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Kogukonnakomisjoni koosolekust võttis osa 13 liiget: Eero Salumäe (Karjaküla), Maret
Vetemaa (Keila-Joa), Heiki Hõimoja (Kersalu), Reigo Krutto (Klooga), Andrus Saliste
(Kurkse), Tuuli Edur (Laulasmaa/Käesalu), Kadi Torjus (Lehola), Kaire Kaer (Lohusalu),
Guido Leibur (Madise/Langa), Ando Eelmaa (Määra), Krista Maaro (Ohtu), Ilona Gilden
(Pae), Eve Jakobson (Vilivalla).
Puudusid Henry Mang (Hatu), Ingrid Plado (Keila-Joa), Karit Raidmets (Klooga), Annika
Jõks (Kulna), Kairi Niinepuu-Mark (Lohusalu), Kalle Kalbre (Lohusalu), Maia Heidemann
(Padise), Käti Teär-Riisaar (Paldiski), Merle Tank (Paldiski), Eve-Mai Valdna (Tuulna), Kerli
Lambing (Vasalemma), .
Kutsutud: Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben, kogukonnakomisjoni nõunik Jaana Ojala (Klooga), kogukonnatöö praktikant Brita Riisaar Paldiski
Gümnaasium, Paldiski kogukonnaaktivist Urve Purga, protokollija Maris Ehrbach (Klooga)
Koosolekut juhatas:Andrus Saliste
Protokollis: Maris Ehrbach
Andrus Saliste tutvustas päevakorda.
Päevakord:
1. Muutused komisjoni liikmeskonnas: Vajab ametlikult vormistamist üks
lahkumistaotlus ja lisandunud on kaks vahetuse taotlust (10 min)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ingrid Plado esitas lahkumisavalduse (Keila piirkond)
Kerli Lambing esitas lahkumisavalduse (Vasalemma piirkond)
Küllike Zukker on esitatud uueks esindajaks Vasalemma piirkonnast
Maia Heidemann esitas lahkumsiavalduse (Padise piirkond)
Katrin Tammearu esitati uueks esindajaks Padise piirkonnast

2. Komisjoni eelarve 2020 - arutame, kas ja mis võiks olla kulud koosolekute läbiviimiseks
2020, (A.Saliste) (15min)
3. Mereääre ligipääsetavuse tagamine, seaduslikud nõuded/õigused, planeerimisprotsess,
prbleemide ennetamine. Paldiski näitel uusarenduse tõttu oht rannajoon ja ligipääs merele
sulgeda ebaproportsionaalses ulatuses (Urve Purga) (45 min )
4. Töögruppide ülevaated:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Liikmelisuse töögrupp( H.Hõimoja) (10 min)
Põhiväärtuste töögrupp(G.Leibur) (15 min)
Rohelise valla töögrupp (A.Saliste) (20 min)
Eelnõude täiendamise töögrupp (A.Saliste/R.Krutto) (5 min)

4.5.

Jäätmesuuna töögrupp (A.Saliste) (10 min)
Kas moodustada kultuuri (pärand, esitus, käsitöö) töögrupp –
eesmärgiks koostöö omavahel ja vallaga, teadmine meie valla tegijatest,
millistes piirkondades oleks vaja kaasa aidata, kasvõi mentorlusega.
4.7. Kas moodustada spordi töögrupp – kas oleks teema, et leida võimalusi
koos valla esindajaga tõsta esile Lääne-Harju valla meistrivõistlusi
erinevate spordialade raames (tennis, korvpall, käsipall, kergejõustik,
discgolf, ratsutamine, male, kabe, mälumäng jne). Valdade mängud SK
Jõud korraldusel ühismeeskonnana, Valla esindajana kindlasti kaasata
sellisel juhul ka Jürgen Lepp
4.6.

5. Harjumaa Tervisetegu ja Tervisetegija 2019 – http://www.hol.ee/harjumaa-otsib-

tervisetegijat-2019-ja-tervisetegu-2019-516
6. Harjumaa Aasta tegija - https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/

