LÄÄNE-HARJU VALLA KOGUKONNAKOMISJONI KOOSOLEKU
Protokoll
Toimumise aeg:

21.11.2019
Algus kl 18:05
Lõpp kl 20:05
Toimumise koht:
Paldiskis, Vallavalitsus, Volikogu saal
Koosolekut juhatas: Andrus Saliste, kogukonnakomisjoni esimees
Protokollis:
Jaana Ojala, nõunik
Kohal oli
14 liiget: Kaire Kaer (Lohusalu); Maret Vetemaa (Keila-Joa); Guido Leibur (Padise prk); Kaidi
Torjus (Lehola); Katrin Tammearu (Padise prk); Eve-Mai Valdna (Tuulna); Merle Tank (Paldiski);
Krista Maaro (Ohtu); Eero Salumäe (Karjaküla); Eve Jakobson (Padise prk); Reigo Krutto
(Klooga); Küllike Zukker (Vasalemma); Heiki Hõimoja (Kersalu), Andrus Saliste (Padise prk);
Nõunik Jaan Ojala
Kutsutud külaline: Kerli Lambing, keskkonna peaspetsialist, Lääne-Harju Vallavalitsus
Protokollija märkused:
L-HV on edaspidi lühend Lääne-Harju vallast
KK on edaspidi lühend kogukonnakomisjon
KOV on edaspidi lühend kohalikust omavalitsusest
Andrus Saliste sissejuhatus koosoleku kutses toodud päevakorra kohta, mis võeti vastu ühehäälsel
alljärgnevas:
Päevakord:
1. Kogukonnakomisjonist alguse saanud Jäätmetemaatika arengutest annab ülevaate, ettekandja
Kerli Lambing (ajaline plaan 30 min);
2. Uute liikmekandidaatide kuulamine, ettekandja Andrus Saliste (ajaline plaan 15 min);
2.1.Katrin Tammearu Padise piirkonnast
2.2.Küllike Zukker Vasalemma piirkonnast
3. Põhiväärtused, ettekandja Guido Leibud ja Komisjoni töökord, ettekandja Heiki Hõimoja
(ajaline plaan kokku 45 min;)
4. Arengukava ettepanekud (ettekandja Andrus Saliste (ajaline plaan 60 min);
5. Detsembri koosoleku koht ja sisu.
1.

Lääne.Harju Vallavalitsuse jäätmetemaatika, ettekandja Kerli Lambing (30 min)
Ülevaade, mis on toimunud ja mis tulemas: kogukonnakomisjoni jäätmemajanduse töörühm
on sisuliste töökoosolekute raames kokku saanud 2 korda: Murastes ja Paldiskis.
(info selle kohta leiab lisatud Jäätmemajanduse töörühma Kerlil poolt koostatud ettekandest)
Rohehankeid ei ole LHVs läbi viidud aga teel selle poole on. MTÜ Balti Keskkonnafoorum
poolt viiakse läbi koolitusprogramm Keskkonnahoidlikud rohehanked (GPP ehk Green Public
Procurement), milles osalevad Eesti kümne kohaliku omavalitsuse hankespetsialistid ja
keskkonnanõunikud ning ka L-HVst osaleb Kerli seal, muuhulgas osaleb ka Jaana seal, küll

