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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU PROTOKOLL 

 
 
Tallinn, Linnavolikogu hoone, Vana-Viru 12    20. aprill 2016.a. 
 
Koosoleku algus: 10.01 
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 Tallinna linnavolikogu esimehe Kalev Kallo tervitus 
Ettekandja Helle Lootsmann 
 
Kalev Kallo tutvustab volikogu hoone renoveerimise järgseid uusi võimalusi. Tallinna 
linnas lähiajal teostatavate suuremate projektide tutvustamine.  
Omavalitsusreformi käigust ja  omavalitsuste maksubaasi olulisusest selle käigus. 
 
Päevakorrapunkt 2 
ESF meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  
Ettekandja  HEAK projektijuht Juta Asuja 
/Ettekanne lisatud/ 

 
Aimur Liiva: Kas viimase teema koostöö kohta võiks tuua konkreetseid näiteid. 
Juta Asuja: Koduhooldusteenus. Seda ei saa üksikule vanurile rakendada, kuna 
keegi peaks saama selle arvelt tööle minna ja sarnaseid piiranguid on üsna palju. 
Tugiisiku teenust toetakse aga lapsed ja ka  toimetulekuks  abivajajad ei kvalifitseeru 
selle meetme raames. 
Aimur Liiva: Mis saab siis, kui toetusrahad ära kaovad ja inimesed on tööle võetud. 
Juta Asuja: See on ka ministeeriumis probleemiks olnud ja lahendust sellele 
vähemalt praegu ei ole. 
Demis Voss: See raha on mõeldud katsetamiseks ja siis selgub selle tegelik vajadus 
jne. Arendus eeldabki katsetust, et teha järeldused ning omavalitsus jääbki hiljem 
selle teostajaks, finantseerijaks ja otsustajaks. 

 
Sotsiaaltranspordi süsteemi arendusest 
Ettekandja LOVL Jaan Lõõnik 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Ettekanne põhineb  meie praktilistel kogemustel.  
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Demis Voss: Kuidas tegutseb administraator ja kas vald võib olla kaasatud oma 
transpordi teenusega. 
Jaan Lõõnik : Jah, põhimõtteliselt saab. Vald ise ei saa aga allasutuse kaudu saab 
sellist teenust osutada.  Meil on raamhange ja see võimaldab kasutada erinevaid 
piiranguid, kuid administraator peab olema sellest teadlik läbi teenuse saaja profiili, 
mis on omavalitsuse koostatud. 
Aimur Liiva: Kas täismees saab ka seda teenust kasutada. 
Jaan Lõõnik : Loa annab omavalitsus aga näiteks, kui bussi ei ole siis saab vald 
anda nõusoleku teenuse osutamiseks ja samal ajal  näiteks tasub tellija ise sõidu 
eest. 
Merle Pussak: Kas saatjad saavad ka kaasa sõita? 
Jaan Lõõnik : Saatja on osadel juhtudel lausa nõutav ja administraator peab seda  
teadma. 
Jaan Lõõnik : Kui inimene saab ise ilma kõrvalise abita sõita aga ei saa autost edasi 
haiglasse iseseisvalt, võib tellida näiteks autojuhi- või kandeabi, seda loomulikult 
eraldi tasu eest. 
Vambo Kaal: Küsimustiku tabelis on kohti, mille täitmine võib tekitada mitmeti 
mõistetavusi, kas saaksid nende täitmist täpsemalt selgitada. 
Jaan Lõõnik : Harjumaa vajadustest ülevaate saamiseks on sellist küsimustikku vaja. 
See töö on eelduseks ja aluseks hanke ja projekti tegemiseks, kui meede on 
avanenud ja see saab juhtuda alles järgmisel aastal. Konkreetsete küsimuste korral 
saab minuga otse ühendust võtta. 
Urmas Kirtsi: Projekti rahadega oli väga hea aga pärast ei ole omavalitsusel   
võimalik kogu mahtu enda kanda võtta. Osa sõitusid tuleb teenuse saajal endal 
tasuda ja sõitude koguarv ka vähenes pärast projekti vahendite lõppemist. Teenus 
ise on igati vajalik ja on end täielikult õigustanud. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
HOL bürool käivitada koos Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutusega 
Harjumaa omavalitsuste  teenuse kasutamise vajaduse ja mahu uuring. SF meetme 
avamise ajaks langetame  uue otsuse Harjumaa omavalitsuste projektis osalemise ja 
selleks vajaliku vahendite mahu kohta. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Kümme aastat omavalitsuste auditeerimist Riigikontrolli poolt 
Ettekandjad Riigikontrolli peakontrolör Airi Mikli  
/Ettekanne lisatud/  
 