Päevakorrapunkt 1
Muutused komisjoni liikmeskonnas: vajab ametlikult vormistamist üks lahkumistaotlus ja
lisandunud on kaks vahetuse taotlust
Andrus Saliste: esitatud on avaldused komisjoni töös mitteosalemiseks komisjoni liikmetelt
Ingrid Plado (Keila-Joa), Maia Heidemann (Padise) ja Kerli Lambing (Vasalemma). Kõigil
neil on objektiivsed põhjused. Maia Heidemann jääb endiselt Padise piirkondlikuks
infojagajaks. Asendusliikmeteks on esitatud Padiselt Katrin Tammearu ja Vasalemmast
Küllike Zukker. Kas kinnitame?
Reigo Krutto: kui vaja kinnitada, siis kinnitame kõik lahkumised, asendamised ühise
nimekirjana
Kaire Kaer: kas edaspidi jääbki lahkumine/asendumine niimoodi toimuma
Heiki Hõimoja: meil ei ole komisjoni liikmete vahetamise protseduurireegleid paigas.
Praktiline elu annab parimad lahendid.
Tuuli Edur: uusi liikmeid pole täna kohal. Nii ei saa kinnitada. Kui mäletate, siis meie ju kõik
tegime enesetutvustuse. Kui on järgmisel korral kohal, teevad tutvustuse, siis ka kinnitame
uuteks liikmeteks
Hääletati:
1. komisjoniliikmete lahkumised kinnitada, uute liikmete kinnitamine siis, kui inimesed ise
kohal ja toimunud enesetutvustus. Poolt 9 komisjoni liiget.
2.Kinnitada komisjoni liikmete vahetus ühise nimekirjana. Poolt 4 komisjon liiget
Päevakorrapunkt 2
Komisjoni eelarve 2020 - arutame, kas ja mis võiks olla kulud koosolekute läbiviimiseks
2020,

Andrus Saliste: tegin ühe võimaliku eelarve projekti (tabel 1 protokolli juures).
Protokollimise salvestusseadmed - need jääksid valla arvele. Koosolekute läbiviimise kulud ja
kingitus vastuvõtjale. Kord aastas ülevaatekoosolek, selle kulud. Eneseharimine – KOKS`i
koolitus, küla/alevikuvanema statuut, Kogemuskoolitus teise omavalitsuse aktiivsetesse
küladesse.
Jaanus Saat:
 valla eelarves on kogukonnakomisjoni real 5000 € ja kogukondliku töö ülevaateüritus
on planeeritud 22. novembrile.
 Rohevalla seminari korraldamine on toetatud Paldiski Toetusgrupi poolt, kuhu saab
esitada taotlusi neli korda aastas. Lähim vooru tähtaeg 1. detsember, millal saab
taotleda toetust 2020. aasta I kvartaliks. Jagatakse 25000€.
 Kaitseministeeriumiga allkirjastasime koostöö edendamiseks heade kavatsuste leppe,
mille alusel makstakse edaspidi taluvustasu asumitele, kus paiknevad kaitseväe
harjutusväljad. Tasu on kolmekordne maamaksu summa, mida kaitseministeerium
maksab harjutusvälja pinna eest. Oleme seisukohal, et see meie vallale makstav
summa jääb Klooga alevikule taluvustasuks – millest esialgu laiendame laste
mänguparki ja arendame järve äärset puhkeala.
 Paldiski kogukond on viimasel ajal aktiveerunud – teemaks kuidas linna piires mere
äärde pääseda. Eesti Raudtee on vastu, et inimesed üle raudtee käiksid. Võimalus on
ehitada tunnel raudtee alt.
Andrus Saliste: mereäärde pääsemise teemat on vaja käsitleda, laiendada kogu valla piires.
Neid probleemseid kohti on rohkem
Kaire Kaer: tahaksime kuulda üldist valla nägemust selles küsimuses.
Heiki Hõimoja: LNG terminal – kuidas selle rajamisel on mere äärde pääsemise võimalusega
arvestatud?
Ando Eelmaa: kõik asjad on lahendatavad, kui õigel ajal tähelepanu pöörata
Tuuli Edur: Hüdroelektrijaam Paldiskisse – miks see taotlus tagasi võeti
Andrus Saliste: neljanda päevakorrapunkti kaks viimast alapunkti – kultuuri ja spordi
töögruppide moodustamine. Kas on meil mõttekas need töögrupid luua? See tähendab, et kas
me tahame vallas arendada ühistegevust, ühiselt tegutsemist.
Tuuli Edur: neli aastat tagasi tegime sellise ettepaneku. Ühistegevus ei läinud käima,
Laulasmaa Spordiklubi loobub sellest võimalusest.
Heiki Hõimoja: eesmärk oleks ju kohalikke kogukondi ärgitada tegutsema ja sealt edasi
tekiksid ülevallalised tegutsmised.
Kaidi Torjus: Leholas on treener olemas, kes võiks sporditööd arendada, vaja vaid
väljaõpet.
Tuuli Edur: oleme trenne proovinud teha, rahvast kokku kutsunud. Alguses on inimesi palju,
aga mõne nädala pärast hakkavad kaduma, kuni ettevõtmine hääbub. Oleme korraldanud
mitmeid jookse nii täiskasvanuile kui ka lastele ja peredele ... aga inimesed lihtsalt ei tule.
Osavõtt on napp.
Andrus Saliste: meil on suur vald ja mõte on ikka selles, kuidas kogukondi kokku tuua
Tuuli Edur: Rae vallas on korraldatud valla mängud, miks ei võiks ka meil sellised toimuda.
Erinevad alad koos
Reigo Krutto: iga kant teeks oma suunitlusega asju. Näiteks Laulasmaal tenniseplatsid, mujal
neid ei ole, seal tennisevõistlused. Kloogal näiteks jalgpall
Jaanus Saat: mõtted liiguvad ka külapäevade korraldamise suunas.
Kaire Kaer: küsimus jääb ikka üles – kuidas inimesi kaasata!

