Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 22.04.2021 kella 18:00-19:03
Koht: Jitsi Meet
Osavõtjad:
Nimi

Kohal

1

Andrus Saliste (Kurkse) - esimees

+

2

Guido Leibur (Madise/Langa) – protokollija,
juhtrühm

+

3

Heiki Hõimoja (Põllküla/ Kersalu prk) - juhtrühm

+

4

Kalle Kalbre (Lohusalu prk)

+

5

Ando Eelmaa

6

Ilona Gilden (Pae prk)

7

Eve Jakobson (Vihterpalu prk)

+

8

lk Marek Litnevski (Paldiski)

+

9

Krista Maaro (Ohtu prk)

+

10

Henry Mang (Harju-Risti prk)

11

Kairi Niinepuu-Mark (Lohusalu ps)

12

Jaana Ojala (Klooga) - juhtrühm

13

Eero Salumäe (Karjaküla prk)

14

lk Jana Stahl Pakri)

15

lk Katrin Tammearu (Padise)

16

lk Maarika Tania (Klooga)

17

Merle Tank (Paldiski)

18

Eve-Mai Valdna (Tuulna prk)

Vabandus
puudumise osas

Jah

+
Jah
Jah

+

Kokku
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Külalised: ei
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Guido Leibur
Päevakord
1) Otsuste täitmisest - aruandlus kahe komisjonivahelisest ajast (20min)
2) Ülevaade muudest teemadest (Andrus)
a. Valla teed - Üks võimalik lahend Kurkse näitel (Andrus) 15 min
b. Üldplaneering - on valminud rohevõrgustiku ja müra uuring- Asub alla laetuna
ka Komisjoni Aprill 2021 kaustas. (5min) (Andrus)
c. Heakorraeeskirja muudatused (5min) (Andrus)
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d. Koostöö ja kommunikatsioon välja poole vallast (5min) (Andrus)
3) Vabatahtlike päästjate temaatika, arutelu 20 min(Andrus)
4) Fooksed mai kuuks(arutelu) 20 min
a. Pakkuda välja kandidaat aseesimehe rolliks
b. Kas on teema, mis vajaks fookust ja lahendust, et saavutada võetud eesmärk
tähtajaga mai 2021?
5) Mai, juuni, juuli kohtumised paika panna nii kalendriliselt kui ka koha vaates,
ettepanekud