naaber KOV nime all aga sealt saadavad teadmised saavad ära kasutatud L-HV tuleviku
hangetes kui ka KKs teadmiste ja sisendite märkimisel.
Möödunud suvel (2019) kaardistati valla territooriumil probleemkohti: (Prügistamise
probleemkohad)
Korraldatud jäätmevedu – KOV hangib kontssessioonlepingutega jäätmevedu sisse ja kõik
jäätmevaldajad loetakse jäätmeveoga liitunuks. Kes soovib (hooajalist) vabastust, peab valda
avalduse esitama. L-HVs on 5 jäätmeveo piirkonda (Kerli slaid – korraldatud jäätmevedu), kus
teostatakse jäätmevedu erinevate kontsessioonilepingute alusel. Tulevikus loodetakse saada
ikka üheks piirkonnaks.
Protokollija märkus: Praeguse korraldatud jäätmeveo ja veo piirkondade kohta leiab veel infot
valla kodulehelt https://laaneharju.ee/korraldatud-jaatmevedu
Liitumine MTÜ Jäätmehalduskeskusega saab läbi 2019 aastaga (protsess on menetluses).
Suurjäätmed veetakse ära, olenevalt piirkonna hankest, kas siis täiesti tasuta või raha eest. Kerli
sõnum KK liikmetele, et andke kindlasti naabritele teada, et kui on ükskõik mis küsimus seoses
jäätmemajandusega (vedaja, arve küsimus etc), helistada otse Kerli Lambing´ule ja kontaktid
leiab siit https://laaneharju.ee/keskkond2.
Jäätmeliikide slaid
Protokollija märkus: Liigiti kogumise ABC leiab valla kodulehelt
https://laaneharju.ee/jaatmete-liigiti-kogumine
Taaskasutusorganisatsioonid
(info selle kohta leiab lisatud Jäätmemajanduse töörühma Kerlil poolt koostatud ettekandest)
Jäätmemajanduse tulevik
(info selle kohta leiab lisatud Jäätmemajanduse töörühma Kerlil poolt koostatud ettekandest)
Küsimus (Guido poolt) Kerlile: purgimiskohad L-HVs. Hetkel jäi vastuse võlgu, kuid uurib
selle esimesel võimalusel välja ja annab e-posti teel KK listis teada.
Ministeeriumi juhised KOVidele
(info selle kohta leiab lisatud Jäätmemajanduse töörühma Kerlil poolt koostatud ettekandest)
Info jagamine – Jaana küsimus, et kas ka venekeelne materjal on olemas?
Kerli: Keskkonnaministeeriumi kodulehel on venekeelne materjal olemas. Osa materjale on
ministeeriumil olemas trükituna, kuid nüüdseks juba väike osa. Ministeerium on andnud
sõnumi, et annab teada trükikoja, kus materjal varem trükitud on ning kel soovi, võib sealt
trükise tellida. Trükikojal on olemas trükiks valmis filed ja saab hõlpsasti trükkida. Kerli on
Reigoga sellest rääkinud. Kerli saadab veel ka ministeeriumi venekeelse info lingi
kogukonnakomisjoni liikmetele.
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Järgime reede, so 29.11.2019 külastavad valla ametnikud Saku valda, neid on esile toodud
jäätme punkti ja jäätmemajanduse hea eeskujuna. Minnakse tutvuma hea eeskujuga kohapeal.
Kerli vastab heameelega kõikide kodanike küsimustele.
Aitähh Kerlile
Kerli lahkus koosolekult
Padise esindaja näide /Eve Jakobson/ Suvalisest kohast metsa alt prügi kokku korjamine –
helistas ja pidi viima kaugele ja maksma raha selle eest. See on probleem. Ole veel hoolas.
Palume Kerlilt selle kohta juhtumi kirjeldust kuidas peab talitama. Eesmärk prügistamise
vähendamine läbi märkamiste.
2. Uued liikmed:
Maia Heidemann asemel Katrin Tammearu Padise piirkonnast (Kasepere, Karilepa ja Laane
küla esindaja). Töötab Kallaste turismitalus perenaine, Padise mõisas samuti. Huvid käsitöö.
Jaana kommentaar: ehk jaanuari koosolek teha Kallaste talus?
Kerli Lambing´u asemel Küllike Zukker Vasalemma piirkonnast. Elanud Vasalemmas
paarkümmend aastat, pärit Valgast. Hetkel ühe tööna Keila Leht toimetuses. Üksikud projektid,
seotud Rootsi keelega (rootsi keele filoloog). Delfi, Postimees on olnud eelmised tööandjad.
Vabal ajal looduses liikumine erinevat moodi, pigem sportlikumalt (1x Tartu Maraton läbitud).
Andruse vahemärkus: et liikmed võiksid aktiivsemalt osaleda töögrupides ja Küllikesele pakkus
kohe kommunikatsiooni töögruppi.
Kuna pole veel vastu võetud KK Töökorda (vt edaspidi p. 3 Heiki Hõimoja ettekannet) siis kohal
olnud KK liikmed tervitasid (kiitsid heaks) uusi liikmeid.
Reigo tegi ettepaneku teiste kohal olnud liikmete tutvustus uutele liikmetele sest nemad ei tunne
ju meid. Igaüks tutvustas lühidalt nime, kant ja mõni sõna kas siis töö või huvide kohta.
3. Põhiväärtused Guido Leiburi ettekanne:
Pika ajalooga teema aga tuleb uuesti päevakorda võtta.
Andrus vahemärkus: Tuuli juhtis oma e-kirjas õigesti tähelepanu, et Drive keskkonda pääsevad
ligi vaid kogukonnakomisjoni liikmed. Kes enam liige pole, siis see ka välja arvata sealt.
Guido näitas slaide. Töö sai tehtud ammu ära aga pole koosolekute päevakordadesse ajaliselt
mahtunud. Põhiväärtuste töögrupis on Guido Leibur, Andrus Saliste ja Heiki Hõimoja.
Põhiväärtuste sõnastamine on KK ettepanekud/sisendid vallavalituse jaoks.

