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eesfiredsja Lailri Mdld€ronesitatud ENTRUM'i
ettevdtlikkusideede konktnsile sotsiaalse ettevdtluse valdkonnas idee paigaldada Paluktila hiiemiie
ndlvale linttdstuk. Sotsiaalne ettevdtlus tiihendab miirgukirja esitaja hinnangul seda, et tegevusega
ei kalrjustata ketlegi huve ega elukeskkonda. Mergukirja esitaja, otles kavandatava Palukfia puhkeja spordikeskuse vahetu naaber, ja elades maastilcukaitsealal, eeldab (soovib) vaikse ja rahuliku
elukeskkonna ja maastikuilme siiilimist. L. Mrilderi poolt esitatud idee teostamine muudaks minu
elukeskkonna ebameeldivaks, tuues kaasa massilise kiilastajate hulgaga kaesneva mtira,
liikluskoormuse ja n-ri tiimpsu, mis on kainud kaasas lumelaudurite v6istlusega Paluktila hiiemiiel.

l. Prcj,ekti,rPahf,kiilamliekeskrrso

Miirgin, et Lauri M6lder ei ole minuga kontakti v6tnud ega arvamust kCisinud. T6stuki paigaldamine
ja miiekeskuse arendamine hiivitaks mulle isiklikult olulise vaimse keskkonna, kunaptihapaigast
kaoks vaikusja rahu.

2. Sotsiaatss etevdtluse puhul paaks ol€ma korr*rursil'c esitatud ideeds tihcks (otutisemaks)
hindamiskriteeriumiks ka idee eetilisus ja idee esitaja kiiitumise eetilisus. Looduslikku ptihapaika
t6stuki paigaldamise ja mii,ekeskuse rajamisega luuakse uus keskkond (miiekeskus) eelneva
keskkonna (piihapaik) hiivitamise hinnaga (H. Valgu eksperthinnang:
. Idee esitaja L. Molder
presenteerib ainult uue keskkonna loomist (t6stuki paigaldamine, mdekeskuse rajamine), jiittes
k?isitlemata ajaloolise loodusliku piihapaiga hiivitamise. Margukirja esitaja hinnangul on idee
(6stuki paigaldamine, kunstlume tootmine), mis hiivitab ajaloolise looilusliku piihapaiga,
ebaeetiline.

Prqiekti ,Palukiila mAe keshs* eestvedqia tarrri Mblderi poott ENTRUM-i ettev6tlikkusideede
konkursile esitatud idee paigaldada Palukiila hiiemiie n6lvale linttdstuk tundub olevat plagiaat, sest
juba 2009. aastal on OU Valtu Projekt koostanud Kehtna Vallavalitsuse tellimusel lintt6stuki
etittmpnojettl fn. valjanO'tet kida lisffi). Palulctik hiiemiigi or
ta
Lauri Mrilder on tihedas suhtluses Kehtna Vallavalitsusega. Palukiila Klubi tegevustest ja
ambitsioonidest on korduvalt kirjutatud maakonna ajalehes Raplamaa Sdnumid (12.02.2014,
05.03.2014) ja Kehtna valla ajalehes ,,Valla Yaatleja''
3=

Uheski artiklis ei ole viidatud, et linttdshrki projekti on
koostanud OU Valtu Projekt 2009. aastal KehtnaVallavalitsuse tellimusel. Kehtna vallavalitsus on
kursis L. Mrilderi poolt konkursile esitatud ideega ning eeldatavalt juhtinud L. Mtilderi tiihelepanu
OU Valttrp.ojekt poolt koostatud projektile. Ei ole usutav, et L. Mdlder ei tealinttdshrki'
paigaldamise projekti olemasolust, kuna ajakirjanduses on Kehtna Vallavalitsus korduvalt
khj,eldffiud Petukiilapuhke- je spo+dik€skr*se tistt6se*i projekti(28.O7.2OO9 l'litolelises T,iis Tr+RI
.

,,Ehitusbuumi ei ole, aga t<i<id ktillaga"l; 12.02.2011Niidalises Reet Saar ,,Paluktila puhke- ja
3.
spordikeskus ei saanud EASi toetust"2 Lauri Mrilder ei ole (konkursil, ajakirjanduses, kodulehel)
maininud, et linttdstuki paigaldamise idee ei ole tema vtilja mdeldud. Kui L. Mtilder ei ole OU-ga
Valtu Projekt lepingut projekti kasutamiseks, on tegevus kiisitletav intellektuaalse omandi
vzilgusena.

4. Elekhoonilises projektipiievikus (

viiidab Lauri Mrilder, et Lauri ja Larsen M<ilder
kohtusid 30. novembril maausulistega. Kirja saatjale iitles kohtumisel osalenud piirkonna elanik
(Toivo Sepp), et ei ole kuskil oma usulist kuuluvust avaldanud ja ei esindanud kohtumisel
maausulisi, vaid sai ainult infot kavandatavategevuse kohta. Ka teine kohtumisel osalenu (Vallo
Hansen), kes kohtumise korraldas, ei ole ennast maausulisena esitlenud. Toivo Sepa sdnutsi soovitas
ta L. Mdlderil v6tta iihendust tegevuse vahetu naabri (kiiesoleva kirja saatja) ja MaavallaKoiaga,
kuid seda ei ole tehtud.
5. Esitasin 12.03.2014 Kehtna Vallavalitsusele teaben6ude (lisas), milles soovisin teadakes, millal
ja millistel tingimustel on volitanud MTU Palukiila Klubi arendama avalikul tenitooriumil ja
kaitsealal asuvat Palukiila Puhke- ja Spordikeskust. Sain 19.03.2014 vastuse (lisas):
,,Vastuseks Teie 12.03.2014. a teaben6udele teatan, et Kehtra vald pole andnud digusaktiga volitust

MTUIe Palukiila Klubi Paluktila puhke- ja spordikeskuse kehtestatud detailplaneeringu
elluviimiseks,."
Vastavalt vallavalitsuse 19.03.2014 vastusele ei oma MTU Palukiila Klubi Oigust Palukiila puhke- ja
spordikeskuse arendamiseks.

Kena algavat kevadet!
Lugupidamisega

Aivar Jtirisalu
Kirjale lisatud:
l) Palukiila puhke- ja spordikeskuse projekti ,, Palukiila puhke- ja spordikeskuse parklad,
miinguv[ljakud, spordiplatsid ja linttdstuk. P6hiprojekt" tiitelleht (koostatud 2009. aastal OU Valtu
Projekt poolt).
2) Teaben6ue KehtnaVallavalitsusele 12.03.2014
3) KehtnaVallavalitsusevastusteabendudele 19.03.2014.
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