Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni 10.10.2019 koosoleku protokoll
KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku toimumise aeg:

10.10.2019

Koosoleku toimumise koht: Ohtu Külatuba
Koosoleku algus:

18:30

Koosoleku lõpp:

21:15

Koosoleku juhataja:
Koosoleku protokollija:

Andrus Saliste (komisjoni esimees)
Jaana Ojala (komisjoni nõunik)

Päevakord:
1. Kohtumine Volikogu esinaise Külli Tammuriga, arutelu võimalikust ühistööst. Tutvustame
Komisjoni töid ja tegemisi ja arutame, kas ja kuidas valla volikogu komisjonid ja
Kogukonnakomisjon võiks ühistööd teha (ajaline plaan: 30 min)
2. Teedevõrgu temaatika. Etteantud teemad a. Teedehoolduskava 2020 (kas see on valmis, kas saaks sellega tutvuda, kas saaks selles osas
kaasa rääkida)
b. Teede teemaplaneering Üldplaneeringu raames – mis ajal see on planeeritud käsitleda?
c. Avalikud teed ja avalikuks kasutuseks mõeldu teed – See valdkond nõuab lahendust.
(samuti Teede teemaplaneeringu küsimus)
d. Klooga teede ja parkla küsimused (kaasas Klooga sisendid). Täpsustuseks märgin Paia tee
suhtes, et kodanik sai vallast infot (telefoni teel), et seda teed vald remontisa ei saa, kuna
eramaal see tee aga talvel lükkab lund seal vald ja elanikud teavad, et see tee on
lepinguga avalikuks kasutuseks antud. Ilmselt siis Keila valla ajal. Tee algus on väga halvas
seisukorras. Kuidas siis sellega täpselt on?
e. Avalikud/ajaloolised teed, mis reeglina määratud põhjapoolse kinnistu külge, on juhtumeid,
kus need on kinnistuomaniku poolt tarastatud ja juurdepääs teistele kinnistuomanikele
raskendatud või tülikas. Võiks käsitleda Teede teemaplaneeringuga vastavad juhtumid.
f. Avalikud teed, mis reaalselt kasutuses kuid mis juriidilises mõttes teed ei ole – see
ummikseis tuleks ära lahendada. Koormis maa omanikule kõrvaldada ning tee vallale üle
anda kokkuleppel seniste maaomanikega. Tekib sellisel juhul ka põhjendatud tegevus
teehoolde osas. (Kurkse näitel)
g. Teehoole - tee servad (erinevad hooldemudelid – kuidas kogukonna kokkulepete põhjal
leida säästlikumad hooldelahendused(niidulilled, niidu kõrgused(välp) ja seeläbi
vabanevad vahendid suunata tagasi valdkonda muude hooldeküsimuste lahendamiseks)
h. Kergliiklusteede arenguplaan 2020- ?(seal hulgas Laulasmaa)
i. Erateede hooldus - millistel alustel teostatakse neid hooldustöid valla poolt?
j. Teede märgistus, ka erateedel. Mis on plaanis meie valla teede märgistuste suunas (sh
ebaseaduslikud märgid, erateedele püstitatud märgid jne) (ajaline plaan 1h, valla pool
teede spetsialist ja vastava valdkonna inimesed)
3. Kogukonnakomisjoni uute liikmete kuulamine (Katrin Tammearu Padiselt, Küllike Zukker
Vasalemmast), liikmestaatusest loobumise avalduse heakskiitmine (Karit Raidmets) (ajaline
plaan 15 min)
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4. Töögruppide ülevaated
a. Liikmelisuse töögrupp( H.Hõimoja) ((5 in)
