
1 
 

 
 
 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Kiili vald, Kiili Noortekeskus 
16. mai 2018 

 
Koosoleku algus: 10:05 
Koosoleku lõpp: 13:25 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
 
 

 
1. Esimees avas koosoleku, Kiili vallavanema tervitas ja tutvustas Kiili Noortekeskust. Kinnitati 

päevakord.  
 

2.1 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Rail Balticu projektijuht Kristjan Kaunissaare andis 
ülevaate Rail Balticu projekti kulgemisest, ajagraafikust, maakonnaplaneeringutest, projekteerimise 
ja ehitushangetest, samuti Baltiriikide koostööst ja projekti hetkeseisust teistes riikides. Ettekandjat 
paluti täpsustada, kas ja kuidas kaasatakse kohalikud omavalitsused Rail Balticuga seonduvaisse 
erinevatesse planeeringuprotsessidesse juba lähteülesande koostamise staadiumis.  
 

2. Tervise Arengu Instituudi ekspert Ly Kasvandik tutvustas vanemlusprogrammis „Imelised aastad“ 
avatavat taotlusvooru.  
 

3. HEAK konsultant-turismikoordinaator Hülle Saarts esitas ülevaate Harjumaa turismi teemal ja selle 
arenguväljavaadetest.  
 

4. HOL kultuurinõunik Ruth Jürisalu tutvustas 02.06.2018 Viimsis toimuva Harjumaa laulu- ja 
tantsupeo ettevalmistamise käiku. 
 

5. Põhja-Eesti Rajaleidaja juht Urve Sellenberg tegi ettekande hariduslike erivajadustega laste 
nõustamissüsteemi muutmise vajadusest, uutest regulatsioonidest ja sellealasest koostööst 
kohalike omavalitsustega.  
 

6. MTÜ Lilleoru juhatuse liige Toivo Aalja tutvustas GEN Euroopa Konverentsi 2018 (10.07.2018-
14.07.2018 Lilleorus, Rae vallas). Ettekandja palus leida ka HOL liikmetel võimalusi ürituse 
toetamiseks. Ettekandja sai soovituse pöörduda edaspidiste ürituste toetustaotlustega aegsasti 
HOL poole. 
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7. HOL esimees andis ülevaate HOL juhatuse 09.05.2018  koosolekul arutatust ja otsustatust. Andrus 
Umboja selgitas viimaseid arenguid tasuta ühistranspordi temaatikas, s.h ühistranspordiseaduse 
muudatuste menetlemist, mille eesmärk on anda piirkondlikele ühistranspordikeskustele suurem 
roll ning laiem otsustusõigus. Andmekaitseametniku HOL töölevõtmise vajaduse kaardistamiseks 
saadab HOL liikmetele välja sellekohase kirja. 
 

8. Toimus Magdaleena tn 4 kinnistuga seonduvate HOL kulude hüvitamiseks ja HOL liikmetest kinnistu 
kaasomanike edasiste kohustuste paikapanekuks koostatud lepinguprojekti ning lepingu sõlmimise 
aluseks oleva volikogu otsuse projekti arutelu. Kuna mitmed kaasomanikud peavad vajalikuks 
lepingu sõlmimine volikogu kaudu otsustada, peeti vajalikuks lepingu sõlmimise tähtaega 
pikendada, määrates uueks tähtajaks 01.09.2018. 
9.1 Ühehäälselt otsustati: võtta vastu HOL volikogu 16.05.2018 otsus nr 14 „Koostöölepingu 

sõlmimine“.  
 

9. Toimus arutelu Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande osas, arvesse 
võttes majandusaasta aruannet käsitlevat revisjonikomisjoni 03.05.2018 aruannet, juhatuse 
09.05.2018 heakskiitvat otsust ning vandeaudiitori14.05.2018 aruannet. 
10.1 Ühehäälselt otsustati: võtta vastu HOL volikogu 16.05.2018 otsus nr 15 „Majandusaasta 

aruande kinnitamine“.  
 

10. HOL siseturvalisuse nõunik Maie Liblik andis ülevaate Tallinnas 22.06.2018-23.06.2018 toimuvast 
Harjumaa XXIII Maakaitsepäeva ettevalmistustest. 
 

11. Angelika Kallakmaa-Kapsta andis teavet ruumiloome ekspertrühmas toimunud aruteludest ja selles 
töörühmas toimuvast õigusloomealaste muudatuste ettevalmistamises. 
 

12. Järgmine HOL volikogu korraline koosolek planeerida septembrisse 2018. 
 

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


