
1 
 

 
 
 
 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU PROTOKOLL 

 
 
Raasiku vald, Aruküla Põhikool, Põllu 5    21. oktoober 2015.a. 
 
Koosoleku algus: 10.02 
Koosoleku lõpp: 13.28 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele.  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
Päevakord kinnitatakse esitatud kujul.  
Poolt kõik, vastu ja erapooletuid ei ole  
 
 
 Päevakorrapunkt 1 
Avamine ja Raasiku vallavanema/volikogu esimehe tervitus 
Koosoleku avab Kaupo Rätsepp ja tervitab Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi ning 
Aruküla Põhikooli direktor vallavolikogu liige Avo Möls tutvustab kooli tegevusi. 
 
Päevakorrapunkt 2 

2016. aasta riigieelarve läbi Rahandusministeeriumi pilgu 
Ettekandja KOV finantsjuhtimise osakond Andrus Jõgi 
/Ettekanne lisatud/ 
Jaan Alver: EL on eraldanud vahendeid koolikohtadeks 205 miljonit eurot aga 
koolikohtade juurde ehitamiseks ei ole üldse  vahendeid. Suured rahad on 
koolikohtade vähendamiseks. Kuskil on viga, kui siiani anti rahad koolikohtade 
ehitamiseks Eesti äärealadele, nüüd aga selgub, et neid ei ole vaja ja järgmised 
rahad lähevad nende kohtade vähendamiseks. Harjumaal on suur puudus 
koolikohadest  ja arvestatud ei ole planeerimisel siserännet. Ka 
rahandusministeerium peaks välja mõtlema mingi meetme Harjumaa koolidele 
õpilaskohtade juurde ehitamiseks 
Andrus Jõgi: EL komisjon ei näe ette kohtade juurde ehitamist sellel perioodil aga ka 
koolikohtade vähendamine, seal, kus neid ei vajata on kõigi jaoks kokkuhoid. 
Lasteaia kohtade arv peaks saama sellel rahastus perioodil  tehtud 
Mart Võrklaev: Ennem oli lasteaiakohtade vajadus ja siis  ei toetatud Harjumaal 
lasteaedade ehitamist, nüüd on see probleem omavalitsuste laenukoormuse 
tõstmisega põhimahus lahendatud ja nüüd on vaja juba koolikohti ja jälle meid ei 
toetata. Meie laenukoormused ei võimalda ka laene juurde võtta, et ise kõik 
probleemid lahendada. 
Raivo Uukkivi: Väga osavalt tehtud ettekanne, püüdis meid segadusse ajada. On 
veel moodus – võrdlesin 2008 ja 2016 aasta eelarvet ja ostujõudu ning see on ikkagi 
negatiivne. Omavalitsused peaksid omama ikkagi autonoomset eelarvet mille alusel 
saab end majandada ja ei peaks iga aasta juurde raha taotlema. Olen lugenud lõpp 
protokolli ja läbirääkimiste kokkulepe jäi sõlmimata. Teede rahastamisel ei 
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saavutatud kokkulepet ja iga aastaga suureneb vajadus, sest teed lagunevad 
kiiremini, kui omavalitsused suudavad remontida. 
Andrus Jõgi: Areng on omavalitsuste eelarvetes olnud ja ka omavalitsustel olid head 
aastad, tõenäoliselt saab seda teha ainult ümberjaotamisega aga raha juurde 
eelarvesse kusagilt ei tule. 
Raivo Uukkivi:  Jõukohane oleks, kui taastatakse 2009. aasta tulumaksu osa tase 
omavalitsustele. 
Harjumaa on ainuke maakond, kus on elanike arv suurenenud aga miks Harjumaad 
ei vaadelda eripiirkonnana, sest elanikud vajavad teenuseid aga toetatakse ikkagi  
teisi piirkondi, kus elanike arvud pidevalt vähenevad. 
Andrus Jõgi: Harjumaa omavalitsustel on ka tulud rohkem tõusnud, kui teistel 
omavalitsustel. 
Raivo Uukkivi: Tõusnud on ka kulutused ja omavalitsustele on ka ülesandeid juurde 
antud. 
Küsimus: Koolide investeerimise vahendid on ära võetud ja tõstetud palgafondi, ka 
see tuleb nüüd omavalitsustel endil oma vahenditest leida. 
Andrus Jõgi: Kultuurikomisjonis ütlesin, et omavalitsustele on see üle kolme miljonine 
summa oluline aga tugispetsialistide vajadus on ka olemas. Kui me võrdleme ennast 
teiste riikidega, siis meie toetused ei ole kõrgemad aga näiteks põhjamaades on 
palju teisi rolle  veel omavalitsustel juures. Näiteks esmatasandi tervishoiu teenused, 
kutsekoolid jne. Kas riik ei ole üle pingutanud reguleerimisega meil on koolide raha 
nagu toru kaudu antud ja omavalitsused peavad seda täpselt nii kasutama nagu 
öeldud. 
Põhjamaades otsustavad seda omavalitsused ise, kuhu ja kuipalju nad kuhugi 
kulutavad. Meie koolidirektorid oskavad igal juhul raha ära kasutada aga kas see on 
kõige mõistlikum kasutus, pole sageli kindel. 
Jaan Alver: Rahade eraldamisel on disproportsioonid ja Harjumaa, kus on kõige 
enam elanikke ja elanike arv kasvab ei saa täiendavaid vahendeid proportsionaalselt 
sellega. 
Andrus Jõgi: Riik ei taha veel enam suurendada ebavõrdsust Eesti eri piirkondade 
vahel. 
 

