Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 19.02.2020 kella 18:05-20:20
Koht: Vasalemma endine vallamaja
Osavõtjad: Andrus Saliste (Kurkse), Guido Leibur (Padise), Kairi Niinepuu-Mark (Keila
prk), Reigo Kruto (Keila prk)¸Heiki Hõimoja (Keila prk), Eero Salumäe (Keila prk), Kalle
Kalbre (Keila prk) Tuuli Edur (Keila prk) Kaire Kaer (Keila prk) Maret Vetemaa (Keila prk
Eve-Mai Valdna (Keila prk) Ilona Gilden (Padise) Kaidi Torjus (Keila prk)
Kohal: 12 in
Puudusid: Krista Maaro (Keila), Ando Eelmaa (Padise), Henry Mang (Padise), Eve
Jakobson (Padise), Kati Teär-Riisaar (Paldiski), Merle Tank (Paldiski), Küllike Zukker
(Vasalemma), Katrin Tammearu (Padise). Puudus 8 in.
Vabandused puudumise osas: Krista Maaro (Keila), Ando Eelmaa (Padise), Kati TeärRiisaar (Paldiski), Merle Tank (Paldiski), Küllike Zukker (Vasalemma), Eve Jakobson
(Padise), Katrin Tammearu (Padise). Kokku 7 in.
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Protokollis: Guido Leibur
Päevakord
1.
2.

3.

Koosoleku protokollimise loogika kokkulepped, Andrus Saliste
Töögruppide temaatikad
o
Liikmelisuse töögrupp, Heiki Hõimoja, tähelepanekud ja mõtted
o
Jäätmemajanduse töögrupp, Kui on midagi värskemat, sest Paldiski alles
tutvustasime tegevusi
o
Rohevalla töögrupp – Kairi Niinepuu-Mark
o
Eelnõude töögrupp,
▪
Raieloa eelnõu, Andrus Saliste - Kokkuvõte
▪
LVL sisendid, Andrus Saliste - idee tutvustus
o
Arengukava töörühm, Andrus Saliste - kuidas edasi mõtted
o
Teede ja tee korrashoiu töörühm, Tuuli Edur - kuidas edasi mõtted
Uue aja ning koha kokkuleppimine

