Lääne-Harju valla Kogukonnakomisjoni protokoll
Aeg: 11.03.2020 kella 18:00-20:20
Koht: Audevälja endine koolimaja
Osavõtjad: Andrus Saliste (Kurkse), Guido Leibur (Padise), Heiki Hõimoja (Keila prk),
Reigo Krutto (Keila prk)¸ Ando Eelmaa (Padise), Kalle Kalbre (Keila prk), Tuuli Edur (Keila
prk), Kaire Kaer (Keila prk), Eero Salumäe (Keila prk), Eve-Mai Valdna (Keila prk), Ilona
Gilden (Padise), Eve Jakobson (Padise), Krista Maaro (Keila), Merle Tank (Paldiski),
Külalised: Erki Ruben (vallavalitsus), Marje Suhhanov (vallavalitsus), Anti Pärtel, Maris
Ehrbach, Tiina Mets, Anna Heinsoo (HEAK), Külli Volmer (HEAK), Andres Kärssin
(Audevälja), Ahto Pärnam... , Jaana Ojala (Klooga)
Kohal: 14 in + 9 in
Puudusid: Kairi Niinepuu-Mark (Keila prk), Kaidi Torjus (Keila prk), Maret Vetemaa (Keila
prk), Henry Mang (Padise), Kati Teär-Riisaar (Paldiski), Küllike Zukker (Vasalemma), Katrin
Tammearu (Padise). Puudus 7 in.
Vabandused puudumise osas: Kairi Niinepuu-Mark (Keila prk). Kokku 1 in.
Koosoleku juhataja: Andrus Saliste
Prokollis: Guido Leibur
Päevakord
1.
2.
3.
4.

HEAK’ i poolt KOP tutvustus. Külli Volmer (HEAK), 30 min
Kaevanduste temaatika vallas. Andrus
Külavanema teema. Andrus ja Krista Maaro (Ohtu)
Järgnevad koosolekud ja teemad. Andrus

