Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Laulasmaal 14.11.2018
Koosoleku algus kell 18:05; lõpp kell 19:05
Koosoleku juhataja Reigo Krutto
Protokollija Maris Ehrbach
Osalesid:
Harju-Risti Tiit Toms; Kersalust Heiki Hõimoja; Kloogalt Reigo Krutto, Maris Ehrbach, Piret
Saare, Evelin Einamann, Tiina Mets; Kloogarannast Egle Kaur; Kurksest Andrus Saliste;
Laulasmaalt Tuuli Edur, Ene Pähn,Lauri Matteus; Lohusalust Kaire Kaer, Kairi NiinepuuMark, Indrek Migur, Riina Sooba, Tiina Reimets,Ulrich Reimets, Ruti Migur, Mati Migur;
Madiselt Erika Kaljusaar; Ohtu külast Krista Maaro; Padise külast Ando Eelmaa, Hannela
Habakuk-Truubon; Pae külast Ilona Gilden, Sirje Piirmets; Paldiskist Käti Tear-Riisaar Merle
Tank; Tuulna Eve-Mai Valdna;Vihterpalu külast Monika Viru.
Lääne-Harju Vallavalitsusest osalesid vallavanem Jaanus Saat; abivallavanem Erki Ruben,
piirkonna juht Kuldar Vassiljev, arendusspetsialist Asso Nettan
PÄEVAKORD:
1. Vallavanem Jaanus Saat tutvustab Lääne-Harju valla arengukava.
2. Lääne-Harju valla esindaja tutvustab, mis tulemid saadi septembris läbi viidud
uurimusest seoses uue koolibussi graafiku ja täituvusega.
3. Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee projekteerimise hange ja selle tagamaad. Sooviks
lihtrahvale selgitust, sest külarahvas täielikus teadmatuses.
4. Palun vallavanema kommentaari kavandatava gaasiterminali kohta Lahepere lahte.
Paljudele vallaelanikele on see tulnud halva üllatusena, et selline tööstusrajatis
plaanitakse ehitatada väikesesse ja kinnisesse Lahepere lahte. Kas on arvestatud kôikide
võimalike keskkonnariskidega? Teema ei puuduta ju pelgalt Paldiskit, vaid kôiki lahe
ääres asuvaid külasid!
5. Millal ja kus toimub järgmine koosolek?
6. Vaba teema
Päevakorrapunkt 1
Jaanus Saat: keskendume 6-le valdkonnale: elukeskkond ja avalik ruum, teed ja ühistransport,
ettevõtluskeskkond, haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond, kodanikuühiskond, vaba aeg ja
terviseedendus, sotsiaalkaitse.
Lääne-Harju
valla
rengukava
saadaval
valla
dokumendiregistris
(https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&o2=1&u=2&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=arengukava&itm=285916&clr=history
&pageSize=20&page=1)
Lääne-Harju
valla
eelarvestrateegia
aastateks
2019-2022
leitav
aadressilt
https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&o2=1&u=2&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=eelarvestrateegia&itm=285920&clr=h
istory&pageSize=20&page=1

