Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 18.03.2021 kella 18:00-19:37
Koht: Padise kultuurikeskus
Osavõtjad: Andrus Saliste (Kurkse), Guido Leibur (Madise/Langa), Kalle Kalbre (Lohusalu
prk), Heiki Hõimoja (Põllküla/Kersalu prk), Krista Maaro (Ohtu prk), Marek Litnevski
(Paldiski), Jana Stahl, Reigo Krutto (Keila prk), Eve Jakobson (Vihterpalu prk), Merle Tank
(Paldiski), Maarika Tania
Külalised:
Kohal: 11 in
Puudusid: Katrin Tammearu (Padise), Ilona Gilden (Pae prk), Kairi Niinepuu-Mark
(Lohusalu ps), Jaana Ojala (Klooga), Eero Salumäe (Karjaküla prk) Eve-Mai Valdna (Tuulna
prk), Henry Mang (Harju-Risti prk), Ando Eelmaa
Puudus 8 in.
Vabandused puudumise osas: Ilona Gilden (Pae prk)
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Guido Leibur
Päevakord
1) Eelmise koosoleku protokolli tagasivaade – Guido Leibur
2) Töögruppide aruanded:
a. Guido
b. Kalle
c. Andrus
3) Liikmelisus – Heiki Hõimoja
4) Lääne-Harju valla huvikooli temaatika – Marek Litnevski
1) Eelmise koosoleku otsuste täitmine – Guido
a) 21-02-1 Koosolekute otseülekanded. Guido: Jaanusega teemat arutatud.
Jaanuse ettepanek, et rahastus tuleks meie komisjoni eelarvest (sel aastal 5000
EUR) ja seadmed jääksid valla bilanssi. Meil oleks võimalus seadmeid rentida
(koos teenusega) kõigile soovijatele. Nüüs on pall meie väravas. Küsimus
komisjonile: kas ollakse nõus oma selle aasta eelarvest eraldama
videoülekannete projektile 2500 EUR?
Otsus 21-03-1: Eraldada komisjoni eelarvest 2500 EUR koosolekute otseülekannete
projektile. Projektijuht Guido Leibur. Otsus oli ühehäälne, vastu ega erapooletuid ei
olnud.
b) Komisjoni kommunikatsiooni parandamine.
21-02-2 Komisjoni facebooki lk loomine ja kommunikatsioon. Luua prototüüp,
sisu struktuur ja töösuunad. Heiki: töörühmaga liituda soovijaid ei ole
siiani. Seega ka tegevusi ei ole eriti tehtud. Uus tähtaeg aprilli koosolek.
Komisjoni e-posti aadress oleks
laane-harju-kogukonnakomisjon@googlegroups.com.
c) Komisjoni töökorraldus
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Otsus 21-02-4: Komisjoni kodukord parandada. Heiki: tähtaega ei olnud.
Määrasime tähtajaks aprilli koosoleku.
d) Valla teed
Otsus 21-02-5.1: Saata kõigile komisjoni liikmetele valla teede nimekiri külade
kaupa. Kalle: tehtud, 18.02.21 Drives veebruari koosoleku kaustas.
Otsus 21-02-5.2: Teede teemal ei ole Kalle, Andrus ja Ando veel kokku saanud. Uus
tähtaeg mai 2021. Eelnevalt tuleb ettepanekuid arutada meie kogukonnakomisjonis.
2) Töögruppide aruanded
a) Voogedastus – Guido. Eelmises punktis juba selgitas olukorda.
b) Teede olukord – Kalle. Osalt eelmises punktis selgitati. Täiendavalt lubas Kalle
saata kõigile komisjoni liikmetele tutvumiseks „Erateede talvise hoolduse
lepingu“. Dokument on laetud Drive märtsi kuu koosolekute kausta.
c) Jäätmemajandus – Andrus (esitlus lisatud)
● Esimene versioon valla jäätmekavast on valmis. Avalikustatud veel ei ole.
1. Uus jäätmevedaja on meil Keskkonnateenused AS. Ülemineku ajakava on
https://laaneharju.ee/korraldatud-jaatmevedu
● Jäätmejaamade arendusega tegeletakse koos naabervaldadega.
● 1. aprillini on avatud taotlusvoor Korterelamute õuealade haljastuse ja
hoovide korrastamise toetus. Juba küsitakse ja siinkohal palume
kogukondadel ka seda infot veel laiali jagada oma kodukandis.
● Eraldi alustatakse vallas ka Kliima energiakava koostamisega, et sellesse
valdkonda riigi fondidest toetusi leida.
3) Liikmelisus – Heiki
Reigo Krutto on esitanud avalduse lahkuda Kogukonnakomisjonist. Samas pakub ta
ise oma asendajaks Klooga piirkonnast Marika Taniat. Marika on elanud Kloogal 15 a
ja tunneb kohalikke olusid hästi.
Otsus 21-03-2: arvata Kogukonnakomisjonist välja Reigo Krutto ja võtta
Kogukonnakomisjoni liikmekandidaadiks Marike Tania. Kogukonnakomisjoni uue
aseesimehe üle otsustatakse järgmistel koosolekutel. Otsus oli ühehäälne.
4) Lääne-Harju valla huvikooli temaatika – Marek Litnevski
Marek: Marek andis ülevaate huvihariduse seisust Lääne-Harju vallas.
● Vallas on kaks huvikooli: Paldiski Muusikakool (PM) ja Vasalemma Kunstide
Kool (VKK)
● Valla arengukavas 2019-2030 p.4.2 ei ole märgitud ühegi huviarendusega
seotud hoone ehitust
● Samas arengukavas Lisa 4 p 4.5 on aastateks 2019-2022 huvihariduse
võimaluste arendamiseks 0 EUR.
● Vastavalt valla volikogu otsusele nr 10 9.märtsist 2021.a ühendatakse kaks
eelnimetatud huvikooli eelolevast sügisest võrdsetel alustel.
Häirivate faktoritena ühendamise protsessis nimetas Marek:
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1) Ühendamine ei ole seni toimunud võrdsetel alustel: a) alles on jäänud VKK
juriidiline isik, b) ühinemisprotsessi ei ole kaasatud PM hoolekogu, c) volikogu
otsusega ei ole garanteeritud tööpiirkondade geograafiline säilimine,
2) valla arengukavas puudub valla huvihariduse sisuline lahtikirjutamine
Mareki poolt pakutud lahendus:
1) tühistada valla volikogu otsus nr 10 9.märtsist 20121.a ebapiisava kaasatuse
tõttu
2) kutsuda kokku laiapõhjaline avalik arutelu huvihariduse tuleviku üle ja selle
tulemina valmiks valla huvihariduse täpsem arengukava. Arengukava peab
olema ka finantsilise kattega.
3) Kasutada huvihariduse finantseerimiseks ka Huvihariduse seaduse § 21 lg 7
pakutud võimalusi
4) Marek tõi välja ka võimaluse PM ruumiprobleemi lahendamiseks.
Otsus 21-03-3: 1) Marek algatab valla huvihariduse arengukava koostamise. Arengukava
võiks valmida mai lõpuks.
2) Andrus ja Guido lähevad valda vallapoolset olukorra tausta selgitama.
Ülevaade järgmisel Kogukonnakomisjonil.
5) Järgmine koosolek
Järgmine koosolek toimub virtuaalselt 22.aprillil 2021.a algusega kell 18:00.
Koosolek kestis 1 h ja 52 min
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