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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU PROTOKOLL 

 
 
Kose vald, Kose Kultuurikeskus     21. jaanuar 2015 
Koosoleku algus: 10.07 
Koosoleku lõpp: 13.55 
 
 
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 Kose vallavanem Merle Pussak 
 
Päevakorrapunkt 2 
Häältelugemiskomisjoni moodustamine 
Ettekandja Kaupo Rätsepp 

 
Ettepanek valida häältelugemise komisjon kolme  liikmeline ja personaalselt:  
 
Rein Riga 
Demis Voss 
Vambo Kaal 
 
Vastu võetud  otsus nr 1 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Kui kaitstud me tegelikult oleme? 
Ettekandja kaitseminister Sven Mikser  
 
Ettekanne ohu hindamisest, kriteeriumitest, kaitse planeerimisest ja Eesti olukorrast 
praeguses rahvusvahelises olukorras. 
Igasugune kaitse planeerimine algab ohu hindamisest. Ohu hindamine on meil 
seotud Venemaaga.  
Arutelu. 
Küsimus: Eelpaigutuskohad. Kuhu ja  kas ka Euroopa liitlased on kusagile 
paigutatud? 
Vastus: Õhuturbes on praegu Euroopa liitlased ja põhiline osa maal on liitlased ja 
seda eelkõige ameeriklased. See on analoogne kunagi Berliniga, kus olid ameerika 
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väed. Kui Venemaa meid ründaks, siis poliitiline heidutusjõud on suurem, sest siis 
ollakse automaatselt Ameerikaga sõjas. Meie eelistus on ameerika väed, kuid on ka 
teiste euroopa partnerite maaväed. Me peame neile looma väljaõppe tingimused ja 
seda  siis koos meiega või ilma. Partnerid on huvitatud, et nende väljaõppe tase ei 
väheneks. Väljaõppe koht on kindlasti eelkõige Tapa. Kui räägime varustuse 
paigutamisest, siis on kindlasti oluline Ämari ja nii edasi. 
Ameeriklaste esimene eskadrill tuleb väljaõppele juba märtsis. Me oleme saanud ka 
Ameerikalt selle ettevalmistamiseks ka rahalist tuge. 
Ämari on väga hea koht. Õppustel saavad Ameerika lennukid startida Ämarist ja 
Rootsi ja Soome lennukid võivad startida ka oma lennuväljadelt. 
Koostegutsemise võime peab võimaldama vägede kohaletulekuks 48 tunni jooksul. 
Oluline on ka staabi koostöö. NATO lipuga staap. 
Küsimus: Kas Eesti pakub neile ka omal poolt spetsiifilist väljaõpet? 
Vastus:  Ega nad ei tule siia ilma teadmiseta, et siin on Põhjamaa.  Põhjamaa 
olukorraga peavad nad saama kohaneda ja õppima tegutsema karmides 
talitingimustes. Siin saavad teha selles osas spetsiifilisi tegevusi ja saavad vastavad 
kogemused. Siia on toodud just Ameerikast lõunaosariikidest vägesid. Samuti on 
oluline logistiline teadmine. 
Läbi rotatsiooni saab suurema kogemuse suurem hulk ja seetõttu on oluline, et nad 
tegutsevad koos meie baasides, mitte kusagil  eraldi. 
Küsimus: Vene telekanal väitis, et NATO ei suutnud Kaliningradis üldse reageerida. 
Vastus: Vene propaganda töötab kindlasti ja see on ka neil oma rahva 
vaigistamiseks. 
Küsimus:  Kas teile tuli info vene lennukite kohta? 
Vastus:  See ei ole meile üllatus, me näeme reaalajas kõige nägemiseks nii lähedal, 
kui kaugemal. Kaliningradis  oli ilmselt vähem ümberkorraldusi, aga Vene vägesid on 
väga palju ja suurtes mahtudes ümber paigutatud. 
Ukrainas on dokumenteeritult sees vene väed olgugi, et Venemaa seda eitab.  
TU 195 on viimasel ajal Balti piirkonda juurde toodud. Varem selliste lennukitega ei 
liigutud. Praegu toimub see demonstratiivselt. Need lennukid on ette nähtud 
aatompommide kaugele viimiseks ja liiguvad peaaegu raketi kiirustega. 
Venemaa reservid vähenevad väga kiiresti ja nad ei suuda oma kohustusi oma riigis 
enam täita. Näiteks pensioneid tõsta rubla languse võrra ja ka laenude teenindamist 
nii riigifirmade, kui erasektori poolt ja püütakse näidata lennukite ning muuga oma 
võimsust. 
Küsimus: Tänu Ukraina sõjale Eesti kaitse areneb? Kuidas on lood elanikkonna 
kaitsega? Praeguseks on vanad süsteemid kadunud. Kui me kujutame ette kriisi 
situatsiooni, kuhu ja kuidas inimesed liiguvad, kas on see stiihiline. Ennekõike 
pommitatakse linnasid ja meie oleme Tallinna ümber, mida me teema. 
 Vastus: Küsimus on selge. Kaitseministeerium tegeleb kaitseväe ja sõjaväega. 
Inimeste kaitse on laiem ja see on vahepeal unarusse jäänud. Tsiviilelanikega 
tegelemine on maha jäänud. Kui me vaatame Ukrainat siis pommitamine käib ja 
inimesed varjuvad kuhu saavad. Praegu on riigikogus ja loodame, et vastu võetakse 
seadus, mis paneb vajalikud rollid erinevatele institutsioonidele. Kriisiplaanid on 
olemas. Tehakse päästeõppuseid. Oluline on, kuidas seda teavitust tehakse ja 
praegu on fookus on liiga palju varjendite peal, ka muu on väga oluline. Aga seal on 
lünk ja terviklikku plaani ei ole ja seda juba jupikaupa ka luuakse. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
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Päevakorrapunkt 4 
Häältelugemise komisjoni protokolli kinnitamine ja juhatuse liikme 
kandidaatide ülesseadmine  
Ettekandjad: Kaupo Rätsepp ja komisjoni esimees Rein Riga 
 
