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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Keila linn, Keila Kool  
18. aprill 2018 

 
Koosoleku algus: 10:10 
Koosoleku lõpp: 13:05 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele (lisatud) 
Külalised: vastavalt registreerimislehele (lisatud) 
 
 

 
1. Esimees avas koosoleku, Keila linnapea tervitus. Kinnitati päevakord.  

 
2. Politseileitnant Priit Saar Politsei- ja Piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroost tegi 

ettekande „Ulatuslik evakuatsioon“. Selles tõstatati vajadus PPA ja omavalitsuste koostööks 
evakuatsioonikohtade kaardistamisel, majutuse korraldamisel. Evakuatsioonikohtade plaani 
koostamiseks juuniks 2018 on võimalik saada ka prefektuurist nõu, samuti soovituslikud 
kriteeriumid planeerimiseks. Konkreetsete küsimuste arutamiseks saab suhelda otse PPA-ga, 
esimene kontakt on piirkonnavanem. 
 

3. Teeme Ära Maailmakoristuspäeva (toimub 15.09.2018) Eesti ürituste eestvedaja Raimo Matvere 
andis ülevaate ürituse plaanitavast tegevusest Eestis ning võimalikest tegevustest Harjumaal ning 
võimalikest koostöökohtadest kohalike omavalitsustega. Oluline KOV tugi oleks jäätmete äraveo 
korraldamisel. Korraldustoimkond intensiivistab kontakte KOV-dega pärast mais toimuvat 
talguüritust. 
 

4. Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona 
Kurbatova tutvustas Eesti uimastialast statistikat, riiklikku uimastipoliitikat, ennetustegevuse 
põhisuundi ja kohalike omavalitsuste koostöövõimalusi sõltuvusainete preventsiooniga 
tegelemisel. Ettekandja julgustas kontakteeruma TAI-ga konkreetsete omavalitsuste osas info 
saamiseks, teenuste osutamiseks ja spetsialistide ennetustöösse kaasamiseks. 
 

5. Harjumaa kolme autokooli (AV Rae Liikluskoolituse OÜ, OÜ Saku Autokool ja Haja Autkool OÜ) 
esindaja Vello Voog selgitas autokoolide soovi rajada Jõelähtme valda Loo alevikku kaasaegne 
õppesõidu harjutusväljak, rõhutades liikluskoolituses praktilist poolt. Eestis ei ole harjutusväljakut 
veoautodele, bussidele ja autorongidele. Taotlejad on loonud SA Harjutusväljak, kes hakkaks 
harjutusväljakut haldama.  
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5.1 Ühehäälselt otsustati: Toetada autokoolide taotlust mootorsõidukijuhtide koolitamiseks 
harjutusväljaku rajamiseks ning esitada Eesti Vabariigile kui harjutusväljakuks sobiva maa 
omanikule ja valitsejale ettepanek sellele maale sihtasutuse kasuks hoonestusõiguse 
seadmisega projektile kaasa aidata.  

 
6. HOL esimees andis ülevaate HOL juhatuse 11.04.2018  koosolekul arutatust ja otsustatust.  

 
7. Toimus Magdaleena tn 4 kinnistuga setud õigusvaidluse rahastamisega seonduvate küsimuste ja 

sellekohase lepinguprojekti arutelu. Leiti, et projekti tuleks täiendada kohtumenetluses tagasi saada 
võidavate õigusabikulude küsimuse sätestamisega. 
7.1 Ühehäälselt otsustati: volikogu järgmisel koosolekul arutada lepingu põhitingimusi edasi ning 

seada eesmärgiks siis ka otsustada lõplikult HOL poolt lepingu sõlmimine. 
 

8. Võeti teadmiseks informatsioon Harju maakonna arengustrateegia koostamise käigust ning et 
avaseminar toimub 03.05.2018 algusega kell 10:00 Rae Kultuurikeskuses. 
 

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