Arutatud teemad
1. Koosolekute protokollimisest, päevakorrast – Andrus Saliste, aeg 10min
1.1. Täna on nõus protokollima Guido Leibur. Edaspidi peaksime vaatama vallast
mõne tudengi.
Otsus 1.1: kogukonnaliikmetel teha ettepanekud protokollija osas Andrusele kuni
05.03.20.
1.2. Informatsioon. 19.03.20 toimub KOKS koolitus Laulasmaa koolis. Enne seda
peaksime oma kogukonnakomisjoniga kokku saama.
Otsus1.2: Andrus teeb Doodles küsitluse selgitamaks sobiva kogukonnakomisjoni aja
märtsis. Võimalikud ajad kas 11 või 18 märts. KOKS koolituse info võeti
teadmiseks.
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1.3. A.S ettepanek tuua päevakorras ülevaade töögruppide tegevusest ettepoole.
Kõik olid nõus.
2. Ülevaade töögruppide tegevustest , aeg 29min (39min)
2.1. Andrus Saliste ettekanne puudutas eelnõude ja arengukavade töörühma ja
rohevalla töörühma järgmisi töögruppe: jäätmemajandus, ühistransport,
ettevõtlus. Vt lisa 1.
Otsus 2.1: info võeti teadmiseks.
2.2. Uute töörühmade moodustamise vajadus. Andrus Saliste. Eelnõude ja
arengukavade töörühm oleks mõistlik luua. Praegune koormus ainult
Andrusel. Teiseks oleks meil mõistlik algatada ka sporditegevuse töörühm,
kuna vallas on nüüd tööl sama valdkonna uus töötaja Katrin Sari. Kohapeal
avaldasid mitmed (Tuuli, Reigo, Eve-Mai) soovi selle komisjoni töös osaleda.
Kolmandaks peaks looma merealade planeerimise töörühma (töörühmas
osaleks Andrus, Kaire).
Otsus 2.2: Andrus ootab eelnõude ja arengukavade töörühma juhi, sporditegevuse
töörühma juhi/liikmete ning mereala planeerimise töörühma juhi/liikmete
ettepanekuid/soove kuni 5.märtsini.
2.3. Muud teated Andrus Salistelt.
● Märtsis (täpne aeg selgub peagi) avatakse valla üldplaneeringu
sisendite avalik korje. Avamise teavitus tuleb kõigile meie komisjoni
liikmetele. Korje jääb avatuks üheks kuuks. Palun võtta teemat tõsiselt!
Otsus 2.3.1: ülesanne kõigile kogukonnakomisjoni liikmete – kohapeal läbi arutada
ettepanekud üldplaneeringu täiendamiseks/muutmiseks.
● Kalle Kalbre : Eelmisel nädalal anti üle valla teede inventuur.
Jaanipäevaks teeb vald otsuse. Meie peaksime soovid/parandused
eelnevalt vallale esitama.
● Padise piirkonna ajaloost, Äigarid. Toimub 22.02.20 kell 12:00 Padisel.
Otsus 2.3.2: Kogukonnakomisjonist teha ametlik kiri vallavalitsusele, et me soovime valla
teedevõrgu teemal osaleda. Kirja teeb Andrus Saliste.
3. Rohevalla töörühma tegevusest - Kairi Niinepuu, aeg 50 min (1h 29min)
Kairi andis ülevaate oma töörühma ja valdkondade tegevustest. Maikuust kuni tänaseni
on toimunud intensiivselt kümneid ja kümneid koosolekuid, kohtumisi, üleriigilist
tähelepanu saanud seminar, kus ka EV president osales, märtsist alustab kogukonna
teavitusprogramm Targa Valiku Praktikum, loodud on rohelise valla veebileht, mille sisu
täitmise osas on oodatud kaasa lööma - eelkõige valdkonnapõhise info täitmisel;
rohelise valla töörühma kõigi tegevuste fookuses on valla elanik; valdkonnapõhiselt
keskendutakse jätkusuutlike lahenduste määratlemisele; veebruaris on külati võimalik
ära märkida KAH-alad, kogukonna metsad; kaadirakendus on avatud nädala jagu;
Töörühma info tuleb edaspidi kodulehele, kus saab fookuste ja tegemistega kursis olla.
Kaire Kaera ettepanek: iga meetme mõju tuleks selgelt valla elanikule ära näidata.
Kairi: taimemürkide juures oleme sellest rääkinud
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Andrus: Kairelt väga õige tähelepanek. Kommunikatsiooni tuleb olulisel määral
parandada nii Kogukonnakomisjoni suunas kui ka sõnumiselguse valguses vallaüleselt.
Koostöös vallaga.
Heiki Hõimoja: rohevalla ideid sagedamini valideerida kogukonnakomisjonis.
Otsus 3: võtta info teadmiseks. Edaspidi iga meetme mõju valla elanikule selgelt välja
tuua. Jätkame kogukonnakomisjonides töögruppide infominutitega ja värskenev
teave saab olema rohevald.ee lehel üleval.
4. Ülevaade kogukonnakomisjoni liikmetelt laekunud küsimustest – Andrus Saliste, aeg 17
min (1h 46min)
Andrus teeb kokkuvõtte esitatud küsimustest, vt Lisa 3. Suurimaks mureks on meil
nõrk kommunikatsioon.
Kairi: Kodulehe haldamsiel oleks abi vaja.
Andrus: meie dokumentide hoidmise süsteem (Drives) tahab parandamist
Kaire/Tuuli: rohevalla ideid korjata enam kohalikelt inimestelt
Kalle: me ei peaks valla töötajate eest tööd ära tegema
Heiki: anda rohevalla ideedest teada valideerimise eesmärgil kogukonnakomisjonis.
Tuuli: ootan ikkagi vastust oma küsimustele.
Otsus 4.1. Heiki teeb kogukonnakomisjoni ühispostkasti ja teeb ettepanekud meie
dokumentide hierarhia ja õiguste loomiseks Drives. Seda järgmiseks
koosolekuks.
Otsus 4.2. Tuuli küsimustele annab vastuse Kairi hiljemalt järgmise Komisjoni
koosolekuks. Kogu komisjonile edastab vastuse Andrus.
5. Liikmelisusest ja meie töö korrast – Heiki Hõimoja, 23 min (2h 09 min)
Refereeris lühidalt kogukonnakomisjoni tööpõhimõtteid. Kahe liikme väljaütlemised
ei ole kahjuks konstruktiivsed. Tuleb väärtustada komisjoni liikmete tööaega. Ei
peaks kaasliikmete tuju rikkuma. Probleem endiselt info liikumises seoses
rohevallaga.
Andrus: Valla töötajad saavad nüüd rohevalla teemadel kokku igal kolmapäeval.
Peame endale looma mõõdetavad eesmärgid ja suutma neid kommunikeerida.
Praegune olukord on mõnes mõttes läbipaistmatu ja eesmärk on selle aasta jooksul
see lahendada. Andrus tutvustas oma nägemust dokumentide hierarhiast.
Eesmärgid ja otsused peaks kõikidest töörühmadest koondama ja vormistama ühtsel
kujul. Andrus on nõus siin kaasa lööma.
Kaire: rohevalla temaatika ei tohiks lämmatada kogukonnakomisjoni infot
Otsus 5.1 vt otsust 4.1
Otsus 5.2. Koostada juhend „Töörühmade eesmärgid, tegijad ja tähtajad“ mis sobib
kõigile meie töörühmadele. Koostab Andrus, tähtaeg 31.03.20.
6. Muud küsimused, 11 min
Järgmine koosolek on kas 11 või 18.märtsil.
Guido: milline on järgmise koosoleku päevakord?
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Andrus: meid on 21, st meil on 21 teema kanditaati järgmiseks korraks.
Otsus: järgmise koosoleku ettepanekud saata Andrusele hiljemalt 01.03.2020.
Lisa 1. Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni tööst. Andrus Saliste
Lisa 2. Rohevalla töörühma tegevusest. Kairi Niinepuu-Mark
Lisa 3. Küsimused Rohevalla töörühmale. Andrus Saliste
Lisa 4. Kogukonnakomisjoni liikme töö põhimõtted. Heiki Hõimoja
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