Andrus Saliste: võtame need mõtted koju kaasa ja mõtleme järgmine kord edasi.
Kaire Kaer: tuleks nüüd eelarve juurde tagasi. Vald eraldab komisjoni tegevuseks 5000 eurot
– kus me näeme ülevaadet, kuidas me seda siis kasutame
Tuuli Edur: iga protokolli lõpus fikseerida, milline on olnud kulu ja milline jääk.
Koosolekul toimunu salvestusseadmeid on vaja eelkõige.
Päevakorrapunkt 3
Mereääre ligipääsetavuse tagamine, seaduslikud nõuded/õigused, planeerimisprotsess,
probleemide ennetamine. Paldiski näitel uusarenduse tõttu oht rannajoon ja ligipääs merele
sulgeda ebaproportsionaalses ulatuses (Urve Purga) (45 min)
Urve Purga: probleem tõstatus mitu kuud tagasi. Inimesed koguvad praegu allkirju,
allkirjalehed on mitmel pool – sidejaoskonnas, raamatukogus, poes, inimeste käes. Kuid
tihtipeale ütlevad paldiskilased ära – ma ei või, olen sadamaga seotud või et üldse on selline
asi mõttetu. Praegu on allkirju koos 300 ringis. Mina isiklikult ei tea, mis on lahend. Lihtsa
linnakodaniku hääl on nõrk. Peaks olema võimalus inimestel oma muresid
kogukonnakomisjoni esindajatele edastada. Mereranda tuleks vaadata erinevatest aspektidest.
Seal on Musukivi, Muula mäed, Nikolai kirik. Tööstusettevõtete areng on positiivne ja kui
nad peavad tulema, mis siis ikka. Aga kõik arendajad peaksid panustama ka linna ja linna
kogukonna heaks. Tundub, et ei mõelda linna kui terviku peale. Praegu on planeeritud
laohooned rannaniidule, kadakate peale. Kas ei saa siis toimetada ilusasti. Näiteks nii nagu
Tallinnas Rottermanni kvartalis. Paldiskis igal ühel oma maatükk käes, mingit ühtset arengut
ei ole.
Andrus Saliste: me siin juba natuke rääkisime sellest teemast ja võimalikust tunneli rajamisest
randa pääsemiseks
Ando Eelmaa: toimuv uue üldplaneeringu koostamine, sinna peaks kõik sellised lahendid
sisse minema
Guido Leibur: see on ka valla arengukava teema. Mis seal mereäärte kasutamise kohta
öeldakse.
Jaanus Saat: vallavalitsuse poolt on kõik arendusprojektid kooskõlastatud ainult koos
panustamisega linna elukeskkonda. See maa-ala müüdi juba aastal 2017. Praegu ei ole teha
enam muud, kui võtta ettevõtted ja arendajad kokku ning kogukonnaesindajad ja leida
tekkinud olukorras pooli rahuldav lahendus. On see siis tunnel või ehk ka muu võimalik
lahend.
Kaire Kaer: kui palju vallavalitsusel üldse sõnaõigust on kaasa rääkida nii suurte arenduste
juures
Ando Eelmaa: kogu toimetamine peaks toimuma ju endise Paldiski üldplaneeringu järgi. Kas
selle järgi on arendused ootuspärased. Kas vallavalitsus teostab üldplaneeringu kohast
järelvalvet, kas sadama tegevus on õiguspärane?
Erki Ruben: jah, kinnistu arendaja on käituud vastavalt kehtivale detailplaneeringule.
Tuuli Edur: Paldiski elanik elab skeemi „tööle-poodi-koju“ järgi ja kui äkki on põmm! sein
ees, siis hakatakse alles mõtlema ja vaatama.
Andrus Saliste: kõik õige – maa müüdud 2017 ja on vastavalt kehtivale detailplaneeringule
toimetatud. Oluline on sellest olukorrast õppida ja olla valmis panustava kogukonnana
järgmistel olukordadel varajases perioodis sekkuda. Positiivne on, et otsitakse