Kandidaatideks seatakse üles Jan Trei ja Tanel Ots. 
Kandidaatide tutvustamine ja nõusoleku andmine. 
 
Vastu võetud  otsus nr 2 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 5 
 Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse 
hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli 
loomine 
Ettekandja Tatu Ülikooli Rakendusuuringute keskus Veiko Sepp 
  
Urmas Kirtsi: Keskuseks on märgitud Loksa aga poole tuhande elaniku jaoks on 
tõmbekeskus  Kuusalu. 
Veiko Sepp: Meil on vaja toetada ka piirkondlikku arengut. Meie analüüs lähtub 
transpordi võimalustest ja ka tervisekeskuse tarbijaid. 
Urmas Kirtsi: Kas see keskus ei võiks olla Kuusalus? 
Veiko Sepp: Kui Loksa linna inimesed hakkavad käima Kuusalus. 
Loksa esindaja: Loksal käib endise Loksa valla rahvas.  
 
Sotsministeeriumi esindaja: Konkreetse uuringu põhjal ei kaota keegi perearsti kohti 
ära. Tähtis on see,  millistesse kohtadesse soovivad noored perearstid tööle tulla. 
Nemad soovivad tulla kohta, kus on  kompleksteenused ja paremad töötingimused.  
Mart Mets: Millal hakkab raha liikuma jne. Millal saab tegutsema hakata.  
Veiko Sepp: Peale kohvipausi räägib sellel teemal Rain Sepping. 
 
Kaupo Rätsepp: Inimeste käitumist on võimalik muuta. Oluline on kuidas me saame 
pakkuda kvaliteetset teenust. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 6 
Juhatuse liikmete valimine 
Ettekandjad: Kaupo Rätsepp ja komisjoni esimees Demis Voss  
 
