Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Vasalemmas, 11.04.2018
Koosoleku algus kell 18:05; lõpp kell 20:05
Koosoleku juhataja Reigo Krutto
Protokollija Piret Saare
Osalesid:
Kloogalt Reigo Krutto, Rivo Einamann, Piret Saare; Kulnast Streven Linkov; Laulasmaalt
Tuuli Edur; Lohusalust Kaire Kaer; Madiselt Erika Kaljusaar; Ohtust Krista Maaro; Padiselt
Maia Heidemann,Reigo Männiste; Paldiskist Inga Jürioja, Käti Teär-Riisaar; Vasalemmast
Silver Allik, Kerli Lambing;
Lääne-Harju Vallavalitsusest osalesid vallavanem Jaanus Saat; Keila piirkonna juht Kuldar
Vassiljev (Lehola Külaselts)
Koosolekul osalesid Tuulna külast Evi-Mai Valdna; Kurksest Andrus Saliste
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Vasalemma kogukond tutvustab oma tegemisi
Külaliikumise Kodukant poolt 28.03.18 Lihulas korraldatud seminari „Kogukonna ja
omavalitsuse koostöö mudelitest“ tutvustus
Mis eesmärki hakkab täitma Lääne-Harju vallas kokku kutsutud ja moodustund
kogukonna komisjon? Milline on komisjoni väljund – soovituslik; õigus esitada
eelnõud valitsusle/volikogule?
Ürituste kalender valla kodulehel – keskne kõigi ürituste kajastaja vallas koostaja/pidaja valla lehe toimetus.
"Kohalike infrastuktuuride (näiteks kraavid ja teed, valgustus jms.) parandamise ja
arendamise rahastamiste võimaluste" arutelu.
Viimases Lääne-Harju valla lehes on kirjas, et kohalike teede renoveerimiseks on
valla eelarves paar sellist projekti, milles kaasrahastajatena osalevad kohalikud
elanikud ise. Kas valla esindaja saab projekte täpsemalt tutvustada või lahti seletada?
Mis saab löökaukudest teedes, mis on talvel ja kevadel tekkinud?
Arutelu ja küsimused parandatud määruse eelnõu koha pealt - MTÜ-de ja
spordiklubide rahastamisest.
Kuidas lahendada hajaküla olemust? Oleme Ohtu küla arengukavasse kirjutanud, et
minimaalne krundi suurus hajakülas peaks olema vähemalt 2 hektarit. Milline on valla
seisukoht? Milline on kogukonna seisukoht?
Vallaametnike tagasiside meilidele.
Riik annab omavalitsustele raha huvitegevuse toetamiseks - kas ja kui palju saab
Lääne-Harju vald. Ja kuhu seda raha kasutatakse?

Keila- Lehola kergliiklustee kulgemine Tamme tee ja Haapsalu mnt vahelisel kinnistu
Valvelasteaed puhkuste ajaks on ainult Paldiskis.
Kust leiaks L-H valla kodulehelt ametnike tööjuhendid, et teaks vajadusel kelle poole
pöörduda oma mure või ideega. Kas on olemas vallaametnike tööjuhendid?
13. Valla ajaleht. Valla lehes võiks olla igakuiselt kajastatud kõikide koolide infod,
arvamuslood/pildimaterjal või artiklid. (siin on toodud eeskujuks Häädemeest lehte,
kus koolidele on jäetud oma küljed ajalehes).
14. Vaba teema, kes tahab saab oma üritusi tutvustada ja külla kutsuda.
15. Kus ja millal toimub järgmine kokkusaamine.
10.
11.
12.

