
 

 

 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 12. septembril 2018 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:35 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 

1. HOL 2018. aasta I poolaasta eelarve täitmine  
Joel Jesse andis ülevaate esimese poolaasta eelarve täitmisest.  
Otsustati  
1.1 Võtta teadmiseks esimese poolaasta eelarve täitmise ülevaade. 
1.2 Edaspidi esitada ülevaadetes eelarve protsentuaalne täitmine, samuti aastapõhise ülevaate osas 

muutus eelmise aastaga.   
 
 

2. Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmaksu määramise põhimõtted 
Joel Jesse andis ülevaate HOL volikogu otsuse eelnõust, millega soovitakse alates 2019. aastast reguleerida 
HOL liikmemaksu suuruse arvestamise alused ja kehtestada tasumise kord. Toimus liikmemaksu püsiosa ja 
elanike arvu osa aluseksvõtmise otstarbekusest iga-aastase muutumise arvestamiseks. Peeti vajalikuks teha 
otsuse mõjude kohta pikemaajalisema prognoos.  
Otsustati 
2.1 Tutvustada 19.09.2018 toimuval HOL volikogu koosolekul liikmemaksu uue suuruse ja tasumise korra 

kehtestamise eelnõu põhimõtteid ja liikmemaksumäära muutuste prognoose. 
 
 

3. HOL 19.09.2018 volikogu päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
3.1 Kinnitada HOL volikogu 19.09.2018 koosoleku päevakord, arvestades juhatuse päevakorrapunktis 2.1 

tehtud otsustust. 
 
 

4. Magdaleena tn 4 kinnistu kulude hüvitamise ja kohustuste fikseerimise lepingu sõlmimisest, 
sh osanike üldkoosoleku kokku kutsumine 

Kristjan Kenapea ja Joel Jesse andisid ülevaate Magdaleena tn 4 kinnistuga seonduvalt HOL poolt kantud 
kulude hüvitamise protsessist, sh HOL volikogu 16.05.2018 otsuse nr 14 täitmise käigust ja kaasomanike 
poolt koostöölepingu sõlmimiseks volituste andmisest. Arutati Kuusalu Vallavolikogus arutamisel olevat valla 
kaasomandiosa võõrandamisega tekkida võivat õiguslikku olukorda ja kinnistu enampakkumise võitja poolt 
esitada võidavaid nõudeid. Arutati kinnistu kaasomanike koosoleku kokkukutsumist ja kaasomanike poolseid 
otsustusi vajavaid küsimusi.  
Otsustati  



 

2 
 

4.1 Võtta teadmiseks HOL volikogu 16.05.2018 otsuse nr 14 kaasomanike poolse täitmise hetkeseis ning 
Magdaleena tn 4 kinnistuga seonduvalt HOL poolt kantud kulude hüvitamist korraldava koostöölepingu 
projekti osas kaasomanike poolt seni tehtud otsustused.  

4.2 Võtta teadmiseks HOL poolt 12.09.2018 seisuga Magdaleena tn 4 kinnistuga seonduvalt kantud kulude 
kogusumma (õigusabikulud + hoolduskulud). 

4.3 Valmistuda HOL volikogu 16.05.2018 otsuse nr 14 täitmiseks alates 01.10.2018 (uute Magdaleena tn 4 
kinnistu kulude mittetasumine) ja seniste HOL kulude sissenõudmiseks, kui kaasomanikud ei ole 
hiljemalt 01.10.2018 koostöölepingut sõlminud või kinnitanud selle sõlmimise kavatsust.  

4.4 Teha HOL liikmetest Magdaleena tn 4 kinnistu kaasomanikele ettepanek korraldada kinnistuga 
seonduvate küsimuste arutamiseks koosolek 19.09.2018 kell 14:00 Kose Kultuurikeskuses ning 
soovitada koosolekul muuhulgas arutada 

4.3.1 HOL volikogu 16.05.2018 otsuse nr 14 alusel koostöölepingu sõlmimise temaatikat ja 
kinnistuga seonduvate kohtuvaidluste hetke seisu; 
4.3.2 kaasomanike toiminguid alates 01.10.2018 (juhul, kui HOL lõpetab Magdaleena tn 4 kinnistuga 
seonduvate toimingute tegemise ja nende rahastamise), samuti HOL-ile kinnistuga seonduvalt 
kantud kulude hüvitamist. 

