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Otemarina Jahtklubi juhatuse koosoleku protokoll nr. 53,  05.03.2012 
   
Osalejad:  Kristjan Boberg – kommodor 
   Armin Mutle – asekommodor 

Tõnu Pomerants – asekommodor 
Enn Tammaru – juhatuse liige 
Sven Šulga – juhatuse liige 
Toomas Ristlaan – juhatuse liige 
Aarne Mandre – lautri korraldaja 

 
Puudujad:  Erkki Vihula – juhatuse liige 

    
 
Koosoleku juhataja: Kristjan Boberg 
Protokollija:  Kaja Põldes 
 
Päevakord: 

1) 2012 aasta toetusrahad Harku Vallavalitsuselt – Kristjan 
2) Kalurite toetusmeede – Tõnu, Kristjan, Armin 
3) 2012 majandusaastaaruande kinnitamisest - Armin 
4) Üldkoosolekuks ettevalmistamine - Kristjan 
5) Ettevalmistus 2012 aasta hooajaks - Aarne 
6) Laste treeningutest ja suvelaagrite korraldamisest - Enn 

 
 

1)  OMYC 2012 aasta toetusrahad Harku Vallavalitsuselt. 
a) On saadud kinnitus, et vastavalt Harku Vallavalitsuse istungil 21.02.2012 tehtud otsusele 
on   valla toetus 2012.a. lastete treeningute korraldamiseks 2 761 eurot ning suviste 
spordilaagrite korraldamiseks 863 eurot.   Samuti on viimast suve jõus olemasolev  leping 
Harku vallaga  Tilgu rannaala suvisteks koristustöödeks, mille rahaline maht on ca 2588 
eurot.. 
b) Seni ei ole eraldatud  toetust rannaala ümberplaneerimiseks ja kai remondiks. Ilma kai 
remondita ei ole enam võimalik merele pääseda. Kui PRIA meetme raames õnnestub soetada 
elling ja soojakud, siis jääb jahtlkubi praegune valvatav parklaala ilmselt kitsaks. Suletud 
territooriumi laiendamiseks vallaga kooskõlastatud piirides tuleks suurendada ka 
olemasolevat puhkeala ja suvitajatele mõeldud parkimisala. Kõigi valvatava territooriumi 
laiendamisega seotud tööde tegemine OMYC omafinantseeringuga ei ole meile ilmselt 
tänases seisus jõukohane. 
. 
 
Otsustati: 

1. Võtta hinnapakkumised rannaala laienduseks vajalike tööde osas ning esitada see 
vallale läbivaatamiseks – Kristjan (hiljemalt 19.03.2012) 

2. Esitada vallale uuesti taotlus kai remondiks, selgitada põhjused, miks kai remont on 
hädavajalik ning näidata tööde orienteeruvad hinnad  – Kristjan, Armin. 

 
 

2) PRIA kalurite toetusmeede – Tõnu, Kristjan, Armin 
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PRIA-lt on tänase seisuga ametlik kinnitus rahade eraldamise kohta (summas ca 76 700 eurot) 
Harku vallale olemas. Eraldatud summast peaks jätkuma ohtlike kivide koristamiseks 
merepõhjast ning ujuvslipi, ellingu, ja soojakute baasil õppeklassi  rajamiseks. 
Harku vallale eraldatud PRIA toetusega seoses tuleb hooaja alguseks (01.05.2012) koostada 
koos kalurite ja Rannamõisa laevaseltsiga kasutuskord, mille alusel erinevad huvigrupid Tilgu 
sadamaala   ajutist hoonestust ja rajatisi kasutada saavad. – Tõnu 
Hetkel ei ole veel täit selgust, millistel tingimustel Harku Vallavalitsus  PRIA toetuse raames 
hangitvaid hooneid ja rajatisi OMYC-le kasutada võimaldab. Selle teemalised läbirääkimised 
Harku Vallavalitsusega alles käivad. 
Seejärel, kui Harku Vallavalitsus on saanud hankijatelt kinnitused hindade ja tähtaegade osas 
saab teha selgeks, millal on võimalik luua tingimused laste treeninguteks mereleminekuga 
Tilgu sadamast. 
 
