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Algus 18.10, lõpp 19.55
Kogukonnakomisjoni koosolekust võttis osa 23 komisjoni liiget: Eero Salumäe (Karjaküla),
Maret Vetemaa (Keila-Joa), Reigo Krutto (Klooga), Karit Raidmets (Klooga), Annika Jõks
(Kulna), Kaidi Torjus (Lehola küla), Tuuli Edur (Laulasmaa/Käesalu), Kaire Kaer (Lohusalu
küla), Kalle Kalbre (Lohusalu küla), Kairi Niinepuu-Mark (Lohusalu küla), Krista Maaro (Ohtu),
Ando Eelmaa (Määra küla), Ilona Gilden (Pae küla), Maia Heidemann (Kasepere), Eve
Jakobson (Vilivalla), Erika Kaljusaar (Madise), Henry Mang (Hatu), Andrus Saliste (Kurkse),
Merle Tank (Paldiski), Kati Teär-Riisaar (Paldiski), Heiki Hõimoja (Põllküla/Kersalu), Eve-Mai
Valdna (Tuulna), Kerli Lambing (Vasalemma).
Puudus Ingrid Plado (Keila-Joa).
Kutsutud: Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, juriidiline nõustaja Jaana Ojala (Klooga),
protokollija Maris Ehrbach (Klooga).
Koosoleku juhataja Kerli Lambing
(päevakorrapunktid 3, 4 ja 5).
Protokollija Maris Ehrbach
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Päevakord
1. Komisjoni esimehe valimine
2. Komisjoni aseesimehe valimine
3. Komisjoni põhimäärus. Esitatud ettepanekute arutelu.
4. Komisjoni põhimääruse kinnitamine
5. Jooksvad küsimused
Päevakorrapunkt 1
Komisjoni esimehe valimine
Kerli Lambing tutvustas ettevalmistatud valimise protseduuri, mida rakendatakse esimehe ja
aseesimehe valimisel. Esiteks toimub kandidaatide esitamine – igal komisjoni liikmel on õigus
kandideerida ja/või esitada kandidaat. Kandidaat peab olema kandideerimisega nõus. Teiseks
moodustatakse kolmeliikmeline häältelugemistoimkond. Seejärel saavad kõik esitatud
kandidaadid
ennast
tutvustada.
Peale
tutvustamist
toimub
salajane
hääletus:
häältelugemistoimkond jagab sedelid, millele iga komisjoni liige kirjutab kandidaadi nime kelle
poolt ta on. Häältelugemistoimkond kogub sedelid kokku, loeb hääled üle, vormistab protokolli
ja loeb ette tulemused. Valituks saab enim hääli saanud kandidaat, sealjuures peab ta saama
koosolekul osalenud komisjoni liikmete poolthäälteenamuse.
1. Toimus kandidaatide esitamine
Heiki Hõimoja – esitan senise komisjoni esimehe Reigo Krutto.
Erika Kaljusaar – esitan Padise piirkonna poolt Andrus Saliste. Erika Kaljusaar tutvustas Andrus
Saliste seniseid tegemisi ning andis omapoolsed selgitused, miks tema hinnangul on Andrus
Saliste hea kandidaat.
2. Häältelugemistoimkonna valimine
Häältelugemistoimkonda esitati kolm kandidaati Jaana Ojala, Maia Heidemann ja Eve-Mai
Valdna. Rohkem kandidaate ei esitatud ning häältelugemistoimkond koosseisus Jaana Ojala,
Maia Heidemann ja Eve-Mai Valdna kinnitati. Häältelugemistoimkond viib läbi ka komisjoni
aseesimehe valimise.

3. Kandidaatide tutvustus
Sõna sai Reigo Krutto.
Andrus Saliste loobus tutvustamisest, kuna tema sõnul tutvustas teda piisavalt Erika Kaljusaar.
4. Toimus salajane hääletamine.
5. Salajase hääletuse tulemusel valiti komisjoni esimeheks Andrus Saliste (protokolli lisa 1).
Proteste valimise korralduse ja hääletustulemuste kohta ei esitatud.
Päevakorrapunkt 2
Komisjoni aseesimehe valimine
1. Toimus kandidaatide esitamine
Kandidaadiks esitati Reigo Krutto.
Kairi Niinepuu-Mark – esitan Annika Jõks’i. Annika Jõks ei soovinud kandideerida.
Krista Maaro – esitan Kerli Lambing’u. Kerli Lambing ei soovinud kandideerida.
2. Kandidaatide tutvustus
Sõna sai Reigo Krutto.
3. Toimus salajane hääletamine.
4. Salajase hääletuse tulemusel valiti komisjoni aseesimeheks Reigo Krutto (protokolli lisa 2).
Proteste valimise korralduse ja hääletustulemuste kohta ei esitatud.
Komisjoni koosoleku juhtimise võttis üle komisjoni esimees Andrus Saliste.
