
 

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 23. oktoobril 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:30 
 
Osalesid: 
 
Juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
1. Prognoositavad HOL liikmemaksu suurused 2020. aastal 
Joel Jesse tutvustas 2020. aasta eelarvesse prognoositavaid liikmemaksumäärasid (vt protokolli lisa 1) ja 
liikmemaksu arvestamise metoodikat vastavalt HOL volikogu 17.10.2018 otsusele nr 17. 
Otsustati 
1.1 Võtta teadmiseks ja arvestada eelarve koostamisel ja menetlemisel. 
 
2. Kogukondliku turvalisuse programmi 2019. aasta Harju maakondliku toetusvooru taotluste 

hindamistulemuste kinnitamine ja muude otsustuste tegemine 
Otsustati 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 23.10.2019 otsus nr 23 „Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta Harjumaa 

toetusvooru taotluste suhtes otsustuste tegemine“. 
 
3. Ülevaade andmekaitse nõuniku koostöölepingu uuendamisest viie omavalitsusega ja lepingu 

sõlmimiseks HOL esimehele volituse andmine 
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea andsid ülevaate andmekaitsenõuniku töölevõtmiseks tehtavatest 
ettevalmistustest ning omavalitsustega sõlmitud koostöölepingus kavandatavatest muudatustest. 
Otsustati 
3.1 Kiita heaks HOL juhatuse 12.12.2018 otsuse nr 32 alusel sõlmitud Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Anija 

valla, Jõelähtme valla, Kose valla, Raasiku valla ja Viimsi valla koostöölepingu muutmise leping nr 1 
ühes lisadega ning volitada HOL Liidu tegevdirektorit seda lepingut alla kirjutama.  

 
4. Tallinna ja MKM vahel 08.10.2019 sõlmitud Tallinna regiooni liikuvuse koostöömemorandumiga 

ühinemine   
Joel Jesse selgitas Tallinna linnaja MKM vahel 08.10.2019 sõlmitud Tallinna regiooni liikuvuse 
koostöömemorandumit ja sellega ühinemise ettepanekut, samuti arvestades Tallinna regiooni säästva 
linnaliikuvuse strateegia „2035++“ konteksti. Kogu teemat peeti oluliseks ka laiemas kontekstis, seades 
eesmärgiks perspektiivse ühtse lähenemise kogu pealinnaregioonis. 
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 23.10.2019 otsus nr 24 „Tallinna regiooni liikuvuse koostöömemorandumiga 

liitumine“. 
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5. Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine 
Otsustati 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 23.10.2019 otsus nr 25 „Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine“. 
 
6. PPA põhjaprefektuuri küsimuse arutelu, milline on HOL ja kohalike omavalitsuste arvamus 

vajaduse osas saada jooksvalt politseisündmuste operatiivinfot 
Teema tausta avas Joel Jesse. Toimus arutelu, kas infovahetust laiendada omavalitsusjuhtidele. Tegemist 
oleks täiendava infokanaliga, sest operatiivinfo vahetus toimub ka praegu.  
Otsustati 
6.1 Infovahetusest ollakse huvitatud siis, kui PPA saaks teavet sorteerida omavalitsuste lõikes.  
 
7. Koolinoorte ideede hindamiskomisjoni moodustamine 
Otsustati 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 23.10.2019 otsus nr 26 „Koolinoorte ideekonkursi Harjumaa 

hindamiskomisjoni moodustamine“. 
 
8. HOL seisukoha kujundamine keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu 55 SE osas  
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea selgitasid keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõu 55 SE suhtes HOL poolse seisukoha avaldamise tausta. Samuti anti ülevaade 
Jõelähtme Vallavalitsuse 26.09.2019 pöördumisest Riigikogu majanduskomisjoni poole ning sedastati, et 
seadusemuudatuste vastuvõtmisel halveneks halveneb kohalike omavalitsuste õiguslik positsioon ning 
suureneks märkimisväärselt oht, et omavaltisused ei saa enam kaasa rääkida kohaliku elu seisukohalt 
olulistes küsimustes.  
Otsustati 
8.1 Edastada seaduseelnõu 55 SE kohta Riigikogu keskkonnakomisjonile arvamus ja kiita heaks selle 

arvamuse projekt. 
 
9. Harju maakonna teenetemärgi ja HOLMERi väljaandmise väljakuulutamine 
Joel Jesse andsid ülevaate HOL tunnustusauhinna HOLMER kandidaatide ülesseadmise väljakuulutamise 
ja protsessi edasisest korraldusest.  
Otsustati 
9.1 Kuulutada välja HOL tunnustusauhinna HOLMER ja Harju maakonna teenetemärkide kandidaatide 

ülesseadmine tähtajaga 11.11.2019. 
9.2 Otsustada tunnustusauhinna HOLMER ja maakonna teenetemärkide saajad juhatuse 13.11.2019 

koosolekul. 
 

10. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
10.1 Joel Jesse tutvustas MKM 18.10.2019 vastuskirja 13.09.2019 ühispöördumisele Tallinna ringraudtee 

teemal ning edasisi tegevusi. 
10.2 Arutati HOL volikogu 20.11.2019 koosoleku päevakorra projekti. 
10.3 Joel Jesse andis ülevaate omavalitsuste poolt tõstatatud ehitusseadustiku rakendamise 

probleemidest ja edasisest menetlusest. 
10.4 Harjumaa aastategijate tunnustamine 28.11.2019 Arvo Pärdi Keskuses. 
10.5 Omavalitsusmaja jõulupeo ettevalmistamine. 
10.6 Harjumaa Balli (toimub 30.12.2019) ettevalmistamine.  
10.7 Planeerida juhatuse järgmine koosolek 13.11.2019 algusega kell 13:30. 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
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HOL esimees      Protokollija 


