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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Loksa linn, Loksa Kultuurikeskus 
21. november 2018 

 
Koosoleku algus: 10:10 
Koosoleku lõpp: 13:40 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
 
 

 
1. HOL esimees avas koosoleku, tutvustas päevakorda. Loksa Linnavolikogu esimehe Rein Heina 

tervitus. 
 

2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefekt Kristian Jaani tegi sissejuhatuse kaameratest ja nende 
kasutamisest politseitööst. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre tegi ülevaate 
kaamerasüsteemidest, automaatsest numbrituvastussüsteemist (ANTS) ja nende kasuteguritest 
(kulude vähenemine kriminaalmenetluses, menetluste arvu ja selle lahendamiseks kuluva 
vähenemine videotõendi olemasolu korral).  
 

3. Põhja Prefektuuri Lääne-Harju piirkonnavanem Mart Meriküll, Kiili vallavanem Aimur Liiva ja PPA 
vanemstaabiametnik Hannes Hansalu andsid ülevaate positiivsetest näidetest ja koostöö 
tõhusustest kaamerate paigaldamisel. Ettepanek arutada Harju maakonna siseturvalisuse 
nõukogus kohalike omavalitsuste kaasamist turvakaamerate paigaldamisel koostöös PPA-ga ning 
otsida vastavaid võimalusi Siseministeeriumi meetmetest (nt KOV-i ja/või HOL-i ülesandeks jääks 
muretseda riistvara ning PPA ülesandeks jääks kaamerate paigaldus ja tarkvara haldus).  
 

4. Loksa Linnavolikogu esimees Rein Heina andis ülevaate Loksa linna tegemistest ja 
arenguperspektiividest. 
 

5. Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Kadri-Ann Lee tegi 
sissejuhatuse SPIN ja STEP programmide ossa. MTÜ SPIN tegevjuhi Keit Fomotškini eestvedamisel 
toimus SPIN-programmi tutvustus omavalitsustele. SPIN on 10-18-aastastele noortele suunatud 
spordil põhinev arenguprogramm riskioludes elavatele ja vähemate võimalustega noortele. 
Programmi eesmärk on toetada noorte sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arengut, et 
vähendada riskikäitumist ning ennetada seeläbi ka haridusest väljalangemist. Programm aitab 
teaduslikult tõendatuna tõsta aktiivselt osalevate noorte enesekontrolli taset ning pro-sotsiaalseid 
hoiakuid, vähendada impulsiivsust ja riskivalmidust ning toetada koolikohustuse täitmise, 
koolikäitumise ja õppeedukuse paranemist.  
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STEP programmi arendusjuht Mihkel Velström tutvustas STEP programmi ehk õigusrikkumise 
taustaga noorte tööturule kaasamise sihtsuunitlusega võimalusi omavalitsustele. 
 

6. HOL-i esimees Andre Sepp andis ülevaate HOL juhatuse 14.11.2018 koosolekul arutatust ja 
otsustatust. Pikemalt peatus esimees andmekaitsespetsialisti valimise ja HOL-i riskide maandamise 
teemadel. HOL juristil paluti täpsustada andmekaitsespetsialisti koostöölepingut, et maandada HOL 
riskid, mis võivad kaasneda andmekaitsespetsialisti tööülesannete täitmisest. Ühtlasi on HOL-i 
juristi seisukohal, et sellise koostöölepingu sõlmimine on HOL juhatuse pädevuses. Ühtlasi 
informeerime siinkohal HOL volikogu vastavast koostöölepingust, mida oleme lähiajal huvitatud 
omavalitsustega sõlmimas, kui nad nõustuvad lepingu täiendustega.  

 

7. HOL-i tegevdirektor Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise 
protsessist (avalikust väljapankust ja tehtud ettepanekutest), maakonna arengukomisjoni 
30.10.2018 koosolekust, strateegia heakskiitmise vajadusest HOL volikogu poolt ja selle 
suunamisest kohalike omavalitsuste volikogudesse heakskiitmiseks vastavalt kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikele 6.   
7.1. Otsustati ühehäälselt võtta vastu HOL volikogu 21.11.2018 otsus nr 19 „Harju maakonna 
arengustrateegia eelnõu heakskiitmine“. 
 

8. HOL-i kultuurinõunik Ruth Jürisalu tegi ülevaate üleriigilise Laulu- ja tantsupeo 2019 tuletoomisest 
läbi Harjumaa. Tule teekond toimub 1. ja 2. juulil 2019 läbi Anija, Kose, Raasiku, Kuusalu, Jõelähtme 
ja Viimsi valla.  
 

9. Arutelu järgmistel volikogu istungitel arutamiseks huvipakkuvate teemade osas. Kutsuda 
võimalusel Maanteeameti esindaja volikogu istungile, et käsitleda järgmisi probleeme -  teede 
üleandmine kohalikele omavalitsustele ja nende rahastamisega kaasnevad küsimused (hooldus, 
remont), teeseisundinõuete määruse muudatused ja sellest tulenevate kulude hüvitamine ja 
kaamerate paigaldamine riigiteede äärde. 
 

10. Volikogu detsembris ei kogune. Ettepanek vahetada jaanuarikuise volikogu istungi toimumiskoht 
Lääne-Harju valla ja Maardu linna vahel, kuna Vabariigi aastapäeva vastuvõtt on kavandatud Arvo 
Pärdi Keskusesse, siis oleks mõistlik asukohad ühildada. 
 

 
 

/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
 
Andre Sepp       Külliki Aero  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija 
        


