KÄSMU KÜLA JA KANDI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 5.05.2019
Koosoleku algus: 11:15
Koosoleku lõpp: ca 13:00
Koht: Käsmu Rahvamaja
Koosolekul osalejad registreeritakse enne koosoleku algust. Koosolekust võtab osa 67
(+1 hiljem liitunu) inimest, neist 56 (+1 hiljem liitunu) sissekirjutatud külaelanikku ja
11 külalist.
Koosolekul osalejate hulgas on kaks Haljala valla kogukonnakomisjoni liiget (Tiina
Laulik ja Kristjan Altroff) ja Haljala vallavolikogu esimees Vello Väinsalu.
Välja jagatakse 57 valimissedelit.
Kvooruminõue (10% külaelanikest) on täidetud. Koosolek on otsustusvõimeline
Koosoleku juhatajaks valitakse Mari-Liis Vohli ning protokollijaks Kristjan Altroff.
Koosolekust on helisalvestus.
Kinnitatakse järgmine päevakord:







Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
Hääletamise korra tutvustamine;
Kandidaatide ettekanded: küsimused ja vastused;
Külavanema valimine;
Kandikogu valimine
Küsimused ja vastused lahkuvale külavanemale (päevakorrapunkt lisatud H.
Lauliku ettepanekul)

Hääletamise korra tutvustamine
Osalejatel on olnud eelnevalt võimalik tutvuda Haljala valla külavanema statuudiga (sh
paberkandjal Käsmu poes). K. Altroff tutvustab lühidalt hääletamise korda ning
külavanema ja kandikogu õiguseid ja kohustusi.
Et küla saaks valida kandikogu ja kandivanema,
tagasiastumisavalduse. Koosoleku juhataja viseerib avalduse.

esitab

K.

Altroff

Koosoleku juhataja paneb hääletusele järgmised küsimused:
1.

Kas Käsmu soovib valida külavanemat?

Külavanema valimise poolt: 45, vastu: 0, erapooletu: 8
OTSUS: Käsmu soovib valida külavanema
2.

Mitmeks aastaks külavanem valitakse?
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Soovitakse kuulda külavanema kandidaatide seisukohta. Selgub, et kandidaat Indrek
Kristenprun koosolekul ei osale. Kandidaat Eduard Vainu leiab, et võiks valida 3
aastaks.
OTSUS: Külavanem valitakse kolmeks aastaks
3.

Valimiskomisjoni moodustamine

OTSUS: Häälte lugemise komisjoni valitakse: Enna Tiidemann, Liina Laulik ja Epp
Ojalill
Kandidaatide ettekanded: küsimused ja vastused
Külavanema kandidaat Indrek Kristenprun koosolekul ei osale. Sõna saab külavanema
kandidaat Eduard Vainu. Võimalus esitada külavanema kandidaadile küsimusi.
Külavanema valimine
Viiakse läbi salajane hääletamine lukustatud valimiskastiga.
Vaheaeg
Komisjon tuvastab hääletuse tulemused. Hääletussedeleid 56.
Eduard Vainu: 47 häält
Indrek Kristenprun: 8 häält
Erapooletu: 1 häält
OTSUS: Käsmu uus külavanem ja kandikogu esimees on Eduard Vainu.
Ekskülavanem Kristjan Altroff õnnitleb uut külavanemat.
Kandikogu valimine
Koosoleku juhataja paneb hääletusele küsimuse, kas Käsmu soovib valida kandikogu?
Kandikogu valimise vastu: 0 inimest, erapooletuid: 1, kõik ülejäänud on poolt.
OTSUS: Käsmu soovib valida kandikogu
Arutatakse ja tehakse ettepanekuid, kuidas ning mitme liikmelisena valida kandikogu.
Arutelu tulemusena formuleeritakse hääletamisele pandavad valikud:
1. Valida kandikogusse lisaks kandivanemale 4 liiget
2. Valida kandikogusse kõik kandikogu kandidaadid
4+1 kandidaadi kandikogu liikmeks nimetamise poolt: 46 häält
Kõikide kandidaatide kandikogu liikmeteks nimetamise poolt: 9 häält
OTSUS: Käsmu soovib kandikogusse valida lisaks kandivanemale 4 liiget
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Arutatakse mitmeks aastaks kandikogu valida. Keegi ei ole vastu, et kandikogu
valitakse kolmeks aastaks.
OTSUS: Kandikogu valitakse 3 aastaks.
Koosoleku juhataja selgitab kandikogu valimise korda. Igal sissekirjutatud elanikul on
võimalik teha valimissedelile neli risti nelja kandidaadi nime ette. Selgitatakse, et
Eduard Vainu on juba kandikogu liige ning teda hääletama ei pea.
Kandikogu kandidaadid sõna võtta ei soovi.
Vahetult enne hääletamist lisandub koosolekule 2 osalejat, neist üks sissekirjutusega.
Väljastatakse 1 täiendav valimissedel.
Viiakse läbi salajane hääletamine lukustatud valimiskastiga.
Vaheaeg
Komisjon tuvastab hääletuse tulemused. Hääletussedeleid 57.
Herman Kelomees: 43 häält
Heino Laanemets: 34 häält
Virge Ong: 33 häält
Mari-Liis Vohli: 31 häält
Taavi Sinimäe: 25 häält
Robert Aasa: 13 häält
Virve Väli: 13 häält
Aarne Vaik: 11 häält
Alar Luige: 8 häält
Haivo Laulik: 7 häält
Indrek Kristenprun: 5 häält
OTSUS: Käsmu valib kandikogu liikmeteks: Herman Kelomees, Heino Laanemets,
Virge Ong ja Mari-Liis Vohli
Külaelanikel on võimalus esitada küsimusi ja saada vastuseid.
Koosolekut juhatas:
Mari-Liis Vohli
/allkirjastatud digitaalselt/
Protokollis:
Kristjan Altroff
/allkirjastatud digitaalselt/
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