
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 14. novembril 2018 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  17.00 
 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 

1. Ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamisest ja maakonna 
arengukomisjoni 30.10.2018 koosolekust  

Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamisest, maakonna 
arengukomisjoni 30.10.2018 koosolekust ning Tallinna Linnakantselei 06.11.2018 kirjas esitatud 
ettepanekutest arengustrateegiale (käsitledes muuhulgas küsimust, kuidas HOL nendega arvestab).  
Otsustati  
1.1 Võtta ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise protsessist ja maakonna 

arengukomisjoni 30.10.2018 koosolekust teadmiseks. Nõustuda Tallinna Linnakantselei ettepankutele 
antavate seisukohtadega ja esitada nende põhjal täpsustatud maakonna arengustrateegia novembris 
toimuvale HOL volikogule heakskiitmiseks. 

 
 

2. HOL 21.11.2018 volikogu päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
2.1 Kinnitada HOL volikogu 21.11.2018 koosoleku päevakord.  
 
 

3. Taotluse esitamisest meetmesse „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja 
juhtimisvõimekuse tõstmine“ uuringu „Regionaalvaldkonna edasise arengu analüüs“ 
teostamiseks 

Joel Jesse esitas ülevaate taotluse esitamisest meetmesse „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja 
juhtimisvõimekuse tõstmine“ uuringu „Regionaalvaldkonna edasise arengu analüüs“ teostamisest ning 
projektis osalevatest maakondadest ning omafinantseeringu jaotusest maakondade vahel. 
Otsustati 
3.1 Võtta antud informatsioon teadmiseks.  
 

 
4. KOP hindamiskomisjoni moodustamise otsuse (tingimuste) muutmine 

Joel Jesse selgitas KOP hindamiskomisjoni otsuse muutmise vajadust tinginud asjaolusid.  
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.11.2018 otsus nr 25 „Juhatuse 11.04.2018 otsuse nr 9 täiendamine“. 
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5. Üleriigilise Laulu- ja tantsupeo maakonnakomisjoni moodustamine  
Joel Jesse tutvustas üleriigilise Laulu- ja tantsupeo maakonnakomisjoni moodustamise eelnõud.  
Otsustati  
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.11.2018 otsus nr 26 „Laulu- ja tantsupeo maakonnakomisjoni 

moodustamine“. 
 
 
6. Üleriigilise Laulu- ja tantsupeo tule teekonda korraldava komisjoni moodustamine 

Joel Jesse tutvustas üleriigilise Laulu- ja tantsupeo tule teekonda korraldava komisjoni moodustamise 
eelnõud.  
Otsustati 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.11.2018 otsus nr 27 „Laulu- ja tantsupeo tule teekonda korraldava 

komisjoni moodustamine“.  
 
 

7. Ülevaade Magdaleena tn 4 läbirääkimiste protsessist  
Andres Laisk andis ülevaate kinnistu kaasomanike 19.09.2018 otsuse alusel alustatud läbirääkimisprotsessi 
hetkeseisust ja väljavaadetest. 
Otsustati  
7.1 Võtta teadmiseks läbirääkimiste hetkeseisu kohta antud ülevaade ning korraldada Magdaleena tn 4 

kaasomanike koosolek 21.11.2018 kell 14:00-15:30 Loksal peale HOL volikogu. Edastada vastav kutse 
koos HOL volikogu kutsega.  

 
 

8. HOLMERi nominentide nimetamine ja nende seast Suure HOLMERi ja Väikeste HOLMERite 
laureaatide valimine 

Joel Jesse andis ülevaate esitatud kandidaatidest. Mart Võrklaev taandas end Suure HOLMERi nominentide 
ja laureaadi valimisest. Nominentide seast HOLMERi laureaatide valimine toimus salajasel hääletusel.  
Salajase hääletuse tulemuste põhjal otsustati 
8.1 Võtta astu HOL juhatuse 14.11.2018 otsus nr 28 „HOLMERi tunnustusauhindade andmine“.  
 
 

9. Arutelu Harjumaa aukodaniku 2019 ürituse asukoha ja võimaliku laureaadi osas  
Joel Jesse andis ülevaate ürituse korraldamise  võimalustest Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal. 
Otsustati 
9.1 Korraldada Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt koos Harjumaa aukodaniku 2019 teenetemärgi 

üleandmisega 20.02.19 Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal. 
 
 

10. Ülevaade andmekaitsespetsialisti teemalise koostöö käigust ja lepingu sõlmimiseks 
esimehele volituse andmine  

Joel Jesse andis ülevaate andmekaitsespetsialisti teemalise koostöö hetkeseisust. Toimus arutelu, mille 
käigus tõstatati küsimus ametniku tööülesannete täitmisega kaasnevast HOL vastutusest, st kui ametnik ei 
täida oma ülesandeid korrektselt ja omavalitsusel tekivad sellest lähtuvalt rahalised nõuded, mis võidakse 
HOL-ile edasi suunata. Kaaluda ühisametniku palkamist otse omavalitsuste poolt või maandada 
koostöölepingus HOL-i riskid.    
Otsustati 
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10.1 Võtta teadmiseks hetkeseisu kohta antud ülevaade. Mitte anda HOL esindajale volitust sõlmida 
käesolevas redaktsioonis leping. Enne volituste andmist tuleb koostöölepingut täpsustada ja täiendada 
HOL-i rahaliste riskide maandamise osas.  
 
 
 
 
 
11. Harju maakonna teenetemärkide andmine 

Joel Jesse tegi ülevaate teenetemärgile esitatud kandidaatidest.  
Arutelu tulemuste põhjal otsustati 
11.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.11.2018 otsus nr 29 „Harjumaa teenetemärkide andmine“. 

 
 

12. Vahendite eraldamine 
Joel Jesse selgitas vahendite eraldamise taotlust. 
Otsustati  
12.1 Toetada MTÜ Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse poolt 26.10.2018 esitatud 

taotlust „Laulu- ja tantsupeo 2019 ettevalmistamine ja eelproovide läbiviimine“ summas 8 852  eurot. 
Eraldada taotletud summa Harjumaa Laulu- ja Tantsupeo 2018 vahenditest. 
 
 
13. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad  

13.1 Joel Jesse andis ülevaate Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu visiidist Harjumaale detsembris 2018. 
Otsustati:  
Lükata maakondade kohtumine edasi ja korraldada see jaanuaris 2019. 

  
13.2 Joel Jesse tutvustas Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Harju maakondliku toetusvooru käiku. 

Laekunud on 12 taotlust, kogusummas 36 957,82 eurot, vahendeid on 28 500 eurot. 
 

13.3 Joel Jesse andis teada Harjumaa balli 2018 korralduslikest detailidest (piletitest omavalitsustele). 
 
13.4 Joel Jesse andis teada, et maakonna liikluskomisjoni koosolek toimub HOL.is 29.11.2018 kl 10:00. 
 
13.5 Joel Jesse andis ülevaate talvistest Spordipäevadest 2019, mis toimuvad 08.03.2019 Saue vallas, 

Ruila Spordihoones. 
 
13.6 Joel Jesse andis teada, et Omavalitsusmaja jõulupidu toimub Vabaõhumuuseumis 20.12.2019 kl 

16:30. 
Otsustati: 
Võtta punktides 13.2 kuni 13.6 toodud informatsioon teadmiseks. 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp       Külliki Aero 
HOL esimees      Protokollija 


