Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 25.11.2021 kella 18:00-20:00
Koht: Jitsi Meet, LHV volikogu saal
Osavõtjad:
Külalised: Kerli Lambing, Jaanus Saat, Ahto Pärnamets
Koosoleku juhataja: Heiki Hõimoja
Prokollis: Heiki Hõimoja
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Päevakord
1) Info vahetus vallavalitsusega- Jaanus Saat, Ahto Pärnamets, Kerli Lambing
a. Valla teed Ahto Pärnamets: Olukorrast teekasutuslepingutega.
Tööd on palju, nädalas ~2 positiivset vastust, ülejäänud küsivad ulmelisi summasid või ei
tunne huvi. Lumi lükkamata ei jää, seda tehakse ikka. Hoolduse alla võetakse ikka avaliku
kasutuse ja huviga teed. Näiteks tee, mis kulgeb läbi eramaa omaniku elamuni, ei oma
avalikku huvi ja sellega tegeletakse teistel alustel. Vald tegeleb juhtumihaaval, koostöö
kogukonnakomisjoniga saab toimuda samadel alustel. Ahto annab teada, kui komisjoni abi
vaja.
Kalle: Kas LHV-l on plaanis talihoolde eelnõu? Ahto- on plaanis, ootame ettepanekuid

Kalle: Vald peab esitama Transpordiametile 15. detsembriks uuendatud vallateede
nimekirja, sellest sõltub rahaeraldus. Ahto- tegeleme
Kerli Lambing: Ülevaade rohevalla tegemistest. Toidukoti projekt, toidukappide
rajamine. Päikesepaneelide seminar. Vald osaleb Rohetiigri programmis. Tegeletakse
munitsipaaltakso projektiga. KIKi esitati kompostrite projekt eramajadele, tulemused
selguvad 2022 alguses. Parendame korteriühitute teadlikust hoonete renoveerimisel.
Soovime, et jätkuks Targa valiku praktikumi seminarisari. Rajame avalikud joogiveekraanid
Kalle: Kas uuest aastast saab raha eest ksutada pakendikoti teenust? Kerli: jah, kuna
tasuta pakendiveo korraldamiseks puudub tootjavastutus organisatsioonidel huvi, sai see
lisateenusena pandud uude prügiveo hankesse. Iga huviline saab sõlmida pakendiveo
lisateenusena. Hankijaga on kokkulepe, et saame raporti tellimuse mahtude kohta. Vald
peab jäätmevaldajate registrit, omame ülevaadet ja saame tegeleda lepingute sõlmimise
nimel. Register on seotud rahvastikuregistri ja prügivedaja baasidega, kõik
andmeuuendused tulevad automaatselt kõigile osapooltele. 2022 veebruariks on kogu
LHV kaetud ühtse prügiveo lepinguga. Viimased liituvad piikonnad on endised Keila ja
Padise vald
Huvilistel tasub vaadata https://service.eomap.ee/laaneharjuvald, sealt näeb palju
kasulikku geoinfot- teed, detailplaneeringud jms
Ando: kas iga maja juures konteineri tühjendamine on hajapiirkonnas mõistlik? Paljudes
riikides on hajapiirkonnas ühiskasutatavd konteinerid, mille täitjad on vastavalt
maksustatud. Kerli: see on praegu riigi tekitatud olukord. Küll aga saab teha naabrite
vahelise kokkuleppe, nt Kurkse ja Alliklepa piirkonnas on see päevakorral.
Eve. Oli kunagi jäärmemaja projekt, mis sellest on saanud? Kerli: esmases hankes jäime
joone alla, nüüd teeme koostööd Jõgeva vallaga. Oleme aru saanud, et selliseid projekte
pole mõtet piirata valla piiriga, edu tagab naabrite vaheline koostöö. Heaks näiteks Keila
linna jäätmejaama avamine ka Harku ja LHV elanikele. Jäätmemajade projektiga tahab
vald kindlasti edasi tegeleda, lisada ringmajanduse mõõte jne. Eterniidiringid jätkuvad, aga
teises võtmes- tulevad kogumispunktid.
MTÜde rahastamise eelnõu arutelu
Kord aastas võiks olla suurem taotlusvoor, väiksemaid summasid peaks saama tihedamalt
taodelda. Praegu on väga raske mingit avalikku üritust ka pool aastat ette planeerida.
● 27. jaanuar 2022 järgmine koosolek Paldiskis
Koosolek kestis 2 h