 
 

5. Ülevaade omavalitsuste huvist ühise andmekaitseametniku töölevõtmisest HOL koosseisu 
Joel Jesse andis ülevaate HOL liikmete tagasisidest ühise andmekaitsespetsialisti töölevõtmise 
ettepanekutele. Andmekaitsealasest koostööst on praeguse seisuga huvitatud 7 HOL liiget.   
Otsustati 
5.1 Tegevdirektoril esitada andmekaitsealasest koostööst huvitatud HOL liikmetele lõpliku seisukoha 

kujundamiseks  kalkulatsioon töökoha moodustamiseks vajalikest kuludest ning ühtlasi kutsuda kokku 
huvitatud osapooled, et kaardistada omavalitsuste ootused, vajadused ning kas üks ametnik on selle töö 
teostamiseks piisav, kas kaasnevad kulud on aktsepteeritavad, sh kulude jaotamise alused. Ühtlasi 
omavalitsuste edasine valmisolek minna protsessiga edasi ja millises koosluses.  

5.2 Teha andmekaitsealase tegevuse korraldamisel koostööd Tallinnaga. 
 
 
6. Ülevaade Roosikrantsi tn 12 kinnistu küsimusest ja ELVL koostöö seisust 

Joel Jesse andis ülevaate HOL senisest koostööst ELVL-ga Roosikrantsi 12 kinnistu omandamiseks või 
ühiseks haldamiseks.  
Otsustati 
6.1 Pidada vajalikuks HOL ja ELVL juhatuste vahelist kohtumist eesmärgiga teha selgeks edasise koostöö 

võimalused ja piirid.  
 

 
7. Harjumaa kogukondliku turvalisuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine 

Joel Jesse selgitas kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Harjumaa toetusvooru tingimuste kehtestamise 
vajadust.     
Otsustati 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 12.09.2018 otsus nr 20 „Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Harjumaa 

toetusvooru tingimused“.  
 
 
8. HOL poolse tunnustamise uue korra kehtestamine 

Kristjan Kenapea selgitas vajadust võtta vastu uus HOL poolse tunnustamise kord, milles täpsustada seni 
kehtinud HOL poolse tunnustamise korda, samuti süstematiseerida tunnustuse liike ning korrastada 
otsustuste tegemise pädevust. 
Otsustati 
8.1 Võtta vastu HOL juhatuse 12.09.2018 otsus nr 21 „Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolse tunnustamise 

korra kehtestamine“.  
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9. Vahendite eraldamine 

Maria Mägar selgitas vahendite eraldamise taotlust. 
Otsustati  
9.1 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse rahalise toetuse 18.06.2018 taotlust projekti 

„Harjumaa alusharidusjuhtide ja pedagoogide õppreis Ida-Virumaale“ toetamiseks summas 5050 eurot 
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. vahenditest ja eraldada vahendid taotletud summas. 

9.2 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse rahalise toetuse 30.08.2018 taotlust projekti 
„Harjumaa alusharidusspetsialistide täiendkoolitus“ toetamiseks summas 9600 eurot Haridus- ja 
Teadusministeeriumi 2018. vahenditest ja eraldada vahendid taotletud summas. 
 
 
10. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad  

10.1 Joel Jesse andis ülevaate Tartu maantee Delta rahastamise ja eelprojekti koostamise arengutest. 
10.2 Joel Jesse andis ülevaate Rail Baltic teemalisest kirjast taristuministrile. 
10.3 Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna arengustrateegia koostamise protsessist. 
10.4 Tõstatati mitmete kohalike omavalitsuste haldusterritooriumil avalike huvidega tasakaalustamatult 

suureneva kaevandustegevuse temaatika. Peeti vajalikuks algatada laiemapinnaline arutelu, kuidas 
leida võimalus korraldada kaevandusmõjude sõltumatu ja objektiivne keskkonnamõjude hindamine. 
Vajalik on ette valmistada HOL pöördumine riigi (ministeerium, õiguskantsler) poole ning algatada ka 
avalikkust kaasav teemakohane arutelu. 

 
 

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


