Lääne-Harju Vallavalitsuse kogukonnakomisjoni koosoleku protokoll
Lehola
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Algus 18.08, lõpp 20.45
Kogukonnakomisjoni koosolekust võttis osa 19 liiget Henry Mang (Hatu), Eero Salumäe
(Karjaküla), Maia Heidemann (Kasepere), Maret Vetemaa (Keila-Joa), Ingrid Plado (KeilaJoa), Reigo Krutto (Klooga), Andrus Saliste (Kurkse), Tuuli Edur (Laulasmaa/Käesalu), Kaire
Kaer (Lohusalu), Kalle Kalbre (Lohusalu), Kairi Niinepuu-Mark (Lohusalu), Erika Kaljusaar
(Madise), Ando Eelmaa (Määra), Krista Maaro (Ohtu), Ilona Gilden (Pae), Heiki Hõimoja
(Põllküla/Kersalu), Eve-Mai Valdna (Tuulna), Kerli Lambing (Vasalemma), Eve Jakobson
(Vilivalla).
Puudusid: Karit Raidmets, Annika Jõks, Kadi Torjus, Kati Teär-Riisaar, Merle Tank.
Kutsutud: Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben, juriidiline nõustaja
Jaana Ojala (Klooga), Guido Leibur (Langa), Toomas Simanson (Käesalu), protokollija Maris
Ehrbach (Klooga).
Koosolekut juhatas: Andrus Saliste
Protokollis: Maris Ehrbach
Päevakord
1. Lehola väike ülevaade enda piirkonnast
2. Vallavalitsuse Kaevetööde eelnõude menetlemine komisjonis
2.1. Tagasiside tehtule/panusele vallavalitsuselt (Jaanus Saat)
2.2. Kogemus komisjonina (Andrus Saliste)
3. Audevälja küla mure
3.1. L-H valla volikogu otsus Osaühingu Padise Grupp osa võõrandamine (lähtuvalt pikast
praktikast antud piirkonna võitluses kaevanduste osas palume vallavalitsusel anda
ülevaade antud plaanist, teavitusest piirkonna kogukonnaga ning võimalikest
lahendustest võtta maha hirmud edasiste arengute suunas) (vallavanem Jaanus Saat)
4. Jäätmemajanduse töörühma ülevaade
4.1. lühike ülevaade töörühma tegemistest (Andrus Saliste)
4.2. Järgmised arengud - kodused ülesanded (Kerli Lambing)
4.3. Rohelise valla idee - mainekujundus (dok.link) (Kairi Niinepuu-Mark)
5. Kogukonnakomisjoni dokumendihoidla ja selle kasutusloogika
5.1. Tutvustada dokumendihoidlat, juurdepääsu õigusi, põhimõtteid (Kerli Lambing)
5.2. Ülesehitus-puu (Kerli Lambing)
5.3. Tugimeeskond - kes tahab seda keskkonda aidata õpetada liikmetele kui on vaja?
5.4. Liikmete kompetentside andmebaas (Andrus Saliste)
6. Töörühmade moodustamine ja töökord (Andrus Saliste)
6.1. Töörühmade moodustamise ja nende toimimisloogika arutelu
6.2. Igal töörühmal on kindel eestvedaja (töörühma juht), tööplaan või tegevuskava,
arusaam kokkulepetest, vastutuse jagamisest ja omavahelisest koostööst. Töörühma
kohtumisest/aruteludest tuleb koostada kokkuvõte/memo, mis säilitatakse komisjoni
dokumendi hoidlas.
6.3. Heiki Hõimoja poolt ettepanekuna mõningad näited, mis meie komisjoni võiks
huvitada ja milles võiksime kaasa aidata arenguvõimaluste pakkumiseks
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(koolivõrgustiku, turismipiirkonda, ettevõtluskeskkonna teemasid puudutavad) (Heiki
Hõimoja)
7. Eestseisus (piirkonna põhine) - idee/ettepanek (Andrus Saliste)
Päevakorrapunkt 1
Lehola väike ülevaade enda piirkonnast
Kadi-Ingel Kungla - Leholas 6-klassiline kool ja lasteaed. Lasteaia juurde kuulub ka veel
Karjaküla rühm. Kool on olnud kogukonna keskuseks, uksed alati kogukondlikuks tegevuseks
avatud. Leholas palju noori peresid, laste arv kasvav.
Erika Kaljusaar esitas avalduse komisjoni liikme staatusest lahkuda ja tutvustas kogukonna
poolt esitatud uut komisjoni liiget Guido Leibur’it, kes on Langa küla alaline elanik.
