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  PÄEVAKORRAPUNKT NR 1

Ülevaade Harku valla Muraste Seltsi tegevusest - külalisesineja 
Andrus Saliste

Andrus  Saliste -  Muraste Külaseltsi juhatuse esimees (http://www.muraste.ee/   ). Mõned teist 
on mulle tuttavad eelmisest aastast, kui sai koos oldud Kallaste talus ja juttu puhutud. Me kõik 
oleme alustanud oma külategemisi külasimmanite ja kultuuriürituste tegemisetega,  ühel hetkel 
jõudnud aga  tõdemuseni, et vaja oleks värskemat hingamist, sest ootused on väga kõrged.
Muraste  külast-  Tallinnast  lääne  poole  Tabasalust  natuke  edasi,  elanike  arvu  järgi  Randvere 
küla  järgi  Eesti  suurimaid  külasid,   tegelike  elanike  arv   on  midagi  muud.  Esmaminimine 
1426.a. tänu mõisale, millel traagilise saatusega, tänaseks lagunev ja põlenud ehitis. Külaselts 
on saamas 6 aastaseks. Juhatus laiapõhjaline (11 inimest ) ja  väsimusilmingud tahaplaanil tänu 
uute liikmete tulekuga igaaastastasel  üldkoosolekul. Küla tinglikult 5-osaline:  Vana- Muraste, 
mõisaümbruse uusarendus, suvilate piirkonda ja 2 uuselamu piirkonda. ja igast piirkonnast 1-2 
inimest juhatuses. 
Külaseltsis on 150 leibkonda, külas sissekirjutatuid 1650, s.o. ca 700 perekonda. Meie eesmärk 
on kaasata inimesi seltsi üritustele, kuid on ka kahjuks teistsuguseid näiteid, nii on kolmes külas 
2 omavahel konkureerivat  külaseltsikülaseltsi. Külavanemaid on Harku vallas ainult üks.
Koos on hoidnud see, et aegajalt oleme teinud oma  sisekaemust, kus analüüsime oma vajadusi 
ja  võimalusi,  oleme  saanud valulikke  teemasid  lauale  ning  jõudnud põhjalikult  läbi  arutada, 