b. Põhiväärtuste töögrupp (G.Leibur) (10 min)
c. Arengukava ettepanekud (A.Saliste) (10 min)
d. Rohevalla töögrupp (K.Niinepuu-Mark) (10 min)
e. Spordivaldkonna töögrupp - käesolevaks Komisjoniks jäi otsustamine, kas alustada selle
valdkonnaga? (5 min)
f. Pärimuskultuuri töögrupp (E.Jakobson - kas võiks alustada ja kes sooviks osaleda?) (5 min)
5. Meeldetuletus: Ärgem unustagem esitada tunnutsamistele oma piirkonna tublisid
panustajaid(inimesed, organisatsioonid, teod) - Harjumaa Aasta Tegija, tähtajaga 15 oktoober
(https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/)
Andrus Saliste tegi ettepaneku alustada koosolekuga andes sõna koosoleku koha tutvustamiseks
Ohtu küla aktiivsemale liikmele ja Kogukonnakomisjoni (edaspidi KK) liikmele Krista
_Maarole____. Volikogu esimees Külli Tammur ei olnud veel kohale jõudnud, kohe kui jõuab,
läheme päevakorra punktide järjestusega edasi.
Krista tutvustas Ohtu Külatuba, kus kohalikud aktiivsemad inimesed koos käivad. Külatoas on
koos käidud juba kümme aastat (detsembris 2019). Püsivaks tegevuseks on iganädalane saviring,
kus saadakse kokku ja räägitakse mured ja rõõmud.
Pihu metsa raie mure:
Anu Ohtust andis ülevaate Pihu metsa nimelisest juhtumist. Pihu mets on ise kasvanud segamets,
mis peale 1960ndatel toimunud loodusjõudude laastamistöid on ise omasoodu kasvanud ja milles
ei ole raieküpset kuusikut. Raieküpset kuuske on mõni üksik eksemplar.
Umbes aasta tagasi algas raadamine RMK-le kuuluval maaüksusel. Anu rääkis kohal olnud
töömeestega, kes ei teadnud jagad infot tööde tellija ja eesmärgi kohta. RMK-st võeti ühendust
Jürgen Kuzmin´iga, kes samuti ei osanud koheselt vastata küsimusele kes ja miks ja mis eesmärgil
töid teostatakse. Samuti ei osanud vald anda infot, kuna tegu vallale mitte kuuluva maaüksusega.
Mõne aja möödudes Jürgen Kuzmin teatas, et töid teostab siiski RMK.
On toimunud üks ja ainus kaasamiskoosolek, kus osales RKM-st Jürgen Kuzmin ning Ohtu küla
rahvas, kes käisid metsa kohapeal vaatamas.
Andruse repliik - kõik sellised elanikkonnale suurt mõju avaldavad toimingud, eriti mis puudutab
suurt raiet, tuleks KOVist läbi küsida, toimub see siis eramaal või riigi maal. Eesmärk pigem
varasem teadmine kui tagant järgi tarkus ja reaktsioon.
Anu: nüüdseks on teadlastega koostöös tegevusplaan, millega kaardistatakse Pihu metsas kasvavad
võimalikud kaitsealused taimed, loomad ja linnud.
Ando – maailm ei ole mustvalge. RMK Kuzmini kiitis. Töörühmade töörühma juht ka kiitis
Kuzmini.
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KÜSIMUS: mida kogukonnakomisjon saaks/peaks tegema?
VASTUS: teha ühispöördumine Eesti Linnade ja Valdade Liidu poole, koos Lääne-Harju vallaga
ning kaasates ka teisi kohalike omavalitsusi, et algatataks seaduse muudatus, millega ohjata RMK
arutud lageraied. Ettepanek koos Rohelise Valla töörühmaga koostada pöördumine.

