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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU PROTOKOLL 

 
 
Padise vald, Padise vallamaja     15. aprill 2015.a. 
Koosoleku algus: 10.03 
Koosoleku lõpp: 13.05 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele.  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
Päevakord kinnitatakse esitatud kujul.  
Poolt kõik, vastu ja erapooletuid ei ole  
 
 Päevakorrapunkt 1 
Avamine ja tervitus 
Koosoleku avab Kaupo Rätsepp ja tervitab Padise  vallavanem Leemet Vaikmaa. 
Seekord oleme siis vallamajas, mille me ostsime järelmaksuga põllumajandusreformi 
käigus välja bilansilise väärtusega. 
Siia oleme koondanud valla kultuurikeskuse, politsei, side ja muud elanikele vajalikud 
teenused. 
 
Vello Tamm tutvustab HOL kevadkoolituse programmi 28.-29.mail Läänemaale. 
Kevadkoolituse registreerimine on juba täna võimalik, paneme registreerimise lehe 
ringi käima. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Kodanike Euroopa programmi esitlus 
Ettekandja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Programmi „Kodanike Euroopa“ 
koordinaator Kadri Sikk  
/Ettekanne lisatud/        

 
Vello Tamm: Lihtsad küllakäimised ei ole siis programmi raames võimalikud, peab 
olema ka kindal EL seotud teema. 
Kadri Sikk: Põhimõtteliselt on võimalik ja peab olema ka omafinantseerimine, mille 
suurus ei ole määratud. Seos võib olla kultuuri või muul eesmärgil. 
Aruandlus peab lähtuma heast raamatupidamise tavast lähtuvalt ja Brüsseli 
ametnikud  kontrollivad pisteliselt projekti materjale. 
Vello Tamm: Miks Eesti kodanike ühendused ei ole eriti taotlenud projektidega 
vahendeid, ainult neli projekti on tehtud. 
Kadri Sikk: Selles on mitu põhjust. Meil on olnud selle kohta vähe informatsiooni ja ka 
vastavaid projektide kirjutajaid. Eestist ei ole pidevalt taotletud ja seepärast ei ole ka 
süsteem tööle rakendunud. Kus on pidevalt taotletud, seal ka otsustamiste aeg ei 
taksita projektide pidevat kulgemist. Üksikute projektide puhul peab alati ära ootama 
lõppotsustuse ja kui see on negatiivne on raske sama asja korraldada. Kuna 
kontaktpunkt on KÜSK-i juurde alles loodud, puudus meil selleks kompetents ja 
teadmine.  
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Kui kirjutate eesti keeles, siis see tõlgitakse ja pole teada, milline on selle kvaliteet, 
võidakse ka valesti sisust aru saada. Soovitan esitada projekti kohe inglise keeles. 
Merle Pussak: Tartu on taotlenud ja saanud toetuse 
Kadri Sikk: Ilmselt on Tartu selle rahastamisperioodi esimene Eesti projekt. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Eesti e-arvetele üleminek 2016  
Ettekandja Rahandusministeeriumi  Riigi tugiteenuste projektijuht  Marge Lepp 
/Ettekanne lisatud/        

