
  

 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 9. mail 2018 

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

1. Seisukoha kujundamine Harju maakonna tasuta ühistranspordi kohta 
Põhja- Eesti Ühistranspordikeskuse esindajad Andrus Umboja, Vello Jõgisoo ja Terje Villemi andsid ülevaate 
Harjumaal tasuta maakondlike bussiliinide käiku andmise võimalustest ja võimalikest tagajärgedest 
ühistranspordi tervikpildile.  
Otsustati  
1.1 Harju Omavalitsuste Liidu juhatus ei toeta avaliku teenindamise lepingu alusel korraldatava maakondliku 

ühistranspordi tasuta juurutamise võimalust majandus- ja taristuministri 30.04.2018 määruses nr 24 välja 
pakutaval kujul. 

1.2 Edastada vastav seisukoht koos selgitustega Riigikogu maaelukomisjonile ja majanduskomisjonile ning 
teadmiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Maanteeametile, maakondlikele 
ühistranspordikeskustele ja omavalitsusliitudele. 

 
2. Andmekaitseametnike määramine omavalitsustes, et vajadusel pakkuda andmekaitsealaseid 

teenuseid HOL kaudu 
Joel Jesse  selgitas küsimuste esile kerkimise tausta ja võimalusi korraldada teenuse osutamist HOL kaudu. 
Vajadus võib tekkida vajadusepõhiselt, väikesemate omavalitsuste osas. 
Otsustati  
2.1 Kaaluda huvitatud HOL liikmete rahastamise korral nende teenindamiseks HOL koosseisu ametikoha 

loomist, mille eesmärgiks on andmekaitsealaste toimingute korraldamine ja sellealane nõustamine. 
2.2 Täpsustada teemat HOL volikogus. 
 
 

3. HOL 2017. aasta majandusaasta aruande esitamine volikogule heakskiitmiseks  
Revisjonikomisjon vaatas 2017. aasta majandusaasta aruande läbi ja tegi 03.05.2018 volikogule ettepaneku 
see heaks kiita.  
Otsustati  
3.1 Kiita heaks HOL 2017. aasta majandusaasta aruanne ja esitada see volikogule kinnitamiseks. 

 
 

4. Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine 
Joel Jesse andis ülevaate tervisenõukogu koosseisu muutmise vajadusest.  
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.05.2018 otsus nr 13 „Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine“. 



  

 
 
 

5. Harjumaa Kodukaunistamise hindamiskomisjoni moodustamine 
Joel Jesse andis ülevaate hindamiskomisjoni moodustamise alustest.  
Otsustati 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.05.2018 otsus nr 14 „Konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni 

moodustamine“. 
 
 

6. Majutusettevõtete komisjoni koosseisu muutmine 
Joel Jesse andis ülevaate majutusettevõtete komisjoni koosseisu muutmise vajadusest.  
Otsustati 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.05.2018 otsus nr 15 „Majutusettevõtete komisjoni koosseisu muutmine“. 
6.2 Teha ettepanek täiendada komisjoni SA Põhja-Eesti Turism esindajaga. 
 
 

7. Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse volikogusse esindajate määramine 
Joel Jesse andis ülevaate Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse volikogusse uute esindajate määramise 
vajadusest.   
Otsustati 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.05.2018 otsus nr 16 „Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse volikogusse 

esindajate määramine“.  
 
 

8. Magdaleena 4 kulude hüvitamise ja kohustuste fikseerimise lepingu eelnõu puudutatud 
omavalitsustega 

Kristjan Kenapea andis ülevaate Magdaleena tn 4 kinnistu hoolduse ja kinnistuga seotud õigusvaidluste 
hetkeseisust ning tutvustas HOL ja kinnistu kaasomanike vahelise lepingu eelnõud. Jurist põhjendas ka 
seisukohta, et juhatuse liige Andres Laiski ei pea käesoleva küsimuse otsutmisest ennast taandama. 
Otsustati 
8.1 Esitada Magdaleena 4 kinnistuga seonduvate kulude ja kohustuste hüvitamist käsitleva koostöölepingu 

projekt HOL järgmisele volikogule, s.h osutada lepingus HOL rollile senistes toimingutes. 
8.2 Esitada volikogule otsuse eelnõu, milles seada koostöölepingu sõlmimise tingimuseks, et  kui leping ei 

ole hiljemalt  01.08.2018 kõigi kaasomanikega sõlmitud või kui keegi kaasomanikest ei täida 
koostöölepingu järgseid kohustusi või taganeb koostöölepingust, siis lõpetab HOL kinnistuga seonduvate 
toimingute tegemise ja nende toimingute rahastamise. 
 

 
9. HOL 16.05.2018 volikogu päevakorra kinnitamine 

Otsustati 
9.1 Kinnitada HOL volikogu 16.05.2018 koosoleku päevakord. 

 
 

10. Kiire internetiühenduse toomine HOL majja 
Joel Jesse andis ülevaate vajadusest Omavalitsusmajja kiirema internetiühenduse toomise vajadusest ning 
selleks Riigi Infosüsteemide Ameti esitatud pakkumistest.  
Otsustati 
10.1  Tegevdirektoril jätkata internetiteenuse pakkuja vahetamiseks vajalikke ettevalmistavaid toiminguid. 
 
 

11. Vahendite eraldamine 
Joel Jesse selgitas vahendite eraldamise taotlust. 
Otsustati  



  

11.1 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse rahalise toetuse 02.05.2018 taotlust 
projekti „Harjumaa alusharidusspetsialistide täiendkoolitus“ toetamiseks summas 9600 eurot Haridus- 
ja Teadusministeeriumi 2018. vahenditest ja eraldada vahendid taotletud summas. 

 
 

12. Aukirja kooskõlastamine 
Maria Mägar selgitas aukorja andmise taotlust ja selle põhjendust. 
Otsustati 
12.1  Kooskõlastada taotlus Ene Uibole HOL aukirja andmiseks. 
 
. 

13. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad küsimused 
Otsustati 
13.1 Võtta teadmiseks ülevaade planeeritavast Tartu maantee Delta teemaline nõupidamisest 

04.06.2018. 
13.2 Võtta teadmiseks ülevaade Maakaitsepäeva ajakavast 22.06.2018-23-06.2018. 
13.3 Võtta teadmiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastusest HOL pöördumisele 

kruusateede hoolduse lisarahastamiseks. 
13.4 Võtta teadmiseks Harju maakonna arengustrateegia töörühmade koosolekute planeeritavad ajad 

juunis 2018. 
 
 
 

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


