Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 17.06.2021 kella 18:00-19:50
Koht: Paldiski, Amandus Adamsoni muuseum
Osavõtjad:
Nimi

Kohal

Vabandus
puudumise osas

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 Litvenski (Paldiski)

9

Krista Maaro (Ohtu prk)

10

Henry Mang (Harju-Risti prk)

11

Kairi Niinepuu-Mark (Lohusalu ps)

jah

12

Jaana Ojala (Klooga) - juhtrühm

jah

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)

Kokku

jah

+
jah

+

jah

8

Külalised: ei
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Andrus Saliste
Päevakord
1) Marek Litnevski tutvustab Paldiskit, ringkäik
2) Komisjoni otsuste seire - kus oleme, kuidas edeneme (30 min)

3) Töögruppide aruanded
b) Teede temaatika (Kalle Kalbre, ülevaade 10 min)
c) Transpordi temaatika (Andrus Saliste, ülevaade 10, min)
4) Järgmise koosoleku aeg
Koosoleku protokoll
Täname väga Marekit, kes tutvustas osalenud komisjoni liikmetele Paldiskit
väikse jalutuskäigu abil. Peatuti nii ajaloolistel aspektidel kui ka tänaste
väljakutsete ja rõõmude juures.
1) Komisjoni otsuste seire – Andrus, aeg 32 min
a) 21-02-1 Koosolekute otseülekanded. Guido: Kõik kulgeb plaanipäraselt.
b) 21-02-2 Komisjoni kommunikatsiooni parandamine. Heiki: arenguid ei ole
olnud, vabatahtlikke ei tulnud. Uus tähtaeg oleks septembri koosolek. Rolli
võtavad kanda juhtrühma liikmed
c) 21-03-2 Liikmelisus. Valida uus aseesimees. Andrus: Tehtud
d) 21-02-4 Komisjoni töökorraldus. Parandada meie kodukord. Heiki:
Variantide üle on mõeldud. Uus tähtaeg september.
e) 21-02-5.2 Valla teed. Kalle: On toimunud Kalle poolt arutelu e-kirjana.
Kohtumist ei ole toimunud. Teema avamine eraldi.
f) 21-03-3.1 Valla huvikooli temaatika. Marek: praegu toimub uue direktori
valimine. Reaalselt saab edasi minna pärast uue direktori tööleasumist.
g) 21-03-3.2 Valla huviahariduse arengukava. Marek:Marek jääb
kogukonnakomisjoni esindama arengukava koostamisel. Valla poolt välja
pakutud orienteeruv tähtaeg on septembri teine pool.
h) 21-04-22-1 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri komisjoni liikmetel läbi
vaadata. Andrus: Andrus edastanud täiendusettepanekud Vallale (Kerli
Lambing). On töös ja uuel kooskõlastusringil ja käsitluse alla on võetud ka
saared
i) 21-04-22-3 Transpordi töörühma eesmärkide kinnitamine. Andrus:
Kaasata ka töörühma Marek Litnevski
Otsus 21-05-1: Järgida

2) Töögruppide aruanded, 40 min
a) Teede temaatika, Kalle Kalbre, ülevaade 14 min (19:27 – 19:41).
Andrus: Mis on saanud näidisettepankust, mis Kurkse baasil tehtud
ettepanek teede osas?
Kalle: Ettepanek on edastatud ka Mart Arrakule. Hetkel on plaan
esimese sammuna kinnitada senine kaardistatud olukord ja seejärel
asuda parandusettepanekuid käsitlema. Kalle kui komisjoni esindaja

antud töögrupis hoiab komisjoni kursis ja saadab komisjonile juhendi millal, millisel kujul ja milliste võimalustega parandusettepanekuid teha
b) Transpordi temaatika, Andrus Saliste, On tähelepanekuid, mis
vajaks lahendusi - Näitena: kultuurisündmused Padisel, kuhu Paldiski
inimene ühistransporti kasutades ei saa. Marek Litnevski soovis
osaleda selles töögrupis. Andrus kutsub kokku N26
Andruse poolt info:
1) Kerli poolt edastatud kutse osaleda Tatramäe kaevanduse kohtumisel
kogukonna, valla ja kavenadjatega. Kohtumise eesmärk saavutada kokkulepe
taastamisprojekti raames
2) Kati Teäri poolt komisjonile ja kogukondadele välja saadetud üleskutse anda
sisendeid Arengukava dokumentidesse. Oluline on näidata komisjoni liikmetena
eeskuju ja ka ise kutsuda üles panustama - info leitav nii e-kirjas kui ka valla
kodulehel: https://laaneharju.ee/arengukavad
3) MTÜ-de toetuste hindamiskomisjonis tõstatatud üles vajadus avada uuesti toetuste kord, et
saaks käsitleda eraldi investeeringuid ja tegevusi. On tegemist selgelt eri klassi taotlustega ja ka
summaarselt on taotlused erinevad. Andrus hoiab selle asja osas protsessi fookuses
4) Aruka küla projekt: Andrus ja Krista Maaro osalesid koos Elik Kõiv-ga (Lääne-Harju Koostöökogu)
Jänedal (17.05.2021). Projekti eesmärk on kokku kirjutada meetme strateegia ja samala ajal luua
ka näidismudelid, millega testida Aruka küla mudelit/protsessi. Seminari materjalid talletab
Andrus Kogukonnakomisjoni Drive ning edastab ka komisjonile vastava info. Tähtaeg august
2021 (Arukad külad projekti taustainfoga seni võimalik tutvuda:
https://www.maainfo.ee/index.php?page=3824)

3) Järgmised koosolekute ajad, Guido teeb Doodle küsimuseringi, võimalikeks
aegadeks: 19.08/26.08/02.09. Koha selgitame välja kui kuupäev paigas

Koosolek kestis 1 h ja 50 min