 
Mart Mets: Kui palju on neid juriidilisi isikuid, kes ei kasuta isegi raamatupidamise 
programme? 
Marge Lepp: Täpne ülevaade selle kohta puudub. 
Art Kuum: Tänane seadus ütleb, kui kaup liigub peab olema arve või saateleht kauba 
juures. Kas tulevikus võib olla kaup ka ilma saatedokumentideta ja kontrollid saavad 
arved kätte elektrooniliselt? 
Marge Lepp: Need on tulevikus võimalik elektrooniliselt vastavast keskkonnast 
saada, praegu see võimalik veel ei ole. 
Saatedokument peab praegu olema ikkagi transpordil kaasas. Kui politsei saab 
internetist tuvastada, peaks olema ka võimalik ilma dokumentideta liikumine. 
Elektroonilise kontrolli võimalus peab kindlasti tekkima. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Abipolitseinikega/vabatahtlikkusega seonduv -  nende tegevus, roll 
kogukonnas, KOV praktikaid nimetatud tegevuses osalemises/toetamises.  
Ettekandjad  Põhja prefektuuri prefekt Kristian Jaani ja abipolitseinik Tõnis Milling 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Tõnis Milling:  Abipolitseinik ei erine tavalisest politseiametnikust ei vormilt ega 
varustuselt mitte millegi poolest. Miks mina abipolitseinik olen. Mina olen pronksiöö 
vili ja jäingi käima abipolitseinikuna.  
Olid ajad, kui abipolitsenikud käisid teksades ja ainult koos politseiametnikega. Mina 
olen Saku elanik aga peamiselt käin patrullis Tallinna kesklinnas. Minu põhitöö erineb 
väga suuresti abipolitseniku tegevusest. See on põnev töö ja mida üks mees ikka 
tahab - adrenaliini. Mitte, et ma seda ootaks, aga nii see välja kujuneb. Ma ei usu, et 
ma kunagi relva kasutaksin aga olemas peab ta olema. Käin ka Lääne-Harjumaal 
abiks. Sageli on keerulisem just oma vallas, kuidas sa naabrimeest ikka karistad. 
Meie ei saa vormistada väärteomenetlust ja kui võtame kinni näiteks roolijoodiku, siis 
paneme selle mehe ootama ja kutsume politsei patrulli kohale. Ainus erinevus ongi 
see karistuse vormistamise küsimus. 
 
Kindlasti ei lähe ma seda tööd tegema raha pärast aga tore on näha, kui panga 
arvele on mõni väike summa kantud PPA poolt. 
Me käime kohtades, eriti öösel, kus on teine Eesti ja teie ei juhtu üldse sellistesse 
kohtadesse. Vahel on väga õõvastav lausa vaadata. 
 
Art Kuum: Kas abipolitseinik saab ise valida oma tööülesandeid ja patrullimise kohti? 
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Tõnis Milling:  Iga kuu kohta tuleb graafik, millal me oleme koos politseinikega 
patrullis ja kui soovime iseseisvalt patrulli minna, teatame sellest PPA-le ette ja siis 
võimegi minna oma valitud kohta. 
Art Kuum: Mina näiteks tean, kus on probleem ja annan abipolitseinikele info, et 
minge ja vaadake see koht üle. Kas nii on võimalik toimetada? 
Kristian Jaani: See on sisend, ja info peaks jõudma ikkagi  konstaablini ja siis me 
võime teha antud kohas näiteks kuu aega väga korralikku kontrolli nii 
politseiametnikega kui ka abipolitseinikega. Eeldame, et töö koordineerimine jääb 
ikkagi konstaabli pädevusse. 
Kaupo Rätsepp: Kas on mingi statistika, mis eriala inimesed rohkem tegutsevad 
abipolitseinikena? 
Tõnis Milling:  Mina olen põhikohaga tööl meelelahutuses, olen pulmaisa ja mida 
iganes. Üldiselt on väga lai ring nii omavalitsustöötajaid, ettevõtjaid, IT mehi ja muid 
erialasid. 
Mart Mets: Kas on võimalik teha leping, omavalitsus maksab ja politsei garanteerib 
näiteks kolmel omavalitsuse üritusel korra.  
Kristian Jaani: Selle eest saame me palka aga võimalik on kokku leppida, et näiteks 
ürituse korraldamisele kaasatakse nii ja niipalju patrulle ning abipolitseinikke. See on 
just meievahelise lepingu ja toetamise teema. 
Siin on vajalik ka abipolitseinike ristkasutus, sest igas omavalitsuses ei ole omal nii 
palju abipolitseinikke, kui antud üritusel korra tagamiseks vaja läheb. 
Kaupo Rätsepp: Järelikult, kellel on huvi ja veel ei ole lepingut politseiga, võtavad 
teiega ühendust ja kohtume ning vaatama politseiga  kõik vajalikud teemad läbi. 
Tanel Ots: Meil on vabatahtlikud väga heas kirjas ja käivad ka vallavolikogus 
rääkimas. 
Enn Karu: Vanasti oli rahvamalev jne siis maksti korteri üür kinni ja oli veel mitmeid 
soodustusi. Siis tehti meile selleks, et riik on nii kõva ja  pole enam vajadust toetada. 
Kristian Jaani: Politseid ei ole vaja toetada aga abipolitseinikke ja vabatahtlikke üldse 
on mõistlik toetada. 
Enno Fels: Ma tahan tänada ja meil on väga hea koostöö politseiga ja ka eriti 
abipolitseinikega. Igal aastal püüame tunnustada abipolitseinikke. Keila linna 
abilinnapea on ka abipolitseinik. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 5 
Camphilli küla projekti tutvustus 
Ettekandja Camphilli küla projektijuht  Marika Ivandi ja Julia Stepanova 
/Ettekanne lisatud/     
  