 
2016.aasta riigieelarve KOV vaatenurgast 

Ettekandja EMOL finantsnõunik Märt Moll 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Küsimusi ei esitatud 
 

2016. aasta riigieelarve poliitilised vaidlused Riigikogus ja 
rahanduskomisjoni seisukohad 

Ettekandja Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Arvi Karotam: Kas Riigikogu ja Rahandusministeerium on teinud ka kalkulatsioone, 
mis juhtub 2020. aastal,  kui EL toetused ära kaovad, mis saab tulubaasidest riigis ja 
kohalikes omavalitsustes. 
Remo Holsmer: See EL toetused ei muutu nulliks vaid mingi osa jääb alles. Kui 
tehakse uut eelarveprojekti Euroopas, siis see ka selgub ja see võiks toimuda 
aastatel 2018-2019.  Pärast seda saame teha prognoosid ja analüüsida, kuidas 
eelarvega edasi minna. 
Kaupo Rätsepp: Omavalitsused teevad pikemad prognoosid ja ei saa arvestada EL 
vahenditega, kuna nende saamine ei ole kunagi kindel. 
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Angelika Kallakmaa-Kapsta: Mis saab õpetajate palgarahast? 
Remo Holsmer: Kohtume rahanduskomisjonis Jürgen Ligiga järgmine nädal, praegu 
ei ole meil ka pilti ees, kuidas on seda Haridus- ja teadusministeerium planeerinud. 
Sellal nädalal on Ligi ära ja me ei saanud varem seda arutada. Ma ei julge täpsemalt 
kommenteerida. 
Enn Karu: Kuidas see katuseraha jagamine ikkagi käib, kas me võiksime ka midagi 
saada? 
Remo Holsmer: Esiteks kohalik toetus tuleb. Peab olema mingi mõte ja see peab 
olema ka  on mõistlik. See raha on eelarves olemas. 
Vast siin me objektide arutelu ei tee, pöörduge oma saadikute poole. 
Ülo Russak: Alkoholi aktsiisist on ette nähtud riigieelarves  tõus aga kas  praegune 
alkoholi reklaami piiramise kampaania ei tee selle täitmist raskeks või isegi 
võimatuks. Kas seda on analüüsitud? 
Remo Holsmer: Selge on see, et ega poes midagi odavamaks ei lähe. 
Reklaamikampaania, mis praegu käib on algatus ja pole selge, mis sellest edasi 
saab. Näiteks alkoholile hinnaalanduse tegemine ära keelata on ikkagi väga 
äärmuslik meede. 
Andres Kaskla: Töötajate arvu riigiaparaadis vähendate, kas ka ministeeriumeid ja 
ameteid ei plaanita vähendada. Mis saab edasi praegustest maavalitsustest, kas 
nende arv ja rollid ka vähenevad jne. 
Remo Holsmer: Mul ei ole infot, et oleks selliseid plaane ei maavalitsuste ega ka 
ministeeriumite osas. Praegused kokkulepped on tehtud nelja aasta kohta ja seal ei 
ole midagi sellist. Küll aga ministeeriumite töötajaid tuleb vähendada. Kui tööealiste 
inimeste arv väheneb ja erasektori töötajate arv väheneb, tuleb ka riigi aparaati 
vähendada, proportsioon peab jääma paika. Probleemiks on riigi poolt loodud 
sihtasutused, mis on oma tegevusi laiendanud ja väljunud ka oma esialgsetest 
ülesannetest ja nende koosseisud on suurenenud. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 

