Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Pae külas 10.10.2018
Koosoleku algus kell 18:05; lõpp kell 19:45
Koosoleku juhataja Reigo Krutto
Protokollija Maris Ehrbach
Osalesid:
Karjakülast Eero Salumäe; Kersalust Diana Veegen; Kloogalt Reigo Krutto, Maris Ehrbach;
Kloogarannast Egle Kaur; Kulnast Steven Linkov; Kurksest Andrus Saliste; Laulasmaalt
Tuuli Edur; Lohusalust Kaire Kaer, Kalle Kalbre, Tiina Reimets, Ulride Reimets; Ohtu külast
Krista Maaro; Padise külast Marianne Randmäe;Pae külast Ilona Gilden,Sirje Piirmets
Lembit Jakson; Paldiskist Merle Tank; Vihterpalu külast Monika Viru.
Külalised Altenholzist (omavalitsuspraktikandid) Lara-Minea Börensen, Lisa-Marie Schieler
Lääne-Harju Vallavalitsusest osalesid vallavanem Jaanus Saat; abivallavanem Erki Ruben,
abivallavanem Hestia Rindla.
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.

Pae Külaseltsi sissejuhatus ja tutvustus oma töödest tegemistest
Lääne-Harju valla arengukava arutelu
Andrus Saliste ettepanek
Küsimused, vaba teema
Kus ja millal järgmine koosolek

Päevakorrapunkt 1
Toimetame oma küla tarbeks, omapäi. Selleks, et kohalikel oleks kusagil koos käia, siis
taastatakse endine staadion, mille maa on küll erakätes, aga külaselts rentis selle endale.
Külaplatsil taastatakse erinevad sportimistingimused ja luuakse taristu ürituste
korraldamiseks. Plaanis rajada ka väike hoiuruum.
Päevakorrapunkt 2
Jaanus Saat: pühapäeval 7.10.18 kukkus tähtaeg arengukavva ettepanekute tegemiseks.
Ettepanekuid oli seinast-seina, peateemaks elukeskonna parendamine. Praeguseks on kõik
ettepanekud koondatud ühte tabelisse, mille kohta annab vallavalitsus oma seisukohad
teisipäevaks (16.10.18), siis läheb materjal volikogu komisjonidele arutamiseks. Volikogu
istung, kus arengukava kinnitamine toimub 30. oktoobril 2018.
Teede tegemine arengukavva ei lähe, selleks on valla teehoiukava, mida igal aastal
koostatakse ja kinnitatakse.
Reigo Krutto: esmapilgul tundus arengukava nagu väga üldsõnaline
Jaanus Saat: arengukava teeme iseenda jaoks, mitte niisama. Töö on sisse tellitud, kaasatud
on eksperdid.

Päevakorrapunkt 3
Andrus Saliste: märgata ja tunnustada inimesi, kes teevad igapäevaselt “väikseid asju”.
Tehti ettepanek tunnustada aktiivseid kodanike “Kodanike päeva” raames. Sellel aastal ei
jõua aga järgmisel aastal küll.
Egle Kaur: peaks hakkama tekitama vallapäeva sarnast üritust, mis ei tohiks olla Keila
valla päeva koopia. Siin kohal esitati palve, et kui kellelgi on mõteid millal ja kuidas see
toimuma peaks, siis vald ootab neid. Tehti ettepanek tähistada seda uue valla
asutamise päeval, so. 24.oktoober
Reigo Krutto:Kloogal on juba 3 aastat tähistatud kodanikupäeva kogukonnapäevana ja selle
ürituse üheks osaks on ka kohaliku kogukonna tegijate tunnustamine. Selle aasta
tunnustatavad on juba selgunud ja jätkame oma tradistiooniga.
Jaanus Saat: vabariigi aastapäeva aegne vallavolikogu ja valitsuse vastuvõtt jääb
traditsiooniks. Seal saab tunnustada
Päevakorrapunkt 4
Jaanus Saat: MTÜ-de rahastustaotluste esitamine 2019. aastaks, selle tähtaeg on edasi
lükatud 1. detsembriks 2018
Egle Kaur: valla lehte me järgmisel aastal enam tasuta igale ühele koju ei levita. Praegu
teeme seda veel nagu topelt – eesti ja venekeelne leht – ja see on rahaliselt väga kallis. Ei
ole mõistlik. Ettepanek on leida kohad, mis üldteada ja kust inimesed saavad lehte kätte –
kauplused, raamatukogud, postipunktid.
Seisukoht jäi, et valla leht peab jõudma igasse valla asumisse, ka sinna kus ei ole
poodi/postkontorit isegi piimapukki mitte.
Andrus Saliste: edastan Maia Heidemanni pöördumise jäätmeveo olukorrast Padise kandis
(lisa 1 kiri“Padise jäätmekäitlus”, lisa 2 selgitus , “Padise jäätmekäitlus 2” protokolli lisas)
Tuuli Edur :Paljulapseliste perede olukord Lääne-Harju vallas (lisa 3 selgitus “Suurpered”
protokolli lisas )
Monika Viru: meil Vihterpalus pole midagi enam järgi, ainult mõis ja sellegi väravad lukus
ja näeme vaid ilutulestikke. Inimesed püüavad oma jõududega kõigega toime tulla, ei otsi
vallalt abi. Olen üritanud inimesi ärgitada, aga mitte eriti tulemuslikult. Valla leht kohapeal
on oluline.
Päevakorrapunkt 5
Järgmine koosolek on Kloogarannas – Klooga Noortelaagris ja 14. novembril kell 18