Erika Kaljusaar lahkus koosolekult kell 18.30, kohal 18 komisjoni liiget.
Päevakorrapunkt 2
Vallavalitsuse Kaevetööde eelnõude menetlemine kogukonnakomisjonis
Andrus Saliste - Eelnõu sai Google Drive-i üles laaditud, parandusi-täiendusi tuli rohkesti.
Menetlemist juhtis ja kokkuvõtte tegi Kerli Lambing.
Jaanus Saat - oleme tehtud tööga väga rahul, saime korraliku ja korrektse dokumendi.
Erki Ruben andis ülevaate tehtud parandustest ja ettepanekutest, mida arvestati, mida mitte.
Toimus arutelu ametniku suva võimalikkusest anda või mitte anda kaeveluba, tingimustest ja
nende leevendamise objektiivsusest, taastustööde korrektsusest ja garantiist. Kohalikul
omavalitsusel
on
kaalutlusõigus
menetlustoimingute
tegemisel
vastavalt
haldusmenetluseseadusele.
Päevakorrapunkt 3
Osaühingu Padise Grupp osa võõrandamine
Jaanus Saat - vallale kuuluv Padise Grupp võõrandatakse enampakkumisel. Probleem tundub
olevat selles, kas uus omanik aktsepteerib ja täidab eelnevalt kogukonnaga kokkulepitut.
Ando Eelmaa: kogukonna mure on Padise valla “pärand” - vallavalitsus tegi oma karjääri.
Protsess ei olnud avalik, kogukonda ei kaasatud. Karjäär on toiminud 10 aastat ja on
ammendunud. Jäänud on ca 40 tuh m3 materjali ja kogu karjääri rekultiveerimistöö.
Kogukonnal on hirm, et kui uuele omanikule käib rekultiveerimistöö üle jõu, siis jäetakse
karjäär lihtsalt maha. Karjääri mõjuala ulatub üle kinnistute piiride, on reaalsed varinguohud
ja olen soovitanud tekkivad kulud vallalt sisse nõuda. Karjäär on pinnasetasandilt kõrgemal ja
väljatungiv vesi võib ära rikkuda ka kõrvaloleva karjääri ja üle ujutada kõrvalolevate kinnistute
maad.
Eki Ruben - kui enampakkumine õnnestub, võtame kõik pakkujad laua taha ja saab fikseeritud,
et rekultiveerimisnõue on kohustuslik tingimus. Järelvalve vallavalitsusel ja palume ka
kogukonna abi. Kogukonnaga koost.ööd. Audevälja kogukond hoitakse toimuvaga kursis.
Kaevanduse piirinaabritega suheldakse.
Küsimused
Kerli Lambing - valla heakorraeeskirja kohta tuli Õiguskantsleri märgukiri, et eeskirjas esineb
vastuolusid põhiseadusega. Kas heakorraeeskirja arutelu toimub juba volikogu aprilli istungil?
Eeskirja on vaja kogukonnakomisjonis menetleda, aega napib.
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Jaanus Saat - heakorraeeskirja arutelu on edasi lükatud volikogu maikuu istungile. Palume
komisjonilt eeskirja menetlust. Tähtaeg aprilli lõpp.
Maia Heidemann - kui toimuvad ülevallalised üritused, nagu näiteks laululaps Padisel,
Laulasmaa laat või kasvõi aprilli lõpus Ristnas toimuv avatud sadama päev - kas siis on
võimalik korraldada vallavalitsuse poolt vallasisest transporti, probleemiks ennekõike
vallasisese liinivõrgu ebapiisav lahendus, et autota inimesed kohale jõuaks?
Jaanus Saat - kui on kokku kogunenud vähemalt 10-15 huvilist ja tehakse vallavalitsusele
konkreetne taotlus, siis on võimalik korraldada. Lihtsalt niisama, 2-3 soovijaga bussi sõitma ei
pane.
Kalle Kalbre - plaanis olid ohtlike jäätmete kogumisringid – kasutatud rehvide äraandmisring,
ohtlikud vedelikud (lahustid, happed, värvid, liimid, õli, ohtlikke aineid sisaldavad pesuained
ja aegunud ravimid) , elektroonikajäätmed - mis sellest mõttest on saanud?
Erki Ruben - organiseeritud jäätmeveoringi ei toimu, aga ohtlikku kraami saab tasuta ära viia
ikka Karjaküla jäätmejaama. Selle aasta mais osaleme projektis eterniidi kokkukorjega. Maikuu
jooksul, laupäeviti, saab Karjaküla jäätmejaama viia ja tasuta ära anda eterniiti.
