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Pakri saarte üldkogu reglemendi § 5 p 9 kohaselt on üldkogu otsustusvõimeline,
sest üldkogul osaleb ⅔ Pakri saarte püsielanikest.

1. Pakri Saarte üldkogu reglemendi muudatused
Saarevanem loeb ette Lääne-Harju vallavalitsuse poolt koostatud Pakri saarte
üldkogu eelnõu, mis esitatakse volikogu koosolekule aprillikuu lõpus, et viia
üldkogu reglement valla põhimääruse osaks (lisa 1).
Arutelul on reglemendi punktid:
1) § 2 p 3 ja § 3 p 3 (valla määruse eelnõus vastavalt § 70¹ p 4) Kes on
reglemendi kohaselt saare püsielanik? Kas reglemendi kohaselt
sissekirjutust omavad või aastaringi saarel elavad inimesed? Mõiste
“püsielanik” jääb reglemendis muutmata ning endiselt on need kõik
registrijärgsed elanikud (jooksva aasta 1.jaanuari seisuga). Üldkoosolekul on
igal kinnisasja omanikul üks hääl. Kinnisasjal, millel on rohkem, kui üks
füüsiline omanik saab üldkogul esindada vaid kinnisasja omanike
kokkuleppel üks esindaja.
2) Kas oleks võimalik muuta koosoleku toimumise aega? Valla määruse
eelnõus § 70³ p2 kustutatakse “hiljemalt jaanuarikuu jooksul” ja “kutse
tehakse teatavaks vähemalt üks kuu enne üldkogu toimumist”. Lepitakse
kokku, et sõnastust muudetakse § 70¹ p 6 “üldjuhul toimub üldkogu
kalendriaasta esimese viie kuu jooksul”. Eelnõusse palume lisada algteksti
§ 3 p 9 “Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa ⅔ üldkogu
liikmetest. Juhul, kui esimesele välja kuulutatud üldkoosolekul osalejate
arv jääb alla ⅔ üldkogu liikmete arvust, siis kutsutakse hiljemalt üks nädal
hiljem kokku uus üldkogu ning üks nädal hiljem kokku kutsutud üldkogu
koosolek on otsustusvõimeline ka juhul, kui üldkogule koguneb alla ⅔
nõukogu liikmetest sh volinikud”.
3) Gun Pella küsib, kas tuleks ära märkida koostöö Pakri Ühinguga Rootsis.
Kuna üldkogu liikmete õiguste hulka kuulub § 70² p 7 kohaselt võimalus
vajadusel esindada väikesaarel asuvate kinnistute omanike palvel nende
huve, kellele seaduses ettenähtud korras ei laiene püsielaniku staatus, kuid

kes huvituvad väikesaare elu ja arengu edendamisest, siis ei vaja koostöö
Pakri Ühinguga reglemendis eraldi välja toomist.
2. Ootused Väikesaarte programmi osas
Eesti Saarte Kogu on palunud kõikidel liikmetel kaardistada ootused Väikesaarte
programmi suhtes ja saatnud välja probleemide/ teemade kaardistamiseks
nimekirja. Üldkogu teeb järgmised otsused:
-

