Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Hatu mõisas 24.01.2019
Koosoleku algus kell 18:15; lõpp kell 19:50
Koosoleku juhataja Reigo Krutto
Protokollija Maris Ehrbach
Osalesid: Hatust Henry Mang; Karjakülast Eero Salumäe; Kersalust Diana Veegen; Kloogalt
Reigo Krutto, Maris Ehrbach; Kurksest Andrus Saliste; Laulasmaalt Tuuli Edur; Lohusalust
Kaire Kaer, Kairi Niinepuu-Mark, Kalle Kalbre; Ohtust Krista Maaro; Padiselt Ando Eelmaa;
Pae külast Ilona Gilden, Sirje Piirmets; Vasalemmast Kerli Lambing;Vihterpalust Monika Viru;
Vilivallast Eve Jakobson.
Lääne-Harju Vallavalitsusest osalesid vallavanem Jaanus Saat; abivallavanem Erki Ruben,
vallavanema nõunik Anneli Lääne, avalike suhete spetsialist Marje Suharov
PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hatu mõisa tegevuse tutvustus
Lohusalu vabaühenduste tegevuse tutvustus.
Ülevaade kogukonnakomisjoni tööst 2018.aastal
Kogukonnakomisjoni töö reglementeerimine
Millal ja kus toimub järgmine koosolek?
Üleskerkinud küsimused, vaba teema.

Päevakorrapunkt 1
Henry Mang, mõisa peremees:
Mõis on tema väikesele perele koduks ja mõisa korrastamine käib pisitasa omaenda ja sõprade
jõu, nõu ja finantsiga. Ja see on pikk protsess. Uksed lahti headele, sõbralikele inimestele.
Tegutsetakse joogamõisana – käesoleval ajal käivad huvilised koos kord nädalas, kolmapäeviti.
Joogaharrastajad üle valla ja kaugemaltki.
Päevakorrapunkt 2
Kairi Niinepuu-Mark, Lohusalu Poolsaare Loodusselts (tutvustus protokolli lisa 1)
Kalle Kalbre, Lohusalu Külaselts:
sõidukeid on 216, parkimiskohti 36. Probleem on endiselt aktuaalne. Kuhu siis sõidetakse –
metsa alla ja pargitakse seal.Lahendust ei ole.

Päevakorrapunkt 3
Reigo Krutto, Klooga:
komisjoni eestvedaja: mõte oli algselt teha Keila piirkonna kogukondade kokkusaamised, aga
väga kiiresti kasvas ülevallaliseks kogukonnakomisjoniks. Tänu vallavanema aktiivsele
kaasalöömisele, on osalenud kõigil koosolekutel. Koos oleme käinud kuise intervalliga märtsist
2018. Kokkusaamised erinevates valla piirkondades, kohtades – saame omavahel
tuttavaks.Võimalus infot saada ja infot jagada. Vald arvestab kogukondadega, aga enamasti
tegeleme “tulekahjude kustutamisega” Näiteks mtü-de rahastamise määrus. Tahaks otseselt
kogukondi puudutavates küsimustes rohkem kaasa rääkida. Enne, kui on otsustatud või
korraldatud. Harjumaa Omavalitsuste Liidu tunnustusüritusel nomineeriti meie komisjoni kui üht
“Aasta tegu” kandidaati. (ülevaade 2018.aastast protokolli lisa 2)
Päevakorrapunkt 4
Jaanus Saat, vallavanem:
oleme ära näinud head ja vead. Eelmise aast lõpp näitas, et hakatakse ära kasutama.
Vallavalitsuse nägemus on, et komisjon oleks 13 liikmeline, koos käiakse kord kuus, on
vallavalitsust toetav organ.Küsimused, mis vallavalitsuse istungilt volikokku lähevad, käiks enne
kogukonnakomisjonist läbi. Piirkonniti (kanditi) liikmeid Paldskist 2, Vasalemmast 2, Keila
piirkonnast 5 ja Padiselt 4 komisjoni liiget. Igal aastal uus komisjoni koosseis ja uus komisjoni
esimees. Praeguses kogukonnalistis on 69 inimest, Kõike infot (toorelt) ei saa nii laiale hulgale
jagada.
Andres Saliste, Kurkse:
arutasime Padise piirkonnas, et Padise jaguneb 4-ks kandiks. Ja 4 liiget komisjoni on minimum.
Ando Eelmaa, Padise:
nii suure valla peale on13 liiget komisjoni vähe. Kas suurem kogu on takistuseks?
Jaanus Saat, vallavanem:
mõte on, et see komisjon käib koos kord kuus, suurem seltskond 1 x aastas novembris.
**Arenes emotsionaalne keskustelu mitmesuguste ülevallaliste kordade ja eeskirjade
kehtestamisest ja rakendamisest valla eri piirkondades. Kus-mis sobib, kus mitte
(prügimajandus, heakord, lasteaiatasud, ringmajandus, kompetentsuse olemasolu ja puudumine,
sisuline töö, kes kogukonda üldse komisjonis esindab – mtü juhatusel vastutus)
Andres Saliste, Kurkse:
mõttekas on kaardistada olukord. Tekkinud on toimiv mudel, tehakse tööd. Koos käib tore
seltskond – need, kes on käima jäänud.
Ando Eelmaa, Padise:
piirkonnad või kandid ju väga erinevad, mõnes koha paar maja ja 400 inimest, teises korjab
sellise koguse inimesi kokku 40 km pikkuselt maa-alalt
Kerli Lambing, Vasalemma:
komisjoni liikmete arv peaks olema seotud eesmärgiga. Samal ajal ei tohiks komisjon olla liiga
suur, et töötaks.
Andres Saliste, Kurkse:
me loome tegelikult pretsedenti ja oleks ülihea, kui me saaksime selle korralikult tööle.Et
inimeste usk, et temast midagigi oleneb, tuleks tagasi.
Reigo Krutto. Klooga:
Tegime oma mtü-ga natuke kodutööd - lähtuvalt elanike arvust kantides. Ja panime siiani
komisjonis kooskäivad inimesed omadesse kantidesse, Pilt tuli päris huvitav (lisa 3 protokolli
juures). Komisjonis võiks olla kuni 19 liiget.
Monika Viru, Vihterpalu:
meie siin Padise piirkonna kõige kaugemas nukas saame oma eluga hästi hakkama. Prügiga
probleeme ei ole, sõidame bussiga, oleme toimetulevad. Ja ka ettepanekuid ei ole. Aga meid
huvitab, et igasugune operatiivne info jõuaks ka meile, siit Hatust edasi.