3

Ettepanek vallavalitsusse saata koondmudel ja eraldi dokumendina ka kogukondade poolt
saadetud töömaterjalid. Põhiline on rohelisevalla toetamine, kogu ringmajandus vastukaaluks
suurtööstustele. Visioon rõhutab pehmeteleväärtustele.
Põhiväärtuste sõnastamise töörühmas Guido Leibur, Mihkel Kangur (Tallinna Ülikooli teadur),
Aivar Haller (Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liige).
Töögrupile edastatud täpsed sõnasõnalt kirjapandu jäid välja, üldistati selliselt, et mõte ei muutu.
Meie eesmärk peab olema vallale antav sõnum, et iga küla/alev/linn on valla jaoks oluline ja
seda ka nii argistes toimingutes kui ka arengukavades kajastama.
Guido rõhutas, et ükski asi ei ole kivisse raiutud. Alati saab tulevikus muuta, ajas kõik muutub
ja sellega on arvestatud. Ettepanek see vastu võtta.
Andrus – arengukava on elus dokument, muutub ja areneb koguaeg.
Hääletus – kõik kohalolnud olid vastuvõtmise poolt (Põhiväärtused). Andrus saadab lähipäevil
vallavalitsusse.
Kaire Kaer´a vahemärkus: kui keegi paneb dokumendi draivi, siis võiks sellest
kogukonnakomisjonile teada andma e-posti teel. Guido informeeris, et alati saab igaüks ise
draivis endale vastavasisulise teavituse pann. Aga lõpuks lepiti kokku, et siiski teavitatakse eposti teel koos draivi lingiga.
Heiki Hõimoja – liikmesuse töörühm ja töö dokumendid „Töörühm“ alamkaustades.
(Liikmelisuse põhimõtted ja töökord)
Tegi Drive koolituse, hästi kiirelt.
Tutvumiseks ja kommenteerimiseks draivis: Kogukonnakomisjoni kodukorra põhimõtted leiab
siit powerpoint slide vaates (Põhimõtted) ning tutvumiseks ja kommenteerimiseks leiad siit
(Töökord) Järgmisel korral, s.o 12.12.2019 vaid hääletamine.
Heiki poolt veel üks teema – diktofoni – see on vaid protokollija tööriist.

4. Andrus Saliste ja Arengukava 2019+ (Arengukava). Vallas tegeleb sellega Asso Nettan.
Arengukava on pikem ja nn unistuste pakett kuni 2030
Tegevuskava on lühem ja reaalsem, mis saab ka eelarvesse sisse ning kuni 2023
Vald ootab KK taga arengukava sisendit, mis jääb avatuks KK liikmetele täienduste tegemiseks
veel 24.11.2019 õhtuni (link eelmises lõigus), Andrus vormistab sisendite põhjal koondi ja
saadab teisipäeva õhtul kogukonnakomisjoni liikmetele hääletamiseks ja kinnitamiseks e-posti
teel – kõik kohalolijad olid nõus.
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Valla eelarve eelnõu kohta sooviks tagasisidet nädala jooksu ehk kuni 28.11.2019 ja dokument
on (Eelarve 2020 eelnõu).
Andrus rääkis on osalemisest Harju Koostöökogus toimunud projektide hindamisest: see kõik
on nii äge, mida meie vallas tehakse. Tasub silma peal hoida Munalaskme tähevaatlustorni
arengutel või Niitvälja ratsatallidel, samuti Padise piirkonna ajalootalletajate projekt on üks
tugevamaid. Tasub osa võtta tegevustest, mida meie vallas pakkutakse. Täpsem info toetamisele
minevatest projektidest saab üles LHKK kodulehel peale LHKK juhatuse otsust(kinnitada
hindamistulemused) (https://www.vomentaga.ee/)
5. Järgmine koosolek toimub 12.12.2019 kell 18.00 Harju-Madise koguduse majas. Andrus
võtab ühendust sealse õpetajaga, et see kokku leppida. Päevakorda kirja ei saanud.
/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Saliste
Jaana Ojala
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