
 
 

 

HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
 
 
JUHATUSE OTSUS 

09.03.2022 nr 9 
 

Arengukomisjoni moodustamine 
 
 
Lähtudes Harjumaa Omavalitsuste Liidu põhikirja § 15 lõike 1 punktist 7 ning juhatuse liikmete 
ja tegevdirektori ettepanekutest 
 
 
1. Moodustada Harjumaa Omavalitsuse Liidu alalise komisjonina arengukomisjon järgmises 

koosseisus: 
1.1 Andrus Umboja (esimees) – Harjumaa Omavaltisuste Liidu esimees, Jõelähtme 

vallavanem; 
1.2 Hannes Ojangu (aseeesimees) – SA Harju Ettevõtlus- ja Arengukeskus juhataja; 
1.3 Andres Laisk – Saue vallavanem; 
1.4 Andrus Nilisk – Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor; 
1.5 Riivo Noor – Anija vallavanem; 
1.6 Tanel Ots – Saku abivallavanem; 
1.7 Erik Sandla – Harku vallavanem; 
1.8 Demis Voss – Kose vallavanem; 
1.9 Anna Õuekallas – Rae abivallavanem; 
1.10 Vladimir Svet – Tallinna abilinnapea 

 
2. Komisjoni sekretär on Harjumaa Omavalitsuste Liidu arengunõunik. 

 
3. Komisjoni ülesanne on  

3.1 teha Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitele ettepanekuid Harjumaa arengut 
kavandavate ja selle elluviimist suunavate otsustuste tegemiseks, s.h maakonna 
arengustrateegia ja sellest tuleneva maakondliku tegevuskava ning välisprojektide 
osas; 

3.2 esitada ettepanekuid Harjumaa Omavalitsuste Liidu eelarve koostamise ning 
eelarvevahendite eraldamise kohta; 

3.3 korraldada ja suunata arutelu kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks antud 
ülesannete ning kohalike omavalitsuste poolt uute ülesannete ühiselt täitmiseks 
võtmise küsimustes; 

3.4 kujundada seisukohti Harjumaa arenguga seonduvate teemade kohta; 
3.5 täita teisi talle pandavaid ja kokku lepitavaid ülesandeid. 

 
4.  Komisjon lähtub töös järgmisest: 

4.1 töövormiks on koosolek, küsimuste käsitlemiseks võib pidada ka elektroonilisi 
arutelusid;  

4.2 tööd juhib ning koosolekud kutsub kokku ja juhib komisjoni esimees, tema äraolekul 
aseeesimees; 

4.3 komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele; 
4.4 komisjon on otsustamisvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled 

liikmed;  



 
 

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

otsustav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl; 
4.7 koosolekud protokollitakse;  
4.8 koosolek on avalik, kui komisjon ei otsusta teisiti. 

 
5.  Komisjoni algatusel korraldatakse seminare, koolitusi ja õppereise.  

 
6. Juhatusel on õigus nõuda komisjoni tegevusest ülevaateid.   

 
7. Tunnistada kehtetuks Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 11.04.2018 otsus nr 10 

„Arengukomisjoni moodustamine“. 
 

8. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmisest. 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andrus Umboja 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees 
 

 

 


