Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Laulasmaal 05.09.2018
Koosoleku algus kell 18:05; lõpp kell 19:35
Koosoleku juhataja Reigo Krutto
Protokollija Maris Ehrbach
Osalesid:
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Ehrbach; Kloogarannast Egle Kaur; Kulnast Eve Vahar; Kurksest Andrus Saliste;
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Lääne-Harju Vallavalitsusest osalesid vallavanem Jaanus Saat; abivallavanem Erki Ruben,
vallavanema nõunik Anneli Lääne, Keila piirkonna juht Kuldar Vassiljev (Lehola Külaselts)
PÄEVAKORD:
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Laulasmaa MTÜ sissejuhatus ja tutvustus oma töödest tegemistest
Vallavanema ülevaade Lääne-Harju valla suvest. Mis tehtud ja mis otsustati.
Kaugel on järg MTÜ-de rahastamise määruse kinnitamisega
Kuidas läheme edasi kogukonnakomisjoni tööga, kas ja kuidas moodustub
Küsimused, vaba teema
Kus ja millal järgmine koosolek

Päevakorrapunkt 1
Laulasmaa SK MTÜ-st Tuuli Edur andis ülevaate Laulasmaa-Lohusalu piirkonnas
tegutsevatest MTÜ-dest. Kokku neid 11 + 39 kalapüügi ja jahindusega tegelevat seltsi.
Rahvast on piirkonnas palju, elanikkonnaregistrijärgne elanike arv orienteeruvalt 600 +
200. Aktiivne on sporditegevus, väga populaarne taidlus - rahvatants, ansamli- ja
koorilaul, rahvamuusika.
MTÜ Laulasmaa Naiskond Kire Kaer tõi välja piirkonna murekohad
* 13+ poistele pole koolivälist tegevust
* kooli trenni saab, aga trennist koju tagasi puudub transpordivõimalus
* puudub noortekeskus; Klooga NK-sse kooli bussiga saab, aga tagasi taas ei saa Puudub
ka info ringide ja nende toimumisaegade kohta
* sportimistegevused piiratud, puudub spordihoone
* liikumisvõimalus puudulik
* Laulasmaa SPA külale kallis
* Laulasmaal ei jätku vett
* kanalisatsioon puudub, ja kõigil kas septikud, imbväljakud või vanemates kohtades ka
settekaevud. Rahvastikutihedus suur ja seetõttu ka keskkonnareostuse oht suur.
* suvitajad vaid tulevad ja lähevad, neid külakeskkond ei huvita. Suvilatel puuduvad
aastaringsed prügi äraveo lepingud ja seetõttu tuuakse see poe juurde prügikasti või
jäetakse loodusesse.

* puuduvad pakendikonteinerid, kollase koti teenus!
* kergliiklusteed pimedad! Leevendaks, kui vähemalt bussipeatusedki oleksid valgustatud,
mis oli ka algselt projektis, aga tegemata.
* bussipeatustes ei ole paviljone/varjualuseid – kogukond nõus osalema projektis, kui vald
toetab
* kool ülerahvastatud, ka õhtusel ajal, puudu 545m2 klassiruume
* puudub külakeskus
Abivallavanem Erko Kruus: ÜVK tuleb ja ka kooli juurdeehitus tuleb!
Jaanus Saat: valla laenuvõimekus on 4 milj, Laulasmaale läheb 2,5, Padise Klooster ja
Karjaküla sotsiaalkeskuse renoveerimine … kõik on läinud kallimaks ja rohkemaks ei
jätku.
Andres Saliste: ettepanek korraldada ülevallaline huviringide mess
Sõnum: vald ei ole bussiliinidega kaetud!
Päevakorrapunkt 2
Jaanus Saat: September on koolibussidele proovikuu. Jälgime ja teeme vajadusel muudatusi
Kergliiklusteed Lohusalu-Laulasmaa, Keila- Karjaküla, Lehola- Keila, Rummu-Padise.
Laulasmaa ÜVK, septembris läheb uus taotlus.
Bussitransport – Ühistranspordikeskus tihendab Paldiski-Tallinn bussiliine. Novembriks
vaja teha ettepanekud järgmiseks aastaks bussiliinide tihendamise ja uute liinide kohta.
Valla sisene transport saab uue ilme 2019.aasta sügiseks.
Jäätmehaldusleping sai ära kinnitatud, jääb sama teenusepakkuja, aga hind tõuseb 20%
Vallal on olemas nägemus prügimajanduse korraldusest – ühise väljanägemisega
prügimajad kortermajade juurde. Sellised nagu Keila-Joal.
Reigo Krutto: seadusejärgselt peaks prügi ära veetama 75-krt maja juurest 2 korda nädalas.
Praegune teenusepakkuja ei ole seda nõus tegema ja seetõttu on prügikastid alailma täis
sanitaar- ja heakord rikutud. Lahtine “Kollase koti” teenus – kas TVO või RagnSells,puudub endiselt valla leping?
Andres Saliste: meil, kogukondadel, ongi järelvalve teostamise funktsioon! Pidevalt jälgida
ja teavitada!
Jaanus Saat: Padise ja Vasalemma piirkonna teed on saanud mustkatte alla, Rummul ka.
Vasalemma said üles valvekaamerad, Paldiski saab valvekaamerad aasta lõpuks.
Laulasmaa ja Paldiski kool said multimeedia klassid.
Alates oktoobrist on omastehooldus finantseeritud. Käivitub puudega inimeste kodude
kohandamise ja tuleohutuse suurendamise projekt
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Karjakülas ja Kloogal
Arengukava “suur pilt” – elukeskonna parendamine. Arengukava saab avalikkusele
kättesaadavaks ca nädala pärast
Suplus- ja rannaalade korrastamine – Kloogarand, Leetse, Klooga järv jm
Rummu-Ämari ja Paldiski elukeskkonna parandamine on prioriteet.
Päevakorrapunkt 3
Jaanus Saat: MTÜ-de rahastamise määrus – on lahku löödud sport ja muu tegevus.
Sporditegevust rahastatakse läbi pearahade, elektroonselt. MTÜ-de määruse saadan teile
tutvumiseks home (06.09). Ootame ettepanekuid ja täiendusi kuni 11.septembri kella
18-ni.
2018.aastaks on toetusrahad otsas, oktoobris teeme lisaeelarvet, laekuvad tulud on
suuremad. Prognoosisime 5, aga tegelikult on kasv 9%
Päevakorrapunkt 4
Reigo Krutto: teen ettepaneku, et praegune seltskond, kes koos käib, on ju ilmselgelt asjast
huvitatud isikud. Töötame 2 aastat ja siis püüda teha verevahetust.

Jaanus Saat: oleme otsustanud, et eraldi määrust komisjoni kinnitamiseks ei tee. Kõik, kes
on tahtnud, on list´i lisatud ja saavad infot. Töötame edasi nagu seni.
Kaire Kaer. asi on nagu ühepoolne: meie muudkui pommitame ja pommitame oma murede
ja probleemidega. Ka vald võiks kogukondi röhkem probleemide lahendamisel ära
kasutada.
Päevakorrapunkt 5
Erika Kaljusaar. Rummu, Ämari ja Paldiski on olnud raskes stagnatsioonis ja meie kõik
peame ühiselt aitama neid järgi. Mõnede asjadest loobumise hinnaga.
Lembit Jakson: nii et tegeleme vaid suurte asjadega, väikesed loksuvad ise paika
Päevakorrapunkt 6
Järgmine koosolek on Pae külas ja 10. oktoobril kell 18
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