Elukeskkonna märksõnad turvalisus
ja läbimõeldud elamupiirkonnad. Arvestame
rannikupiirkondadega ja turismiarengu võimalusi..
Teed, tänavad ajapikku tolmuvabaks vastavalt teehoiukavale, mis koostatakse igal aastal
jooksvalt.Käimas tänavavalgustuse rekonstrueerimised. Tahame kõik valla bussipeatused
korrastada ühesuguse stiiliga ja valgustada, et bussipeatused oleksid valla identiteedi kandjad.
Soodustame ettevõtluskeskkonda. Peamiselt Paldiski tööstuspark, aga ei jää ainult
Paldiskikeskseks – Rummu Invest jm.
Hariduse valdkonnas anda oma valla koolides kvaliteetset alus- ja põhiharidust sõltumata
emakeelest.Vaba koolipinda vallas palju ja põhimõte on tuua kõik valla lapsed koju tagasi.
Praegused kulutused teistes omavalitsustes õppivatele lastele väga suured – 306 tuhat aastas.
Ämari venekeelne kool suletakse 01.09.2019. Riigipoolne surve on vähendada koolide pinda.
Tahame olla laste ja peresõbralik vald, sündivus vallas suurenev,
Käivitumas rahandusministeeriumi poolt rahastatav projekt, kuidas kogukondi kaasata valla
juhtimisse.
Suuremad investeeringud Paldiski keskväljak, mänguväljakud, kergliiklusteed, Padise klooster,
Laulasmaa ÜVK, Keila-Joa soojatrass, Laulasmaa kooli juurdeehitus, spordihoone, Vasalemma
kooli jalgpallistaadion
Arengukavasse ettepanekute tegijatele vastatakse.
Oleme siiski sundliidetud vald ja kuidas muuta valda ühtseks, mitte eri suunas kiskuvate
piirkondade kogumiks, sellele mõtleme iga päev.
Arengukava jälgimist ja edaspidist muutmist juhib arendusspetsialist Asso Nettan
(asso.nettan@laaneharju.ee, tel. 522 3820)
Kairi Kaer: valla koduleht keeruline, info ei liigu – kui midagi toimuma hakkab peaks inimesi
kohe teavitama, mitte takkajärgi
Jaanus Saat: kommunikatsiooanivaldkond on väga keeruline, aga püüame! Ei taha enne
“kaagutada” kui midagi reaalselt tehtud. Valla koduleht muutub, valla lehe väljaandmine ka.
Eestikeelne leht jääb endiselt postkastidesse tulema, venekeelset tuleb tellida.
Erika Kaljusaar kas Padise-Paldiski suunal on ka plaanis rajada kergtee? Maise külakeskuse
valgustamine?
Jaanus Saat: kergliiklustee Padise-Paldiski on Harjumaa planeeringus olemas, teeme jupp-jupi
haaval nii kuis finantseeringut on. Külakeskuse valgustuse kohta tehke valda pöördumineettepanek.
Ando Eelmaa: ettevõtlus ei ole ainult Paldiskis. On väikeettevõtted ka mujal valla piirkondades.
Ja ärge palun unustage, et vallas on ka põllumajandus- ja metsamajadus ettevõtjaid.
Arvestatavaid - üks vabariigi suurimaid asub Lääne-Harju vallas. Millal tuleb valla
üldplaneering?
Erki Ruben: alustame uuel aastal, 3 aastaga peab valmis saama.
Päevakorrapunkt 2
Jaanus Saat: koolibuss Kloogale pandi käima, kui rongiühendus oli häiritud raudtee
remondi tõttu. Meil vallas meie laste jaoks koolikohad olemas. Praegu käib Kloogalt 1-6
klassis Keilas 26 last, neist vene koolis 13, kuid Kloogal või Paldiskis koolikohad olemas.
Klooga-Paldiski koolibuss sõidab.
7-12 klassis käib Keilas 24 last, vene koolis 9, eesti koolis 15. Neile hüvitame sõidukulu.
Kokku õpib meie valla lapsi Keila koolides 279 (oktoobri seisuga). Niitväljalt, Tuulnast ja
Leholast – umbes 50-60 õpilast.
Iga kuu maksame Keila linnale 30-40 tuhat eurot.
1. septembrist 2019 hakkab eeldatavasti Kloogale sisse sõitma liinibuss 6 korda päevas.
.

Päevakorrapunkt 3
Erki Ruben: Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee. Aasta lõpuks saab hinnapäringud kokku,
toimub töö maaomanikega. Kui saadakse kokkuleppele, läheb asi edasi maanteeametisse.
Maaomanikke 20.Kui maaomanikega kokkuleppele ei saa, tuleb projekt edasi lükata .
Kairi Kaer: miks ei mindud edasi 2015 aasta projektiga vaid tekkis mingi variant B,
Kellega seda uut varianti kogukonnast arutati, miks läheb kergtee laste mänguväljakule ja
sealt edasi küla keskele. Kuidas sealt saaadakse sadamasse või poolsaare tippu. Kelle idee
selline variant?
Erki Ruben: praegu käib töö vastavalt lähteülesandele. 2015. aastal tehti vaid eskiis, see ei
ole projekt.
Toimus emotsionaalne ja kohati põikpäine arutelu, et kui kohalikele inimestele lihtsalt ei
meeldi käesolev variant, sest häirib Lohusalu küla elanike elukeskkonna privaatsust.
Andres Saliste: ühise eesmärgi nimel tuleb lihtsalt leida kompromiss ja unustada põikpäine
kiuslikkus.
Päevakorrapunkt 4
Planeeritud aja ammendumise tõttu jäid kohapealsed selgituse ära.
Jaanus Saat lubas saata selgitused kirjalikult meili teel ja vajadusel korraldada ka
teabekohtumine huvitatud rahvaga.
Päevakorrapunkt 5
Järgmine koosolek toimub jaanuaris. Vallavalitsus kehtestab komisjoni põhimääruse ja
Reigo Krutto teavitab koosoleku toimumise koha ja aja.
Päevakorrapunkt 6
Monika Viru: Vihterpalus ja ümberkaudsetes külades puudub informatsioon ja teadmine,
mis üldse vallas toimub ja millised võimalused on elanike elukorralduse parandamiseks.
Miks tuuakse tallu, kus elanikud ühes peres eri perekonnanimedega mitu vallalehe
eksemplari – see on ju raiskamine.
Piret Saare: veebruaris plaanis korraldada Lääne-Harju valla esimesed talimängud –
kujunduisutamine + 2 ala. Rändauhind. Eesmärgiks ühendada ja liita külasid. Vald toetab.
Koosoleku juhataja
Reigo Krutto

Koosoleku protokollija
Maris Ehrbach