http://www.muraste.ee/


mistõttu on protsessid vallavalitsuses olnud kergemad ja edukamad, näiteks teede osas.
Harku vallas on meie missiooniks veel olnud see, et algatasime vabaühenduste ümarlaua, mis 
on täiesti vaba kooskäimise vorm ilma juriidilise lahenduseta. Läbi selle oleme saanud tuttavaks 
meie piirkonna erinevate võimalustega, tundma õppinud naabreid ja ühiselt ülevallaliselt oleme 
saanud konkreetseid murekohti lauale. Oluline on osalemine protsessis, ainult nii saab kasutada 
ära oma kogemusi ja leida lahendusi, kasutada olemasolevaid võimalusi.
Oluline  on  positiivsete  tulemustega  kogu  aeg  pildil  olemine.  Teavitus,  teavitus,  teavitus! 
Teavitus  kogu  aeg,  tuleb  teavitada,  kus-  millal  ja  mis  toimub  ning  kasutada  tuleb  kõikki 
võimalike  teavituskanaleid.  Meil  uudse  lahendusena  KOP-projekti  põhisena  Muraste  ajalehe 
väljaandmine,  kujunes  väga-väga  menukaks,  1x  kahe  kuu  jooksul  ilmub.  Hetkel  tõmbame 
Kodukant Harjumaaga käima kärajaid, kus saaks luua laiemat pilti, kus jõuaks arusaamisele, et 
otsused tulevad ühtses koostöös.
Tahaksin  öelda,  et  olen  Harku vallakas  ja  et  see kõlaks  uhkelt,  seda on  võimalik  saavutada 
ühtsete kommete ja traditsioonide loomisega ja oma koduküla fännamisega, näitena - Muraste 
üritustest on eriliselt populaarseks saanud EV 97. sünnipäeva auks ja juba 5x toimunud öömatk, 
mis liidab rahvast kokku ja viimasel matkal oli osalejaid hästi palju, ca 400 osalejat metsa all 
tõrvikutega.  
Ümarlauast on osa võtnud kõik külad seltside kaudu, mõni esindab piirkonda -Vääna külakoda 
esindab  7  küla,  Suurupist  ja  Vääna-  Jõesuust  2  külaseltsi  jpt.  Ümarlauas  osalemine  on 
saavutanud vabade ühenduste poolt regulaarsuse. Alati partnerina esindatud vallavalitsus, teised 
seltsid osalevad tunde järgi, jahimehed on aktiivsed, pritsumehed.
2015.a. on Harku vallas uus tegevustoetuste mudel rakendamisel, toetatakse Vääna Külakoda, 
Muraste ja Alasniidu külaseltsi, vallaeelarveline tegevus on toimunud Kumna Kultuuriaidas.
Külaseltsil on liikmemaks, mis on nn solidaarsusmaks, mis näitab kuuluvust ja esimene märk, et 
ta on seltsi liige.
Vallaüleselt  on veel  algatusi   nagu terviseliikumine,  Lions  taustaga  on Muraste  Heateofond, 
mille  abil  oleme  kogutud rahaga  aidanud Downi-sündroomiga  lapsi,  paljulapselisi  peresid  ja 
viimati tulekahju üleelanud perekonda. See ühendab.
Mõtteid-    Täpsustamist  vajab  külaliikumise  roll  üldises  tähenduses.  Küladel  vaja  on  raha, 
samas on küladel väga palju erinevat kompententsi, mida on võimalik vallaametnikega ühiselt 
jagada,  kuid  samas  kas  ikka  peab.  Samas  on  kõigi  ühine  eesmärk,  et  vajalikud  ja  pakutud 
teenused oleksid tasemel, siis mõte, et ehk peaks järelevalveteenuse pakkumine olema tugevam 
küla  poolt.   Probleemiks  on  saanud  varem  tehtud  valede  otsuste  ja  sellest  tingitud  vigade 
parandamine ja heastamine (teed arendustes, tänavavalgustus).
07.03.2015 on Laagri külakeskuseks Kärajad, „kuldse ringi“ valdadele,  tulge kõik ja räägime 
suud puhtaks, kui siis ei saa, siis :
14.03.2015 toimub Lääne-Harjumaal Keilas Harjumaa Muuseumis
21.03.2015 toimub Ida- Harjumaal Voosel 


PÄEVAKORRAPUNKT NR2

Vallavalituses viimase kuu tegevused 

Priit Põldmäe – Veebruarikuu tegemistest- eelarve on kinnitatud. Põhitegevus Peetri suunal ja uue 
kooli  ehitamisel  Planeering  hakkab  valmis  saama  ja  asjade  kiiremaks  lahendamiseks  on  hange 
projekteerimiseks välja kuulutatud. Teine investeerimine on Vaida kooli,  esimene eskiis valminud. 
Soov on kevadel kopp maasse saada, kuid 01.09.2015 töödega lõpule tõenäoliselt ei jõua.
Teiseks  prioriteediks  on  teed-  Nabala  tee  projekteerimisel  ja  maade  proovide  järgi  on  olukord 
kehvapoolne,   Veskitaguse  sild  on  päevakorras,  kuid  kus  ilmselt  tuleb  sundvõõrandamisega 
arvestada, sest 3 kinnistult on vaja maatükke ja ainult ühega lepped olemas. Jüris Rebase tee teine 



etapp on plaanis ja kergliiklusteed-  abirahade korras teostame kergliiklusteede ehitust  Peetris  ja 
Assaku- Jüri kergliiklustee jaoks raha olemas, mis kõigi eelduste kohaselt tänavu valmib.
KIK-i  on  tehtud  taotlus  teha  Jürisse  Jäätmejaam,  esmalt  on  planeerimisel  plats  ja  asfalteerida, 
mõeldud on  Veetorni tagust ala. 
Interregis avati  Läänemere programm, kust on võimalik keskkonnasõbraliku turismi arendamiseks 
saada raha ning selleks võtsime ühendust sõpradega Soomest Maskus ja  Lätist Salaspilsist ning 
koostöös  nendega  esitasime  eeltaotluse  3,5  miljonile  eurole,  et  ühiselt  ehitada  3  riiki 
keskkonnasõbralikke  turismiobjekte.  Meie  valisime selleks  Vaskjala  ujumiskoha,  mis  siis  korda 
teha ja ehitada keskonnasõbralikke atraktsioone ja mingi hoone, matkaradu luua, kuid visioon vajab 
veel väljatöötamist.
Rail Baltica on praegu vaikeseisus, vaatame, mis saab pärast valimisi.