SA Kodu Nurme Mõis toetamine noorele elamis-, õppimis- ja töökeskuse 
rajamist Harjumaale Nissi valda sarnaselt Camphilli küladele (kaasav 
talupidamine).  
Ettekandja Nissi vallavanem Peedo Kessel   (otsus nr 16) 

/Materjal lisatud/ 
 
Peedo Kessel tutvustab lisatud materjale. Moodustatud on sihtasutus ja kinnistu 1,8 
ha on ära ostetud. Koht on sobiv ja naaber on Saida farm ja neil on koostöö 
valmisolek olemas.  
Kavatsus on Nissi valla poolt väga heaks kiidetud. Kogukond ei ole vastuseisu 
näidanud. Nõukogu liikmeteks on ka Nissi valla ja Saida farmi esindajad. 
Homme on vallavolikogus teine lugemine ja arengukava arutelus ei ole probleeme 
olnud. 
Nissi valla  ettepanek on see objekt lisada ka Harju maakonna investeeringu 
plaanidesse. 
Probleemiks on meetme määrus, mis nõuab abikõlblikkuse ühe tingimusena, et 
asumis, kuhu hooldekodu rajatakse peab olema vähemalt 300 alalist elanikku aga 
Nurme külas on 70 elanikku. 
Vello Tamm: Kuidas nad tulevikus tulu puudumise osa ära täidavad. Kalkulatsioonis 
on 540 ja vajadus on äriplaanis suurem? 
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Peedo Kessel: See 540 tuleb riigi toetussummast ja inimese pensioni osast, mi läheb 
hooldekodule, ülejäänud osa kaetakse tööst saadud tuluga ja muudest allikatest. 
 
Vastu võetud otsus 16 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 4 

Raamat „Harjumaa linnulennult“ pakkumine 
Vello Tamm tutvustab pakkumist ja selle tingimusi. Raamat valmiks 2017. aasta 
alguses, siis on võimalik seda kasutada ka kooli lõpetajatele kinkeraamatuna. 
Kaupo Rätsepp: See on põhimõtteline küsimus, kas me soovime seda üldse koos 
teha. 
Tanel Ots: Fotopankades on palju pilte ja me võime selle odavamalt saada. 
Kaupo Rätsepp:  Kõigepealt põhimõte, kas on vaja Harjumaad koos käsitleda või 
soovib igaüks ise teha. 
Demis Voss: Võib-olla võiks teha fotopanka. 
Kaupo Rätsepp teeme vahehääletuse: Kes on raamatu koostegemise poolt? 
7poolt, 4 vastu, 2  erapooletut 
Lähme raamatuga edasi.  
Täpsema registreerimise teeme, kui asjaolud on täpsustatud 
 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Koostada ühine raamat. Bürool ette valmistada täpsem informatsioon ja koostada 
tellimise soovid omavalitsuste kaupa. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 5 

HOL tegevuskava I lugemine ettepanekute tegemiseks 
Ettekandjad: Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
  /Materjalid lisatud/  
 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Lugeda esimene lugemine lõppenuks ja muudatusettepanekud saata büroosse 
hiljemalt 4. novembriks 2015. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 6 

Pagulaste saabumisest ja nende  vastuvõtmisest, omavalitsuste roll 
protsessis. 
Ettekandja Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Kaisa Üprus-Tali 

 
Ühine arutelu päevakorra teemal. 
 
