Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 03.09.2020 kella 18:00-20:10
Koht: Padise mõisa valitsejamajas
Osavõtjad: Andrus Saliste (Kurkse), Guido Leibur (Padise), Heiki Hõimoja (Keila prk),
Ando Eelmaa (Padise), Kalle Kalbre (Keila prk), Jaana Ojala (Klooga), Ilona Gilden
(Padise), Krista Maaro (Ohtu), Eve Jakobson (Padise), Käti Teär-Riisaar (Paldiski), Eero
Salumäe (Karjaküla), Kaire Kaer (Keila prk), Tuuli Edur (Keila prk)
Üle veebi: Kairi Niinepuu-Mark (Keila prk)
Kohal: 14
Puudusid: Reigo Krutto (Keila prk)¸ Kaidi Torjus (Keila prk), Maret Vetemaa (Keila prk),
Henry Mang (Padise), Küllike Zukker (Vasalemma), Katrin Tammearu (Padise). Merle Tank
(Paldiski), Puudus 7 in.
Vabandused puudumise osas: Henry Mang, Maret Vetemaa, Kaidi Torjus, Küllike Zukker
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Guido Leibur
Päevakord
1. Ülevaade eelmise perioodi tegevustest. Andrus Saliste
2. Sügisperioodi tegevuste planeerimine. Andrus Saliste
Arutatud teemad
Koosoleku käivitamine, Andrus Saliste
● Andruselt ettepanek koosoleku protokollija osas. Protokollijaks võiks olla Guido
Leibur. Protokollija kinnitati.
● Andruselt ettepanek kinnitada päevakord. Kinnitati

1. Ülevaade eelmise perioodi tegevustest. Andrus Saliste, 84 min
● Suvel külastas Lääne-Harju valda 2 delegatsiooni Saare- ja Muhumaalt.
Liikmed nii sealsest kogukonnast, Leaderpiirkonnast kui ka KOV-st. Tunti huvi
meie valla Kogukonnakomisjoni kohta. Väga kasulik arutelu ja kutsuti ka külla.
● Küllakutseid on praeguseks tulnud veel ka mujalt (Viljandimaalt)
● Suvel avati Padisel kogukonna aed (Kairi eestvedamisel)
● Määra kaevandamise lõpetamise mudel on koostamisel. Ando: tulemust veel
ei ole, ootame ära
● Audevälja kaevandamine. Andruse eestvedamisel toimus koos kaevandaja ja
vallaga koosolek. Septembri kuu jooksul on lubadus kaevandamise plaan
allkirjastada.
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● Vallamajas toimus suvel koosolek Padise metsa kaitseks.
Kogukonnakomisjonist osalesid veel Guido ja Eve.
● Rahvakoosolek, mida juhtis Andrus, möödus Padisel rahulikus õhkkonnas.
Erki korjab RMK lubadused/tingimused septembri lõpuks kokku. Guido: oleks
hea neid siis kogukonnas levitada.
● Rohevalla töögrupist
o Jäätmete töögrupp. Kairi Niinepuu-Mark
▪ 2 reaalselt toimivat konteinerit on paigas
▪ Andmed vallas on nüüd korrastatud
▪ Kodulehe infot on oluliselt parandatud
▪ Vald liitus Rohetiigri liikumisega
Otsus: Andrus esitab vallale teabenõude valla ühiskondliku heakorra
eeskirja osas. Millal selle dokumendi uuendamine lõppeb? Kes
vastutab? Teema oli seotud prügikastide puudumisega osades
bussipeatustes.
● Ühistranspordi töörühmast. Andrus Saliste. Probleem on Põhja-Eesti
Ühistranspordi keskuses seoses koolibussidega. Valla poolt oli kiireks
lahenduseks lisabussi käimapanek.
Rohevalla töörühm koguneb 7.09 – Kairi
● Kalle Kalbre: teede osas läheb valla detailplaneering lähiajal kinnitamisele.
Otsus: Kalle uurib Mardilt valla üldplaneeringu seisu teede osas ja annab
kogukonnakomisjonile teada.
Otsus: Andrus selgitab valla üldplaneeringu seisu ja saadab sellekohase
info kogukonnakomisjonile.
2. Sügisperioodi tegevuste planeerimine, Andrus Saliste, 40 min
Guido: ettepanek oleks fokuseerida oma tegevused paarile olulisle suunale: näiteks
jäätmemajandus ja transport. Vastavad töörühmad peaksid esitlema oma sügisest
tegevuskava ja seniseid tulemusi järgmisel korral.
Ilona: elanike kirjadele vastamine/mittevastamine vallas on suur probleem.
Ando: Järgmisel kogukonnakomisjonil peaks lahti rääkima komisjonide ja gruppide
juhtimise ja subordinatsiooni.
Otsus: Andrus esitleb järgmisel koosolekul meie juhtimise mudelit.
Otsus: Andrus ja Guido kohtuvad vallavalitsuse inimestega kirjadele vastamise
teemal.

3. Järgmine koosolek toimub 15.oktoobril 2020.a. Koht selgub hiljem

Lisad
Lisa 1. Andruse esitlus 1.punkti juurde (pdf)
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