
  

 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 14. veebruaril 2018 

 
Algus: 11:00 
Lõpp: 13:15 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 

1. HOL 2018 aasta eelarve esitamine volikogusse II lugemiseks ja kinnitamiseks 
Joel Jesse esitas ülevaate HOL eelarve struktuurist ja seletuskirjast. Andres Laisk leidis, et HOL eelarvest ei 
ole alust katta Magdaleena tn 4 kinnistuga seonduvaid juriidilisi kulusid. Järgmise aasta eelarve koostamisel 
on vaja põhjalikumalt liigendada eelarveprojekti ja seletuskirja, et materjalidest oleks parem ülevaade. 
Otsustati  
1.1 Saata eelarve volikogusse vastuvõtmiseks (hääletusel jäi Andres Laisk erapooletuks). 
1.2 Juhatusel teavitada volikogu Magdaleena tn 4 kinnistuga seonduvate toimingute aluseks olevatest 

varasematest  otsustest. 
1.3 Teha ettepanek suurendada HOL esimehe igakuist hüvitise suurust neljakordse juhatuse liikme hüvitise 

määrani. 
 
 

2. DigiMaa projektiga tehtud töö, s.h andmete edaspidine kasutamine  
Joel Jesse andis ülevaate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohast tulenevatest edasistest 
võimalustest DigiMaa projektis tehtud tööde ja kogutud andmete kasutamisel. 
Otsustati  
2.1 Teha volikogule otsustamiseks ettepanek, et DigiMaa projekti käigus tehtud tööd ja kogutud andmed 
anda iga kohaliku omavalitsusüksuse kaupa vastavale KOV-le kätte, et iga KOV saaks otsustada andmete 
edasise kasutamise. 
 
 

3. Ülevaade Tallinnas Roosikrantsi 12 asuva kinnistu tasuta HOL-le üleandmise menetlusest 
Kristjan Kenapea selgitas Roosikrantsi 12 kinnistu õiguslikku staatust, võimalusi omandi üleandmiseks ning 
menetluslikke võimalusi. 
Otsustati 
3.1 Esitada peaministri kaudu ettepanek Roosikrantsi 12 kinnistu HOL-le üleandmiseks menetluse 
alustamiseks ning olla valmis sellealasteks läbirääkimisteks delegatsiooni moodustamiseks. 
 
 

4. Arutelu HOL komisjonide moodustamisest, ülesannetest ja nimetustest (eelarve- ja 
arengukomisjon / haridus- ja kultuurikomisjon) 

Arutelu käigus peeti soovitavaks HOL komisjonide koosseisu võimalikult laiahaardelist uuendamist. 



  

Otsustati  
4.1 Planeerida komisjonide koosseisu 6-8 liiget, s.h kuni kaks juhatuse liiget. 
4.2 Bürool esitada komisjonide töökordadele lisaks ka ettepanekud liikmeskonna võimalikult suure 

laiahaardelisuse tagamiseks ja erinevate valdkondade esindajate kaasamiseks. 
 
 

5. Esindajate nimetamine Kesk-Läänemere programmi seire- ja juhtkomiteesse 
Otsustati 
5.1 Nimetada HOL esindajateks Kesk-Läänemere programmi seire- ja juhtkomiteesse Tiina Beldsinsky ja 
Kaarel Kose. 
 
 

6. Esindajate määramine SA Põhja-Eesti Turism nõukogusse 
Otsustati 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.02.2018 otsus nr 1 „SA Põhja-Eesti Turism kahe nõukogu liikme 
määramine“ (lisatud). 
 
  

7. Esindaja määramine SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogusse 
Otsustati 
7.1 Pöörduda HOL volikogu poole ettepanekuga teha ettepanekud kahe nõukogu liikme osas ja teha 
nõukogu liikmete määramise kohta otsustus pärast 21.02.2018  volikogu koosolekut. 
 
 

8. Arutelu Harjumaa turvalisuse nõukogu moodustamisest ja liikmeskonna kujundamisest 
Otsustati 
8.1 Teha büroole ülesanne küsida kõigilt eelnõu kohaselt nõukogusse kuuluvatelt asutustelet nõusolek 

osaleda vabatahtlikult nõukogu töö, määrata enda esindaja ning ühtlasi kaasata kogukondade 
esindajana nõukogusse MTÜ Külaliikumine Kodukant esindaja. 

 
 

9. Harjumaa tervisenõukogu moodustamine ja isikute nõukogusse määramine 
Otsustati 
9.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.02.2018 otsus nr 2 „Harjumaa tervisenõukogu moodustamine“ (lisatud). 
 
 

10. Maanteeameti päring, kas Harjumaa Omavalitsuste Liit on nõus üle võtma maakondliku 
liikluskomisjoni juhtimise ja moodustama komisjoni 

Otsustati 
10.1   Nõustuda Maanteeameti ettepanekuga võtta üle maakondliku liikluskomisjoni juhtimine ja moodustada 
liikluskomisjon juhatuse järgmisel koosolekul. 
 
 

11. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse ettepanek astuda ühenduse liikmeks ja jätkata 
kodukaunistamise konkursside korraldamist maakonnas 

Otsustati 
11.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.02.2018 otsus nr 3 „Eesti Kodukaunistamise Ühenduses liikmeõiguste teostaja 

nimetamine“ (lisatud) ning suunata liikmeks astumise üle otsustamine volikogusse. 
 
 
 
 
 



  

12. Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoniliikmete nimetamine vastavalt 
Rahandusministeeriumi 02.02.2018 kirjale nr 14-8/1037-1  

Otsustati 
12.1 Teha Rahandusministeeriumile ettepanek nimetada komisjoni liikmeteks 

- Andre Sepp 
- Andres Laisk 
- Joel Jesse 
- Maie Liblik 
- Tiina Beldsinsky 
- Demis Voss 
- Anneli Kana 

 
 

13. HOL 21.02.2018 volikogu päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
13.1 Kinnitada HOL volikogu 21.02.2018 koosoleku päevakord. 
 
 

14. Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi laureaadi valimine 
Otsustati 
14.1 Valida esitatud kandidaatide seast Harjumaa aukodaniku teenetemärgi saajaks Merike Martinson ning  
võtta vastu HOL juhatuse 14.02.2018 otsus nr 4 „Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmine“ (lisatud). 
 
 

15. Vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamisest 
Otsustati 
15.1 Võtta teadmiseks Ruth Jürisalu antud informatsioon. 
 
 

16. Vahendite eraldamine  
Maria Mägar selgitas vahendite eraldamise taotlusi. 
Otsustati  
16.1 Toetada rahalise toetuse taotlust õpilasürituste korraldajate ja aineolümpiaadi korraldajaõpetajate 
tunnustamiseks 04.04.2018 summas 3618,60 eurot HTM-i 2018. vahenditest (lisatud) ja eraldada vahendid 
taotletud summas. 
16.1 Toetada MTÜ Harjumaa Aluhariduse Juhtide Ühendus rahalise toetuse taotlust Harjumaa 
alusharidusspetsialistide täiendkoolitusteks (veebruar-aprill 2018) summas 9600 eurot HTM-i 2018. 
vahenditest (lisatud) ja eraldada vahendid taotletud summas. 
. 
 

17. Informatsioonid 
Toimus teadete ning kohapeal algatatud küsimuste arutelu. 

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


