
  

 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 13. juunil 2018 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:25 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 

1. Maardu linna 11.06.2018 taotlus HOL erakorralise volikogu koosoleku kokku kutsumiseks, 
millega soovitakse saada HOL volikogu seisukoht maakonnas tasuta ühistranspordile 
ülemineku küsimuses 

Põhja- Eesti Ühistranspordikeskuse esindaja Andrus Umboja andis ülevaate teema senisest menetlusest, 
s.h ühistranspordikeskuse 11.06.2018 pöördumisest majandus- ja taristuministri poole ning tasuta 
ühistransporti ja sõidusoodustusi reguleerivate õigusaktide erinevast tõlgendamisvõimalustest. Poliitilisel 
tasandil lubatakse küll sõitjatele grupisoodustusi teha, kuid õiguslikud hinnangud seda võimalust ei kinnita.  
 
Maardu linna ja Kose valla taotlus volikogu koosoleku kokkukutsumiseks on õiguspärane.  
 
Otsustati  
1.1 Kutsuda HOL volikogu erakorraline koosolek kokku 20.06.2018 kell 10:00 Tallinnas, Sirge tn 2. 
1.2 Esitada volikogule otsuse eelnõu „Tasuta maakonnasisesele ühistranspordile üleminek Harju 

maakonnas“, mis lähtub HOL juhatuse 09.05.2018 seisukohtadest. 
 
 

2. Seisukoha kujundamine lähtuvalt Rae Vallavalitsuse vastusest mitte osaleda Magdaleena 4 
kulude hüvitamise ja kohustuste fikseerimise lepingus osapoolena 

Kristjan Kenapea andis ülevaate HOL volikogu 16.05.2018 otsusele nr 14 järgnenud toimingutest ja Rae 
valla 24.05.2018 kirjast, millest nähtus Rae valla keeldumine lepingu sõlmimisest. Käsitleti  võimalikku 
olukorda, kus lepingut hiljemalt 01.09.2018 ei allkirjastata. Peeti võimalikuks pakkuda HOL 16.05.2018 
otsuse nr 14 raames osapooltele võimalust lepingu teksti täpsustamiseks.  
 
Otsustati 
2.1 Teha lepingu osapooltele ettepanek täpsustada lepinguprojekti osas, milles muuta projektis Rae vallal 

(kui 15.04.2016 seisuga kinnistu 1/14 mõttelise osa omanikul) olnud kohususte arvel Saku valla (kui 
käimasolevate kohtumenetluste lõppedes täiendava 1/14 mõttelise osa omandajal) olevaid kohustusi. 

 
 
 
 



  

 
3. Tegevdirektori 05.06.2018 kohtumisest riigihalduse ministriga Roosikrantsi 12 kinnistu tasuta 

võõrandamise küsimustes 
 

Joel Jesse andis ülevaate 05.06.2018  kohtumisest regionaalhalduse ministriga. Toimus arutelu kinnistu 
võõrandamismenetluse võimaliku edasise käigu ja selle mõjude teemal. 
 
Otsustati  
3.1 Võtta teadmiseks senise menetluse käik ja tulemused, kinnitada Roosikrantsi 12 kinnistu suhtes HOL 

jätkuvat huvi ning senist positsiooni.  
 

 
4. Seisukoha kujundamine „SEE JU HARJU“ kaubamärgi HOL-le registreerimise küsimuses 

Kristjan Kenapea andis ülevaate eelduste olemasolust kaubamärgi registreerimistaotluse esitamiseks.  
vajadusest.  
 
Otsustati 
4.1 Alustada kaubamärgi HOL-le registreerimiseks vajalike toimingutega. 

 
 
5. Väikesaarte programmi hindamiskomisjoni esindaja nimetamine 

Joel Jesse selgitas esindaja  nimetamise vajadust Väikesaarte programmi hindamiskomisjoni.   
 
Otsustati 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.06.2018 otsus nr 17 „Esindaja nimetamine Väikesaarte programmi 

hindamiskomisjoni“.  
 

 
6. Aukirja kooskõlastamine 

Maria Mägar selgitas aukirja andmise taotlust ja selle põhjendust. 
 
Otsustati 
5.1 Kooskõlastada taotlus Eve Sarapile HOL aukirja andmiseks. 
5.2 Kooskõlastada taotlus Kadri Viirale HOL aukirja andmiseks. 
 
 

7. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad  
6.1 Joel Jesse andis ülevaade Tartu maantee Delta teemalisest 04.06.2018 nõupidamisest. 
6.2 Joel Jesse andis ülevaate Maakaitsepäeva ajakavast 22.06.2018-23.06.2018. 
6.3 Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna arengustrateegia koostamise protsessist. Septembris toimub  

tööversiooni tutvustamine HOL juhatuses ja volikogus, oktoobris avalik väljapanek ning seejärel 
saadetakse volikogudele kehtestamiseks 
 
 
 

 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 