PÄEVAKORRAPUNKT NR3

RVAKS 2015 eelarve raames külarahade jaotus

Ardi  Mitt-  05.03.2015 toimub  vallavalistusega  kohtumine  toetustegevuse  lepingu  sõlmimiseks, 
planeerime eelarvet 34000eurole.
Loodame,  et  märtsi  lõpuks  on  seltsil  rahaline  likviidsus  saavutatud.  Külarahade  jaotus  jääb 
endiseks,  sest  elanike  arv vallas  pidevalt  kasvab ja  on olemas reaalne  oht,  et  raha võib hakata 
nappima. Praegu on baasraha 128.- eurot, koefitsent 0,7.  Eelmise aasta positiivne kogemus lubab 
vanas vaimus jätkata. Head ideed ja mõtted on aga oodatud. Esialgne jaotuskava lisatud protokolli 
lisana.
Külavanemad, olge varmad üldkoosolekute läbiviimisega – külarahade eraldamise tingimus ja seltsi 
liikmemaksu uus periood on alanud, vanad võlad ootavad tasumist.
Esialgne  projektide  omaosaluse  3200  eurot  on  planeeritud  tõsta  5000  eurole,  ükski  projekt 
toetamata  ei  jää.   RVAKS-i  planeeritavad  kulud  on  koolitus,  internet,  küladepäeva  toetamine, 
külaraha, külade üritused.

 PÄEVAKORRAPUNKT NR4

Külavanema minut 

Aruvalla-  Aruvallas oli seltsil juhatuse koosolek ja külaplatsi arendamisega seotud tegevused 
on kavandamisel.  
Kurna- Ilmus  Kurna küla infoleht teist  korda, mis osutus erakordselt  populaarseks.  Küla on 
huvitatud  mõisapargi  korrastamisest,  mis  saab  toimuma  vallavalitsusega  koostöös  ja 
toetusrahade kasutamisega.  Infoleht ilmub 1x aastas.
Aaviku  – Saime  valmis  on  pastakad,  õigemini  geelpliiatsid.  Kasutatud  on  Jüri  kihelkonna 
mustrimotiivi.
Lagedi – Lagedil toimuvad kooli aastapäevaüritused- täna teater, homme pidulik aktus jpm
Tegeleme küladepäeva ettevalmistusega, küladepäev 25.07.2015. 
Aldo Laid- ettepanek- meie valla külades on palju firmasid, keda külad võiksid oma tegevusse 
kaasata. Hea näideVaela küla ja nende külakoda, tasub tutvuda / http://www.vaelakulakoda.ee/   

Priit Põldmäe- Rae koolimaja kohtusaaga on lõppenud: vald võib oma üritusi jätkata, kuid müra 
tekitamisega peab jälgima, et majaelanike rahu ei ole rikutud.
Kopli-  toimus vastlapäev.  Lume puudumise  tõttu  tegelesime suviste  aladega  ja eraldi  Lagedist, 
Ülejõest ja Kadaka külast. Küla kogukond   on otsustanud, et üritused toimuvad eraldi teistest.
Patika - käisime Voosel talimängudel, 24.02.215 käisime Toompeal
Vaida- alevikuvanem lahkub ja ajutiselt on otsustatud, et Vaidat esindab Peeter Böckler.

http://www.vaelakulakoda.ee/


      /ALLKIRI/ /ALLKIRI/
     Ardi Mitt                                            Herve Pani
     Juhataja          Protokollija
     
    
 Lisad:  nr    1 -  registreerimisleht
             nr    2 -  külarahad 2015.a. 
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