Paigutatuga tuleb kaasa raha  3000€, see on ühekordne toetus. Selles osas tehakse 
lihtsad lepingud omavalitsustega ja selle kasutamise kohta ei küsita aruandeid. 
Järelikult ei ole võimalik, et kuhugi omavalitsusse paigutatakse kedagi ilma 
omavalitsustega läbi rääkimata. 
 
Itaalias ja Kreekas tehakse esmane kontroll ja siis lähevad kohale meie esindajad, 
kes viivad läbi vestlused, uuringud ja muud vajalikud toimingud ning selle alusel 
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valitakse välja need inimesed, keda ollakse valmis vastu võtma. Kui meil ei ole 
lõpplikku selgust inimese kohta, siis me teda vastu ei võta. 
Me võtame vastu ainult tõesti sõjapõgenikke, majanduspõgenikega ja muidu 
soovijatega me ei tegele. 
Ma ei oska öelda, kuidas seda kindlaks teevad Kreeka ja Itaalia spetsialistid aga ma 
tean, kuidas see edasi läheb. 
 
Meil on välja valitud kortereid ja neist enamus on Tallinnas. Me teeme hanke ja need 
korterid võtame üüriturult. Me ei hakka ühekaupa pagulasi valdadesse laiali saatma 
kohustuslikus korras. 
Maardu linn hästi ei sobi, sest nad peavad kohenema võimalikult hästi Eesti 
ühiskonda. 
 
