Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 15.10.2020 kella 18:15-19:50
Koht: Klooga kultuurikeskus
Osavõtjad: Andrus Saliste (Kurkse), Guido Leibur (Madise/Langa ), Heiki Hõimoja
(Põllküla/Kersalu prk), Kalle Kalbre (Lohusalu prk), Tuuli Edur (Laulasmaa prk), Kaire Kaer
(Lohusalu prk), Eve-Mai Valdna (Tuulna prk), Ilona Gilden (Pae prk), Eve Jakobson
(Vihterpalu prk), Krista Maaro (Ohtu prk), Kairi Niinepuu-Mark (Lohusalu ps)
Külalised: ei
Kohal: 11 in
Puudusid: Henry Mang (Harju-Risti prk), Kati Teär-Riisaar (Paldiski), Katrin Tammearu
(Padise), Reigo Krutto (Keila prk)¸ Eero Salumäe (Karjaküla prk), Merle Tank (Paldiski),
Jaana Ojala (Klooga). Puudus 7 in.
Vabandused puudumise osas: Reigo,
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Guido Leibur
Päevakord
1. Valime koos välja Komisjoni sügis-talv 2020 töösuunad ja meeskonnad, palun
siinkohal tutvuda seniste töörühmade suundadega ja ette valmistada enda ja
piirkonna arvamus (ajaline plaan 1h, veab Andrus);
2. Tunnustamise eelnõu (ajaline plaan 15 min, Heiki);
3. Liikmelisuse ülevaade (ajaline plaan 10 min, Andrus);
4. Dokumendihoidla haldus (ajaline plaan 5 min, Heiki);
5. Novembri koosoleku teemad ja aeg/koht - palun teha ettepanekuid ja valime sisu
koos (ajaline plaan 15 min, Andrus modereerib).
Arutatud teemad
1. Sügis-talviste töösuundade valimine – Andrus, 1h 15 min
Esialgu pikem arutelu jäätmemajanduse teemal.
Järgnes arutelu kogukonnakomisjoni töökorralduse teemal. Kuidas suhtestuvad
rohevalla töörühma juures töötavad grupid kogukonnakomisjoni.
Guido ettepanek: kuna me tahame olla roheline vald, siis ongi kõik tegevused
nagunii rohelised. Siis tooks esialgu transpordi töögrupi rohevalla alt
kogukonnakomsijoni alla. See oleks samm lamedama juhtimisstruktuuri suunas.
Andrus: me kõik kogukonnakomisjoni liikmetena peaksime mingit valdkonda
vedama. Igas valdkonnas peaks olema püstitatud eesmärk ja seda tuleb mõõta.
Guido: vedamise sisu on:
a) valla elanike murede toomine valda,
b) valla otsuste kommunikeerimine valla elenikeni ja
c) vallavalitsuse abistamine erinevate parendusideedega.
Otsustamine ja ideede teostus on ikka valla poolel.
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Järgnes arutelu valla transpordi probleemidest.
Võimalikud töösuunad: kultuur, tervise edendamine ja sport,
Guido: meie edaspidised koosolekud peaksid olema paremini ette valmistatud. Igal
koosolekul saavad liikmed sõna 2-5 min andmaks ülevaadet oma tegemistest (a) mis
on saavutatud, b) mis on lähiajal kavas teha ja c) millised on probleemid oma kavade
teostamisel).
Otsus: Tuuli valmistab enne järgmist koosolekut ette küsitluse oluliste teemade
selgitamiseks. Vastused peavad laekuma enne nov kuu koosolekut.
2. Meie liikmelisus – Andrus, Heiki, 23 min
Andrus: meil on jälle üks liige vähem (arvestatava põhjusega). Meil on lahtine
küsimus, kuidas me omale uusi liikmeid saame. Peame ka sellega tegelema, et miks
meie liikmed ei võta koosolekutest osas.
Heiki: Olulisem on õigete ja töövõimeliste inimeste kaasamine, teisene prioriteet on
piirkondlik esindatus. Meie töögruppides ei pea olema ainult komisjoni liikmed.
Kaasata tuleb võimekaid inimesi ka mujalt. Nende seast saaks edaspidi valida uusi
komisjoni liikmeid.
Tavapärane oleks see, kui lahkuda sooviv komisjoni liige leiab ise endale asendaja.
Kui ta seda ei tee, siis leiab uue liikme meie personalijuht (Heiki).
Nede liikmetega, kes ei ole pikka aega koosolekutel osalenud, tuleb Heikil vestelda.
Arutelu nende liikmete osas, kes ei ole pikka aega meie töös osalenud. Lähtuda
tuleb meie kodukorrast.
Otsus:
1)
fikseerida tänane komisjoni seis ja informeerida sellest ka valda.
Informeerib Jaanus.
2)
Katrini, Henri ja Merlega vestleb Heiki ja otsuse liikmelisuse osas
langetame järgmisel koosolekul.
Arutelu virtuaalsete koosolekute teemal. Domineerima jäi arvamus, et reeglina tuleb
kohal käia, kuid mõjuval põhjusel saaks ka virtuaalselt osaleda.
Mitmed eelmise koosoleku otsused on õhku jäänud. Neile oleks vaja vastuseid. Ehk
mõistlik oleks igal koosolekul lühidalt käsitleda eelmise koosoleku otsuseid.
Otsus: koosoleku protokolli valmimisest tuleb kõiki komisjoni liikmeid teavitada.
3. Tunnustamise eelnõu - Heiki
Oliliseim märkus oli Kairi poolt: puudutas tunnustamise tagasivõtmist.
Otsus: lisada tagasikutsumise mehhanism. Heiki esitab valda.
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4. Dokumendihaldusest – Heiki, 8 min
Heiki: praegu on õiguste haldamine natuke tülikas.
Otsus: Heiki teeb kuu jooksul gruppidepõhise (profiilipõhise) kasutajate haldamise.
5. Järgmine koosolek – Andrus, 5 min
Otsus: järgmine koosolek toimub 19.novembril. Põhiteemaks rohevald. Valla
esindaja osaleb. Teiseks prioriteetsete valdkondade kinnitamine.
Detsembri kuu koosolek 10.detsembril
6. Informatsioon

 10 min

Kairi: Palun osalege 28.oktoobril toimuval seminaril!
Heiki: Lääne-Harju koostöökogust on info, et ca 40-50 tuh EUR on vaba, mida saab
lihtsama bürokraatiaga MTÜ-dele teatavateks kogukonna projektideks jaotada.
Kalle: lühiinfo teede olukorrast. Loodetavasti saame detsembrist ka ise panustada
(pärast volikogu otsust).
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