Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 17.06.2021 kella 18:00-19:50
Koht: Paldiski, Amandus Adamsoni muuseum
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 Litvenski (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)
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puudumise osas

+
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jah
+
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Külalised: ei
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Andrus Saliste
Päevakord
1) Jõeääre puhketalu tutvustus (15 min)(https://looduspuhkus.ee/). Andruse ettepanek:
Taluvustasu lahendus Langa ja Kersalu külale järgnevatel aastatel suunata. Laskmise müra
on üsna suur.

● Videokoosoleku tutvustus (Guido - 15 min). Esimene kogukonnakomisjon, mille
järgmine on võimalik ülemaailmselt. Alates oktoobri koosolekust läheme livesse.
● Keskkonna temaatika arengud vallas (20min)
○ Reovee eeskiri - Sisendid meie poolt antud, ootame toimivat
praktikat/võimalikku vajalikku sekkumist
(https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?o=931&o2=-1&u=1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=reovee&itm=493507&clr=histo
ry&pageSize=20&page=1)
○ Saue ja Lääne-Harju valla Jäätmekava (Kuidas tagada tegelikult kehtiv teenus Pae näitel) Teenusedisain kogukonnateenustele ettepanekuna?Mis seisus on
kinnitud versus jäätmetekitaja lepingud? Vabastustse kehtiv loogika?
(https://atp.amphora.ee/laaneharjuvv/index.aspx?itm=491302&fbclid=IwAR2e
WRlgIZpLkl3rI27UrX5KIev9WGcKHzxxPWowO_NZPx9XXWrLZaloelc&o=931&u=1&o2=-1&hdr=hp&tbs=all)
● Tatramäe-II kaevanduse protsess, Mis me sellest õpime ja mis on komisjoni sõnum ka
vallale (Ando Eelmaa - 1h) Andrus ja Ando loovad sisustatud ettepaneku vallale uidas
kogukond näeks lahendust - Tähtaeg 1 nädal
○ Toimunud arutelul tehti kaks ettepanekut. Esiteks peab veekogu nõlvade kujundamisel
arvestama, et veekogule oleks juurdepääs sama kinnistu piires ehk mõju (nt
juurdepääsud) ei tohi ulatuda kõrval asuvatele kinnistutele. Teiseks, et
kogukonnakomisjon arutaks korrastusprojekti üle.
Korrastamise projekti materjalid:
https://drive.google.com/drive/folders/131IJWjtAkX9emNNZNBclBrYAjvObbp7B?usp=sh
aring
Keskkonnaameti veeosakonna seisukoht ning Maavarauuringud OÜ poolt koostatud
ekspertarvamus Ohvriallika „Ohu allikas“ (nr 18616) hüdrogeoloogiliste tingimuste kohta
on lisatud kirjale, kaasas materjalid

● Üldplaneeringute küsimus - järgmise komisjoni üks põhiteema, kutsuda Erki Ruben.
Avame hetkeolukorra ja arutluse (Eve-Mai näide puhveraladest jne; Kodutöö
piirkonna esindajatel, mis on nende sisendid ja kas on arvestatud. Andrus saadab
palve ajakohastada lingid, mis ei tööta!)(Andruse poolt kutse edastatud 03.09)
● KOV-valimised 2021 - vestlusring, mis on meie ootused aga ka panustamise võimalused
uuele perioodile (vaba mikrofon - 0,5h)
● Kohtumine Hiiumaa omavalitsuse esindajatega 10.09, Andrusega liituvad Jaana ja Kalle
● Kalle: Kaardistatud teede registrisse sisse kandmine algas 02.09.2021. Kalle jälgib
protsessi ja saadab uuendatud lingi/info kui see on toimiv kogukonna komisjonile laiali.
● Eve poolt küsimus järgmiseks korraks - rannaalade haldus - kuidas tagatud,
organiseeritud? (Alliklepa näide, prügi koristamata) Eramaa märk kuigi ei peaks olema
seaduslik?! (Andrus esitab küsimuse Erki Rubenile, et avada ka järgmises komisjonis)
● Järgmise aja ja koha kinnitamine 30.09/14.10 kell 18:00 Vasalemma
seltsimaja/Paekalda(Andrus kooskõlastab)

Koosoleku protokoll

