
 
 

 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
 
 
JUHATUSE OTSUS 

09.03.2022 nr 10 
 

Haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamine 
 
 
Lähtudes Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 15 lõike 1 punktist 7 ning juhatuse liikmete 
ja tegevdirektori ettepanekutest 
 
1. Moodustada Harjumaa Omavalitsuse Liidu alalise komisjonina haridus- ja kultuurikomisjon 

järgmises koosseisus: 
1.1 Annely Ajaots (esimees) – Harjumaa Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liige; 
1.2 Helle Lootsmann (aseesimees) Loksa linna volikogu aseesimees; 
1.3 Marju Aolaid – Viimsi abivallavanem; 
1.4 Krista Aruoja – Harjumaa Alusharidusjuhtide Ühenduse juhatuse liige; 
1.5 Vadim Belobrovtsev – Tallinna abilinnapea; 
1.6 Kersti Kaldmäe – Harjumaa Haridustöötajate Liidu juhatuse liige; 
1.7 Anu Kirsmann – Kuusalu Vallavalitsuse juhtiv haridusspetsialist; 
1.8 Eike Käsi – Keila abilinnapea; 
1.9 Aimur Liiva – Kiili vallavanem; 
1.10 Robert Lippin – Harku abivallvanem; 
1.11 Jekaterina Semenova – Maardu Kultuuri- ja Infokeskuse projektijuht;  

 
2. Komisjoni ülesanne on  

2.1 teha Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitele ettepanekuid eelarve koostamise 
ning eelarvevahendite eraldamise kohta; 

2.2 nõustada Harjumaa ning Harjumaa Omavalitsuste Liidu sümboolika kasutamist ja 
arendamist; 

2.3 korraldada haridus- ja kultuurivaldkonnas tegutsevate Harjumaa inimeste 
tunnustamist; 

2.4 anda seisukohti Harjumaa haridus- ja kultuurialaste teemade kohta Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu juhtorganitele ja kolmandatele isikutele; 

2.5 täita teisi talle pandavaid ja kokku lepitavaid ülesandeid. 
 

3.  Komisjon lähtub töös järgmisest: 
3.1 töövormiks on koosolek, küsimuste käsitlemiseks võib pidada ka elektroonilisi 

arutelusid;  
3.2 tööd juhib ning koosolekud kutsub kokku ja juhib nõukogu esimees, tema äraolekul 

aseeesimees; 
3.3 komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele; 
3.4 komisjon on otsustamisvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled 

liikmed;  
3.5 komisjon taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl; 
3.6 komisjon teeb otsustused poolthäälte enamusega, häälte võrdse jagunemise korral on 

otsustav nõukogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl; 
3.7 koosolekud protokollitakse;  
3.8 koosolek on avalik, kui komisjon ei otsusta teisiti. 



 
 

 
4.  Komisjoni algatusel korraldatakse seminare, koolitusi ja õppereise.  
 
5. Juhatusel on õigus nõuda komisjoni tegevusest ülevaateid.   

 
6. Tunnistada kehtetuks Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 14.03.2018 otsus nr 8 

„Haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamjine“.  
 

7. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest. 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andrus Umboja 
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