Andres Saliste, Kurkse:
meie nukas on olukord paranenud, meil juba 9 suitsu! Lapsed käivad kooli. Tegime
külakoosoleku ja korjasime meilid, telefoninumbrid kokku ja jagame omavahel infot.
Jaanus Saat, vallavanem:
valla kodulehel igasugune operatiivne info üleval ja ka sotsiaalmeedias
Kairi Kaer, Lohusalu:
kas internetita inimesed polegi inimesed?
** Arenes väga emotsionaalne keskustelu, et tehakse komisjoni poolt ettepanekuid, ei arvestata,
mtü rahastamise määrus kirjutati lausa ümber,kasutu. Ja ettepanekutele ei vastata Mtü-de
rahastamine, huvitegevus, arengukava, heakorraeeskirja ei arutatudki. Miks üldse komisjon
vallavalitsuse juures? Miks mitte volikogu juures? Miks üldse reglementeerida, see piirab.
Toimida nii kuis seni.
Jaanus Saat, vallavanem:
kui me ei reglementeeri, siis on lihtsalt punt kooskäivaid inimesi. Kogukonnakomisjoni arvamus
on väga kaalukas argument vaidluste korral volikogus. Komisjoni reglement seadustaks
komisjoni tegevuse.
Andrus Saliste, Kurkse:
reglemendiga tekib legitiimsus. Kui ei ole enam komisjoni suhtes nii soosiv vallavalitsus, siis ei
saa kohe ja lihtsalt ära kaotada.
Kerli Lambing, Vasalemma:
põhimõte, et iga aasta palts puhtaks ja uus komisjoni koosseis ja uus esimees ei ole hea mõte
Reigo Krutto, Klooga:
kogukonnakomisjoni põhimõte on olnud õhinapõhisus, tahtmine koos käia ja kaasa rääkida,
midagi ära teha.
Anneli Lääne, vallavanema nõunik:
mõnikord võib eelnõudega tõesti juhtuda, et on nii. Eelnõusid valmistavad ette ikkagi valla
ametnikud ja siis peavad nad läbima nii vallavalitsuse kui ka volikogu komisjonid. Aeg kiirustab
takka.. Kogukonnakomisjon on olnud abistav, toetav.
Ando Eelmaa, Padise:
meil on uus suur vald, suur kogukond, nurgeline. Tunnustused on olnud avansiks, aga meil on
veel suur töö teha, et võita kogukondade usaldus. Küsimus on: miks inimene tahab siin
komisjonis olla? - tegelikult ju igaüks meist tahab ju OMA kogukonna jaoks midagi ära teha.
Andres Saliste, Kurkse:
meie komisjon on parim tööriist, et tekiks uus toimiv vald
Anneli Lääne, vallavanema nõunik:
kui vallavalitsus tahab abistavat kätt kogukonnakomisjoni näol, siis ei saa piire ette panna – et 13
liiget ja reglementeerida väga kindlalt. Kui mingi asi ei sobi, siis ei ole vaja ainult lajatada, vaid
teha ka ettepanek parenduseks, kompromissiks.
Diana Veegen, Kersalu:
kogukonnakomisjonis ei saa olla ainult vallavalitsusele sõbralikud kogukondade liikmed. Peab
olema kahtlevaid inimesi, peab olema eriarvamusi.
Andres Saliste, Kurkse:
külaliikumine “Kodukant” tegi küsitluse, mis puudutas vallavolikogu liikmete tuntust.
Tavainimene kuskil külas ei teagi, kes on vallavolikogus. Meie soov on luua selline olukord, et
volikogu kompetents paraneks. Selline vastasseis poliitik versus vallakodanik peab ära kaduma.
Reigo Krutto, Klooga:
võtame kokku: arutame asja listis, iga inimene, kes tahab kogukonnakomisjoni töös osaleda
võiks avaldada ise sellekohast soovi ning teha väikese enesetutvustuse “Miks?” (mitte
elulookirjeldust). Põhimõte peaks olema ikka komisjoni töös osalemise vabatahtlikkus,
komisjoni enese avalikkus
Kui listis kokkuleppele ei saa, kutsume koosoleku kokku. Arvestama peab sellega, et
kohalkäimine on oluline.
Tahan-tulen-teen-mõtlen kaasa!
Kogukonna arvamuse saamiseks tuleks info listis, FB-s avalikustada.

