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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Järveküla kool, Peetri 

17. aprill 2019 
Koosoleku algus 10:00 
Koosoleku lõpp: 13:45 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 

 
1. Esimees avas koosoleku, tutvustas päevakorda. 
 
2. Harjumaa Haridustöötajate Liidu juhatuse liige Kersti Kaldmäe rääkis õpetajate ootustest 

omavalitsustele ning tutvustas õpetajate ettepanekuid omavalitsuste ja haridusasutuste vaheliseks 
koostööks. Eesmärk on väärtustada õpetajat kui riigi tuleviku seisukohast määravat tähendust 
omava ameti pidajat. 

 

3. Eestit ja Soomet ühendava raudteetunneli ja tehissaare kavandamiseks esitatud riigi eriplaneeringust, 
hoonestusloa menetluse algatamise taotlustest ja piiriülese keskkonnamõju hindamisest Soomega 
kõnelesid MKM transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Eva Killar, 
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna riigi eriplaneeringute koostamise nõunik Heddy 
Klasen, Tehnilise Järelevalve Ameti ehitusosakonna peaspetsialist Liina Roosimägi ning 
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Rainer Persidski. 

 

4. HOL esimees andis teavet HOL juhatuse 10.04.2019 koosolekul arutatust ja otsustatust. 
 

5. Koosoleku juhataja selgitas vajadust valida kaks uut revisjonikomisjoni liiget, sest kaks senist 
revisjonikomisjoni liiget on volikogust tagasi kutsutud. Häältelugemiskomisjoni valiti Kristjan 
Kenapea ja Andrus Umboja. Revisjonikomisjoni kandidaatideks esitati Jan Trei (nr 1) ja Tiina Rühka 
(nr 2). Esitatud kandidaadid andsid kandideerimiseks nõusoleku. Häältelugemiskomisjon selgitas 
hääletamise protseduuri. Hääletussedeli võttis välja 11 volikogu liiget. Pärast hääletamise lõppemist 
tegi häältelugemiskomisjon kindlaks kahe revisjonikomisjoni liikme  valimise hääletustulemuse ja 
valimistulemuse: kandidaat nr 1 (Jan Trei) poolt anti 11häält; kandidaat nr 2 (Tiina Rühka) poolt anti 
10 häält; kehtetuid hääletussedeleid ei olnud.  Seega osutusid Jan Trei ja Tiina Rühka valituks HOL 
revisjonikomisjoni liikmeteks. Häältelugemiskomisjoni poolt kindlaks tehtud hääletustulemuste ja 
valimistulemuse põhjal  

Otsustati: 
5.1 Võtta vastu HOL volikogu 17.04.2019 otsus nr 3 „Revisjonikomisjonis muudatuste tegemine“.  

 

6. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna põhja piirkonna juht Kaja Rattas ja nõustamisüksuse 
põhja piirkonna juht Helen Alton rääkisid täiesealiste, laste ja perede heaolu arendamise 
võimalustest kohalikus omavalitsuses ning andsid ülevaate oma töövaldkondadest, tegevuste 
korraldusest, koostöövõimalustest ja töös ette tulevatest kohalike omavalitsustega seostuvatest 
probleemidest.  
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7. Tervise Arengu Instituudi perede ja vanemahariduse valdkonna spetsialist Marilyn Koor tutvustas 
Vanemlusprogrammi "Imelised aastad" vajalikkust ja andis ülevaate selle Eestis rakendamise 
võimalustest. 

 

8. Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna projektijuht Anita Baumbach rääkis VEPA (Veel 
Paremaks) käitumisoskuste programmist. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt 
hinnatud tõenduspõhise ennetusprogrammiga, mida viib ellu TAI koostöös Siseministeeriumiga ja 
rahastab Euroopa Sotsiaalfond. VEPA programm on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab 
õpitegevuste ajal. Programmi eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine 
klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine.  

 

9. Rae abivallavanem Priit Põldmäe tutvustas Rae valla tegevust, vallaasutuste struktuuri, samuti valla 
probleeme ja arenguperspektiive. 

 

 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija 