Heiki Hõimoja - enne valdade ühendamist oli päevakorras bussipeatusete eksitavate nimedega
sildid, nende vahetamine. Praegu käimas koolibussi peatuste nimede konkurss-paikapanek ja
ilmselt ka siltide paigaldamine. Mõttekas on ka see poolelijäänud töö selle aktsiooniga koos ära
teha.
Vallavanem ja abivallavanem lahkusid koosolekult kell 19.12
Päevakorrapunkt 4
Jäätmemajanduse töörühma ülevaade
Andrus Saliste andis ülevaade töörühma tegemistest (lisa 1)
Kerli Lambing tutvustas jäätmekava alusel koostatud sisendite kogumise võimalusi ja
valdkondi, milles kogukond saab oma panuse anda. Probleemidest teavitamiseks on võimalik
kasutada „Anna teada“ keskkonda.Sisendinfo kogumine kogukonnalt on väga vajalik.
Toimus arutelu.
Paljudel kinnistutel puuduvad toimivad prügi äraveo lepingud ja üsna kergelt saab
lepingukohustusest vabastusi. Kerli Lambing selgitas, et paljud praegu antavad Padise valla
piirkonna vabastused on ilmselt seotud algandmete kvaliteediga – liitunuteks on loetud ka
kinnistud, millel puudub igapäevane elutegevus.
Paljud jäätmeliigid, mille kogumist ei korraldata (ehitusmaterjal jt) on leitavad jätkuvalt
metsast, teede äärest. Pakendikogumiskastid saavad osades piirkondades kiirelt täis või ei ole
sobivas asukohas. Vajalik aktiivsemalt teavitada inimesi ja kasutada ära kõikvõimalikud
teavituskanalid (ajaleht, teabetahvel, sotsiaalmeedia jt) võimalused. On eelkõige kasvatuslik
küsimus.
Kogukonnakomisjonilt kogutakse sisend kõikidest valla piirkondadest:
1. kas ja kus asub isetekkelisi ladestusketeohti (pidevalt prügistatud kohad), milline on
sealne jäätmete koostis (võimaluselkkelis);
2. kas ja millised on piirkondlikud nn teise ringi võimalused (sh sotsiaalmeedia grupid),
kus on võimalik kasutuskõlblikke asju ära anda;
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3. millised on pakendikogumis kohtade seisukord - kas juhendid konteineritel on
arusaadavad jne.
Info koguda hiljemalt 12. mai 2019:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b8lxRYd6SGrTzWBL165B4kKE2shSPCWHpHvdl
LSrx4E/edit?usp=sharing
Töörühm saab uuesti kokku vallavalitsuses, eeldatavasti maikuu keskpaigas.
Ilona Gilden lahkus koosolekult kell 19.50, kohal 17 komisjoni liiget.
Kairi Niinepuu-Mark tutvustas rohelise valla kuvandi kontseptsiooni ideed; materjalid asuvad
Komisjoni dokumendihoidlas Jäätmemajanduse töögrupi kaustas. Lääne-Harju vald on
looduslikult erakordselt rikas ja kaunis vald. Oleks ahvatlev olla Eesti esimene roheline vald –
rohelise valla kontseptsiooni veel pole, töötame välja. Oma sisendit on dokumenti lisanud
Anneli Ohvril. Võimalik on selle aktsiooni tarbeks taotleda toetust. Vallavalitsus on senise info
põhjal pooldaval seisukohal ja ametiasutusena on astutud esimesed sammud plastpakendite
vähendamiseks ja loodud kohtsortimise võimalused.
Kerli Lambing - selline mainekujundus haakub valla arengukavaga, kuid arengukavast saaks
veel täiendusi lisaks looduskeskkonnale – näiteks aktiivsed kogukonnad.
Eve Jakobson - valla territooriumist väga suur osa Riigimetsa Majandamise Keskuse riigimets,
kas ka nemad huvitunud?
Kairi Niinepuu-Mark - kõik on veel idee väljatöötamise tasandil, kellegagi selles osas koostööd
pole tehtud.
Ando Eelmaa - minul lööb „punase tule põlema“, sest rohelises vallas kaob või väheneb
tootmine. Ei tohi unustada, et Lääne-Harju vallas on vabariigi üks suurim köögiviljakasvataja,
väga suur metsaressurss, mida on vaja mõistlikult majandada.