Aimur Liiva: Varem oli vaja juurde lasteaiakohti,  nüüd on puudus koolikohtadest aga 
EL vahendid õigeaegselt kasutada ei ole siiani saanud. Kui vajadust enam ei ole 
jõuavad teemad ka EL rahastamisvõimalusteni. Kuidas minna edasi nii, et vahendeid 
saaks kasutada siis kui on selleks vajadus.  
Airi Mikli: EL periood pikk ja ümbermängimise võimalus väike. 
Tegelikult on see omavalitsuste rahastamise küsimus, kui investeeringud tuginevad 
põhiliselt EL vahenditel, siis on see paratamatus. Omavalitsused võiksid teha 
kõvemat häält oma nõudmistega ja omavalitsused võiksid üldse rohkem enda eest 
seista. 
Omavalitsustel peaks olema võimalik kasutada riigi väljatöötatud IT lahendusi. 
Ministeeriumid teevad vähe koostööd ja juhendamist omavalitsustega ja kõige 
ignorantsem on selles osas ministeeriumitest  MKM ja see on ka ministeeriumite sise 
kultuuri küsimus. Iga ministeerium tahab olla omaette „silotorn“. 
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Selline näide, EL nõudmised on samad aga ühest ministeeriumist tuleb leping EL 
rahadele pool lehekulge ja teisel 7 lehekülge. 
 
Aimur Liiva: Riigikontroll küsis meie käest, mida oleks vaja uurida. Meie vastasime, et 
uurida on vaja Rail Balticuga seonduvaid protsesse. Kas sellega tegeletakse? 
 
Airi Mikli: Rail Balticut on vaja uurida. Tulemusauditiosakond tegeleb praegu sellega.  
Järgmine nädal on selle teemaga kontrolör ka Riigikogus. 
Tanel Ots: Kinnitamata andmetel on Rail Balticu vahendite vajadus kolmandiku võrra 
kallim esitatuga võrreldes ja tehakse lisataotlus aga Eesti rahvas ei tea sellest 
midagi. Kas see on teadlik petmine. 
Airi Mikli: Kindlasti vaatleme edasi ja vastavalt muutustele saame teha järgmised 
plaanid. 
Eelmise aasta augustis küsisime teilt auditi teemasid ja tuli viis ettepanekut, neist Rail 
Baltic oli üks. Sellel aastal küsime uuesti ja ootame teie ettepanekuid. 
Areneme ka tehniliselt edasi ja meil käivitub automaatselt kaugsuhtluse süsteem, mis 
kiirendab meie tegevust ja viib efektiivsemaks..  
Selle aasta juulis kolime uutesse ruumidesse Kiriku 2-4. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Kohaliku tasandi noorsootöö täiendava toetamise võimalusest – KOV 

koostöögruppide tegevussuund Harjumaal 

Ettekandja ENTK direktor Edgar Schlümmer ja KOV koostöögruppide 
tegevussuuna juht Kaire Soomets 
ENTK direktor Edgar Schlümmer: 
Tänan teid selle eest, mis te olete omavalitsujuhtidena teinud varem noorte heaks. 
Harjumaa on olnud selles osas väga tubli. 95% noorte arendamise võimalustest tuleb 
omavalitsustelt. 
Tallinna linna me käsitleme eraldi, kuna ta on suur ja Tallinnas elab kolmandik kogu 
Eesti noortest. 
Me ei lähtu valla/linna ega maakonna piiridest, vaid lähtume noore vajadustest - meie 
projektid käsitlevad noore eluala. 
Efektiivsed võiksid olla vähemalt 5-6 omavalitsuse koostöö projektid. 
Huvihariduse toetamise kontseptsioon ja läbirääkimised näitavad, et vahendid 
järgmiseks aastaks tulevad. 
 
