:
Ljudmilla Kaska.



PÄEVAKORD:

	Iru Ämma Klubi 28.02.08.a. toimunud koosoleku protokolli tutvustamine ja info vallaametnikega kohtumistest – Arno Kannike;
	Iru Ämma Klubi juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine;
	MTÜ Iru Ämma Klubi 2008.a Tegevuskava koostamise ettepanekute arutelu

Kohapeal tõstetavad küsimused.

Iru Ämma Klubi 28.02.08.a. toimunud koosoleku protokolli tutvustamine.

Arno Kannike tutvustas kõigile eelmise koosoleku protokolli, mille sisuga kõik koosolekul osalejad tutvusid ja seejärel heaks kiitsid.

Iru Ämma Klubi MTÜ juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine.

KUULATI ÄRA: kooslekul osalejate ettepanekud.

Ühiselt tehti ettepanek valida Toomas Udu MTÜ „Iru Ämma Klubi“ esimeheks ja Mati Pärnamägi aseesimeheks.

HÄÄLETATI: 

	Poolt – kõik koosolekul osalejad olid poolt

Vastu –  ei olnud 
Erapooletuid –  ei olnud

OTSUSTATI:

Kinnitada Toomas Udu MTÜ „Iru Ämma Klubi” juhatuse esimeheks ja Mati Pärnamägi aseesimeheks.

MTÜ Iru Ämma Klubi 2008.a Tegevuskava koostamise ettepanekute arutelu ning kohapeal tõstetavad küsimused.

KUULATI ÄRA:

Toomas Udu esitas ettepaneku eramajade ühiskanaliseerimise küsimuse tõstatamisest ja lahendamisest koos vastavatest fondidest raha taotlemisega.

	OTSUSTATI:
Toomas Udu vormistab pöördumise Jõelähtme Vallavalitsuse poole vastava ettepanekuga 2 nädala jooksul.
	
	Art Kuum tegi ettepanekud lülitada Tegevuskavasse alljärgnevad klubi eesmärkidest lähtuvad tegevusvaldkonnad:
	

	külaplatsi korrastamine, eeskätt laste mänguplatsi tasandamine, osaline kõva kattega katmine ja tarastamine; 

nõuetekohase kattega tenniseväljaku väljaehitamine.

OTSUSTATI:
Külaplatsi korrastamise ettepanekute esitamise vallale ja sellealaste kõigi ettevõtmiste koordineerimise eest vastutab Art Kuum.

Kohapeal tõstetatud küsimused.
Vastavalt kohtumistele vallaametnikega ja tulenevalt Iru küla esmavajadustest tegi Arno Kannike ettepanekud alljärgnevate küsimuste aruteluks:

	Iru külaga külgneva Vana Narva maantee külapoolses ääres paigaldatakse  keskmise, e. tööstusrõhuga gaasitrassi. Vaja oleks taotleda külaelanike tarbeks sellest väljavõte tegemiseks ja redutseerimisjaama paigaldamiseks;


OTSUSTATI:
Küsimusega tegeleb ja asja uurib Toomas Udu.

	jäätmekäitluse lähiaja- ja -tuleviku lahenduse küsimus. Esmane variant oleks välja ehitada ringliiklus ja kõva alusega konteinerite paigaldamiskoht Ämma teest paremal asuvale riigimaa krundile. Teise variandina, samuti ringliikluse võimalusega kõva kattega ala Külaplatsi Ämma teepoolses servas. ;


OTSUSTATI:
Küsimusega tegeleb Aivar Mõttus. Info selle asukoha eelistusest teatab vallaametnikule Liis Truubonile Arno Kannike ning pärast selle koosleku väljavõtte saamisejärgselt teeb L.Truubon ametliku pöördumise EV Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateenistusele. 

	Iru rahva pääs Pirita jõe äärde ja jõega seonduvate aktiivsete vaba aja veetmise küsimuste lahendamine. Selles osas oli Arno Kannike ettevalmistanud ja  märkinud küla selle osa põhiplaanidel nn kergteed, mis tuleks rajada ja katta kõva kattega, et külarahvas saaks vabalt jalutada, liikuda lapsevankritega või sõita jalgrattaga otse jõe äärede ning seal ka piki jõekallast liikuda kuni külarahvale ammusest ajast tuttava ujumiskohani. Mõttevahetuse käigus arutati ka võimalikust kerget tüüpi paadisillakese rajamisest sõudepaatide, parvede jms randumiseks ning hoidmiseks;


OTSUSTATI:
Küsimusega tegeleb küla Eestseisuse liige Ljudmilla Kaska.

	küla tänavalgustuse seisukorra „pildistamine” ja ettekande koostamine Jõelähtme Vallavalitsusele;


OTSUSTATI:
Algmaterjalid ettekande  esitamiseks Jõelähtme Vallavalitsusele koostab Mati Pärnamägi.

	küla teede ja tänavate seisukorra „pildistamine” ja ettekande koostamine Jõelähtme Vallavalitsusele;


OTSUSTATI:
Kogu küla teede korrasoleku ülevaatuse teostavad Mati Pärnamägi ja Margus Kuusk ning koostavad koondmaterjallid, mille alusel esitartakse ettekanne Jõelähtme Vallavalitsusele.

4.6. Arutati liiklusmärkide olemasolu küsimust, selgus, et külal on liiklusskeem, mille Mati Pärnamägi lubas esitada järgmisel kooslekul läbivaatamiseks ning siis otsustatakse, mida on vaja ette võtta.
	
	OTSUSTATI:
	Mati Pärnamägi esitab liiklusskeemi järgmisel koosolekul.

4.7.Arutelu käigus tõstetati küsimus Ämma tee ja Külaplatsiga külgneva riigimaa munitsipali-seerimiseks.

	OTSUSTATI:
	Küsimuse lahendamise võimaluste väljaselgitamine panna Jaan Mark’ile.

4.8. Lahendamist vajavad küsimused, mis puudutavad bussipeatuseid (ootepaviljone) ja nendele juurdepääsu.

	OTSUSTATI:
Panna selle küsimuse lahendamise koordineerimine Ljudmilla Kaskale, kes vastavalt tema poolt asutamiskooslekul antud informatsioonile sellega juba tegeleb.






Arno Kannike
Koosoleku juhataja




Triin Krünberg
Protokollija


