Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Padisel, 16.05.2018
Koosoleku algus kell 18:10; lõpp kell 20:15
Koosoleku juhataja Reigo Krutto
Protokollija Maris Ehrbach
Osalesid:
Karjakülast Eero Salumäe; Kersalust Diana Veegen; Kloogalt Reigo Krutto, Maris Ehrbach;
Kulnast Eve Vahar; Lohusalust Kaire Kaer; Ohtust Krista Maaro; Padiselt Maia Heidemann;
Paldiskist Merle Tank; Vasalemmast Kerli Lambing;
Lääne-Harju Vallavalitsusest osalesid vallavanem Jaanus Saat; nõunik Anneli Lääne
Koosolekul osalesid Audevälja/Määra külast Ando Eelmaa; Kurkse külast Andrus Saliste;
Madise külast Erika Kaljusaar; Tuulna külast Evi-Mai Valdna;

PÄEVAKORD:
1.
Padise ettekanne oma tegemistest
2.
Kogukonna komisjoni moodustamise määrus. Ettekandja Jaanus Saat
3.
Kogukonna komisjoni moodustamise mudel. (eelnevalt välja toodud
valdkonnad ja tegevused aga ka moodustamise põhimõte, kas see moodustub
Ümarlaualt esitatud kandidaatide alusel vallavalitsuse juurde või mõni muu lahendus)?
4.
Ümaralaua protokollide ja materjalide hoidmine - kas selleks võiks olla valla
koduleht, kogukonna lehekülg või mõni muu keskkond?
5.
Külade esindatuse mudel: 1. Külavanem ja külaselts; 2. külaselts
(põhikirjaliselt külaelu edendaja ja arengukava koostaja, antud küla esindaja); 3. vabalt
kogunev kogu ilma formaaljuriidilise lahenduseta.
6.
Kaardistada ära kõik külad ja kui on, külavanemad või külaesindus
organisatsioonid, ja luua selline aktuaalne andmebaas, siis teab ka kellega kontaktis
oalla ja kuhu ka nii Ümarlaua kui ka olulisi otsuseid/teatisi saata ja sisendeid küsida.
Selle nimekirja koostajaks peaks olema vald, kes peaks seda tegema kohalike
kogukondadega koostöös.
7.
Lääne-Harju valla arengukavade koostamine - kuidas kaasata kohe ka külad
fooksugruppidesse kaasa rääkima ja millal on see protsess plaanis? Arengukavade seis
külati Lääne-Harju vallas.
8.
Teede hooldus (endiselt päevakorras teede hooldus, hööveldamine jne.)
9.
Vastus, miks on kõik valvelasteaiad Paldiskis. Vastab Jaanus Saat
10.
Valla ühistranspordi korraldus. Näiteks pole vallasiseselt võimalik liikuda,
bussi ühendus puudub isegi valla suurimal alevikul (Klooga), kus inimesed sooviksid

otse transpordiga saada Laulasmaale, kus asub lähim pangaautomaat, apteek ja SPA.
Koolilapsed saavad Laulasmaa koolist koju ainult koolibussiga.
11.
Harju-Risti raamatukogu küsimus perspektiivis Lääne-Harju vallas (tänaseks
üks vähestest riigisektori organisatsioonidest, kus kogunetakse, hoitakse sidet,
tuntakse kohalikku inimest). Mis on plaanis, kas sama mudel või kärbitud lahendus mis on plaanid ja kas saab ennetavalt kaasa rääkida? Klooga raamatukogu?
12.
Audevälja karjäärid (kaevetööd, korrastamine jne.)
13.
Vaba teema.