Arutatud teemad
1. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) poolt Kohalike Omavalitsuste Programmi
(KOP) tutvustus. Külli Volmer (HEAK), Anna Heinsoo, 18:02-18:32 (30 min)
Külli: HEAK ja KOP tegevussuundade tutvustus. KOP taotluste esitamise tähtaeg on
1.04.20.a. Harjumaal on võimalik HEAK-st saata tasuta nõustamist järgmistes
valdkondades: ettevõtlus, investorid, kodanikuühiskond, noorte ettevõtlikkus, turism.
Sihtgrupp – kodanikuühendused ja –algatused. Sisu – ettevõtete ja MTÜ-de
asutamine ja lõpetamine, juhtimise korraldamine, organisatsiooni arendamine ja
inspireerimine, rahastamine ja projektide nõustamine (ca 1/3 meie tööst).
Lisategevused: koolitused, teabepäevad, õppereisid, teabe vahendamine (FB,
kodulehel), koostöö KOV ja LEADER partneritega. Soovitan liituda meie uudiskirjaga.
Ilmub see 2x kuus ja liituda saab meie kodulehel.
MAKIS – kodanikuühenduste nõuandja veebis https://www.makis.ee/. Siin on üleeestiline info. Kasulik info eelseisvatest koolitustest.
Selle aasta kevadperioodist on KOP programmis muudatused: suurenesid summad,
suurenes vooru periood, muudatuste tegemine lihtsam.
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2020.a teemaks on digikultuuriaasta. Oluline on iga taotluse seos kogukonnaga!
Meil on olnud ühes voorus 80-100 taotlust, neist rahastatud ca 80%.
Täiendavaid küsimusi ei ole.
Info võeti teadmiseks.
2. Kaevandused L-H vallas vallas. Andrus 18:32- 19:39 (1h 7 min)
Andrus: Käsitleme kahte valdkonda. Klooga ja Audevälja kaevandamise probleeme.
Riigi vaate panin meie Drive keskkonnas. Oluline on määratleda kogukonna kasu
kaevandamistest, samuti põhjendatud argumendid vastu olemisest. Kes tahab selle
teemaga laiemalt edasi minna, peaks mulle märku andma.
Esimene on Klooga teema. Alustame Kloogast. Kas 10 min on OK? Jah.
Reigo Krutto (Klooga)- 18:36 -18:49 (13 min): Klooga rahvaga arutati. Huvi kõrge.
Palgati ka advokaat. Uurisime erinevaid kohtulahendeid. Inimesed on vastu ja vald
on meie poolel. Jutt käib uuringuloa taotlusest. Looduse uuringud on Kloogal
tegemata.
Andrus: Kloogal on praegu päris suur koormus.
Reigo: oluline on kumulatiivne mõju. Kahjuks on looduse uuringud tegemata.
Andrus: Klooga on uue kaevanduse rajamise teema. Oluline on olla argumenteeritud
põhjendaja.
Reigo: praegu põhiargument see, et asume rohealas ja teiseks võimalik koormus
meie piirkonnale.
Erki: Vald on tegutsenud seni koos kogukonnaga. Head liiva seal on ja huvi selle
kaevandamise vastu on püsiv. Kaevandamise loa andja on Keskkonnaamet ja vald
saab ainult esitada omi põhjendatud argumente. Plaan B-le tuleb ka mõelda.
Reigo: meie kogukonna soov on kaevandamise eest kompensatsiooni saada.
Andrus: geoloogiline pilt Harjumaast on veebis olemas. Tasub seda etteülatuvalt
jälgida. Meie prioriteedid kaevandamise suures pildis peaksid olema selged.
Andres Kärssin (Audevälja)- 18:49-18:54 : Oleme vist Eestis ainus küla, kus on 4
tegutsevat (3 aktiivset) karjääri. Meie saaga on kestnud ca 10 aastat. Valla kaasatus
on olnud kogu aeg nõrk. Me pidime ise oma huvide eest seisma. Kahjuks vald ei ole
külarahva arvamust küsinud. Kaevandaja Kiirkandur, sisuliselt ebausaldusväärne
firma. Väikesed Keskkonnaameti trahvid ei ole olukorda muutnud. Vaidlustasime
viimane 10a pikendus, mis valla volikogu poolt tehti. Kaevandamisest on järgi jäänud
väga näotu maastik.
Ando Eelmaa: Kohalik omavalitsus on väga passivse suhtumisega. Üks karjääridest
on minu maadel. Panime kirja kaevandusloa tingimusi üle kümne, olemas on
korrastusprojekt. St asju on võimalik teha ka hästi. Viimase kaevandamise loa
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pikendamise korral vastas Keskkonnaaamet, et avalik huvi puududb! Pikendatakse
luba pikaks ajaks, kuigi on teada, et varusid jätkub vaid mõneks aastaks. Kogukonda
kooskõlastajate ringi ei kaasatud. Oleme nüüd esitanud vaide selle otsuse osas.
Peaksime otsima häid, positiivseid lahendusi (näiteid on mitmeid). Kaevandama
peaks mitte korraga mitmes karjääris vaid järjekorras. Ettevõtjad kipuvad praegu
rekultiveerimise kulusid lükkama tulevikku.
Allkirju karjääri vastu on korjatud palju.
Erki: Allkirjade arv ei loe, vaid oluline on põhjenduste sisu. Ettepanek kolmel
osapoolel kokku saada (vald, Kiirkandur ja kogukonnakomisjoni esindajatega). Erki
kutsub osapooled Padisele.
Kalle: tee ääres olevatele karjääridele tuleks nõuda piirdeid
Ando: kaevandaja poolseid rikkumisi on olnud palju. Mitte ükski meie kaebus ei
leidnud lahendust.
Guido: kas osapoolte vahel on sõlmitud leping?
Ando: praegu ei ole, kuid omavalitsus saaks sellise lepingu sõlmida. Praegu on need
täiendavate tingimustena kaevandamise loas.
Andrus: tuua eeskujuks hea kaevanduse taastamise näide.
Ando: Veel üks aspekt. Vald andes praegu kaeveloa ilma igasuguste tingimusteta lõi
väga ohtliku pretsedendi. Nüüd järgnevatele kaevandajatele on väga raske nõudeid
esitada. Ma väga loodan, et valla volikogu võtab oma otsuse tagasi ja me saame
teemaga uuele ringile minna. Kogukonna poolt on vastav vaie vallale esitatud. Ootan
vallalt kirjalikku vastust. Kohalikele on vajalik kahjud kompenseerida.
Heiki: edaspidi peaks asju ette vaatama ja rahulikumalt ajama.
Andrus: Heiki ettepanek haakub minu varasema ettepanekuga luua vastav
huvigrupp. Hea näide kaevanduse lõpetamise kohta on meil olemas (Andol).
Otsus: Erki kutsub kolm osapoolt (vald, kaevandaja ja kogukond) läbirääkimistele
märtsi kuu jooksul Padisele. Teostamise tähtaeg märtsi lõpp.
3. Külavanema teema. Andres ja Krista Maaro (Ohtu) 19:39 – 20:01 (22 min)
Andrus: hakata tegelema külaelu tegevuste innustamisega. Olulisel kohal siin
külavanema statuut. Külavanema kaudu on külaelu esindatust parem kohale viia.
Võiks olla 5-6 in, kes selle teemaga tegeleksid ja tuleksid välja vastava projektiga 22,5 kuu jooksul.
Krista: praegu Ohtus külavanemat ei ole, kuid vajadus on. Külaselt 60 liikmega on
olemas. Seltsi eesmärk on suurelt jaolt kultuurilised. Külavanemat toetaks küla
eestseisus. Teema tõstatati just küla pritsimeeste poolt. Külasisene töögrupp on
moodustatud. L-Harju vallas praegu kehtivat külavanema statuuti ei ole.
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Reigo: olime viimased, kes endise statuudi alusel valiti aleviku vanemaks. Valitud
külavanem osutus passivseks ja teisalt aleviku MTÜ-d vald ei tahtnud tunnistada.
Negatiivne kogemus.
Andrus: küla esindatus peab olema autoriteetne. Ma ei näe vastuolu
kogukonnakomisjoni liikmetega. Meil on lihtsalt tööd nii palju, et jätkub kõigile.
Otsus: Reigo ja Krista veavad teemat. Välja töötada töötav külavanema mudel
(näidates plussid ja miinused), võimalikud variandid järgmiseks koosolekuks.
4. Järgmiste koosolekute ajad. 20:01-20.05 (4 min)
Kohapeal kokku ei lepitud.
Otsus: Andrus teeb Doodles küsitluse. Koosolekud võiksid toimuda iga kuu 3.nädal,
kas K või N õhtul.
5. Info Andruselt 20:05 – 20:20 (15 min)
•
•
•
•
•

Kodukandi liikumise küllakutsumine. Võiks nad külla kutsuda aprillis.
Üldplaneeringuga seotud teemad – aprillis kokkuvõte. Ettepanekute
sisestamise tööriist ei tööta korralikult. Valda teavitab Andrus. Andrus võtab
kolmapäeval (18.03) kokku senised sisendid.
Koosolekule mittetulekust tuleb ikka teada anda.
Heiki tegeleb Google grupiga edasi
Eve tutvustas Audevälja kooli ajalugu. Andrus lubas saata lingi küla ajaloost.

Lisad:
1. HEAK esitlus p1 juurde
2. Andruse esitlus p3 juurde
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