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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Tallinn, Sirge 2 Omavalitsusmaja     20. september 2017 
 
Koosoleku algus: 12.30 
Koosoleku lõpp: 13.30 
 
Osalejad: Lisatud registreerimislehed 
Päevakord kinnitatakse esitatud kujul 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 1.  
Projekti Digimaa seisust ja võrguettevõtte loomisest. HOL projektijuhi ajutine 
töölevõtmine. 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp (KR) ja Vambo Kaal (VK) 
 
KR: Kas me oleme juhatuses nõus ettevõtte asutama ja viima vastava otsuse 
volikogusse? Olav Harjo on projektijuhina nõus esimesed kuud teemaga edasi 
tegelema ja juhatus saab osaühingu otsuse jõustada vastavalt vajadusele. 
VK: Ettevõte peaks olema kindlasti omavalitsuste kontrolli all. Keegi peaks olema ka 
projektijuht ja kui sobib liikuma edasi osaühingu juhatajaks.  
KR: Ettepanek oleks Olavi Harjo kirja põhjal tema ise. Leping oleks tähtajaline ja 
töötasu osas peaks läbirääkimisi veel pidama.  
Rein Riga (RR): HOL saaks teha ettevõtte, mida vajadusel rakendada. 
KR: Volikogus on vaja otsustada kas teha ettevõte või mitte. Volikogus räägime ka 
loomulikult täpsemalt ettevõtte käivitamise protsessist. Volikogu päevakorrapunkt. 
VK: Osakapitali suurus peaks ka olema kohe määratud. 
KR: Osakapital tuleks panna miinimumsuurusega. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Eelnõu suunata volikogusse, ettepanekuga vastu võtta. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 2 
Harjumaal ühiseks täitmiseks võetud ülesannete otsuste taotlus Harjumaa 
omavalitsustele 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp, Vambo Kaal 
 
KR: Omavalitsused  on teinud oma volikogudes otsused ühiselt täidetavate 
ülesannete delegeerimiseks Harjumaa Omavalitsuste Liidule.  
VK: Homme (so 21. sept) on eelnõu Tallinna volikogu päevakorras. Hetkel puuduvad 
Maardu, Rae ja Raasiku valla otsused. Tallinnalt tuleb otsus kõige varem ülehomme 
so 22. septembril. 2/3 valdadest peaks ühiseks täitmiseks võetud ülesannete poolt 
olema. 
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KR: Uurime veel vastamata valdadelt ja ootame Tallinna otsuse, siis saame teema 
kinnitada.  
 
Protokolliline otsus.  
Eelnõu suunata volikogusse, ettepanekuga vastu võtta. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Välisprojektide ülevõtmine Harju Maavalitsuselt  
 
Ettekandja Vambo Kaal       (prot. otsus) 
  
VK: Harju Maavalitsus (HMV) tahab 1. oktoobriks kindlat seisukohta, kas HOL võtab 
välisprojektid üle. 
KR: Jah, oleme vastanud, et hakkaksime partneriteks ja võtame ülesanded üle. 
  
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Harju Maavalitsusele ja Rahandusministeeriumile anda nõusolek välisprojektide 
ülevõtmise kohta 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjoni esindaja määramine 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja Vambo Kaal  
 
VK: 1. okt on tähtaeg omavalitsusliidu esindaja määramiseks Kohaliku omaalgatuse 
programmi hindamiskomisjoni. 
Mart Võrklaev (MV): Küsime volikogust arvamust? 
RR: Meil on palgalised HOL-i töötajad. Äkki keegi neist? 
KR: Haridusspetsialist Maria Mägar osaleb komisjoni töös uue liikme määramiseni. 
Rahaliselt kompenseeritakse lisatöö. 
  
Vastu võetud otsus nr 9 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
Protokolliline otsus:  
Haridusspetsialist Maria Mägaril pidada arvestust komisjonis töötamise aja kohta, 
mille alusel tasustatakse komisjoni tööga seotud tegevus lisatasuna.  
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
Päevakorrapunkt 5 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017 aasta lisaeelarve 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja Vambo Kaal   
 