Camphilli küla eristub teistest võimalustest sellega, et keskmes on töö ja seda 
tehakse koos. 
Camphilli küla staatus on täna veel eesmärk aga seda võib võtta tuleviku visioonina. 
See staatus antakse, kui kõik vajalikud tingimused on täidetud. 
Aimur Liiva: Miks Maarja küla ei ole Camphilli küla staatuses? 
Marika Ivandi: Sellepärast, et nad ei ole sisemiselt arenenud Camphilli küla 
ideoloogiat jälgides aga nad saavad seda teha, kui nad seda soovivad ning teevad 
koostööd ülemaailmse Camphilli külade võrgustikuga. 
Marika Ivandi: Ööpäevasest hooldusest on võimalik osa viia üle kogukondlikule 
koostööle ja kogukondlikule teenusele. 
EL rahastamise suund sellele, et nad ei peaks olema enam metsade keskel nagu 
Maarja küla vaid just juba tiheasustatud alades, linnades ja Harjumaal on selleks vaja  
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kohta. Väga palju sõltub maatükist, millises suunas saame minna töö valikutega. 
Praegu meil veel kindlat maatükki ei ole ja seepärast on ka põhitegevus külas veel 
lahtine. 
Minu küsimus ongi, kas Harjumaal on kohta Camphilli külale. 
Milles on küsimus Rae vallas. Soov on teha Tallinna lähedale. Meie oleme vaadanud 
riigimaad, mis on selles piirkonnas ja peaks olema ka ilusat loodust. Midagi väga 
head me leidnud ei ole. Kui kellelgi on hea koht Harjumaal, võib Camphilli küla sinna 
rajada. 
Kaupo Rätsepp: Oluline teema ja osade omavalitsustega on juba varem räägitud. 
Kindlasti täna ei saa siin keegi konkreetset kohta öelda. Omavalitsused saavad 
vaadata läbi oma piirkonnad ja seda võiks pakkuda kõigile omavalitsustele ja leida 
hea koht., mis on kõigi huvides, siis maa ei ole kindlasti põhiküsimus. 
Maris Liiders: Meil jookseb palju statistikat läbi ja see on väga tõsine - neid lapsi on 
palju. Eelkooliealisi lapsi on Harjumaal ligi tuhat, kellel on  raske või sügav puue. 
Kõrvalseisjana ei kujutata sageli ette, kui palju on selliseid lapsi, kes vajaksid selliseid 
kohti. Harjumaale oleks lausa kolm analoogset kohta vaja. 
Kaupo Rätsepp: Sageli diagnoositakse probleemid juba lasteaias, kusjuures 
lapsevanemad ise ei pruugigi seda teada.  
Mart Mets: Vasalemma vallavalitsus on valmis teiega arutama ja koha suhtes läbi 
rääkima. 
Kaupo Rätsepp: Me peame sellele lähenema ikkagi üle Harjumaalise projektina, 
mitte Ida-Harjumaa projektina. 
Tanel Ots: See ideoloogia võib saada mõnele lapsevanemale probleemiks aga miks 
te seda ideoloogiat nii tähtsaks peate? 
Marika Ivandi: Mingid rahastamise lubadused on ka ja näiteks Läti küla ehitatakse 
Norra selliste rahade eest. See võib tööle minna ka ilma konkreetse ideoloogiata. 
EL normid on vähemalt 30 elanikku ja kui meil on kümme ühes majas, kus on ca´300 
ruutmeetrit pinda. Võib ka neli maja olla.  
Soomes on spetsialiseerutud sellise külade töö korraldamisel peamiselt  
põllumajandusele ja metsandusele. Kui me räägime muudest tegevustest, siis ei ole 
nii palju pinda vaja. Kui me tahame saada EL rahasid, võimalik peaks olema ka viie 
maja ehitus. 
Kaupo Rätsepp: Kas asi on ainult maas, või ka pidevas rahastamise küsimuses.  
Marika Ivandi: Küsimusi on palju ja alustada tuleb soovist. 
Kaupo Rätsepp: Kui teid huvitab maa on seda võimalik leida aga pidev omavalitsuse 
või Omavalitsuste Liidu toetus ei pruugi olla võimalik. Kas Kohila vald toetab 
rahaliselt? 
Marika Ivandi: Kohila vallavanem ütles oma esitluses, et mõned tuhanded vallal kulub 
aastas Camphilli küla toetamiseks. 
Kaupo Rätsepp: Võimalik on moraalne toetus, mis oleks protokollitud. 
Marika Ivandi:  Me ei saa edasi minna, kui meil ei ole maatükki aga see võiks olla 