kompromisslahendust. Ootaks vallavalitsuse poolt lubatud ettevõtjate-arendajate-kogukonna
kokkusaamise toimumise ära ja siis vaatame edasi.
Tuuli Edur: endiselt ei ole saanud vastust vallavalitsusele saadetud päringule, mis puudutas
ebaseaduslikult paigaldatud liikluskorralduslikke märke ja tõkkepuid.
Ando Eelmaa: vaja on selgeks rääkida ka avalike teede küsimus - jutt on avalikest teedest või
avalikuks kasutamiseks antud teedest või soovist eraisikule kuuluva tee avalikuks
kasutamiseks andmisest.
Otsustati: järgmise koosoleku peateema on avalikud teed. Kõik küsimused ja probleemid
saata varem meilile asaliste@hotmail.com
Kell 20.01 vallavalitsuse töötajad lahkusid koosolekult
Päevakorrapunkt 4
Töögruppide ülevaated:


Liikmelisuse töögrupp ( H.Hõimoja) (10 min)

Heiki Hõimoja: Põhiküsimused on ikka liikmelisus – kes ei osale, kes ei panusta. Kas on
mõtet lihtsalt olla. Kas võtame lisaülesandeid. Töögrupi loogika on ettepanekute tegemine. Ei
taha kogukonnakomisjoni tegevust väga ära reglementeerida. Ei taha ka lihtsalt tühja koos
istuda. Kõik küsimused, mis kohapeal tekivad ja lahendamist vajavad on vaja enne komisjoni
toimumist ette saata.
Andrus Saliste: kord kvartalis teeksime kokkuvõtte-ülevaate vallavalitsuse poole
pöördumistest, millele ei ole õigeaegselt või üldse mitte vastatud
Ando Eelmaa. Küsimuste esitamist ärme liiga reglementeeri, edastame komisjoni esimehele
Tuuli Edur: teen algatuse luua teede töögrupp.
Tuuli teeb ja Ando osaleb.


Põhiväärtuste töögrupp (G.Leibur) (15 min)

Guido Leibur andis ülevaate 15. septembriks k.a. valla kogukondade poolt saadetud
nägemustest oma asumi põhiväärtustest, tunnussõnadest, mis kõnetavad ja on omased
konkreetsele asumile. Saatjad olid Ohtu küla, Lohusalu küla, Madise küla, ühine arvamus
Arvo Pärdi Keskuselt, Lohusalu Poolsaare Loodusseltsilt ja Heliküla Ühisuselt ning Padise
piirkond. Esitatud slaidid olid copy/paste saadetutest. Kas kinnitame?
Krista Maaro: sellisel viisil ei saa kinnitada. Pigem on vaja üldistada, aga samal ajal on
mõttekas ka külade poolt saadetu vallale edastada autentselt
Andrus Saliste: ülesanne oligi püstitatud ju sellisena, et iga küla kogukond tooks välja just
sellele külale omased põhiväärtused.
Ando Eelmaa: kui me kinnitame, siis tekivad reeglid, mis kohustuslikud kõigile. Esitatuid
vaadates, tekivad siin osadele rahalised kohustused, millega ei saa nõustuda. Iseenesest on
huvitavad mõtted, kuid selliselt ei saa ühiseid väärtusi kehtestada.
Heiki Hõimoja: kas selliselt tekivad mingid käsulauad, mille järgi kohustuslik joonduda?
Tuuli Edur: see mis tekib on ikka visioon, suunis, kuhu me tahame liikuda
Andrus Saliste: kas me saame neid ettepanekuid süstematiseerida ja koondada ja siis järgmine
kord vastu võtta, kinnitada

Guido Leibur: teeme siis nii, et kellel veel soov oma nägemust saata, saatke ära ja ma
süstematiseerin sisendite kaupa. Osalevad Heiki Hõimoja ja Andrus Saliste

 Rohelise valla töögrupp (A.Saliste) (20 min)