Päevakorrapunkt 5
Järgmine koosolek toimub 19. veebruaril 2019 algusega kell 18 Vihterpalus
Päevakorrapunkt 6
Miks valla kodulehel ei ole avaldatud vallavalitsuse koosolekute protokollid ja otsused?
Heakorra eeskirjaga – kas nii palju peab eraellu sekkuma?
Dokumendiregistris dokumentide avalikustamine, millistel põhimõtetel?
Tiheasustus, hõreasustus?
Koosoleku juhataja
Reigo Krutto

Koosoleku protokollija
Maris Ehrbach

LISA 1
Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Hatu mõisas 24.01.2019

Lohusalu poolsaare loodusselts sai asutatud 2018. aasta mai lõpul. Seltsi loomise ajendiks oli
asjaolu, et eelmine vallavalitsus oli planeerinud rajada suurparklaid Lohusalu poolsaare
ainsatesse munitsipaalmetsadesse, mahutamaks ära 215 sõiduki parkimine; Selts koos
kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks esitas antud planeeringu osas vaide. Lühikese ajaga
koguti 315 allkirja mastaapsete parklaalade vastu ning kompromissettepaneku poolt.
Seltsil on 28 asutajaliiget, liikmetaotlus rahuldatud 86 liikmele, sotsiaalmeedia grupis ca 440
inimest.
Lohusalu poolsaare looduskeskkond läheb korda inimestele üle kogu Eesti - Seltsi
tegemiste vastu tundis teiste meediakanalite seas huvi ka Eesti Rahvusringhääling, kes koos
EMA-ks esindajatega tuli poolsaarele kohale ning tegi uudisloo, kus intervjueeriti ka
vallavanemat; uudislugu tõi valla ja kohaliku kogukonna vahelise hea koostöö esile kui
positiivse pretsedendi.
Suvel osalesime Laulasmaa Laadal, kus tutvustasime vastloodud seltsi, kohtusime liikmetega ja
kohalike inimetega ja vestlustest tuli välja kolm olulist teemat inimeste
jaoks: 1. Looduskeskkonna ja metsade kaitse
2. Laulasmaa-Lohusalu kergtee rajamine
3. Poolsaare kultuuriväärtuslikkuse hoidmine.
Poolsaar on ajalooliselt olnud kultuurikants, mõjutades hinnanguliselt 50 loomeinimese,
kultuuritegelase tööd ja loomingut; kui tänasel päeval asub poolsaarel Arvo Pärdi Keskus,
maailma tasemel kultuuripühamu, siis on vallal suurepärane võimalus luua kogu poolsaarele
kultuurikantsi kontseptsioon.
Septembris väisas poolsaart TÜ teadlane maastikuökoloog Anneli Palo, kes uuris poolsaare
munitsipaalmetsi, ning leidis valminud eksperthinnagus, et tegu on kõrge loodusväärtusega
aladega, soovitas need, kaks ainsat vallale kuuluvat munitsipaalmetsa võtta kohaliku kaitse alla
ja koostada kaitse-eeskiri. Oleme esitanud eksperthinnangu ja ettepaneku vallavalitsusse ja
teavitanud uurimusest ka Keskkonnaametit.
Detsembris väisas üle-Eestilise uurimuse raames poolsaart Vääriselupaikade ekspert Renno
Nellis, kes tuvastas poolsaare munitsipaalmetsades 2 vääriselupaika. Ekspert tuvastas männikute
ülikõrge vanuse (leiti mände, mille vanus ületab kahekordselt VEP juhendis olevat männikute
vanust) ning on saatnud Keskkonnaametisse reigistreerimisele kaks vääriselupaika.
Kokku oleme valda saatnud 8 teatist ja infopäringut ning Keskkonnaametisse 3.
Detsembris saime kutse tulla Riigikogus toimuvale metsanduskonverentsile, kus Seltsile anti üle
tänukiri: "suurepärase töö eest Lohusalu rannamännikute kaitsel ja innustava eeskuju eest teistele
kohalikele kogukondadele oma kodukeskkonna hoidmisel ja kaitsel ning kustumatu panuse eest
Eesti kodanikuühiskonna arengusse." Seltsi juhatus on otsustanud anda tänukirja edasi inimesele,
kes kõige otsustavamal hetkel Seltsi püüdlusi uues vallavalitsuses toetas ja kõige olulisema
allkirja andis - vallavanem Jaanus Saat`ile. Suur tänu kogu Loodusseltsi poolt!
Põhjus, miks Loodusselts on otsustanud liituda kogukonna komisjoni tööga - soovime olla kursis
valla arengutega ning anda omapoolse panuse positiivses töögrupi ja koostöö õhkkonnas.