Otsustati: 

1. Harku Vallavalitsuse, Rannamõisa Laevaseltsi ja kaluritega  hakkab OMYC 
volitatud esindajana projekti realiseerimiseks infot vahetama Tõnu Pomerants.  

2. Ülevaade PRIA toetuse projekti seisust on kuni prokjekti lõpliku 
realiseerimiseni kõigi  OMYC juhatuse  koosolekute päevakorras. 

 
 
 

3) Majandusaastaaruande kinnitamine  - Armin 
OMYC 2012 majandusaasta aruanne oli e-postiga saadetud tutvumiseks kõigile juhatuse 
liikmetele. Ettepanekuid paranduste ja täienduste tegemiseks polnud tänase koosolekuni 
esitatud. 
Üldkoosolekul kinnitatud eelarves oli 2011 aasta tulemiks planeeritud ca 2500 eurot. 
Tegelikuks tulemiks kujunes ca 200 eurot. Tulude ridu 2010.a.  võrreldes  ei olnud lõppeval 
aastal plaanitud mahus sponsorlust ja annetusi liikmetelt.  
Tööjõukulud olid suuremad kuna ka hooaeg kiujunes pikemaks. 
Juhatus kinnitas 2011 majandusaasta aruande. 
 
Otsustati: 
Edastada Otemarina Jahtklubi 2012 majandusaasta aruanne  koos kõigi algdokumentidega 
revisjonikomisjonile tutvumiseks  – Kaja Põldes 
 
 

4) Üldkoosolekuks ettevalmistus 
 

Otsustati: 
a) pidada OMYC  üldkoosolek 19.04 (orienteeruv kellaaeg 18.00) Tabasalu 

Ühisgümnaasiumi ruumides. 
b) ruumide kasutamise lepib kokku Tõnu. 
c) Üldkoosoleku päevakorra koostab ja edastab peale ruumide eraldamise kinnituse 

saamist Kristjan. 
 
 
 

5) Ettevalmistus 2012 aasta hooajaks 
 
Otsustati: 
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a) Teha kalkulatsioon, millised tööd on vaja teha hooaja avamiseks ja rahaline eelarve – 
Aarne (järgmiseks koosolekuks) 

b) Tellida kolm hooaega kasutuses olnud OMYC vimplite asemel uued vimplid. – Enn 
c) Algav hooaeg avada 01.05.2012 ning lõpetada 30.09.2012. 
d) Teha kindlaks kas 2011 aastal palgal olnud töötajad on nõus jätkama samadel 

tingimustel ka algaval hooajal - Armin 
 
 

6) Laste treeningud 
Lastevanematega on kontakt olemas Ennul. Teha kindlaks kui paljud lapsed lähevad Harku 
järvele ja kui paljud Pirita jahtklubisse. 
Kooskõlastada lastevanematega lastele paatide muretsemine. Harku vallalt ei saa kahjuks 
toetust inventari muretsemiseks. Seda peavad korraldama asjaosalised ise. 
Suviseid lastelaagreid kavandatakse  kaks. Esimene  juulis ja teine augustis.  Täpsed 
kuupäevad selguvad lähiajal. Lastelaagrite ettevalmistajaks ja komandandiks on  Enn. 
 
Otsustati: 

a) Leida lastelaagriteks treenerid – Tõnu ja Armin 
b) Enn esitab 19.03 eelarve kahe lastelaagri eelarve kohta 
c) Teha nimekiri, kes lastest jätkavad Harku järvel ja kes Pirita Jahtklubis – Enn 
d) Teha nimekiri lastest, kes käivad saalitreeningutel – Tõnu ja Enn 
e) Avaldada kuulutus Harku Valla Teatajas suviste lastelaagrite kohta – Enn ja Kristjan 

 
 
 
 
 
 
 
__________________    Kristjan Boberg – kommodoor 
 
 
__________________    Armin Mutle – asekommodoor 
 
 
__________________    Tõnu Pometants – asekommoodor 
 
 
__________________    Enn Tammaru – juhatuse liige 
 
 
__________________    Sven Sulga – juhatuse liige 
 
 
__________________    Toomas Ristlaan – juhatuse liige 
 
 
 
 
 



 4 

 
 


