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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Meriküla Spordi- ja Õppekeskus, Meriküla      20. mai 2020 
 
Koosoleku algus 10:00 
Koosoleku lõpp 14:10 
 
Osalesid volikogu liikmed ja asendusliikmed vastavalt registreerimislehele  
Juures viibisid külalised vastavalt registreerimislehele 

 
1. Esimees ütles koosoleku avasõnad, tutvustas päevakorda. Harku vallavanem tervitas valla nimel 

kohalviibijaid. 
 
2. Regionaalvaldkonna edasise arengu analüüsist ning võimalikest lahendustest Eesti regionaalseks 

valitsemiseks rääkis regionaaluuringu projektijuht Kersten Kattai Tallinna Ülikoolist. Analüüsi 
tulemusel on esitatud alternatiivsed ettepanekut ning indikatiivne tegevuskava, arvestades poliitiliste 
otsustuste vajalikkust. Valmis eelnõude asemel on rõhuasetus narratiivide kirjeldamisel. Arutelude 
jätkamine ja teema päevakorras hoidmine ja tulemsute tutvustamine on järgmised sammud, mis 
aitavad luua konsensust, et rakendada pilootprojekte jne, mille järel saab valmistada ette 
konkreetsed muudatuste eelnõud. 

 

3. Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektori asetäitja Eili Lepik andis ülevaate valmivast Eesti 
2035+ arengustrateegiast ja tutvustas selle kavandatavat menetlemist.  

 

4. Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhtaja Liina Kanter tegi ettekande teemal 
„Perevägivald  - ennetustegevus ja sekkumine, sh ettepanekud omavalitsustele“. 

 

5. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja 
Indrek Gailan ja peaspetsialist Liis Vahter tegid ülevaate peagi valmivast transpordi arengukavast 
aastateks 2021–2035 ning Tallinna, Harju ja Põhja-Rapla piirkonna liikuvuse koostöömemorandumist 
ja selle edasistest tegevustest. 

 

6. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna psühhosotsiaalse kriisiabi teenuse 
juht Helen Alton tutvustas Põhja Prefektuuri ja Sotsiaalkindlustusameti Harjumaa koostööprojekti 
alaealise suitsiidi, sh muude laste traumasurmade korral. 

 

7. Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna juhataja Birgit Parmas ja 
Rahandusministeeriumi regionaalplaneerimise nõunik Alan Rood tegid ülevaate kavandatavast Harju 
maakonna maavarade teemaplaneeringu algatamisest. Valitsus otsustas 09.04.2020, et 
Rahandusministeeriumi eestvõttel korraldatakse Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu 
algatamine ja asjakohaste mõjude hindamine, sh keskkonnamõju strateegiline hindamine eesmärgiga 
määrata perspektiivsete karjääride (ehitusmaavarad, turvas) paiknemine lähtuvalt riigi huvist. 

 

8. Toimus HOL 2019. aasta majandusaasta aruande arutelu. Käsitleti audiitori järeldusotsust ning 
kuulati ära HOL esimehe ja tegevdirektori ettekanded, kes selgitasid majandusaasta aruande 
põhiaspekte. 
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Otsustati võtta vastu HOL volikogu 20.05.2020 otsus nr 4 „Majandusaasta aruande kinnitamine“.  
 

9. HOL esimees andis teavet HOL juhatuse 13.05.2020 koosolekul arutatust ja otsustatust.  
 

10. Harku vallavanem Erik Sandla tutvustas Harku valla tegevust, vallaasutuste struktuuri, samuti valla 
probleeme ja arenguperspektiive. 
 
 
 

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