ikkagi seal lähedal, kus see probleem üles tõsteti – Maardu, Jõelähtme, Rae 
piirkonnas. Kuna meie külas tehakse tööd, siis me katame oma toidulaua väga 
suures osas ise. 
Küsimus: Kes ehitab maja ja kes hiljem rahastab. 
Marika Ivandi: Euroopa fond on nõus rahastama.  
Kaupo Rätsepp : Ma püüan teema kokku tõmmata ja mind huvitab, kas näiteks Harku 
valla laps saab sinna tulle või ei saa. Kas selles külas saab olema üle Eesti inimesed. 
Marika Ivandi: Loomulikult, ka teie valdade esindajad saavad olla selles külas ja 
abivajajate soove asukoha kohta arvestatakse, olugi et on järjekorrad koha 
saamiseks. 
Marika Ivandi: Riigi poolt on rahastamine 500 eurot inimese kohta kuus ja sellest jääb 
puudu paarsada kuus, mis on tööga tasa tehtav. 
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Kaupo Rätsepp: Palun siis konkreetselt, mida te soovite HOL-ilt ja mida 
omavalitsustelt. Otsustamiseks oleks vaja väga selget plaani ja dokumenti. 
Loomulikult põhimõtteline toetus ei ole probleem 
Marika Ivandi: Tänaseks on välja töötatud, millised majad tulevad ja millised on 
ehituse  järjekorrad. Kes on minu partner, kellega edasi minna. 
Kaupo Rätsepp: Praegu saab jääda partneriks HOL ja konkreetne omavalitsus saab 
olla siis kui on konkreetne maa juba olemas. Toetamise otsus on võimalik.HOL saab 
olla siis toetaja, kui see on ikkagi maakonna põhine. 
Asukoha valiku ja tingimused tuleks algatusrühmaga läbi rääkida. Selle põhjal saame 
omavalitsustes juba konkreetselt asja arutada. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
HOL põhimõtteliselt toetab Harjumaale Camphilli küla rajamist. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 6 
Pöördumine haridusministri poole.  
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 
Pöördumise teksti tutvustamine 
Palun lisada ka Saku vald koolikohtade vajaduse juurde. 
Lisada on vaja ka Saue linn. 
Kaupo Rätsepp: Lisame kirjale Saku valla ja Saue linna.  
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kiita heaks Haridus- ja teadusministrile pöördumise tekst. HOL bürool kiri välja saata. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 7 
ROL pöördumine „Eesti vajab riigireformi“ 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 8 
Informatsioonid:  
8.1. Juhatuses räägitust 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
8.2. . X-tee  kättesaadavus omavalitsustel 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja  Vello Tamm 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
8.3 Siseministeeriumi IV korruse saalis 15. mail Teabepäev 
planeeringuspetsialistidele 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
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Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
8.4. EAS arutelu turismiteemavaldkonna Harjumaa tegevused Viimsis 
Rannarahvamuuseumis 7. aprillil. 
Informatsiooni annab Vello Tamm 
 
Raivo Uukkivi teeb ülevaate eelmisest Väike-Eesti teemapargi rajamise perioodist ja 
tehtud töödest 
 

Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks  
EAS-ile esitada Väike-Eesti teemapargi problemaatika ja kas seda toetatakse selgub 
töö käigus 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
8.5.Harju maakonna struktuurivahendite kasutamise ja hindamise aruteluseminari 
korraldamisel 22. aprillil omavalitsusmajas. 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 9 
Täiendavad küsimused 
 
Täiendavaid küsimusi ei tekkinud 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt 
 
 
 
Kaupo Rätsepp     Vambo Kaal 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


