
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 9. jaanuaril 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:10 
 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 
1. 16.01.2019 HOL volikogu päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
1.1 Kinnitada HOL volikogu 16.01.2019 koosoleku päevakord. 

 
 

2. HOL 2019. aasta eelarve eelnõu ja selle suunamine volikogusse esimesele lugemisele 
Joel Jesse tutvustas HOL 2019. aasta eelarve projekti. Arutati muuhulgas laulupeo ettevalmistamiseks 
eraldatavaid vahendeid ja nende jaotust.  
Otsustati 
2.1 Saata eelarve projekt HOL volikogusse esimesele lugemisele. 
 
 
3. Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi laureaadi valimine 
Arutati juhatuse liikmete ja HOL tegevdirektori esitatud kandidaate. Harju maakonna aukodaniku 
teenetemärgi saajaks valiti 2019. aastal Arvo Pärt. 
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.01.2019 otsus nr 1 „Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmine“. 
 

 
4. Vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamisest Arvo Pärdi Keskuses 
Joel Jesse ja Ruth Jürisalu andsid ülevaate 20.02.2019 vastuvõtu ettevalmistuse käigust ja korralduslikest 
plaanidest. 
 
 
5. MKM vastuskiri HOL 14.08.2018 pöördumisele, milles toodi välja Rail Balticu ehitusprojektis 

arvestamist vajavad asjaolud 
Joel Jesse tutvustas MKM (edaspidi ministeerium) 13.12.2018 vastuskirja HOL 14.08.2018 pöördumisele 
Rail Balticu ja Tallinna ümbersõiduraudtee teemal ja sellele koostatud vastuskirja eelnõud. 
Otsustati 
5.1 Selgitada ministeeriumile täiendavalt Tallinna lõunapoolse ümbersõiduraudtee vajadust nii 

kaubarongiliikluse kui perspektiivse reisirongiliikluse aspektist ning paluda ministril anda suunis Rail 
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Balticu (edaspidi RB) ehitusprojekti koostamise hanke korraldajatele, et nad arvestaksid Rail Balticu 
ehitusprojekti koostamisel Harju maakonnas Tallinna lõunapoolse ümbersõiduraudtee vajadusega, mis 
tähendab, et RB projekteerimisel ja ehitamisel on rajatud ümbersõiduraudtee hilisemat juurde ehitamist 
võimaldavad sillad, viaduktid jms taristuobjektid ümbersõiduraudtee ja RB kattuvas osas. RB 
ehitusprojektiga tuleb luua eeldused (nt maavajadus, piisava  laiusega viaduktid, avad, kuhu on võimalik 
hiljem 1520 mm rööpalaiusega raudtee kõrvale panna, RB kommunikatsioonid ja hooldustee 
paigutatakse õigele poole jne). Sellekohaste eelduste tuleviku tarbeks loomisel oleks ümbersõiduraudtee 
jätkuvalt teostatav ja seejuures mõistliku hinnaga (aidates vältida suuri viaduktide, hooldusteede ja 
kommunikatsioonide ümberehitusi, mida keegi lähtuvalt suurest maksumusest enam tõenäoliselt tegema 
ei hakkaks). 

5.2 Saata ministeeriumile ühispöördumine HOL ning ümbersõiduraudteest otseselt ja kaudeselt puudutatud 
kohalike omavalitsuste poolt.  

 
 

6. Õiguskantsleri 20.12.2018 vastuskiri HOL pöördumisele kaevanduste teemal. 
Joel Jesse tutvustas õiguskantsleri seisukohta HOL pöördumises tõstatatud küsimustes. 
 
 
7. Ülevaade andmekaitsespetsialisti teemalise koostöö arengust - koostöölepingu sõlmimisest ja 

konkursist 
Kristjan Kenapea ja Joel Jesse andsid ülevaate koostöö hetkeseisust ning andmekaitsespetsialisti leidmiseks 
korraldatud konkursi käigust. 
 
 
8. HOLMERi statuudi  ülevaatamise vajaduse arutelu  
Peeti vajalikuks valmistada ette HOLMERi statuudi muudatused ning esitada need juhatuse kaudu volikogule 
arutamiseks.  
 

 
9. Ülevaade Magdaleena tn 4 kinnistu võõrandamisest ja kohtuvaidluste lõpetamisest 
Kristjan Kenapea andis ülevaate Magdaleena tn 4 kinnistuga tehtud tehingust ja vaidluste lõppemisest.  
 
 
10. Nõusoleku võtmine INTERREG välisprojektis CoReX osalemiseks (taotluse esitamise faas) 
Otsustati 
10.1  Anda nõusolek välisprojektis osalemiseks. 

 
 
11. Ülevaade riigihalduse ministri määruse „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetuse 

andmise tingimused ja kord“ eelnõust ja sellele tehtavatest täiendusettepanekutest 
Joel Jesse andis selgitusi määruse eelnõule täiendusettepanekute tegemise käigust.  

 
 

12. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
12.1  Joel Jesse tutvustas Ida-Virumaa OVL ja omavalitsuste visiidi plaane Harjumaale 20.02.2019 HOL 

volikogu toimumise päeval.  
12.2  Joel Jesse andis teavet välisprojekti SUMBA riigihanke toimingutest ja seisust. 
12.3  Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna arengustrateegia heakskiitmise protsessist. 

 
 

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


