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Juhatuse koosoleku protokoll 

Vasalemma         02.06.2016 nr 8 

Algus 20.00, lõpp 21.05 
 
Juhatuse koosolekust võtsid osa 13 juhatuse liiget: Rafael Milerman, Natali Käsk, Tiit Jaagu, 
Ranno Rüüberg, Peedo Kessel, Jaanus Saat, Andrei Pevgonen, Einar Alliksaar, Kadri Kurm, 
Andrus Kuiva, Mart Mets, Heiki Hõimoja, Egle Eerma. 
 
Puudusid: Taimar Tensbek, Annika Jõks, Tiia Rosenberg 
 
Koosoleku juhataja Rafael Milerman. 
Protokollija Kerli Lambing. 
 
Päevakord: 

1. Juhatuse esimehe valimine 
2. Juhatuse aseesimehe valimine 
3. Kohal algatatud küsimused 

 
Kerli Lambing tutvustas juhatuse esimehe ja eseesimehe valimise korda. Seatakse 
kandidaadid, hääletamine toimub salajase hääletamise teel. Eraldi sedelid kahe valimise jaoks. 
Häälte lugemiseks moodustatakse 3 liikmeline valimiskomisjon. 
 
Otsustati, et juhatuse esimehe ja aseesimehe valimisi käsitletakse ühe päevakorrapunktina. 
 
Päevakorrapunkt 1 
Juhatuse esimehe valimine ja juhatuse aseesimehe valimine 
 
1. Juhatuse esimehe kandidaatide esitamine. 
 
Kandidaadiks esitati Rafael Milerman. 
 
2. Juhatuse aseesimehe kandidaatide esitamine. 
 
Kandidaatiseks esitati Heiki Hõimoja ja Natali Käsk. 
 
3. Valimiskomisjoni moodustamine. 
 
Valimiskomisjoni esitati Kadri Kurm, Einar Alliksaar ja Andrei Pevgonen. 
 
OTSUSTATI: (13 poolthäält) 
1.1 Kinnitada juhatuse esimehe kandidaatide nimekiri 
1.2 Kinnitada juhatuse aseesimehe kandidaatide nimekiri 
1.3 Kinnitada valimiskomisjon koosseisus Kadri Kurm, Einar Alliksaar ja Andrei Pevgonen. 
 
4. Kandidaatide tutvustamine. 
 
Juhatuse esimehe kandidaat: 
 
Rafael Milerman tutvustas oma senist tegevust juhatuse esimehena, soovib jätkata. Tema 
hinnangul on töörütm paigas, soovib panustada tegevmeeskonna töösse. 
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Einar Alliksaar küsis kas soov jätkata juhatuse esimehena on ka siis kui tasu vähendatakse 
seoses sellega et tööülesanded ei ole enam samad, mis tasu kehtestamisel. 
 
Rafael Milerman selgitas, et tema hinnangul ei ole tööülesanded vähenenud, pigem on samad 
tööülesanded koondatud kompaktsemalt ühise nimetuse alla. Tema hinnangul on juhatuse 
esimehe töökoormus umbes pool kohta. 
 
Mart Mets küsis, kuidas võiks parandada tööõhkkonda ja tekkinud konflikte. 
 
Natali Käsk juhtis tähelepanu, et konflikti lahendamisel ei saa minna isiklikuks. Juhatus ja 
juhatuse esimees ei saa jätkata uuel perioodil nn mugavustsoonis. Juhatuse esimees võtab 
kokku arvamuse ja esindab juhatust. 
 
Rafael Milerman selgitas, et tekkinud konfliktides on mindud isiklikuks. 
 
Juhatuse aseesimehe kandidaadid: 
 
1) Heiki Hõimoja tutvustas ennast, on teist korda juhatuse koosseisus. Tema jaoks on koostöö 
ja ühistöö olulised. Huvitab kohaturunduse teema, soovib sellesse panustada. 
2) Natali Käsk tutvustas ennast. Tema jaoks on oluline organisatsiooni maine ja suhted. Uuel 
juhatusel on teatavad eelised maine parandamiseks, äratada liikmetes usaldust. Ettevõtted, 
mittetulundusühingud ja kohalikud omavalitsused tegelevad erinevate teemadega, nende 
omavahelise koostöö edendamisse tuleb panustada. 
 
Toimus salajane hääletamine. 
 
5. Valimiskomisjon luges ette protokollid: 
 
1) Juhatuse esimehe valmisel jagati 13 sedelit, valimiskastis oli 13 sedelit, üks tühi sedel. 
Juhatuse esimehe valimisel sai kandidaat Rafael Milerman 12 poolthäält, seega valiti juhatuse 
esimeheks Rafael Milerman. 
 
2) Juhatuse aseesimehe valimisel jagati 13 sedelit, valimiskastis oli 13 sedelit, üks tühi sedel.. 
Juhatuse aseesimehe valimisel sai kandidaat Heiki Hõimoja 3 poolthäält ja Natali Käsk 9 
poolthäält, seega valiti juhatuse aseesimeheks Natali Käsk. 
 
OTSUSTATI: 
1.4 Kinnitada hääletuse tulemused: Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimeheks valiti Rafael 
Milerman ja juhatuse aseesimeheks Natali Käsk. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Kohal algatatud küsimused 
 
1. Kerli Lambing teavitas, et kolm liiget on esitanud avalduse Lääne-Harju Koostöökogust 
väljaastumiseks: AASK Consult OÜ, MTÜ Põllküla Mõisapark ja MTÜ Edu Seitse Võtit. 
 
OTSUSTATI: 
2.1 Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
2. Rafael Milerman teatas, et Padise vallast jäid juhatusse valimata mittetulundussektori ja 
ettevõtlussektori esindajad, kuna kandidaate ei esitatud. Juhatuse valimise korra kohaselt tuleb 
kutsuda kokku üldkoosolek nende esindajate valimiseks. Samas ei tea me kas üldse on neid 
kes sooviksid kandideerida. 
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Tiit Jaagu märkis, et tal on võimalik uurida kas Padise vallast on kandidaate. 
 
Mart Mets tegi ettepaneku, et lisaks Tiit Jaagu ettepanekule tuleks koostada Padise valla 
mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele kiri, et nende esindajad jäi valimata ja kas nende seas 
on üldse soovijaid. 
 
OTSUSTATI: 
2.2 Koostada kiri Padise valla mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele esindaja valimise kohta. 
 
3. Kerli Lambing teavitas, et Harjumaa Leader tegevusgrupid plaanivad 12-13 august 2016.a 
ühist kokkusaamist juhatuse liikmetele ja tegevmeeskondadele. Tegevusgruppide omavaheline 
koostöö arendamine on oluline, et saaksime tulevikus koostööprojekte ladusamalt ellu viia. 
Planeeritav üritus ongi suunatud koostöö teemade arutamisele. Asukoht on selgitamisel. 
 
OTSUSTATI: 
2.3 Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Rafael Milerman 
Koosoleku juhataja 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kerli Lambing 
Protokollija 