VK: Suurenenud on tööjõukulud, seoses tegevdirektori kokkuleppelise töölt 
lahkumisega. Samuti on Digimaaga seotud kulud suurenud seoses projektijuhi tööle 
võtmise ja ettevõtte rakendamise tegevustega. 
RR: Kas Magdaleena juriidilised kulud on ikka õigustatud? 
RU: Kokkuvõttes kaotaja maksab kulud kinni.  
VK: Hetkel tuleb eelarvest puuduolev summa leida. Lootuse rahade saamiseks 
kaotajalt ei ole, kuna selles firmas ei ole varasid ega sentigi raha. 
MV: Kas Digimaa projektijuhi töö on ikka nii mahukas, et sinna eraldi projektijuht võtta? 
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VK: Ajutine projektijuht hakkab rahasid taotlema, kokkuleppeid sõlmima. Tegevusi on 
suhteliselt palju. 
KR: Hetkel ei julgeks rahaasju lubada. Uus tegevjuht otsustaks? 
VK: Uus tegevjuht ei saa midagi otsustada, kui eelarves selleks vahendeid ei ole. See 
on viimane volikogu koosolek ja rohkem lisaeelarveid sellel aastal tulla ei saa. 
KR: Hetkel võtame maha tööjõukulu lepingute alusel 50 050 suurendamise. Peame 
veel läbirääkimisi ja hiljem otsustame. 

         
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Eelnõu suunata volikogusse, ettepanekuga vastu võtta. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 6 
Volikogu kokkukutsumine 
 
Kolmapäev 27. september 2017 kell 10.00 Loksa Kultuurikeskuses (Tallinna 47a, 
Loksa). 
Päevakava lisatud. 
 
Ettekandja Vambo Kaal  
VK: tutvustab päevakorra teemasid ja esinejaid. 
KR: Lisada on vaja põhikirja muutmise punkt. 
VK: Ma ei ole saanud ühtegi konkreetset ettepanekut põhikirja muutmise kohta. 
Palun mulle saata põhikirja muudatused ja seletuskiri, siis saan lisada päevakorda. 
KR: Ma saadan põhikirja muudatused ja seletuskirja. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kutsuda kokku HOL korraline volikogu koosolek kolmapäeval, 27. septembril 2017 
algusega kell 10.00 Loksa linnas, Kultuurikeskuses  esitatud päevakorraga, millele 
on lisatud põhikirja muutmise punkt. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 7 
HEAK ja  PET taotlused 2018 aasta HOL  eelarvele 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vambo Kaal  
 
VK: Esitatud on 2 taotlus. SA Põhja- Eesti Turismi taotluse osas, kuidas sellega jääb, 
kui Maavalistus (MV) kaob?  
Raivo Uukkivi (RU): Enne tuli raha kahest allikast: riigilt ja MV-lt.  
VK: Oli info jagamist Raplast Silvi Ojamurruga, et nemad ei võta MV osa kanda. Mida 
meie teema? 
RU: Kui riik meile raha juurde annab, siis saame osaleda. 
KR: Jätame selle punkti hetkel lahtiseks. Peame veel läbirääkimisi. 
VK: Järgmine taotlus on HEAK-i oma summas 29 850. 
KR: Oleme korduvalt toetust andnud. Ettepanek toetada. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Edastada taotlused  eelarve- ja arengukomisjonile ja haridus- ja kultuurikomisjonile 
seisukohtade võtmiseks. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
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Päevakorrapunkt 8 
Esindaja suunamine maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate 
koostööseminarile 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vambo Kaal  
VK: 28. sept on maakondlik koostööseminar. Soovitakse HOL-i esindajat ühekordse 
protokollilise otsusega. 
KR. Saadame uue tegevjuhi. Kindlasti võtame osa. Läbirääkimise teema uue juhiga. 
 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Teha ettepanek osalemiseks uuele direktorile. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 9 
Vahendite eraldamine 

9.1.  Koorijuhtide ja muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  Noorte laulu- 
ja tantsupeo juhendajate tänuõhtu 2000€ 
Ettekandja Ruth Jürisalu (RJ)   
 

RJ: Laulupeo korraldajate tänuüritus toimub 23. sept 2017 Raudsilla 
vabaajakeskuses Kuusalu vallas.  
KR: Taotlus rahuldada. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 

Eraldada Koorijuhtide ja muusikaõpetajate Harjumaa Ühendusele  Noorte laulu- 
ja tantsupeo juhendajate tänuõhtu korraldamiseks  2000€ 

Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
9.2. MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühendus 
Alusharidusspetsialistide täiendkoolitus sügis 2017 8925€  

Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja Vambo Kaal 
 
VK: Need koolitused juba käivad ja vabu kohti enam, ei ole, kõik registreerimised on 
juba lõppenud. Jätkame kindlasti koolituste korraldamisega. 
KR: Taotlus rahuldada. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Eraldada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühendus alusharidusspetsialistide 
täiendkoolitus läbiviimiseks 2017. aasta II poolaastal summas 8925€ 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 10 
HOL 2017 aasta eelarve I poolaasta täitmine 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vambo Kaal   
VK: Tutvustab eelarve täitmist. Tulude poolel 16%, mis on juba nn üle eelarve 
täitmise, saavad minna oma õige rea peale alles detsembris, kui sündmused on 
tehtud. See on HTM-i koostöölepingu alusel eraldatud raha. Ainuke asi, mis tõsiselt 
läheb üle eelarve on juriidiline nõustamine ja audiitor. Teised read on enam-vähem 
planeeritud tuluga ja kuluga. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kinnitada Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta I poolaasta eelarve täitmine. 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
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Päevakorrapunkt 11 
Informatsioonid: 

11.1 HOL põhikirja muutmine 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp 
 
KR: Eelmine kord sai põhikirja muutmise teema HOL-i volikogu päevakorda 
ja läheb ka sellesse päevakorda. Eelmisel juhatuse koosolekul leppisime 
kokku, et esitan äriregistrile õige põhikirja redaktsiooni. Nii saigi tehtud ning 
kohtunikuabi saatis selle peale määruse, kus selgitas, et põhikirja muutmise 
kannet pole võimalik teha kuna vastav põhikirja muudatus on äriregistrisse 
juba kantud. Ilmselt ei olnud kohtunikuabi põhikirja nii põhjalikult lugenud 
ning seetõttu ei olnud ka muudatusi näinud. Edastasin kohtunikuabile 
taotluse, kus selgitasin, et äriregistrisse sai ekslikult esitatud vale põhikirja 
redaktsioon ning edastasin kohtunikuabile õige, 14.06.2017 volikogu 
koosolekul vastuvõetud redaktsiooni. Nüüd ootame kohtunikuabilt vastust.  
VK: See variant on juba sisse kantud, kuna pole kommenteeritud, et eelnev 
variant oli ekslikult esitatud vale tekstiga.  
Hetkel on olemas kehtiv põhikiri ilma muudatusteta. 
 
11.2. HOLMER i kandidaatide esitamine kuni 1. november 2017. 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp ja Vambo Kaal 
 
KR: Paluks hakata esitama kandidaate. 
VK: Info läheb kodulehele ja volikogule. 

 
Protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 

 
Päevakorrapunkt 10 
Kohalalgatatud teemad 
 

1. Loetelu kuupäevadest kuidas ja kui kaua juhatus ja volikogu töötavad. Volikogu 
koguneb vana koosseisuga viimast korda Loksal 27. september 2017. Juhatus 
koguneb kord kuus kuni jaanuarini 2018. 

2. RJ: Reedel toimub kohtumine Harjumaa Ball 2018 uue lepingu sõlmimise osas 
RO Estonias. Mis me allkirjastame? Sinna lähevad numbrid/kulu 2018 aasta 
Harjumaa Balli kohta. Kas üldse sõlmitakse leping? Enne maksis MV 50% ja 
HOL 50% balli kuludest. 
KR: Mis suurusjärgus kulud on? 
RJ: Eelarve on umbes 100 000 eurot koos tänuürituse, ruumide rendi ja 
programmiga.  
MV: Kas oleks võimalik nn teist poolt omavalitsustele müüa? 
KR: Me ei allkirjasta seda lepingut hetke info alusel. Lepingus jäävad numbrid 
lahti. Ruth Jürisalu laseb ette valmista Estonia poolt nende lepinguprojekti. 
Traditsiooniliselt on volikogu kinnitanud balli kulu. Allkirjastaks lepingu veebruari 
alguses. Siis on uus volikogu otsustanud. 
VK: Tänuürituse preemiad tuleb ikka otsustada ja üle anda ka ilma ballita. 
Tanel Ots (TO): Vaataks üle kutsutute nimekirjad. Kes mida võiks rahastada. 
Omavalitsusi jääb ju ka vähemaks. 
Helle Lootsmann: Inimesi on ikka sama palju. 
KR: Kokku tuleks kutsuda haridus- ja kultuurikomisjon, kes arutaks ja teeks 
ettepanekuid balli korraldamise osas. 
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MV: Kas me peame kinni olema kindlasti Estonias? Mõnigi valdade grupp 
oleks huvitatud korraldamisest. 
RJ: Estonias mängib suurt osa atmosfäär. Valdade võimalused ei saa sellist 
suursugust ruumi võimaldada. 
KR: Muudatusi ei tohiks karta ja tuleks arutada. Haridus- ja kultuurikomisjon 
tuleb kokku oktoobris-novembris ja teeb omapoolse ettepaneku selles osas. 

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kaupo Rätsepp     Maria Mägar 
Esimees      Protokollija 


