
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 11. detsembril 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:15 
 
Osalesid: 
 
Juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2020. aasta eelarve eelnõu 
Joel Jesse tutvustas HOL 2020 eelarve projekti, toimus arutelu. Projektis lähtutakse tulude prognoosist (sh 
maakonna elanike arvu muutusest). 
Otsustati 
1.1 Võtta HOL 2020 eelarve projekt teadmiseks, jätkata juhatuses arutelu jaanuaris 2020.  
1.2 Saata jaanuaris 2020 toimuvale HOL volikogu koosolekule esimeseks lugemiseks.  

 
 

2. Esindaja määramine SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse nõukogusse 
Joel Jesse selgitas HEAK nõukogu koosseisu muutmise vajadust.  
Otsustati 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.12.2019 otsus nr 34 „SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogu liikme 

määramine“. 
 
 
3. Rail Baltica ärivõrgustikuga (RBBN) toetajaliikmena liitumine 

Joel Jesse tutvustas Rail Balticu ärivõrgustiku kutse eesmärki ja tausta. Otsustamiseks tuleks täiendavalt kaaluda 
ühingu eesmärke ja võimaliku toetajaliikme staatust HOL liikmete ühishuvide kontekstis volikogu tasandil.  
Otsustati 
3.1 Hetkel mitte toetada ettepanekut, kaaluda edaspidi toetajaliikmeks saamist täiendavalt ning teha vajadusel 

sellekohased otsustused edaspidi. 
 
 

4. Avaliku sektori partnerina ITS Estonia intelligentsete transpordisüsteemide koosvõrgustikuga 
liitumine 

Joel Jesse andis ülevaate liitumiskutse taustast ja koostöövõrgustiku eesmärkidest. ITS Estonia 
koostöövõrgustikus  on juba partnerid Tallinn, MKM, Maanteeamet, ülikoolid ning IT ja kommunikatsiooniettevõtted. 
Otsustati 
4.1 Liituda avaliku sektori partnerina ITS Estonia koostöövõrgustikuga. 
 
 

5. Harju maakonna 2020. aasta aukodaniku teenetemärgi andmise arutelu 
Arutati 2020. aastal Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmise ettevalmistamist ja kandidaatide valikuprotsessi 
korraldamist. 
Otsustati 



2 
 

5.1 Kuulutada jaanuari alguses 2020 välja konkurss Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmiseks. 
 
 

6. Ülevaade Rail Balticu juhtrühma 27.11.2019 töökoosolekust Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumis  

Joel Jesse andis ülevaate RB juhtrühma 27.11.2019 koosolekust ja tehtud otsustustest. 
 
 

7. Ülevaade HOL volikogu 20.01.2020 koosoleku päevakorra eelnõust 
Joel Jesse tutvustas HOL ettevalmistusi HOL volikogu 20.01.2020 koosolekuks. 
  
 

8. Ülevaade andmekaitsespetsialisti töökoha täitmise konkursist 
Joel Jesse tutvustas andmekaitsespetsialisti leidmiseks kuulutatud konkursi käiku. 
 
 

9. HOL poolt kuuele omavalitsusele kaugvarunduse teenuse 2020. aastal osutamise jätkamise arutelu  
Joel Jesse selgitas kaugvarunduse teenuse olemust ning selle osutamise jätkamise võimalusi. Serverid on 
praeguseks aegunud, samas on sarnase teenuse osutamiseks vahepealsel ajal loodud erinevaid pilveteenuseid. 
Otsustati 
9.1 Saata kaugvarunduse teenusega seotud omavalitustele informatsioon ning paluda teenuse jätkamise küsimuses 

seisukoha kujundamist. 
9.2 Otsustada teenuse osutamise jätkamine teenusega seotud omavalitsustelt arvamuse saamise järgselt. 

 
 
10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 28.11.2019 vastuskiri ehitusseadustiku täiendamise 

ettepanekutele  
Joel Jesse tutvustas MKM seisukohta HOL edastatud Harjuma kohalike omavalitsuste poolsetele ehitusseadustiku 
muudatusettepanekutele. 

 
 
11. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu taotlus toetuskirjaks või partnerluseks eesmärgiga 

osaleda Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi ühises strateegiliste partnerite taotlusvoorus 
„Peresõbralik ja lasterikas Eesti“ 

Joel Jesse tutvustas taotluse ja projekti sisu.  
Otsustati 
11.1 Saata Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidule partneri kinnituskiri ning seada partnerluse tingimuseks 

HOL-le finantskohustuste mitte tekkimine. 
 

 
12. HOL tegevdirektorile ühekordse lisatasu maksmine 

(Joel Jesse lahkus käesoleva punkti arutelu ja otsustuse tegemise ajaks ruumist.) Peeti kohaseks ja 
proportsionaalseks maksta HOL tegevdirektorile heade töötulemuste eest ühekordset lisatasu brutosummas 800 
eurot.  
Otsustati 
12.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.12.2019 otsus nr 35 „Lisatasu maksmine“. 
 
 

13. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
13.1 Võeti teadmiseks info Omavalitsusmaja jõulupeo ajast ja kohast. 
13.2 Võeti teadmiseks info Harjumaa kohalike omavalitsuste talvepäevade toimumisest 14.02.2020 Saue vallas. 
13.3 Käsitleti HOL poolt riigiteede teehoiukava 2020-2030 eelnõule esitatud ettepanekuid. 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 