Koosoleku juhataja
Reigo Krutto

Koosoleku protokollija
Maris Ehrbach
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Tere!
Lisaksime Padise kandi poolt ühe teema veel:
Jäätmekäitlus Padise kandis.
Täpsustuseks siis nii palju, et Ekovir OÜ-ga lõppes leping seisuga 31.08.2018 ja pealse seda veab hetkel Ekovir
prügi vabaturuhindadega

Endise Padise valla piirkonnas jätkab jäätmeveo teenuse osutamist OÜ Ekovir.
Teenusepakkuja hinnakiri segaolmejäätmete ühekordse käitlemise teenustasudele
alates 01.09.2018:
mahuti suurus
(m³)
Jäätmekott kuni
0,04 - 0,15
0,14 m³
0,24 m³
0,37 m³
0,6 m³
0,8 m³
1,1 m³
2,5 m³
4,5 m³

tühjendamise hind
KM-ta (EUR)

tühjendamise hind KM- graafikuvälise tühjenduse
ga (EUR)
hind KM-ga (EUR)

1,30

1,56

2,03

2,99
3,50
4,05
5,31
7,08
9,74
20,16
31,28

3,59
4,20
4,86
6,37
8,50
11,69
24,19
37,54

4,67
5,46
6,32
8,28
11,05
15,20
31,45
48,00

konteineri rent
EUR/kuu
1,62
1,98
2,18
4,50
4,50
5,70
15,00
18,00

Hange korraldati j hanke tähtaeg oli 28.08.2018 see lükkus edasi ja uueks tähtajaks
tuli 11.09.2018.a.
Siiani ei ole me keegi saanud infot kes hanke võitis.
Nüüd eile tuli info tänu ühe elaniku helistamise peale valda, et hanke võitis
Keskkonnateenused ja täpset hinnakirja ei öeldud vaid nii palju, et kandi
maksumuseks tuleks 20,.... millegiga.
Hetkel vaadates, et Ekovir oma vabaturuhindadega teostab prügivedu ühe kandi
maksumuseks 11,69 koos käibemaksuga.
Heas oleks teada ka kes siis osalesid hankes ja milliseid hindasid teised teenuse
pakkujad pakkusid ja kas Eesti Keskkonnateenuste hind oli siis tõesti kõige soodsam.
Teades veel seda, et Eesti Keskkonnateenuste teenusega ei ole ka siin lähikondades
rahul oldud (mitte vedamised, põhjuste otsimine miks mitte vedada jne.)
http://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/teenindamata-aadressid/
Andrus Saliste räägiks sellest teemast kuna ise kahjuks ei jõua sellel kolmapäeval
koosolekule.
Soojust ja valgust!
Maia Heidemann
Kasepere küla, Padise
telefon: +372 52 75 455
e-mail:maiaheidemann@gmail.com
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Padise vallas seni kehtinud korraldatud jäätmeveo leping lõppes 31. augustil 2018.
Uue hanke väljakuulutamine viibis uue jäätmehoolduseeskirja vastuvõtmise ja hanketingimuste
üle otsustamise tõttu paar kuud. Senise teenuse osutaja OÜ Ekoviriga sõlmisime seetõttu
kokkuleppe, mille alusel ettevõte jätkab veoteenuste osutamist senises mahus ka peale
korraldatud jäätmeveo hankelepingu lõppu. Nii toimib see ka tänaseni.
Uue vedajaga lepingut veel allkirjastatud ei ole. Usutavasti saame sõlmitud käesoleval nädalal.
Sõlmimist varem takistasid jäätmevedaja poolt lepingusse esitatud ebatäpsed andmed, mille
oleme täpsustanud.
Uus vedaja esitas meile lepingu sõlmimise ühe alusena ka keskkonnaametile esitatud
jäätmeveoloa taotluse, mille menetlemisele kulub 3 kuud. Ilma jäätmeveo loata ei saa vedaja
oma tegevust alustada
Arvutasin uued hinnad koos KM-iga. Raha eest antakse ära ainult segaolmejäätmeid. Tasuta
saab alates järgmise aasta algusest ära anda vanapaberit ja kartongi, köögijäätmeid, haljastu- ja
pargijäätmeid, suurjäätmeid.
