Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
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Vihterpalu, 19.02.2019
Algus kell 18:15
Lõpp kell 19:50
Koosoleku juhataja:

Reigo Krutto

Protokollija:

Maris Ehrbach

Osalejad:
Piirkond Keila-Joa: Maret Vetemaa, Ingrid Plado ja Nils Steinberg;
Piirkond Klooga: Reigo Krutto, Maris Ehrbach, Jaana Ojala, Karit Raidmets, Piret Saare;
Piirkond Lehola küla: Kaidi Torjus;
Piirkond Lohusalu küla: Kaire Kaer, Kairi Niinepuu-Mark, Kalle Kalbre;
Piirkond Põllküla / Kersalu: Heiki Hõimoja;
Piirkond Tuulna: Eve-Mai Valdna;
Piirkond Vasalemma: Kerli Lambing;
Piirkond Paldiski: Merle Tank;
Piirkond Laulasmaa / Käesalu: Tuuli Edur;
Piirkond Padise kant: Erika Kaljusaar (Madise), Ando Eelmaa (Määra), Maia Heidemann
(Kasepere), Henry Mang (Hatu), Eve Jakobson (Vilivalla), Ilona Gilden (Pae), Sirje Piirmets
(Pae) ja Monika Viru (Vihterpalu), Andrus Saliste (Kurkse);
Piirkond Ohtu: Krista Maaro;
Piirkond Kulna: Annika Jõks;
Lääne-Harju Vallavalitsus: vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben,
vallavanema nõunik Anneli Lääne ja avalike suhete spetsialist Marje Suharov.

PÄEVAKORD:
1.
2.
3.

Vastuvõtja Mati Vetevool, ettevõtte tutvustus.
Kogukonnakomisjoni töö reglementeerimine.
Järgmise koosoleku toimumisaeg.
Päevakorrapunkt 1
Mati Vetevool, ettevõtte M.V.Wool juhatuse liige:
Vihterpalu mõisa maadel oli Kibru küla – sel ajal, kui mina siia tulin, olid humala väädid,
lepavõsa, sooauk. Algul käisime merel, püüdsime 6 aastat kala, siis sai kala otsa ja 1992.
aastal tuli mõte asuda kala töötlema. Harkus punane kala (15-20 erinevat nimetust), siin
valge kala (42-43 nimetust). Töötajaid 150-153, käive 23,5 miljonit. Müüme Euroopasse ja