LISA 2
Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Hatu mõisas 24.01.2019
Kuupäev ja koht

Teemad

15.03.18 Ohtu

Koolide võimekuse
analüüs
Lahevee halb töö
MTÜ-de rahastamise
eelnõu
Komisjoni liikmed
Komisjoni eestvedaja

11.04.18
Vasalemma

Kodukandi seminar
Lihulas
Komisjoni eesmärk
Ürituste kalender valla
kodulehel
Kohalike infrastuktuuride
(näiteks kraavid ja teed,
valgustus jms.)
parandamise ja
arendamise rahastamiste
võimaluste
MTÜ-de ja spordiklubide
rahastamisest.
Kuidas lahendada
hajaküla olemust?
Vallaametnike tagasiside
meilidele.
Riik annab
omavalitsustele raha
huvitegevuse toetamiseks
Keila- Lehola
kergliiklustee kulgemine
Kust leiaks L-H valla
kodulehelt ametnike
tööjuhendid

16.05.18
Padise

Valla ajaleht. Valla lehes
võiks olla igakuiselt
kajastatud kõikide
koolide infod,
arvamuslood/pildimaterja
l või artiklid.
Kogukonna komisjoni
moodustamise määrus.
Kogukonna komisjoni
moodustamise mudel.
Ümaralaua protokollide
ja materjalide hoidmine
Külade esindatuse
mudel:
Kaardistada ära kõik
külad ja kui on,
külavanemad või

Otsustati/
Sõnum

Ettepanek

Olukord praegu

mõistlik
eraldi
määrused

teabenõue
operatiivseim
289 tuhat,
plaanis käima
panna
trennibussid

Edasine info puudub

Enamus on olemas,
puudu
abivallavanemad,vallasek
retärid, rahandusosakond,
hooldustöötaja, ja
täitmata ametikohad
(keda otsitakse?)

külaesindus
organisatsioonid
Lääne-Harju valla
arengukavade
koostamine
Teede hooldus
Valla ühistranspordi
korraldus.
Harju-Risti raamatukogu
Klooga raamatukogu
Audevälja karjäärid
13.06.18
Paldiski