Andrus Saliste tutvustas Külli Tammurile kogukonna komisjoni tegevust:
Slaid: põhimõtted (vt protokolli lisa 1)
Slaid: maamärgid (vt protokolli lisa 1)
Slaid: murekortsud (vt protokolli lisa 1)

Sõna saab Külli Tammur – Lääne-Harju valla volikogu esimees ja igapäevaselt töötab
Keskkonnaagentuuris juhtides projekti kalade ja jõgede tervise heaks Pärnumaal.

Külli sõnavõtt: valla arendusspetsialist jõuab palju teha, saab hakkama. Idee ja raha „koju toomine“
nt taotlused rahastusteks peab tulema inimestelt/kogukonnalt, külaseltsidelt ja MTÜdelt. Vald
annaks heale projektile ka omafinantseeringu. Arengukava külaseltsidel?! Kui paljudel see
tegelikult on vallas? Spikris võiks võtta valla arengukava. (Klooga KK)
Andruse slaid: Märgakem tublisid! Osakem märgata võimalusi.
Külli Tammur: ka volikogu hindab senist KK sisendit. See kõik peab tulema kohalikelt. Laia hulka
puudutavad õigusaktid peavad KKst laualt läbi käima. Et saada paremini toimima infovahetuse.
Rääkis volikogu liikmete jagamist komisjonidesse. Igal eelnõul on seletuskiri. Üleüldine meelsus
volikogus on keskkonna poole kaldu aga keegi ei ole rohelist valda volikogule tutvustanud. Ootame
17.10 seminari ära. Tuleb kokku leppida, mida roheline vald vallaelanikule tähendab.
Ando: Valla heakorra eeskiri, mis segab elamist. Volikogu ootab siinkohal ettepanekuid, et seda
eeskirja muutmist päevakorda võtta.
Ühinenud valla piirkondlike loogikate plaan, mis on selle tulevik? Külli ei näe väga head mõtet.
Kui on üks vald, siis on üks vald.

Teed ja taristud: Mart Arrak
Teedehoolduskava. Selgub kevadel (märtsis), kui saab teada, kui palju raha vald riigilt toetust saab.
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Keila-Joa teema. Vald vaatab, et kogu raha vaid ühte piirkonda ei läheks. 2019 Karjaküla, Klooga
kergliiklustee. Teehoolduskava on excel, punane kollane roheline. Komisjoni esimees esitab valda
palve, et see kava saaks Komisjonile esitatud..
Maanteeameti poolt on omavalitsustele üle antud teede inventuur: Ettepanek on omavalitsuste
teede registrist välja võtta oluline määr seniseid registris olevaid teid (sh „kitserajad“ ja teed, mida
reaalsuses enam ei eksisteeri) Esimene planeerimine on kaardimaterjali alusel ja seejärel töö tegija
läheb kohale, pildistab. Seisundinõuded. Ettepanek siinkohal ka vallal suhelda kohalike külade
esindajatega, et tuvastada tegelikke liikumisi
Ajalugu tutvustati, kuidas kunagi teed kaardile saadi.
Kergliiklusteede teemaplaneering.
Üldplaneeringus ära määratleda, kuhu tulevikus miski tuleb.
Teeregister.ee ja maa-ameti kodulehel maanteeameti rakendus.
Anna teada http://www.anna-teada.ee/
Vald peab täna selgeks tegema, mis on avalik ja avalikkusele suunatud teed ja teised on
erasektorile, vaid mõnele isikule vajalik. Teed ei kustutata, vaid selle tähistus muutub: era, avalik,
metsatee.
Tuuli küsimus – milleks raisatakse raha lumelükkamisel era teedel, kus keegi vb ei elagi
aastaringselt (talvel). Andrus: Seda peaks käsitema ka sisuline Teehoiukava

Bussid vales graafikus. Padise koolibusside graafik. Kuidas toimub vallasisese bussiiliini graafiku
koostamine/planeerimine.
Ago Kokser – see on ajalooline liin. Väga vara stardib. Ei ole muud põhjendust kui vaid ajalooline
mudel. Koolilapsed peavad seetõttu antud bussiga kooli jõudes ligi tunni ootama enne kui kool
algab.
Probleemiks on teenusepakkujate (bussiliiklus) teenuse ebakindlus ning inimesed ootavad asjata
bussi. Busside liikumisi saab jälgida reaalajas, See nõue tuleb kajastada elpingud ja seeläbi saab ka
tagada bussiliiklejatele mobiilse jälgimise võimaluse – Peatus.ee kaudu näiteks. Maanteeamet on
täna ka loomas uut lahendust, mis võimaldaks seda teenust paremini kasutada.
Aeg sai otsa ja viimased päevakorra punktid jäid läbi vaatamata.
Ei olnud kohal uusi liikmeid. Nende kuulamine jääb järgmise Kogukonnakomisjoni koosolekule.
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