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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Raasiku Rahvamaja, Raasiku vald      18. jaanuar 2023 
 
Koosoleku algus 10:00 
Koosoleku lõpp 13:15 
 
Osalesid volikogu liikmed ja asendusliikmed vastavalt registreerimislehele  
Juures viibisid külalised vastavalt registreerimislehele 

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

kohalviibijaid. 
 

2. Transpordiameti teehoiukava juht Tarmo Mõttus tegi ülevaate Harju maakonna teehoiukavast 2023-
2026. Transpordiameti väljakutseks on kuidas kavandada teehoidu väheneva rahastuse tingimustes. 
2023. a rekonstrueerimise töömahud Harjumaal on suurenenud võrreldes 2022. aastaga. Põhja 
regiooni hooldusosakonna juht Viktor Kisseljov kõneles talihoolde korraldusest Harjumaal. Toimus 
arutelu hoolduse kvaliteedi üle kohalikes omavalitsustes.   

 
3. R-8 Technologies OÜ esindaja Kristo Peenra andis ülevaate energiakulude kokkuhoiu lahendustest 

hoonete haldamisel. Räägiti, mis on premium-klassi ärihoonete sisemugavuse, energiatõhususe ja 
jätkusuutlikkuse suurimad kitsaskohad ning milline on olnud ärihoonete jätkusuutlikkuse ja tõhususe 
eesmärke toetava tehisintellekti väljatöötamine. R8 Technologies alustas koostööd Capital Milliga, 
mis võimaldab kunstliku tehnoloogia abil hallata erinevaid objekte Eestis, Lätis ja Leedus uuel 
rohelisel tasemel. R8 on energiahaldustehnoloogia, mida saab kasutusele võtta igas ärihoones, 
parandab hoonete sisekliimat ja aitab säästa energiakulusid. Tegemist on digioperaatoriga, kelle 
kogemused kasvavad tippteadlaste pideva arendustegevuse tulemusena. See mitte ainult ei kogu 
erinevaid andmeid, vaid kasutab neid ööpäevaringselt hoone nutikaks energiajuhtimiseks, pakkudes 
vahendit järjest karmistuvate roheliste nõuete täitmiseks. 
 

4. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt Joosep Kaasik andis ülevaate Harjumaa 
õiguskorrast 2022. Suurem murekohaks on tõusnud narkosurmade (+88%) ja kergliikurijuhi osalusel 
toimunud liiklusõnnetuste (+56%) kasv. Samuti on Harju maakonnas tõusuteel kelmused. 
Lähisuhtevägivalla juhtumite arv on võrreldes 2021. a vähenenud. Kohalike omavalitsuste vaatest on 
oluline teema koduloomad – suurenenud on koerarünnakute arv. Omavalitsused võiksid selles 
valdkonnas koostööd teha. Samuti saaksid omavalitsused suuremat tähelepanu pöörata 
parkimisprobleemidele. Prefekt käsitles samuti Ukraina põgenike teemat ja kohalike omavalitsuste 
rolli põgenike turvatunde tõstmisel. 

 

5. Telia  infoturbelahenduse müügijuht  Heiti Kruusmaa tutvustas küberturvalisuse igapäevaseid ohte ja 
kaitsemeetmeid.  
 

6. Toimus HOL-i 2023.a eelarve esimene lugemine. Eelarveprojekti kohta tegid ettekande ja jagasid 
selgitusi HOL esimees Andrus Umboja ja tegevdirektor Andre Sepp. Juhatuse 11.01.23 ettepanek oli 
kasutada reservi 38 000 euro ulatuses tegevuskulude katteks. Otsustati lõpetada esimene lugemine, 
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teha teine lugemine 15.02.23 volikogu koosolekul ning määrata muudatusettepanekute tegemise 
ajaks 29.01.23. 

 
7. HOL tegevdirektor Andre Sepp ja haridusnõunik Maria Mägar andsid ülevaate hariduslike erivajaduste 

õpilaste  õpetamise koostöö mudelite väljatöötamise kavast Harjumaal, eesmärgiga pakkuda 
kohalikele omavalitsustele võimalikke lahendusi HEV laste õpetamiseks regionaalsete 
koostöökoolide või organisatsioonidena. HOL kaardistab 1.oktoobriks 2023 kõikide Harjumaa 
omavalitsuste poolt pakutavaid HEV teenuseid koolides ning soovib läbi viia uuringu 
koostöövõimekuse tõstmisest HEV teenuste pakkumisel,  taotledes selleks rahastust kohaliku- ja 
regionaalse arendusvõimekuse tõstmise meetmest. Volikogu kiitis heaks tegevuskava ja edasised 
planeeritavad etapid. 

 
8. HOL esimees andis teavet HOL juhatuse 11.01.23 koosolekul arutatust ja otsustatust. Muuhulgas 

kõneldi laulu- ja tantsupeo ettevalmistustest, MATA 2023. a taotlustest ja vastavasisulisest juhatuse 
otsusest. Anti ülevaade alusharidusega seonduvast seadusloomest ja maakaitsepäeva toimumisest. 
Veebruarikuu volikogu toimub 15.02.23 MUBA-s, kus antakse üle ka Harjumaa aukodaniku tiitel. 
10.03.23 toimuvad Harjumaa kohalike omavalitsuste talispordipäevad. 
 
 
 
 

/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
Andrus Umboja       Külliki Aero  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija  