mujalegi, Venemaale ei müü. Homme tuleb 3 päevaks majja International Food Standard
(IFS) komisjon kontrollimaks iga-aastaselt meie toodangu vastavust kehtestatud
rahvusvahelisele standardile.
Mure on ka – mis saab Paldiski sadama kaubaveost? Laetakse laevadele ja veetakse välja
turvast, meil selle tulemusena rannas turbavallid – hakka või turvast turustama. Kiht nii
paks, ei saa merelegi. Olen sellega tegelenud, seni tulemuseta.
Päevakorrapunkt 2
Jaanus Saat, vallavanem:
Meid on siia täna kokku tulnud 29, on ka puudujaid, kes teavitasid tulemata jätmisest.
Arutelu komisjoni suuruse kohta kas 13, 19, 21 liiget või kõik kes esitatud? Eelmine kord
rääkisime 19 liikmest, seega Keila piirkonnast 7, Padise piirkonnast 7, Paldiskist 3,
Vasalemmast 2 liiget. Komisjoni töös hääletada saaksid ikka vaid need, kes on komisjoni
liikmeks kinnitatud.
Tuuli Edur, Laulasmaa:
Minul ikka arvamus ja ettepanek, et komisjoni saaks kuuluda ikka vaid see inimene, kes
elanikkonna registrijärgselt Lääne-Harju valla elanik. Elan siin ja maksan ka oma maksud
siia valda.
Kerli Lambing, Vasalemma:
Ei ole mõtet selliselt komisjoni töös osalemist piirata.
Annika Jõks, Kulna:
See on identiteedi küsimus ja väga isiklik. Kui tahan ikka kogukonna eest seista, siis võib
olla sissekirjutus ükskõik kus. Meie oleme Kulna Külaseltsiga teinud Tammermaa korda,
tunnetame ennast sealse kogukonna liikmena ja toimetame. See on oluline.
Maret Vetemaa, Keila-Joa:
Kui tunnen, et tahan kaasa aidata, olen aktiivne, siis hakata vaatama, et pole sissekirjutust
– ei ole oluline.
Erika Kaljusaar, Madise:
See küsimus tuleks piirkonna sees ära otsustada. Kas piirkonna koosolek(ud) on
toimunud?
Reigo Krutto, Klooga:
võtame seisukoha, kui inimene käitub kogukonna huvides, siis pole sissekirjutus oluline.
Ettepanek: võtame seisukoha, kui inimene käitub kogukonna huvides, siis pole oluline
elanikkonna registrijärgne elukoht
Ingrid Plado, Keila-Joa:
Me ei tea, mis need piirkonnad on ja meil on sissekirjutus väga oluline, sest meil on neid
nn tarbijaid väga palju.
Kerli Lambing, Vasalemma:
Keila vallas - piirkonnas olid kandid. Praegu on siin 15 inimest ja Keila piirkonnas 7 kohta.
Maret Vetemaa, Keila-Joa:
Laulasmaalt on juba 5 inimest, siis teistele kantidele jääb ainult 2 kohta?
Jaanus Saat, vallavanem:
Praegu on Paldiskis 3 kohta - 2 inimest; Vasalemmas 2 kohta - 1 inimene; Padisel 7 kohta
ja 7 inimest; Keilas 7 kohta ja inimesi on 17.
Reigo Krutto, Klooga:

Meie meelest on oluline, kui inimene on ennast ise üles seadnud teadlikult. Sel juhul võtab
ta ka vastutuse. Ei ütle mõne aja pärast, et mind valiti.
Ingrid Plado, Keila-Joa:
Minule on selgusetu, mis on komisjoni liikme roll.
Monika Viru, Vihterpalu:
Komisjoni liige ei istu ainult oma mätta otsas, vaid vaatab teemasid ja probleeme ka
laiemalt.
Jaanus Saat, vallavanem:
Millised on arvamused? Kas komisjoni suurus 19 liiget sobib?
Tuuli Edur, Laulasmaa:
Ettepanek 21 liiget
Jaanus Saat, vallavanem:
Kohalolijad otsustavad.
Toimus hääletus komisjoni suurus 19 liiget – 8 poolt, komisjoni suurus 21 liiget – 11 poolt,
ülejäänud erapooletud.
Kerli Lambing, Vasalemma:
Sellise suurusega komisjon ei ole töövõimeline, taandan ennast.
Kerli Lambing tegi ettepaneku ennast taandada, seda ei kiidetud heaks.
Reigo Krutto, Klooga:
Komisjoni töös osalemine, kohalkäimine on väga oluline. Kui komisjoni liige puudub 3
korda, arvame komisjonist välja. Ja eksisteerib ka nn joonealune nimekiri, kust siis tuleb
komisjoni uus liige.
Erika Kaljusaar, Madise:
Mis tähendab “välja visata”? Esindan 4 küla. Selleks me olemegi, et kaitsta oma
kogukonda.
Reigo Krutto, Klooga:
Oluline on, et me ei tegeleks ainult oma küla või ka piirkonna asjadega, Vaja on arutada
ja oma seisukoht kujundada ka ülevallalistes küsimustes. Kogukondade listi lähevad kõik,
aga komisjon on kindla suurusega.
Keeruliste küsimuste korral oluline kvoorum, hääletamine.
Eve Jakobson, Vilivalla:
Komisjoni suurus 19 või 21 liiget, pole eriliselt vahet, aga kui füüsiliselt ei saa osaleda, kas
saan siis edasi volitada?
Kerli Lambing, Vasalemma:
Ei saa, juriidiliselt nii ei saa. Valla põhimäärus ei luba edasi volitada.
Monika Viru, Vihterpalu:
Vaatame esitatud nimed üle, kes kohal, kes mitte, need kes pole kohal lähevad arvest
maha.
Toimus arutelu: Urbla – pole kohal, ei osale töös; Salumäe – teatas puudumisest, kuid
soovis kindlasti komisjoni töös osaleda; Martinson – pole kohal, ei osale töös;
Ingrid Plado, Keila-Joa:
Taandan ennast (jääb ootele).
Maris Ehrbach, Klooga:

Enese ülesseadmisel kirjutasin, et olen nõus positsioneerima ennast protokollijana, kui
sobib. Ei võta liikme kohta.
Jaana Ojala, Klooga:
Taandan ennast.
Nils Steinberg, Keila-Joa:
Taandan ennast.
Kalle Kalbre, Lohusalu:
Taandan ennast ja võin olla asendusliige.
Ettepanek ei leidnud toetust ja Kalle jäi komisjoni liikmeks.
Toimus arutelu:
Ingrid Plado, Erika Kaljusaar, - kus keerulisem, kas seal kus hajaasustus e Padise
piirkond, või koos 300 krunti e. Tornimäe või koos kortermaja kvartal 1000 inimest (Klooga)
Vastuseta küsimus.
Annika Jõks, Kulna:
Kui komisjonis on vaja tööd teha, siis hakkab liikmeskond selekteeruma – kas on kõigeks
selleks aega, võimeid, oskusi. Kolme kuni nelja kuu pärast on tõehetk. Komisjon, kus 1216 liiget on toimiv komisjon – kui nii läheb on super. Alati võib komisjoni liige moodustada
oma töörühma ja arutada kõnetavat küsimust.
Jaanus Saat, vallavanem:
Mulle tundus seni, et seda pole vaja, aga kuna on konkurents, siis miks mitte. Kohe on
vaja läbi arutada kaevetööde eeskiri.
Reigo Krutto, Klooga:
Komisjoni esimehe küsimust arutame komisjoni esimesel koosolekul.
Jaanus Saat, vallavanem:
Tuleb eraldi komisjoni list ja jääb ka praegune kogukondade list, kus praegu 70
kontakti.
Kairi Niinepuu-Mark, Kaire Kaer, Lohusalu:
Kas see info, mis komisjoni listi tuleb on avalik? Kas selles olevart infot võib
edastada sotsiaalmeedias jt avalikes kanalites.
Jaanus Saat, vallavanem:
Põhimõte on meil avatus ja kaasamine.
Annika Jõks, Kulna:
Märkida tuleb, et info edastamisel on kehtivad head tavad. Isikliku arvamuse põhjal ei tohi
teavitat gruppi kallutada.Ükskõik kes või kus oleme. Info tuleb edasi anda ühtviisi ja ilma
isiklike emotsioonideta. Ei lähe isiklikuks.
Erika Kaljusaar, Madise:
Super-super, et ometi on tehtud!
Jaanus Saat, vallavanem:
Kuna komisjoni ei suutnud end esitanud kandidaatide seas valikut teha, siis jääb komisjon
24 liikmeliseks ehk kõik, kes soovi avaldasid ja ennast ei taandanud jäid sisse.

Päevakorrapunkt 3
Anneli Lääne, vallavanema nõunik:
19. märtsil tulevad Paldiskisse Külli Vollmer, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde konsultant ja Anneli Kana, MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse esimees.
Jaanus Saat, vallavanem:
19. märtsil toimub infopäev – kõik on kutsutud osalema!
Kogukonnakomisjoni koosolek toimub 21.märtsil Paldiskis, vallamajas. Päevakorras
komisjoni esimees, aseesimees, tööplaan. Komisjoni määrus ja töökord.
Lisad:
1.