Rohelise valla töögrupi esimesteks olulisteks märksõnadeks on valdkonnapõhisus. On
moodustatud teemapõhised töögrupid: transport, jäätmejandus, loodus, ettevõtlus ja majandus,
energia, elanikkonna teavitus, haridus. Oktoobris on toimumas seminar, kuhu ka kõigile
kogukonnakomisjoni liikmetele kutsed saadetud. Teen üleskutse selles töögrupis vastavas
valdkonnas kaasa töötada. On oluline anda uusi mõtteid ja väärtusi ja tuua värskust valla
arengusse. Informatsioon on Kogukonnakomisjoni dokumendihoidlas Drive keskkonnas, Kui
tekib küsimus või täpsustuse vajadus, siis grupi aktiivliikmed aitavad hea meelega infot
selgitada. Keskendutakse probleemi sõnastamise järel lahenduse leidmisele!
 Eelnõude/määruste täiendamise töögrupp (A.Saliste/R.Krutto) (5 min)
Hea meel, et on olemas siin moodustunud töögrupi meeskond (Reigo, Tuuli, Andrus). Kui
valmib ja esitatakse ülevaatamiseks uus eelnõu, saab hinnata/arvamust avaldada. Siis saab
see töögrupp ka tööle asuda. Hetkel ei ole ühtegi eelnõud aktiivses töös.
 Jäätmesuuna töögrupp (A.Saliste) (10 min)
Andrus Saliste: see töögrupp lõpetab eraldiseisvana. Suur eeltöö on ära tehtud probleemkohad kaardistatud, võrdlus jäätmekavaga tehtud ja need ülesanded/lahenduste
vajadused võttis endine komisjoni liige Kerli Lambing ka valda, vastavasse osakonda tööle
siirdudes kaasa. Jäätmesuuna töögrupp liitus Rohelise valla töögrupiga. Eesmärgiks
kaardistatud probleemi järel lahendustele keskenduda.
Reigo Krutto: suhtlesin täna just TVO juhatuse esindajatega ja nemad on seisukohal, et
rohevalla idee on toores. Mis on visioon? Idee ja suunad peavad tulema mõtte algatajatelt –
töögrupist, vallast. Valda on saadetud TVO poolt koostööleping juba 2 aastat tagasi ja aegajalt tuntakse huvi, et miks ei allkirjastata. TVO on huvitatud koostööst Lääne-Harju vallaga,
aga nad omavad juba 1/3 mahtu valla territooriumist.
Andrus Saliste: üle Eesti on need asjad korraldatud valesti. Aga kui oskame õigesti küsida,
siis on raske mitte vastata.
Andrus Saliste kutsus Reigo rohevalla jäätmemajanduse töögruppi, et saaks vastavat
kogemust rakendada lahenduste leidmisse!
 Kas moodustada kultuuri (pärand, esitus, käsitöö) töögrupp – eesmärgiks

koostöö omavahel ja vallaga, teadmine meie valla tegijatest, millistes
piirkondades oleks vaja kaasa aidata, kasvõi mentorlusega.
 Kas moodustada spordi töögrupp – kas oleks teema, et leida võimaluskoos

valla esindajaga tõsta esile Lääne-Harju valla meistrivõistlusi erinevate
spordialade raames (tennis, korvpall, käsipall, kergejõustik, disc-golf,
ratsutamine, male, kabe, mälumäng jne). Valdade mängud SK Jõud
korraldusel ühismeeskonnana, Valla esindajana kindlasti kaasata sellisel
juhul ka Jürgen Lepp
Andrus Saliste: kultuuri töögrupp – kas tuntakse ajalugu ja talletatakse seda. Vaja on pärandit
väärtustada
Kaire Kaer: mida me topime nina vahele, selleks on ju inimesed vallas ja valla allasutustes
tööl
Reigo Krutto: mõttekas on seda küsimust komisjoni koosolekul arutada, mida tehakse ja mida
plaanitakse ette võtta.
Otsustati: kultuuri- ja spordiküsimus on ülejärgmise (novembrikuu) kogukonnakoosoleku
peateema.

Päevakorrapunkt 5
Harjumaa Tervisetegu ja Tervisetegija 2019 - http://www.hol.ee/harjumaa-otsib-tervisetegijat2019-ja-tervisetegu-2019-516
Andrus Saliste: märka tegijaid ja avalda oma arvamust. Ja esita!
Päevakorrapunkt 6
Harjumaa Aasta tegija - https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/
Andrus Saliste: märka tegijaid ja avalda oma arvamust. Ja esita!
Lepiti kokku järgmised komisjoni koosoleku toimumise koht:
10. oktoober 2019 Ohtus
ja järgnevate koosolekute ajad:
21. november 2019
12. detsember 2019
(allkirjastatud digitaalselt)
Andrus Saliste
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Maris Ehrbach
Protokollija