Valimised 
 
Päevakorrapunkt 7 
Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri 
tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi 
teenused 
Ettekandja Sotsiaalministeerium Rain Sepping 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Jan Trei: Viimsis on plaan ehitada sotsiaal ja tervisekeskus Kas on ajaline selgus 
rahade liikumise osas. 
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Rain Sepping: Märtsis saab määrus kinnitatud ja aprillis võiks alata projektide 
esitamine ja aasta lõpuks võiks olla raha jagatud. 
Raha on küllaltki suur. Usun, et rahast ilmajäämine on erandlik ja praegu võiks 
hakata sõlmima lepinguid ja koostama arengukavasid. 
Jaan Alver: Näen et siin läheb tööle süsteem-  kes ees see mees jne. Mis on 
ministeeriumipoolsed nõrgad kohad. 
Rain Sepping: Omavalitsused võivad öelda, see ei ole meie kohustus ja ei taotle. 
Perearstide hirm on maakonnakeskustes vanade hoonete renoveerimine, millega ei 
tagata ega ei saavutata uue kvaliteedi loomine. Pean siinkohal silmas just vanu 
haiglakomplekse. 
Toimiva koostöö kokkupanek võib osutuda keeruliseks. 
Mart Mets: Mingit meedet ühe-kahe perearsti kohta ei tule ja need lastakse põhja. 
Rain Sepping: Nii-öelda on see nii, kuna noored perearstid ei tule enam sellistesse 
kohtadesse tööle, kus ei ole korralikke töötingimusi. 
Kui me neid keskuseid ei teeks, siis kukuvad ka edaspidi perearstide konkursid läbi ja 
meil ei ole kusagilt leida uusi perearste. See on ainuke võimalus. 
Merle Pussak: Kas ka renoveerimiseks saab vahendeid taotleda, kui praegu ei ole 
perearstikeskust aga on hoone  kuhu võib tervisekeskuse rajada. Kas ka 
projekteerimine on abikõlblik. 
Rain Sepping: Jah, projekteerimine on abikõlblik. 
Henn Põlluaas: Info oli, et raha jagub ja öeldi ka, et ei jätku. Omafinantseerimine on 
25%, omaosalus on küllaltki kõrge, miks jäite sellise protsendi juurde? 
Rain Sepping: See on kokkulepe Euroopa Liiduga ja seal ei olnud ministeeriumil 
midagi öelda. Teiselt on ka räägitud riigi osalusest ja siis peaks keskused välja 
ehitama läbi Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi. 
Kaupo Rätsepp: Tallinna ümbrises oli omaosaluseks alguses 50% ja see on väga 
kõrge. 
Rain Sepping: Praegu seda ei ole, see oleks taotlejate ebavõrdne kohtlemine. 
Urmas Kirtsi: See on jälle uue kohustuse panemine omavalitsustele. Omavalitsused 
on toetanud perearste ja nüüd on vastutus on jälle omavalitsustel. Kui üks perearst 
ära läheb ja jääb alles kaks perearsti, peab omavalitsus rahad tagasi maksma. 
Mõistlik olekski teha seda läbi Riigi kinnisvara aktsiaseltsi. Pole nagu aus mäng. 
Rain Sepping: Kui homme tuleb määruse eelnõu välja, siis saab teha konkreetse 
ettepaneku, et kontseptsioon on vale. 
Merle Pussak: Kas käibemaks on abikõlblik? 
Rain Sepping: Kui peetakse eraldi arvestust ja ollakse käibemaksukohuslane aga kui 
omavalitsus ei ole käibemaksukohuslane on see tõesti probleem ja pigem tuleb see 
osa omavalitsustele juurde. 
Kaupo Rätsepp: Kas kinnisvara peab kuuluma omavalitsusele või võib kuuluda 
omavalitsuse äriühinguile? 
Rain Sepping: Peab olema omavalitsuse omandis. 
Kaupo Rätsepp: Kas ma sain aru, et näidatud on minimaalsed ruumide pinnad aga 
kui hambaarsti ruumid või apteegi ruumid juurde teha, siis need ei ole  abikõlblikud. 
Rain Sepping: Maa apteegid võiksid olla aga linnas ei ole see kindlasti mõistlik ja siis 
tuleks need ruumid ise välja ehitada. See tuleneb määrusest ja siis tuleb seda 
kindlasti vaadata.  
Kaupo Rätsepp: Kindlasti me teeme ka ühiseid ettepanekuid ja vaatame läbi 
määruse eelnõu, kui see tuleb avalikuks.. 
Rain Sepping: Loomulikult on need risk ja seda tuleb kõigil ise läbi vaadata. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
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Päevakorrapunkt 8 

HOL 2015. aasta eelarve vastuvõtmine ja likviidsete varade paigutamine 
Ettekandjad: Eelarvekomisjoni esimees Jaan Alver, Kaupo Rätsepp ja Vello 
Tamm  

Jaan Alver tutvustab komisjoni seisukohti ja teeb ettepaneku eelarve kinnitada. 
Küsimus: Mis on reservi mõte 
Vastus: Praegu kaugemat eesmärki ei ole.  
Vello Tamm tutvustab likviidsete varade paigutamise võimalusi. 
Angelika Kallakmaa: Hoiu-laenuühistu protsentidelt tuleb tasuda tulumaksu. Ja risk 
on väga  suur. 
Mart Võrklaev: Mõistlik on panna kakssada tuhat eurot LH panka ja siis edasi 
vaadata, kuidas käitume Hoiu-laenu ühistuga. 
Rein Riga: Jagame likviidse vara omavalitsute vahel laiali. 
Kaupo Rätsepp: Kas 200 tuhande paigutamise osas on olemas ühine seisukoht? 
 
Vastu võetud  otsus 3 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Vastu võetud  otsus 4 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Protokolliline otsus: 
Likviidsetest varadest100 000 tuhande osas mõtleme edasi. Ettepanekud saata HOL 
büroosse kahe nädala jooksul. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 9 

Häältelugemise komisjoni protokolli ja juhatuse liikme kinnitamine  
Ettekandjad: Kaupo Rätsepp ja komisjoni esimees 
 

Vastu võetud  otsus 5 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
 
Päevakorrapunkt 10 
Informatsioonid:  
 

Informatsioonid:        (prot. otsused) 
 
10.1. Juhatuses räägitust 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp 
 
10.2 Valdade/linnade päevade toimumisest ja volikogu liikmete käsiraamatu 
koostamisest 
Informatsiooni annab EMOL tegevdirektor Ott Kasuri 
 
10.3. Harjumaa Omavalitsustöötajate talispordipäevad 
 Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 
10.4. Harjumaa Teatripäev 1.aprill 2015 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Ruth Jürisalu 
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10.5. Harjumaa Kultuurikalender 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Ruth Jürisalu 

 
 

Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
Päevakorrapunkt 11 
Täiendavad küsimused 
 
Täiendavaid küsimusi ei tekkinud 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kaupo Rätsepp     Vambo Kaal 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