05.09.18
Laulasmaa

Eelnevalt saadetud
küsimustele vastavad
Lahevesi AS esindaja
Ingvar Kosarv .
tänavavalgustuse
uuendamise projekt
Karjakülas tehtud
kanalisatsiooni- ja
veetorustiku
renoveerimise käigus
asendati asfaltkate
odavama
teekattematerjaliga
Kloogal kortermajadest
laste kooli ja koolibussi
peale mineku teerada
vajab endiselt
korrastamist. Ka
valgustamist. –
Koolibussi peatus
Klooga jaama tee ja
Paldiski mnt ristis –
tähistamata, pime, ohtlik.
Kas on olemas ka
register, millised
liiklusmärgid on milliste
teede peale pandud
Kas on olemas register,
kus talletatud avalikud
teed ja erateed
(ajaloolised ligipääsud
rannikule või
siseveekogude juurde,
metsakinnistute juurde
jne)
saada ülevaadet valla
lähituleviku
arenguplaanidest vee-ja
kanalisatsiooni-,
prügimajanduse ja teede
ehituse/remondi
seisukohalt.
MTÜ Laulasmaa
Naiskond Kaire Kaer tõi
välja piirkonna
murekohad (14)
Vallavanema ülevaade
Lääne-Harju valla suvest.
Mis tehtud ja mis
otsustati.
mis seis MTÜ-de
rahastamise määruse

ettepanekute tegijaile
vastatakse

Sõnum: vald
ei ole
bussiliinidega
kaetud!

korraldada
ülevallaline
huviringide
mess
A.Saliste

10.10.18
Pae küla

kinnitamisega
Kuidas läheme edasi
kogukonnakomisjoni
tööga
Lääne-Harju valla
arengukava arutelu
märgata ja tunnustada
inimesi, kes teevad
igapäevaselt “väikseid
asju”

valla lehte me järgmisel
aastal enam tasuta igale
ühele koju ei levita

ettepanek
tunnustada
aktiivseid
kodanike
“Kodanike
päeva”
raames
valla leht
peab jõudma
igasse valla
asumisse, ka
sinna kus ei
ole
poodi/postko
ntorit isegi
piimapukki
mitte

peaks hakkama tekitama
vallapäeva sarnast üritust

14.11.18
Lohusalu/
Laulasmaa

Vallavalitsus tutvustab
Lääne-Harju valla
arengukava

Vallavalitsus tutvustab,
mis tulemid saadi
septembris läbi viidud
uurimusest seoses uue
koolibussi graafiku ja
täituvusega
Laulasmaa-Lohusalu
kergliiklustee
projekteerimise hange ja
selle tagamaad
kommentaari
kavandatava
gaasiterminali kohta
Lahepere lahte.

ettepanek
tähistada
seda uue
valla
asutamise
päeval, so.
24.oktoober
arengukava ja
eelarvestratee
gia aastateks
2019-2022
saadaval valla
kodulehel

kui midagi
toimuma
hakkab peaks
inimesi kohe
teavitama,
mitte
takkajärgi

Klooga KNK
informatsioon

veebruaris
plaanis
korraldada
Lääne-Harju
valla
esimesed
talimängud –
kujunduisuta
mine + 2 ala.
Rändauhind.
Eesmärgiks
ühendada ja
liita külasid.

LISA 3
Lääne-Harju Vallavalitsuse Kogukonnakomisjoni
PROTOKOLL
Hatu mõisas 24.01.2019

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
4
Erika, Ilona/Lembit, Maia, Andrus, Ando
3.1.2.Vasalemma kant – Rummu 873, Ämari 545, Veskiküla 102, Vasalemma
850, Lemmaru 79. KOKKU 2370 elanikku
5
Silver, Kerli
3.1.3.Klooga kant – Klooga 974, Põllküla 34, Laoküla 37, Kersalu 68,
Kloogaranna 199, Tuulna 361. KOKKU 1673 elanikku
4
Reigo, Diana, Eve-Mai
+ Egle, Asso, Maris
3.1.4.Laulasmaa kant – Laulasmaa 678, Lohusalu 210, Meremõisa 163, KeilaJoa 351, Käesalu 80. KOKKU 1482 elanikku
3
Maret, Kairi, Tuuli/Ene
+ Hestia
3.1.5. Karjaküla kant – Karjaküla 277, Valkse 91, Tõmmiku 62, Keelva 43.
KOKKU 473
1
Eero
3.1.6.Lehola kant – Lehola 398, Nahkjala 48, Maeru 95, Niitvälja,106, Illurma
75, Kulna 243, Ohtu 149. KOKKU 1074 elanikku.
2
Krista, Eve
+ Kuldar, Erki
3.1.7. Paldiski kant – Paldiski 3549 elanikku.
Käti, Merle, Inga
+ Jaanus

19

8

+7

Põhimõtted
1.
Vabatahtlikkus
2.
Koosolekud erinevates kohtades, et ärgitada, ergutada, võimestada
kohalikke kogukondi
3.
Vastuvõtjal soovi korral probleemi tõstatamise võimalus