Kaire Soomets  /Ettekanne lisatud/ 
 
Küsimus: Kuidas on teie tegevus seotud huviharidusele suunatud rahaga? 
Edgar Schlümmer: Need on seotud. ESF ja huvihariduse eesmärgid ning ülesehitus 
on sarnane. Kasutamise loogika on sama ja sellega praegu teeme selleks eeltööd.  
Seire ja katusorganisatsioon 5% 
Teine osa peab sellest minema pärast katusorganisatsioonidele koolitusteks jne. 
Eelarvelises mõttes aga on need vahendid meie rea peal. 
Meie eesmärk on ümber suunata ka kõik teised selle suunitlusega toetused. Kohalike 
omavalitsuste poolt tekib selge pilt ja meie oleme riigi ülesannetes selles tegevuses. 
Pooled meie inimesed töötavad kaugtöötajatena ja seeläbi oleme kättesaadavad üle 
Eesti. 
Tallinnas ei saa rääkida koostöögrupist, sest Tallinn on nii suur, et ta jääb eraldi. 
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Tallinna teemal on see kontekstiks, et meid ei huvita sissekirjutus ja siin saab olema 
oluline läbirääkimiste koht. 
Meid huvitab noor kes käib Tallinnas ja kasutab Tallinna teenuseid. Tallinnas 
eraspordikoolid ei saa toetusi aga meie jaoks on kõik koolid ühesugused jne.  
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 5 
Välisvalgustuse programm 

Ettekandja  MKM Energeetika osakond Jako Reinaste 
 /Ettekanne lisatud/ 
 
Aimur Liiva: Kas ühtne juhtimissüsteem on nõutud. Kui projektis on valla erinevate 
piirkondade valgustid, siis on väga keeruline seda ühtsesse süsteemi viia.  
Jako Reinaste:  See ei ole nõutud. Kõik oleneb kohalikust olukorrast ja alati ei ole 
see otstarbekas. 
Arvi Karotam: Praegu ühinevad mitmed omavalitsused. Kas see võib saada 
takistuseks projekti realiseerimisel ja kas sellega on arvestatud? 
Jako Reinaste: Omandisuhe peab olema selge ja see kuhu need vahendid lähevad. 
Vajadusel tuleb projekti juurde teha üks täiendava selgitusega lisa. 
Küsimus: Kuidas toimub projektide valik, mis on põhikriteeriumid. 
Jako Reinaste: Valikukriteeriumite kohta tuleb Exceli tabel ja selle arutame teie 
esindajatega enne läbi. KIK-iga tuleb kõik taotlused läbi vaadata. 
Andres Kaskla: Loksa linnas on 360 lampi ja nendest üle poole Elektrilevi omad. 
Jako Reinaste: Oleme suhelnud Elektrilevi spetsialistidega. Nad on huvitatud ja 
Elektrilevi tahab neid vahetada ja parendada. Oluline on , et Elektrilevi saaks sellest 
varakult teada ja saavad oma vahendeid selleks planeerida oma eelarves. Nad on 
näinud seitsme  linna projekti ja kasulik  kogemus on neil olemas.  Teie jaoks on 
oluline, kui kiiresti suudate omavahel nendega suhelda ja kokkulepped saavutada. 
Elektrilevi soovib olla projektipartner. 
Küsimus: Kas projekteerimine on abikõlbulik? 
Jako Reinaste: Projekt on abikõlbulik aga enne ei saa projekteerimist alustada kui on 
taotletud vahendid. Varem tehtud tööd ei ole abikõlbulikud. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 6 
 
Audiitori määramine 
Ettekandjad  Helle Lootsmann ja Vello Tamm 
 
Eelnõu tutvustus 
 
Vastu võetud otsused nr  2 ja nr 3 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 7 
Informatsioonid:  
7.1. Juhatuses räägitust 
Informatsiooni annab Helle Lootsmann 
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Ruth Jürisalu tutvustab laulupeo komisjoni koosseisu ja  tööd. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
7.2. . Kultuuriministeeriumi ettepanek SA Harjumaa muuseum loomiseks 

Informatsiooni annavad Helle Lootsmann ja Vello Tamm 
 
Kultuuriministeeriumi ettepaneku tutvustus. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kui mõni omavalitsus soovib osaleda SA Harjumaa muuseum asutamisel, anda 
sellest teada lähema kahe nädala jooksul 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
7.3. . Projekti Turvalisem Harjumaa seis ja tegevused 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 
Projekti hanke tulemuse ja järgnevate tegevuste tutvustamine  
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
7.4. Kevadkoolitus Hiiumaal – ajakava ja registreerimise seisust 

Informatsiooni annavad Helle Lootsmann ja Vello Tamm 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
 

8. Kohalalgatatud teemad 
 

Uusi teemasid ei algatatud. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Helle Lootsmann      Vambo Kaal 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