Segaolmejäätmete hinnad hanke alusel on ca järgmised:
konteineri suurus
hind km-ga ühekordse tühjenduse eest
80L
1,87.140L
3,27
240L
5,6.370L
8,64.600L
14.800L
18,67.1100L
25,67.2500L
58,35.4500L
105.Jäätmeveohinnad on tõusnud, sest Eestis ei ole jäätmeid kuhugi panna. Prügilatesse
ladustamise maht on riigi poolt piiratud ning põletusjaama hinnad mitmekordistunud.
Segaolmejäätmete kvaliteet on halb. Segaolmejäätmetest tuleb eraldi koguda kõik
märjad/niisked osad, sest niiskus rikub materjali kvaliteedi. Saadud pakkumised on küsitud
eesmärgiga motiveerida kõiki isikuid jäätmeid liigiti koguma ja vältima nende äraandmist
segamini. Varasemast erinevalt saame edaspidi kodust tasuta ära vedada kõik
segaolmejäätmete mahuti jaoks suured jäätmed (mööbel, vaibad, kardinapuud jmt). Samuti
saab tasuta ära anda kogu kodus tekkiva biolaguneva jäätme (köögijäätmed ja haljastujäätmed
nagu muru, lehed, taimed). Eesti eesmärk on eeloleva kolme aasta jooksul tõsta kodus liigiti
kogutud materjalide osakaal jäätmete kogutekkest vähamalt 50 % -ni. Jäätmeveo tulevased
hinnad annavad selleks hea motivatsiooni. Täiendavat infot, kuidas seda teha pakub
vallavalitsus ja Jäätmehalduskeskus. Korraldatud jäätmeveo uuesti rakendumisest teavitame
kõiki jäätmevaldajaid täiendavalt koos kogu olulise infoga.
Sanktsioonide rakendamine
Järelvalve teostamine – selleks, et trahvida, peavad esinema jäätmevedaja tegemata jätmise
asjaolud sh prügiveo ärajäämine graafikujärgsel päeval + mõistliku aja jooksul (3 tööpäeva
jooksul) asendusveo toimumata jäämine. Vedu peab olema ära jäänud vedajast tingitud

põhjustel. Juhtumil kui vedu jääb ära jäätmevaldajast tulenevatel põhjustel, järelteenindust
automaatselt ei toimu. Sel juhul peab klient endale täiendava veo ise tellima.
Palun jäätmevaldajal saata meile EKT klienditeenindusest laekunud info ärajäänud veo kohta.
Eeldame, et see tuli talle. See info peaks sisaldama raportit jäätmemahuti tühjendamata jätmise
põhjusega, mille põhjal koostame päringu. Vastusest selgub, kas saame jäätmeveoettevõtet
trahvida.
Kokkuvõtvalt vajame kaebajalt lisainfot, kas kliendi juurde püüti minna (õigel päeval v kuni 3
tööpäeva hiljem) või üldse ei käidud proovimas (vedajast tingitud ärajäämine). Viimasel juhul
on trahvimine võimalik.
Tõnu Tuppits
MTÜ Jäätmehalduskeskus
tonu.tuppits@huk.ee
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Eelmisel nädalal toimunud kogukonna koosolekul tuli jutuks see, kui paljud meie valla
suurpered kuuluvad MTÜsse Lääne-Harju Lasterikkad.
Küsisime infot juhatuse liikmelt Viire Nullilt.

Info alljärgnev:
Lääne-Harju vallast on liikmeskonnas 43 peret, kus kasvab kokku 170 last:
3 lapsega 21 peret
4 lapsega 14 peret
5 lapsega 4 peret
6 lapsega 4 peret
7 lapsega 1 pere

Nad toetavad erinevate teenustega neid peresid, kes on liikmed. Vahel on nad aidanud mõnda
peret toidukaupadega, kes ei kvalifitseeru nende pereks (1-2 lapsega), kuid vajab väga abi. Sel
juhul lepivad perega kokku toetuse aja ( 1-3 kuud).

Parimate soovidega,

Hestia Rindla
abivallavanem
Lääne-Harju Vallavalitsus
hestia.rindla@laaneharju.ee
58094251