Vallavanem Jaanus Saat kokkuvõte LISA 1 (ühel lehel)

Reigo Krutto
koosoleku juhataja

Maris Ehrbach
protokollija

LISA 1
Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Vihterpalus 19.02.2019

Tere
Täna toimus kogukonnakomisjon Vihterpalus. Tänud kõikidele, kes võtsid selle pika
teekonna ette.
Kogukonnakomisjon jätkab edaspidi 24 liikmega (lisatud nimekiri). Maris Ehrbach ja Jaana
Ojala
osalevad
edaspidi
kogukonnakomisjonis
tugimeeskonnana.
Maris
protokollija/sekretärina ning Jaana juriidilise nõustajana.
Järgmine kogukonnakomisjon toimub 21.märts kell 18 Paldiskis. Päevakorras on siis
esimehe – ja aseesimehe valimine. Sinna on oodatud ainult kogukonnakomisjoni liikmed!
19.märts kell 18 toimub Paldiskis kohtumine HEAK`I MTÜ-de konsultandiga, kes annab
ülevaate lähenevatest taotlusvoorudest, millest saavad taotleda tegevustoetust seltsid, jne.
Lugupidamisega
Jaanus Saat
Vallavanem
Lääne-Harju valla kogikonnakomisjon

1
2.

Piirkond
Karjaküla
Keila Joa

Nimi
Eero Salumäe
Maret Vetemaa
Ingrid Plado

3

Klooga

Karit Raidmets

4.
5.

Lehola küla
Lohusalu küla

6.

Põllküla/Kersalu

Reigo Krutto
Kaidi Torjus
Kalle Kalbre
Kaire Kaer
Kairi Niinepuu-Mark
Heiki Hõimoja

7.

Tuulna

Eve-Mai Valdna

5078232

8.
9.

Vasalemma
Paldiski

Kerli Lambing
Käti Teär-Riisaar
Merle Tank
Tuuli Edur

56494847

10. Laulasmaa/Käesalu
11.

12.
13

Padise

Erika Kaljusaar

Ohtu
Kulna

Ando Eelmaa
Maia Heidemann
Henry Mang
Eve Jakobson
Ilona Gilden
Andrus Saliste
Krista Maaro
Annika Jõks

Telefon
56506510

53070505
5136287

5076007

55655666

5068602
5187480

e-post
Kandidaadi toetajad
eero.salumae@harjuelekter.com Kodanik ise esitas oma kandidatuuri
mvetemaa@hotmail.com
Kodanik ise esitas oma kandidatuuri
Meremõisa/Laulasmaa Spordiklubi MTÜ
MTÜ Lodijärve PÜ 20 liikme toetus,
karit.raidmets@gmail.com
Laulasmaa Spordiklubi MTÜ
reigokrutto@gmail.com
Kodanik ise esitas oma kandidatuuri
liivakaidi@hotmail.com
Kodanik ise esitas oma kandidatuuri
kalle.kalbre@mnt.ee
MTÜ Lohusalu seltsi toetus, juhatuse liige
Laulasmaa Spordiklubi MTÜ
Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi juhatus
kairi4@gmail.com
heikiho@gmail.com
küla isikute mandaat
MTÜ Pereseiklus/ Laulasmaa Spordiklubi
eve.valdna555@gmail.com
MTÜ
kerli.lambing@gmail.com
4 MTÜ toetus
Kodanik ise esitas oma kandidatuuri
Kodanik ise esitas oma kandidatuuri
Laulasmaa Spordiklubi MTÜ, Tuuli Edur
põhjendus ja piirkonna/külade esindatus lisatud
igale kandidaadile

asaliste@hotmail.com
kodukoda@gmail.com
annika.joks@gmail.com

Kodanik ise esitas oma kandidatuuri
Kodanik ise esitas oma kandidatuuri