Kairi Niinepuu-Mark - roheline vald on infojagaja, soovitaja, soodustaja rollis. Oluline on
määratleda rohelise valla definitsioon ja põhimõtted. Tänasel päeval ettevõtjad juba esitavad
vajalikke jäätmekäitlusaruandeid jm nõutavat infot reguleeritult.
Kerli Lambing - selline mainekujundus loomulikult hea mõte, aga mainekujundusega koos
peavad ka reaalselt asjad selles suunas liikuma. Ei ole mõistlik, et mainekampaania on rohelise
valla nimeline, kuid vaatepilt valda jõudes ei vasta sellele.
Tuuli Edur - ühel või teisel hetkel peavad kõik vallad "Roheliseks vallaks" muutma.
Päevakorrapunkt 5 ja 6
Kogukonnakomisjoni dokumendihoidla ja selle kasutusloogika
Töörühmade moodustamine ja töökord
Kerli Lambing tutvustas Google Drive`i keskkonda, kus saavad olema komisjoni töömaterjalid.
Oleme välja selgitanud, et kõikidel komisjoni liikmetel on Googlega haakuv e-posti konto ja
seetõttu loobume materjali jagamisest linkidena., et välistada juhuslikke anonüümsete
kasutajate kommentaare. Komisjoni liikmed saavad dokumentide vaatamis- ja muutmisõiguse.
Andrus Saliste - avasime ka komisjoni liikmete kompetentsi andmebaasi. Kutsun üles
komisjoni liikmeid andmebaasi täitma ja julgelt oma panust andma komisjoni töösse. Sel juhul
oskame leida edaspidi valdkonnapõhiseid panustajaid juba eos.
Heiki Hõimoja - kompetentsipõhised töörühmad peaksid olema seotud valla arengukavaga.
Tegelikku tööd saab teha ikkagi väikeses grupis. Arvan näiteks, et on vaja moodustada töörühm
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komisjoni liikmete/asendusliikmete korra määramiseks – komisjoni liikmelisuse töörühm.
Üleskutse teada anda, kes soovib antud töörühmas panustada.
Andrus Saliste - mõte on selline, et igal komisjoniliikmel on lisaks oma piirkonna esindamisele
ka tegevuspõhine panus. Just oma kompetentsijärgselt panust andes lahenduste leidmisesse
vakdkonnas, mis vajab parendamist.
Päevakorrapunkt 7
Eestseisus (piirkonna põhine)
Andrus Saliste idee või ettepanek on moodustada piirkondade esindajatest eestseisus. Piirkondi
meil 4: Keila, Paldiski, Padise ja Vasalemma.
Idee ei leidnud sellel komisjoni koosolekul kandepinda.
Järgmine komisjoni koosolek otsustati korraldada 16. mail 2019 kell 18.00 Kloogal.
Juunikuu koosolek toimub 13.juunil 2019, koht täpsustub.
(allkirjastatud digitaalselt)
Andrus Saliste
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Maris Ehrbach
Protokollija
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Lisa 1
Lääne-Harju Vallavalitsuse kogukonnakomisjoni
koosoleku protokoll 17.04.2019 nr 3

Jäätmemajanduse projektigrupi ülevaade










Töörühm on koos käinud 3 korda + Eesti Pandipakendi külastus
Kaardistatud on probleemistikud ja võimalikud lahendused (loodud maatriks
probleemid/Jäätmekava) – Komisjoni töökaustas.
Vallavalitsusele esitatud koostöölahendus Padise ja ka üldisemalt jäätmevedamise
probleemide kogumise osas kaasa aidata. Nii Kogukonnakomisjoni liikmete abiga
küladest, kui ka vastava teavituskeskkonna loomisega (Heiki Hõimoja). See
teavituskeskkond ei ole veel töösse läinud, aga ettepanek on jätkuvalt laual
Alustatud on ühe konkreetse projektiga, kaasata haridusasutused teadliku tarbimise ja
sorteeritud jäätmete kogumise osas (Kairi Niinepuu-Mark). Komisjon ja haridusasutuste
esindajad
külastasid
ka
Pandipakendit
Tallinnas,
Suur-Sõjamäel
(https://eestipandipakend.ee/). On soov ja arusaam osaleda antud projektis ning hea
meelega liitub ka Eesti Pandipakend - sügis 2019
Ettepanek ka luua sõnum, eesmärgid ja alustada selle suunaga fokusseeritud tegevust
Loodud töökeskkond, kus kirjas tähtajad, ülesanded ja vastutajad
Võetud ülesanded, mida tutvustab Komisjonile Kerli Lambing
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