
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 13. veebruaril 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  15:50 
 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 
1. HOL volikogu 20.02.2019 koosoleku päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
1.1 Kinnitada HOL volikogu 20.02.2019 koosoleku päevakord. 

 
2. Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta eelarve eelnõu ja selle suunamine HOL volikogusse 

kinnitamisele 
Joel Jesse tutvustas HOL 2019. aasta eelarve projekti pärast volikogus toimunud esimest lugemist tehtud 
täiendusi. Selgunud on lõplikud rahaeraldused ministeeriumitelt. Eelarve kogumaht on 1,35 miljonit eurot. 
Volikogu esimesel lugemisel antud ettepanekute tähtajaks (31.01.2019) eelarvesse täiendusi ei tulnud. 
Otsustati 
2.1 Täiendada eelarve seletuskirja pärast esimest lugemist eelnõus tehtud täpsustuste osas, kuna on 

selgunud lõplikud rahaeraldised ministeeriumitelt.  
2.2 Saata eelarve projekt HOL volikogusse arutamiseks ja otsustamiseks.  
 
3. Ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmise protsessist ning 

maakonnakeskusega seonduda võivatest riskidest 
Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna arengustrateegia heakskiitmise senisest kulgemisest, 
praeguseks on strateegia heaks kiitnud 12 omavalitsust 16-st ning ühtlasi selgitas, mis võib juhtuda, kui 
maakonnakeskus ei kiida arengustrateegiat heaks, st peame strateegiaga liikuma tagasi avalikustamise 
eelsesse etappi, millega kaasneb risk, et maakond võib ilma jääda 2019. aastaks Rahandusministeeriumi 
poolt kavandatud vahenditest arengustrateegia elluviimiseks, mille meedet ministeerium hetkel välja töötab. 
Tallinna linnavolikogu esimehe sõnul plaanib Tallinna Linnavolikogu arutada strateegiat järgmisel istungil.  
Rahandusministeeriumilt on seisukoht, et Tallinn võib arengustrateegia heaks kiita ka tingimuslikult, 
konkreetset lauset heakskiidust välja arvates (nn Ülemiste järve puudutav küsimus).   
 
4. HOL ja puudutatud omavalitsuste 21.01.2019 ühispöördumine MKM-le Tallinna 

ümbersõiduraudtee teemal 
Joel Jesse tutvustas HOL ning otseselt ja kaudselt puudutatud omavalitsuste 21.01.2019 ühispöördumist 
MKM-le Tallinna ümbersõiduraudtee teemal, millega selgiti täiendavalt raudtee rajamise eeldusi ja vajadusi 
ning edasiste toimingute aluseks olevaid otsustusi aluseid, samuti raudteega kaasnevaid võimalusi. 
Konsulteeritud raudteeinseneriga, dual-gauge lahendus on väga problemaatiline, läheb kallimaks, ei ühildu 
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juhtimissüsteemi ja kontaktliinidega, kannatab RB raudtee läbilaskevõime. Eesmärk on säilitada võimalus, et 
vajadusel saaks tulevikus ehitada soodsama lahenduse, kui vaja siis kolmanda rööpapaari vahetul RB 
raudtee kõrvale. 
Otsustati 
4.1 Jälgida Tallinna ümbersõiduraudtee teemalisi arenguid ning vajadusel sekkuda täiendavate selgituste 

või teabe hankimisega.  
 
 
5. Ülevaade andmekaitsespetsialisti konkursist 
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea andsid juhatusele ülevaate HOL andmekaitsespetsialisti konkursi tulemsutest 
ja töösuhte alustamise üksikasjadest. 
 
6. HOLMERi statuudi muutmine  
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea tegid ettekande HOLMERi statuudis (kinnitatud HOL volikogu 19.09.2012 
otsusega nr 8) muutmist vajavatest sätetest ja nende võimalikest sõnastustest. 
Otsustati 
6.1 Kaaluda erinevaid lahendusvõimalusi ja vajadusel esitada alternatiivid esitada volikogule otsustamiseks.  
 
7. Rahandusministeeriumi meetmest „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja 

juhtimisvõimekuse tõstmine“ toetust saanud uuringu „Regionaalvaldkonna edasise arengu 
analüüs“ riigihanke korraldamise heakskiitmine  

Joel Jesse selgitas uuringu tellimise vajalikkust, projekti senist menetlust ning riigihanke korraldust. 
Otsustati 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.02.2019 otsus nr 2 „Nõusolek riigihanke korraldamiseks“. 
 
8. Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine 
Joel Jesse tutvustas nõukogu koosseisu muutmise otsuse eelnõud. 
Otsustati 
8.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.02.2019 otsus nr 3 „Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine“. 
 
9. Vahendite eraldamine 
Joel Jesse selgitas vahendite eraldamise taotlust. 
Otsustati  
9.1 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse poolt 01.02.2019 esitatud HOL-le eraldatud 

õpetajate ainealaseks ja koolijuhtide ühistegevuseks eraldatud riigitoetuse kasutamise taotlust Harjumaa 
alusharidusspetsialistide täiendkoolituse korraldamiseks 2019. aasta veebruaris ja märtsis summas 
9600 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. vahenditest ning eraldada vahendid taotletud 
summas. 
 

10. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
10.1 Joel Jesse andis ülevaate välisprojekti SUMBA vahenditest Tallinna ja lähipiirkonna 

kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi hankimiseks korraldatud riigihanke käigust ja 
tulemustest.  

10.2 Anda juhatuse Mart Võrklaevale volitus välisprojekti SUMBA vahenditest Tallinna ja lähipiirkonna 
kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi hankelepingule HOLO nimel alla kirjutamiseks. 

10.3 Joel Jesse ja Ruth Jürisalu andsid ülevaate HOL poolt korraldatava Eesti Vabariigi 101. aastapäeva 
vastuvõtu korralduslikest küsimustest. 

10.4 Joel Jesse andis ülevaate maakondliku talvepordipäeva korralduslikest detailidest. 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea 
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HOL esimees      Protokollija 