Päevakorrapunkt 1
Andres Saliste andis ülevaate Padise piirkonna ajaloost ja kultuuriloolistest paikadest,
mittetulundusühingutest ja lühidalt nende tegevustest.
Ettepanek: käivitada „100 küla lugu” (mitte saja küla lugu, sest Lääne-Harju vallas
kokku 52 asumit)
Päevakorrapunkt 2 ja
Päevakorrapunkt 3
Jaanus Saat: teema veel toores. On esinenud küsimist, miks just need inimesed (nt
Laulasmaa). Mõned suuremad asumid esindamata (nt Keila-Joa)
Diana Veegen: külade ja alevike probleemid erinevad, kas saab „ühte patta panna”
Erika Kaljusaar: vene keelt kõnelev kogukond?
Otsustati: ikka moodustada komisjon esindajatest kantide kaupa.
3.1.Praegune kantide jaotus (Kuldar Vassiljevi jaotus) ja elanike arv nendes:
3.1.1.Padise kant – Keibu 47, Änglema 40, Alliklepa 20, Vintse 27, Vihterpalu
49, Pedase 15, Vilivalla 38, Hatu 61, Kurkse 31, Altküla 49, Harju-Risti 346, Pae
95, Kõmmaste 70, Laane 27, Määra 55, Audevälja 66, Metslõugu 33, Madise 91,
Karilepa 36, Padise 336, Kobru 13, Kasepere 98, Suurküla 37, Langa 20.
KOKKU 1700 elanikku
3.1.2.Vasalemma kant – Rummu 873, Ämari 545, Veskiküla 102, Vasalemma
850, Lemmaru 79.
KOKKU 2370 elanikku
3.1.3.Klooga kant – Klooga 974, Põllküla 34, Laoküla 37, Kersalu 68,
Kloogaranna 199, Tuulna 361.
KOKKU 1673 elanikku
3.1.4.Laulasmaa kant – Laulasmaa 678, Lohusalu 210, Meremõisa 163, KeilaJoa 351, Käesalu 80.
KOKKU 1482 elanikku
3.1.5. Karjaküla kant – Karjaküla 277, Valkse 91, Tõmmiku 62, Keelva 43.
KOKKU 473
3.1.6.Lehola kant – Lehola 398, Nahkjala 48, Maeru 95, Niitvälja,106,
Illurma 75, Kulna 243, Ohtu 149.
KOKKU 1074 elanikku.
3.1.7. Paldiski kant – Paldiski 3549 elanikku.
Otsustati: 1. 1. juuniks koondada kantide esindajad kogukonnaühenduste nägemuse
järgi Kerli Lambingule (kerli.lambing@gmail.com)