Päevakorrapunkt 3
Komisjoni põhimäärus. Esitatud ettepanekute arutelu.
Andrus Saliste palus Kerli Lambing’ul tutvustada komisjoni põhimääruse koostamise seisu ja
laekunud ettepanekuid.
Kerli Lambing - kogukonnakomisjoni töökorra eelnõu on minu poolt koostatud, selle aluseks on
Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 “Lääne-Harju valla põhimäärus” § 43
esitatud tingimused. Komisjoni ülesanded ja õigused tulenevad ühiselt 2018 aasta mais
koostatud komisjonide töö eesmärkide ja väljundite seadmise koondist. Algselt oli planeeritud
töökord nimetada komisjoni põhimääruseks, kuid lähtudes alusdokumentidest, siis on
eeldatavalt õige sõnastus siiski töökord.
Töökorra algversioon oli täienduste tegemiseks üleval Google Drive keskkonnas, ettepanekuid
said esitada kõik komisjoni liikmed. Kokku laekus 18 ettepanekut, mis koosolekul ühiselt läbi
vaadati.
Koosolekul arutlusel olnud komisjoni töökorra eelnõu koos seletuskirja ja esitatud ettepanekute
koondiga on esitatud protokolli lisana 3.
Tekkis arutelu töökorra punkti 2.1 üle – kes siiski esitab kandidaadi ning vallavalitsus mitte ei
nimeta, vaid kinnitab valla põhimääruse järgi liikmed.
Kerli Lambing selgitas, et kandidaatide esitamise põhimõtteid ja loogikat oleme arutanud
sisuliselt komisjoni kooskäimise hetkest alates ja sellele ei ole senini ühest lahendust. Kindlasti
on see teema, mida peame tulevikus edasi arutama. Seletuskirjas on eraldi märge, et kuna
komisjoni töö on alles algusjärgus, siis jätkatakse kinnitatud koosseisus ning tulevastes

komisjoni aruteludes käisitletakse piirkondlikku esindatust ning kandidaatide esitamise loogikat.
Töökorra punktis 2.1 täpsustatakse sõnastust selliselt, et nimetamise asemel toimub liikmete
kinnitamine.
Kell 18.55 lahkusid kaks liiget koosolekul, kohal 21 liiget.
Jaana Ojala – töökorra punktis 4.10 tuleb arvestada, et elektroonilist hääletamist saab läbi viia
siiski vaid sellisel juhul kui kõik komisjoni liikmed on sellega nõus.
Kerli Lambing – korrigeerin töökorda vastavalt. Lisaks tuleb töökord veelkord üle lugeda ning
vajadusel teha tehnilised parandused (nt kirjavead, punktide järjestuse loogika jt).
Lisaks arutati ühiselt komisjoni töörühmade moodustamise, toimimise ja aruandluse esitamise
üle. Töökorra järgi koondatakse kõik komisjoni tööga seotud dokumendid Google Drive
keskkonda. Järgmisel koosolekul vaadatakse keskkonna kasutamine ja toimimise üldised
põhimõtted koos läbi.
Päevakorrapunkt 4
Komisjoni põhimääruse kinnitamine
Andrus Saliste tegi ettepaneku eelmise päevakorrapunkti arutelu tulemusel kinnitada komisjoni
töökord.
OTSUSTATI: 19 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei olnud, 2 liiget ei hääletanud
4.1 kinnitada „Lääne-Harju Vallavalitsuse kogukonnakomisjoni töökord“
Päevakorrapunkt 5
Jooksvad küsimused
Andrus Saliste tutvustas jäätmemajanduse töögrupi tegevust ja senist kooskäimist ning esimesi
tulemusi. Järgmisel koosolekul esitatakse põhjalikum ettekanne. Töörühmade loomise ja
kooskäimiste mõte peaks olema selles, et keskendume eelkõige lahendustele.
Jaanus Saat – komisjoni esimehel ja komisjonil tuleb läbi mõelda kuidas õigusaktid hakkavad
komisjonis menetluses käima, oluline on see, et menetlus ei jääks venima ega takistaks
vallavalitsuse tööd. Komisjon toimub üldjuhul kord kuus, kuid vallavalitsus toimub iganädalaselt.
Palus kogukondadel, kes 04.05 „Teeme ära!“ talgutel plaanivad osaleda, sellest teada anda.
22.-24.05 on Kaitsevägi valmis tulema appi suurematale vallasisestele talgutele. Märkis, et
edastas ka kogukondade e-kirja listi Siseministeeriumi edastatud kirja kriisiolukorra juhiste
kohta, lisaks soovitab tutvuda „Ole valmis“ äpiga.
Lepiti kokku järgmised komisjoni koosoleku toimumise ajad:
17. aprill 2019 kell 18.00 Leholas ja 16. mai 2019, koht täpsustub.
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