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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Kuusalu vald, Viinistu Konverentsi- ja Kultuurikeskus 
17. oktoober 2018 

 
Koosoleku algus: 10:05 
Koosoleku lõpp: 13:40 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
 
 

 
1. Esimees avas koosoleku, tutvustas päevakorda. Kuusalu vallavanema tervitus.  

 
2. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefekt Kristian Jaani kõneles õiguskorrast Põhja prefektuuri 

haldusalas ning muudel aktuaalsetel teemadel. Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlane 
ja Ida-harju politseijaoskonna juht Valter Pärn vastasid volikogu liikmete küsimustele. 
 

3. Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson rääkis tasuta bussitranspordi 
rakendumisest ning selle hetkeseisust, mõjudest ja tulevikust. 2018. aasta kolmandas kvartalis on 
bussisõitjate arv on Eestis märkimisväärselt kasvanud, suurim kasv Ida-Virumaal, väikseim 
Läänemaal. Kagu-Eestis on mõnedes peatustest rongisõitude arv bussisõitude arvel vähenenud. 
Kahe vedaja peale on alates 01.07.2018 kokku suletud 33 väljumist.  
 

4. AS Eesti Liinirongid müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo andis ülevaate Elroni käitatavast 
reisirongiliiklusest ja selle arenguperspektiividest. Elroni eesmärk, et 2013-2020 kasvaks 
rongireisijate arv vähemalt kaks korda, saab täidetud. 2018. aastal moodustab riigi makstavast ca 
34 M€ dotatsioonist taristutasu ca 21 M€.  
 

5. Toimus arutelu Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksu määramise aluseid sätestava otsuse 
eelnõu teemal. Ettekande tegid tegevdirektor Joel Jesse ja HOL esimees Andre Sepp. Juhatus toetas 
eelnõud, eelnõu arvestab HOL planeeritavaid tegevusi ja on jätkusuutlik. Lemmi Oro ettepanekul 
täpsustati eelnõu punktide 1.2 ja 1.3 sõnastust, põhimõte jäi samaks.  
5.1 Otsustati (hääletustulemus: poolt 15, vastu 0, erapooletuid 1): võtta vastu HOL volikogu 
17.10.2018 otsus nr 17 „Harjumaa Omavalituste Liidu liikmemaksu suuruse ja tasumise korra 
kehtestamine“.  

 
6. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevjuht Vello Jõgisoo ja Terje Villemi tegid ettekande Harju 

maakonna bussitarnspordist, kõneledes selle hetkeseisust, jooksvast statistikast ja võimalikust 
tulevikust. 
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7. Kuusalu vallavanem Monika Salu kõneles Kuusalu valla tegemistest, arenguplaanidest ja 
kogemustest. 
 

8. HOL esimees andis ülevaate HOL juhatuse 10.10.2018  koosolekul arutatust ja otsustatust.  
 

9. Toimus arutelu välisprojekti SUMBA riigihanke väljakuulutamisest ja selleks volikogu nõusoleku 
andmise vajadusest. Ettekande tegi tegevdirektor Joel Jesse. 
9.1 Ühehäälselt otsustati: võtta vastu HOL volikogu 17.10.2018 otsus nr 18 „Nõusolek riigihanke 
korraldamiseks“.   
 

10. Arutelu järgmistel volikogu istungitel arutamiseks huvipakkuvate teemade osas. Kaaluda võiks 
tulumaksulaekumiste ja rahvastikuregistri teemasid.  
 
 

/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija 
        