2. Teavitada valla juunikuu lehes komisjoni moodustumisest ja töös osaleda
soovijail anda endast teada vallavalitsusse - spordi- ja noorsoo spetsialist Jürgen Lepp
(jurgen.lepp@laaneharju.ee, 5538113)
Päevakorrapunkt 4
Otsustati: Lääne-Harju valla kodulehele tekitada kaust „Kogukonnad” ja alamkaust
„Kogukonnakomisjon”, kuhu laadida üles komisjoni protokollid.
Päevakorrapunkt 5
Kõneles teemal Jaanus Saat: valla põhimääruses ei ole külavanema määratlust. Kuna
oleme moodustamas kogukonnakomisjoni, siis arvan, et see saabki olema külade ja
asumite esindatuseks.
Andres Saliste: seisukohad on KOV-iti erinevad, kus on külavanemate valimine väga
aktiivne, kus mitte. Eesti Külaliikumine Kodukant on väga tugevalt suunitletud
külavanematele, nende koolitamisele ja informeerimisele.
Eerika Kaljusaar: ei näe külavanema valimiseks vajadust
Ando Eelmaa: kui põhimääruses ei ole, siis ei ole. Meil ei ole ühinemiskohustust vaid
ühinemisvabadus.
Otsustati: meil on kogukonnakomisjon!
Kus on küla(aleviku)vanem valitud või tahetakse valida – valik on vaba.
Päevakorrapunkt 6
Jaanus Saat: MTÜ-de kaardistamine juba käib. Vallas on selle ülesande täitjaks
määratud spordi- ja noorsoo spetsialist Jürgen Lepp (jurgen.lepp@laaneharju.ee,
5538113)
Päevakorrapunkt 7
Jaanus Saat: Valla arengukava on koostamisel, esmalt liidame olemasolnud valdade
arengukavad. Juunis käivitub avalikustamisprotsess. Tundke huvi ja ootame
ettepanekuid! Vallas tegeleb küsimusega arendusspetsialist Jaanus Tärnov
(jaanus.tarnov@gmail.com )
Päevakorrapunkt 8
Maia Heidemann: teede hoolduse teema on endiselt üliterav. Hööveldamiseg,
greiderdamised, aga pole nagu materjali, mida hööveldada.
Reigo Krutto: mustkattega teedes löökaukude parandamine ei ole sellisel viisil
jätkusuutlik.
Jaanus Saat: Me märkame, hoolime ja anname signaalid edasi!
Maris Ehrbach: Kas AS Lahevesi töö kvaliteedi üle ka kontrolli toimub? Tööde
vastuvõttmine või akteerimine? Jaanus Saat: ei toimu.
Otsustati:
8.1.järgmisse komisjoni paluda selgitusi andma AS Lahevee esindaja Ingvar Kosarv ja
ka valla teede spetsialist Peeter Kõresaar.
8.2. kõi ettepanekud-küsimused-märkused saata
1. juuniks Reigo Kruttole (reigokrutto@gmail.com )
Päevakorrapunkt 9
Jaanus Saat: Nii on lasteaia juhatajad ja valla haridustöö spetsialistid ühiselt
otsustanud. Igal aastal saab olema erinevas kohas. Sel aastal Paldiskis
Nenditi: see mõte ja otsus ei ole eriti loogiline. Võiks olla valvelasteaed ikka vähemalt
kahes piirkonnas – nt Paldiskis ja Leholas või Rummul või Padisel....

Päevakorrapunkt 10
Jaanus Saat: olukord transpordi korraldusga on segane. Taotlesime 6 uut liini, lubati 3.
Laulasmaa ettevõtjad taotlesid liini Laulasmaa-Paldiski, see läheks meile maksma 30
tuhat eurot!
Reigo Krutto: Klooga elanikud on juba kaua küsinud liini Kloogalt Laulasmaale, kus
apteek, pangaautomaat, ketikauplus, spa – mis Kloogal kõik puuduvad.
Maris Ehrbach: kui uus liin kallis ja ei saa, siis peab üle vaatama olemasolevad.
Näiteks Keila-Lohusalu võiks ju Kloogalt läbi sõita. Või liin127/128 TallinnTabasalu-Kloogaranna.
Asjaga tegeleb ja on kõige kompetentsem vallas abivallavanem
Ago Kokser (679 0602;5336 5030; ago.kokser@laaneharju.ee )
Päevakorrapunkt 11
Jaanus Saat: raamatukogud vallas lähevad ühise juhtimise alla. Ühtegi raamatukogu
me ei sulge!
Päevakorrapunkt 12
Ando Eelmaa. Teema teistele võibolla ebahuvitav, kuid Audeväljas juhtunu on hoiatav
(hea) näide halvast juhtimisest vallas. Audevälja küla oli miljööväärtuslik piirkond,
mis on nüüdseks rikutud, sest piirkonnas 5 karjääri, neist 4 küla keskel!
Horror-teemapark!
Valla karjäär ammendunud, veega täitunud, põhi ebatasane, kaldad järsud - ohtlik!
Vallal kohustus karjäär korrastada! Järeljäänud materjal vedada kohalikele teedele
tasuks seniste kannatuste eest
Päevakorrapunkt 13
Eve Vahar: elame rõõmsalt. Meil on uhke kiigepark – tulge külla!
Eerika Kaljusaar: laske vallavalitsusel elada – nad ju ametis alles neljandat kuud!
Päevakorrapunkt 14
Järgmine koosolek Paldiskis 16.juunil 2018 kell 18.
Koosoleku juhataja
Reigo Krutto

Kosoleku protokollija
Maris Ehrbach