Koosoleku protokoll
1) Eelmise koosoleku otsuste täitmine – Andrus, aeg 20 min (18:00 – 18:20)
a) 21-02-1 Koosolekute otseülekanded. Guido: Kõik kulgeb plaanipäraselt.
b) 21-02-2 Komisjoni kommunikatsiooni parandamine. Heiki: Soovijaid
töögrupiga liituda ei ole olnud. Sisu osas edusamme ei ole. Uus tähtaeg oleks mai
koosolek.
c) 21-03-2 Liikmelisus. Valida uus aseesimees. Andrus: täna päevakorras.
Pärast valimist täidame tabeli.
d) 21-02-4 Komisjoni töökorraldus. Parandada meie kodukord. Heiki: Variantide
üle on mõeldud. Drives uus dokument e-koosolekute reeglid. Palun tutvuda. Uus
tähtaeg mai kuu koosolek.
e) 21-02-5.2 Valla teed. Kalle: Teede teemal ei ole Kalle, Andrus ja Ando veel
kokku saanud. Uus tähtaeg mai 2021. Eelnevalt tuleb ettepanekuid arutada meie
kogukonnakomisjonis.
f) 21-03-3.1 Valla huvikooli temaatika. Andrus: komisjoni arutelu võiks tulla
maikuu koosolekul
g) 21-03-3.2 Valla huvihariduse arengukava. Marek: tähtaeg mai lõpp on endiselt
jõus.
2) Ülevaade muudest teemadest, aeg 23 min (18:20 – 18:43)
a) Valla teed, 11 min. Andrus: tõi näite Kurkse külas teede olukorra lahendamiseks.
Me teeme lähiajal küla koosoleku, et pärast seda minna ühise otsusega valda
läbi rääkima. Edasise kulgemise osas annan edaspidi ka komisjonile
tagasisidet.
Kalle: Padisel on näiteks palju metsateid kas eraomandis või RMK omandis.
Eks kogukond peab siin oma seisukoha kujundama. Probleem on just
kaardistamata teedega.
b) Valla üldplaneering, 5 min. Andrus: Osana üldplaneeringust on valla järgmiste
sammudena valminud rohevõrgustiku analüüs ja mürauuring. Tutvuda saab
valla kodulehelt. Salvestasin materjalid ka aprillikuu komisjoni protokollide
kausta. Palun tutvuda nende materjalidega.
Guido: kas see on meie otsus, või jääb arvamuse avaldamine individuaalsele
tasemele.
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Andrus: küsimus komisjonile. Hääletati. Domineerivalt jäi arvamus, et tagasisidet
antakse individuaalselt.
c) Heakorra eeskirjade muudatused, 2 min. Andrus: meiepoolsed
muudatusettepanekud sai esitatud, kuid need ei realiseerunud. Uurisin. Kerli
Lambing lubas mustandi maikuu jooksul valmis saada. Siis oodatakse uut
tagasisidet.
d) Koostöö ja kommunikatsioon väljapoole valda, 2 min. Andrus: täna osalesin
TÜ loengus, kus kajastasin oma ettekandes kogukonna protsesse. Teiseks
võttis minuga ühendust Hiiumaa kodukandi esindaja Ester Kammis, kes soovib
koos volikogu ja vallavalitsuse esindajatega meiega septembris kohtuda.
e) Valla eelnõu läbivaatamine, 4 min. Andrus: Materjal „Reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskiri“ asub Drives Töösolevate eelnõude kaustas. Küsimus, kes meist
võtab selle teema vedada?
Kalle: nõus vedama.
Otsus 21-04-22-1 Komisjoni liikmete poolt materjal läbi vaadata 30.04.21-ks. Projektijuhiks
on Kalle Kalbre. Kalle koondab kõik ettepanekud ja koordineerib valdkonda.
3) Vabatahtlike päästjate temaatika, 5 min (18:43 – 18:48). Andrus: minu poole pöördus
Padise piirkonna vabatahtlik päästja. Ta tõstatas teema, et tehnika olemasolul ei ole tal
kohta kus olla. Minu poolt tekkis küsimus, et kuidas me saame teema tegemistele kaasa
aidata. Võiksime asja natuke suuremalt vaadata, ehk kaardistada päästekomandode
tegelik olukord täna ja lisaks ka vajadus.
Guido: kes vallas seda valdkonda koordineerib?
Andrus: täiesti uurimata.
Guido: pildi ette saamiseks tuleks vallast alustada
Andrus: täiesti nõus aga küsimus, kes meist võtaks selle valdkonna vedada?
Guido: päris suur teemade ring, et pilt valla abiga ette saada.
Andrus: olen nõus vedama
Otsus: 21-04-22-2. Andrus sõnastab uuritava probleemi ja teeb ettepanekud kuidas
asjadega edasi liikuda. Tähtaeg juuni kuu koosolek.
6) Fooksed maikuuks (arutelu) 9 min (18:48 – 18:57), Andrus: millised teemad
võiksid olla meil maikuus laual, et tegeleda rohkem sisulise tööga?
Guido: me ju aasta alguses valisime välja olulised (3) teemad, millega tegeleda.
Võiksime nendega edasi minna.
Andrus: jah jäätmemajandus võiks üks teemasid olla. Kairi teeb mais oma
valdkonnast ettekande.
Teine teema oleks siis teede ja transpordi töörühma ettekanded. Krista nõus
transpordi töörühmaga liituma.
Guido: maikuu koosolekul võiks seega tulla 3 teemat: jäätmemajandus, teed ja
transport. Ülevaade võiks olla kujul:
● Komisjoni tegevuse eesmärk (kinnitame mais)
● Komisjoni tegevuskava järgnevaks 6 kuuks
● Senised saavutused (lühike ülevaade olukorrast)

3

Otsus 21-04-22-3. Lülitada järgmise (maikuu) koosoleku päevakorda järgmiste
komisjonide ettekanded: jäätmemajandus (Kairi), teed (Kalle) ja transport (Andrus)
5) Järgmised koosolekute ajad, 6 min. Andrus.
● 20.mail 2021 koosolek koos eelneva matkaga (1 h) Paldiski piirkonnas – ette
valmistab Marek
● 17.juulil 2021 koosolek

Koosolek kestis 1 h ja 03 min
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