Päevakorrapunkt 1
Kerli Lambing andis ülevaate mittetulundusühingutest ja lühidalt nende tegevustest
Vasalemmas (lisa Vasalemma MTÜ-de nimekiri)
Päevakorrapunkt 2
Reigo Krutto andis ülevaate Lihulas toimunud külaliikumise Kodukant poolt 28.03.18
korraldatud seminarist „Kogukonna ja omavalitsuse koostöö mudelitest“ ja sealt
talletunud mõtetest.
Nenditi, et meie komisjon ja võimalik tulevane külavanemate kogu dubleeriksid
teineteist, seetõttu kuna kogukonnakomisjon on juba olemas, ei ole mõttekas
power´dada külavanemate valimist ja külavanemate kogu tekkimist
Päevakorrapunkt 3
Otsustati:
3.1. Kogukonnakomisjoni suuruseks jääb 15 inimest
3.2. Kandid selgelt välja joonistada – endises Keila vallas - Kuldar Vassiljev
3.3. Komisjoni eesmärk:
1. infovahetus kogukondade ja vallavalitsuse vahel
2. ettepanekuid kogukonnakomisjoni töö eesmärkide/väljundi seadmiseks 2.maiks Kerli Lambing koondab (kerli.lambing@gmail.com)
Päevakorrapunkt 4
Otsustati:
4.1. Valla kodulehe ürituste kalender jääb keskseks ürituste kajastamise kohaks vallas
... Jaanus Saat saadab esimesel võimalusel korra – kellele ja kuidas kogukond oma
üritust kajastada saab.
Päevakorrapunkt 5
Kõneles teemal Jaanus Saat: Teave löökaukudest otse „Laheveele“ (meili pimekoopia
J.Saat´ile jaanus.saat@laaneharju.ee)
Teedespetsialist vallas Peeter Kõresaar (peeter.koresaar@laaneharju.ee, tel 677 6920)
+ piirkonnajuhid Keila piirkonnas Kuldar Vassiljev, Vasalemma piirkonnas Mart
Mets, Padise piirkonnas Leemet Vaikmaa.
Reigo Krutto: erateede korrastamine probleemne, kui maa omanikuks KÜ – kas pole
mõttekas luua fond/sihtasutus vms vald + eratee maa omanik, et ühiselt asja
korraldada
Päevakorrapunkt 6
Jaanus Saat: järgmisel nädalal (16.-20.04) tuleb info, mis seis määruse
tegemise/ümbertegemisega
Päevakorrapunkt 7

Üldplaneering on koostamisel.
Kogukonnad saavad oma ettepanekud saata enne üldplaneeringu koostamise tärminit,
mis on 15. oktoober 2018.
Valla üldplaneeringu eestvedaja valla ehitus-, planeeringute- ja keskkonnaosakonna
juhataja Erki Ruben (erki.ruben@laaneharju.ee, tel 679 06 07)
Päevakorrapunkt 8
Valla kodulehel teabenõude vorm – vastamistähtaeg 5 tööpäeva
Tavaline meil või kiri - „Märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata,
kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest „
(https://www.riigiteataja.ee/akt/820158?leiaKehtiv)
Päevakorrapunkt 9
Jaanus Saat: 289 tuh huvitegevusele. Noorsookeskustele saadetud ülevaatamiseks.
Meil mõte käima panna trennibuss.
Päevakorrapunkt 10
Steven Linkov: Vasalemmast kergliiklustee läheb läbi männituka Tammermaal, kas
saab nihutada? Suheldakse vallaga otse
Päevakorrapunkt 11
Suvise puhkuse ajal lasteaiad puhkavad, jääb 2 valvelasteaia rühma Paldiskis.
Abivallavanem Urve Luhti ja lasteaia juhatajate vaheline kokkulepe. Miks ainult
Paldiskis? Kuidas lapsi sinna saab, kellel autot pole?
Päevakorrapunkt 12
Kas on olemas vallaametnike ametijuhendid. Valla kodulehel neid pole.
Päevakorrapunkt 13
Valla ajalehes lehekülg(ed) koolide info jaoks. Valla lehe koostamise eest vastutab
Egle Kaur (egle.kaur@laaneharju.ee).
Valla lehte levitab Omniva levitab.
Päevakorrapunkt 14
14.1. Erika Kaljusaar: 7. juunil Lääne-Harju koolinoorte festival Paldiskis
14.2. Paldiski 300 - 20-22 juuli 2018 – 20.07 noorte päev; 21.07 rahvakultuuri päev;
22.07 ajaloo päev
14.3. Kerli Lambing andis ülevaate, kes on „Sädeinimesed“
Päevakorrapunkt 15
Järgmine koosolek Padise rahvamajas 16. mail 2018 kell 18.
Koosoleku juhataja
Reigo Krutto

Koostas M.Ehrbach

Kosoleku protokollija
Piret Saare

