27. 01 Paldiskis
Koosoleku juhataja Andrus Saliste
Protokollis Heiki Hõimoja
Külaline Thea Aliise Tuulerand Harju-Ristilt
Nimi
Eero Salumäe
Kalle Kalbre
Kairi Niinepuu-Mark
Heiki Hõimoja
Eve-Mai Valdna
Krista Maaro
Andrus Saliste
Ando Eelmaa
Henry Mang
Eve Jakobson
Ilona Gilden
Guido Leibur
Jaana Ojala
Jana Stahl
Marek Litnevski
Katrin Tammearu
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1. Tagasivaade eelmisele aastale (Andrus Saliste) 15 min
a. Covid-aasta väljakutsed
b. Kohtumised teiste piirkondade kogukondadega (Järvamaa, Hiiumaa)
c. Uue tehnika kasutusele võtu väljakutsed;
d. Liikmete vähenemine (Kati Teär – kogukonna suunas töötavaks ametnikuks;
Reigo Krutto – volikokku, Marika Tania – loobus kohast; Merle Tank – loobus
kohast, Tuuli Edur – loobus kohast; Kaire Kaer – loobus kohast), Kaidi Torjus –
Külaselts kutsus tagasi esindaja, Maret Vetemaa – loobus kohast: komisjoni
koosseis seisuga 26.01.2022 16 isikut,
e. Eelnõud ja teemad, millega VV palvel ja omaalgatuslikult tegelesime (Erateede
lumetõrje; Üldplaneering; Reovee kohtkäitlemise ja äraveo eeskiri; Padise
kogukonnamets; Teabevahetuse tõhustamine; Ühistranspordi areng, Rohevalla
projektid
f. Koos käidi: 9-l korral.

2. Liikmeskonna seis ja ettepanekud (Heiki Hõimoja)
a. kolm liiget välja arvatud, Heiki tegeleb Vasalemma ja Padise esindajate
otsimisega.
3. Rollid 2022 - (Andrus Saliste)
a. protokollija1 Krista. Iga päevakorrapunkt kokkuvõttega, esinejad annavad oma
digimaterjalid protokollijale, ENNE koosolekut. Protokollija valime
istungiperioodiks (sügisest suveni)
b. eelnõude töörühm Jaana Ojala. Esimene dokument huvikooli arengukava.
dokumendi lõppu valda saadetav tabel ettepanekutega, dokumendi sees saab
lisada kommentaare. Tabeli saadab valda Andrus
c. Teede töögrupp Ando, Kalle Eve
d. Rohevalla ülevaate teeb Kairi järgmine koosolek
e. Liikuvuse töögrupp Andrus, Eve, Ilona
f. Arengukava töögrupp Marek, Andrus

4. Aasta fookused (Andrus Saliste) 20 min
a. Ettepanekud:
b. Minimaalselt kuni juuni 2022 koguneda Paldiskis Volikogu saalis
c. Interaktiivne osalemine samaväärne komisjoni liikmetele. Lives oleme
staatiliselt (ei fokusseeri kõnelejat), tuleb kokku leppida kord kuidas sõna võtta
ja kuidas distantsilt osaleda. Ka tehnilised nüansid.
d. Komisjoni töörühmad, mis on kohustuslikud komisjoni toimise vaates
e. Liikmeskonna toimkond
f. Eelnõude toimkond
g. Projektipõhised (eelarve, kogukond, teed, Rohevald, Külavanem, Liikuvus)
h. Rikastada 2022 aasta vaates komisjoni liikmeid ja ka miks ka mitte
vallaametnikke järgnevate teemadega (kõik oleneb, mis võimaluses on kaasata
kutsutut ja arvestama peab ka võimalike piirangutega)
i. Kohtumine Lääne-Harju valla spordivaldkonna esindaja
j. Kohtumine Lääne-Harju valla huvikooli juhiga
k. KOKS-i sisuline koolitus – Kaupo Kase Viljandimaa
l. Vabaühenduste liidu esindaja
m. Lääne-Harju koostöökogu – Rafael Millerman
n. Keila Reha (sotsiaaltugi) – Kadri Tomera
o. Naabervalla vallavanem kogemusklubi võtmes (Andres Laisk või Mikk Lõhmus)
p. Kati Teär – Kogukonna võimalused ja võimalused kogukonnaga
Andrus lepib külalistega sobiva koosoleku aja, esimeses järjekorras soovitavalt
Käti Teär, Tiit Tikenberg ja Mihkel Tikerpalu

5. Avatud teemad (Üldplaneeringu arutelu komisjoni siseselt, taliteede hooldus ja
muud tõstatatud teemad) (45 min)
6. 1. poolaasta istungite ajad
a. 17. veebruar
b. 17.märts
c. 14. aprill
d. 19.mai
e. 16.juuni