Küsimus: Kas on ka riigi omandis olevaid maju, mis ümber ehitatakse. 
See on teine teema, keskused on nendele, kes tulevad meie piirile ning neil ei ole 
veel antud varjupaiga saamise staatust ja nendega tegeletakse edasi nii nagu see 
toimub praegugi näiteks Vaos aga see ei ole tänane teema. 
Need, kes tulevad kvoodiga, neil on juba vastav staatus olemas ja nemad hakkavad 
elama korterites nagu muud elamisloaga välismaalased. 
Küsimus: Kas neile võivad hiljem järele tulla sugulased jne. 
Eesti seadused lubavad järele tulla ainult ülenevatel ja alanevatel sugulaste. Laiem 
ring ei saa tulla. 
Küsimus:  Kas riik ka edaspidi jälgib neid või on võimalik, et nad on varsti kadunud 
Alguses on neil tugiisikud, kes on väga hästi ette valmistatud. Info jõuab meieni 
tugiisiku ja omavalitsuse kaudu. Me ei tee järelevalvet nagu kinnipeetutele. Neil on 
õigus Eestis vabalt valida elukohta. Reisida nad tohivad aga nad ei saa sinna elama 
ega töötama jääda. Me loomulikult ei tea mida nad teevad illegaalselt. 
Küsimus: Kuidas on koolis, kas neil on tõlk kaasas jne. 
HTM ütleb, et neil on võimekus lapsi kooli vastu võtta kasutades erinevaid 
metoodikaid. Näiteks keelekümblust ja kooli tulevad appi ka  Rajaleidja spetsialistid ja 
oluline on mis vanuses nad on. Omavalitsuste rahast ei tule Rajaleidja spetsialisti, 
ega tõlgi ja muud vajalikud teenused. 
Küsimus: Kas keegi üldse on pidanud loenguid selle kogukonna kultuurist usust jne. 
Kas olete oma naaberriikide kogemusi käinud uurimas. Nad kas lahkuvad riigist või 
kogunevad Eestis ühte piirkonda. 
Üldine ränne Eestisse  on seni olnud umbes  6000 inimest aastas ja kõik on 
lahendunud, praegused sisserändajad ei ole midagi erilist nendega võrreldes 
ühiskonda integreerumisel. Eestis on pagulaspoliitika olemas. Ma olen väga palju 
maailmas käinud ja mul on väga palju häid tuttavaid moslemeid. 
Meil on plaanis minna Rootsi ja saada nende kogemusi. Probleeme kindlasti tekib, 
probleemivaba seisund on surm. 
Kindlasti on õige see, kui toimub gruppidesse koondumine, kui nad on jäetud 
üksikuteks. Selle koha pealt on vapper algatus -  meil elavad välismaalased on 
valmis olema neile sotsiaalseks keskkonnaks ja selliseid inimesi, kes on selleks 
valmis on olnud ka eestlaste hulgas. Ametkondi koolitatakse küll, näiteks politseid. 
Arvamus: Rootsi minnes on probleemiks see, et neil ei tohi sellel teemal rääkida ei 
ajakirjanduses ega ka akadeemiliselt teemat uurida. Teine pool on see, kui me 
soosime nende keele ja kultuuri halvustamist ning süvendame ajakirjanduses 
kohalike elanike hirme. Samuti nagu sõja ajal meie põgenikud Rootsi ja teistes  
riikidesse püüdsid säilitada eesti keelt ja kultuuri. See on loomulik soov ja kindlasti 
nad püüavad omavahel ka suhelda ja koonduda. 
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Miks me peaksime nende identiteeti murdma? Me ei peagi seda tegema. Küsimus on 
selles, et nemad peavad meie olud üle võtma ja ka nendega arvestama. 
Kui politsei küsitleb, siis loomulikult ta alustab mehe küsitlemisest, sest naine talle 
ilmselt üldse ei vastaks, sest naine ei räägi võõra mehega jne. 
Süüriast tõenäoliselt tulevadki väga haritud inimesed aga igas rahvuses on erinevaid 
inimesi. Tavad on väga erinevad ja iga persoon on ka erinev, me peame suutma 
mõistlikult suhelda. 
Arvamus: Meie jaoks ei ole ilmselt 600 inimest vastu võtta mingi probleem ja iga 
omavalitsus saab 1-2 perega hakkama aga kui ma lähen volikogusse saaksin seal 
tappa. 
Meie eelistuseks on täispered, üksikemad ja ka  kristlus on soovitava usuna läbi 
käinud. Me ei saada kindlasti omavalitsusse perekonda, kui sellele on kohapeal 
vastuseis. Kui tekivad kommuunid, siis on see juba KAPO teema. 
Meil on palju moslemeid ja nad ei ole meile probleeme tekitanud, oma rituaalide 
läbiviimisel. 
Arvamus: Me näeme täna kuidas EL ei ole leidnud ühtseid lahendusi. Täna on meie 
ülesanne pagulasi vastu võtta ja olla solidaarsed. Ma ei ütle, et see on õige ja me ei 
oska öelda kõiki olukordi ette. Meie ülesanne on olla kompetentsed ja teha 
võimalikult mõistlikult selle protsessi juhtumist igas omavalitsuses. 
 
Palju oli mõttevahetust ja vähe faktivahetust aga sageli on vaja ka rääkida.  
Kaupo Rätsepp: Kui me oleme omavalitsusjuhtidega silmitsi sellise  olukorraga ja 
kindlasti saame me hakkama. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 7 
Informatsioonid:  
7.1. Juhatuses räägitust 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
7.2. Välisvalgustuse projekti dokumentide seisust 

Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 

Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 
7.3. HOLMER kandidaatide esitamine kuni 1. november 2015 

Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vello Tamm  
 

7.4. HOL sügiskoolituse korraldamisest 5.-6. november 2015 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vello Tamm  
 

Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
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7.5. Ehitusseadustiku seminar orienteeruvalt 2.12. 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja Vello Tamm 
 

Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 
7.6. Teabepäev „Rahvusvahelise kaitse valdkond ja kohalik tasand“ 29.10. 
Maavalitsuse saalis  
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kaupo Rätsepp     Vambo Kaal 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