-

-

-

-

Energiatootmine toimuks (toimub) saarel päikesepaneelide ja tuuleenergia
toel kohaliku kogukonna vajadusi arvestavalt. Võimalus esitada taotlus
energiatootmise edendamiseks saartel ühises koostöös. Väikesaart ei
koormata teiste paikkondade energiavajadustest tulenevate projektidega
ning puudub vajadus merepõhja kaabli järele.
Väike-Pakrile on vaja koolihoonet, kus oleks ka õpetaja eluruum(id), mis
oleks köetav ühiselt klassiruumi(de)ga. Võib-olla saaks püstitada programmi
toel moodulmaja ning otsida lisarahastust selleks Rootsist. Laste
koolitamisel on oluline majutusvõimalus Harju-Ristil. Kasutuses olnud
korter läheb müüki. Vald pöördub küsimuses Harju-Risti Risti koguduse
õpetaja poole, et saaks võimalusel kasutada majutust pastoraadis.
Ühineme vabatahtliku merepäästega paadi valmimisel. Vallavanema
ettepanekul teha pääste ja ohutuse korraldamiseks koostööd Lohusalu
päästega.
Saaresisene transport. Hetkeolukord, kus endiselt kasutatakse järelhaagiseid
tuleks kontrollida, kuidas seadus ette näeb.
Probleem on suur jätkuvalt joogiveega. Saarel paiknevad kaevud ei kata
kogukonna esmavajadusi.
Internetiühendus probleemne ja ei arvesta kogukonna vajadusi. Tuleks võtta
ühendust teenusepakkujaga ning üle vaadata olemasolevate internetimastide
suunatused ning vajadusel lisada veel suunatus Pakri saartele.
Hetkel on keeruline püsivalt endale kodu rajada saarel, sest puudub
võimalus osta maad küla(de)s. Oleks hea, kui saaks ehitada programmi toel
mõned elamispinnad, mida noored pered saaksid oma tarbeks üürida
pikemaajaliselt.
Jäätmemajandus on korraldatud selliselt, et Kurkse sadamas asub konteiner.
Turistid, kes tulevad organiseeritult ei jäta maha prügi oluliselt.
Probleem kormoranidega, kes on asustanud Väike-Pakri saare ja kelle
koloonia on suurenemises. On pöördutud mitmel korral Keskkonnaameti
poole, kuid lahendus hetkel puudub.
Jätkukoolitused oleksid huvipakkuvad. Kerstin tegi ettepaneku, et oleks vaja
esmaabikoolitust. Räägitakse juba varem koolitust pakkunud inimestega
ning nende toel oleks võimalik soetada loodetavasti esmaabivahendite
kohver.
Arutatakse võimalusi pakkuda Pakritele omast turismitoodet ning pakutakse
välja õlletegu, suitsutatud lambaliha jmt.
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse pilootprojekti raames pakutakse rootsi
keele õpet.
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse toel teeb endistel rannarootsi asualadel
sh Pakritel kultuuriruumi uuringuid ja arengukava koostöös kogu
kogukonnaga Creativity Lab veel sellel aastal.

Otsus: Pakri Saarte Sihtasutus on saatnud tuulepargi analüüsi, et rajada VäikePakri keskosasse viiest kuni kuuest tuulikust koosnev tuulepark, mis rahastaks
Väike-Pakri Väikeküla sadamat tulevikus. Kogukond peab projekti ebarealistlikuks
ja leiab, et selline tuulepark ei arvesta kogukonna vajadustega ning ühine vastus
sellele oleks eitav. Kogukond ei toeta antud projekti.
Pakri Saarte Sihtasutus on esitanud Väikesaarte programmi taotluse Väike-Pakri
Väikeküla sadama ehitusliku projektdokumentatsiooni koostamiseks. Kahjuks pole
huvi tuntud kogukonna projektide vastu.
3.Tegevuskava 2019-2020
Tegevuskava koostamise aluseks on koostöö erinevate organisatsioonide vahel ja
lähtutakse sh väikesaarte programmi ootustest (lisa 2). Toetust on saadud Paldiski
Tuulepargilt eelmisel aastal Fredrikas kultuurikeskuse põranda ehituseks ning
Dräjers allikakoha kaevuks ehitamiseks koos infotahvliga. Käesoleval aastal tehakse
korda toetuse toel Peeter I kaev Väike-Pakril sarnaselt Dräjers allikakohaga. Leader
toetusega ostetakse juurde veel tulekahju kustutamiseks vajalikud vahendid, et
katta Suurküla vajadused. Kultuuriomavalitsuse toel märgitakse Suur-Pakri
Suurküla talukohad nimesiltidega. Valmimisel on veel kaks infotahvlit (ootab
Leanne mp3 vormis helindeid, et lisada QR koodid Ipp muuseumi ja Suur-Pakri
koolimaja infotahvlitele) ning voldik Suur-Pakri Suurküla kohta.
4. Saarevanema valimine
Häältelugemiskomisjoni esimeheks valitakse Gun Pella. Välja jagatakse 10
hääletussedelit: Fred Söderberg, Kerstin Allvee, Kalev Põldver, Janar Allikmaa,
Jana Stahl, Gun Pella, Erik Söderberg (Gun Pellal on kokku kaks häält ja Fred
Söderbergil kokku kolm häält). Seatakse üles 2 kandidaati: Erik Söderberg ja
Kerstin Allvee. Hääled jagunevad: Erik Söderberg 3 häält ja Kerstin Allvee 7 häält.
Uueks saarevanemaks valitakse Kerstin Allvee, kelle volitused kestavad viis aastat.
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