
 

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 14. augustil 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  15:50 
 
 
Osalesid: 
 
Juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
1. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 1 „Harjumaa kohalike omavalitsuste 

investeeringute kava 2019-2022“ kinnitamine 
Toimus Harjumaa arengukomisjoni 08.08.2019 ettepanekute arutelu. 
Otsustati 
1.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.08.2019 otsus nr 15 „Harjumaa kohalike omavalitsuste investeeringute 

kava 2019-2022 kinnitamine“. 
 
 

2. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 2 „Maakonna tegevuskava 2019-2022“ kinnitamine 
Toimus Harjumaa arengukomisjoni 08.08.2019 ettepanekute arutelu. 
Otsustati 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.08.2019 otsus nr 16 „Harjumaa maakonna arengustrateegia tegevuskava 

2019-2022 kinnitamine“. 
 
 
3. Harjumaa arengunõukogu poolt Harju maakonna arengustrateegia 2035+ maakonna 

tegevuskava tegevuste hulgast valitud projektide kinnitamine MATA meetmest rahastatavate 
tegevuste nimekirja, mis esitatakse Rahandusministeeriumi MATA meetme 15.08.2019–
30.09.2019 avatud taotlusvooru. 

Toimus Harjumaa arengukomisjoni 08.08.2019 valikute ja ettepanekute arutelu. 
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.08.2019 otsus nr 17 „Ettepanek Harju maakonna projektide ja 

reservprojektide kandmiseks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest toetuse 
taotlemisõigusega projektide nimekirja“. 

 
 
4. Ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „PATEE tegevuskava“ koostamise 

protsessist ja edasistest sammudest 
Joel Jesse tutvustas tegevuskava koostamise protsessi ja ajakava, millega tegeleb HEAK. Rahaline maht 
on orienteeruvalt 375 tuhat eurot nelja aasta peale, millele lisandub omafinantseering. Tegevuskava 
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planeeritakse HEAK-i poolt valmis saada septembri alguseks, mida tutvustatakse siis Harjumaa 
arengukomisjonis, kes peab andma selle oma heakskiidu ning peale mida juba suunatakse see 
kinnitamiseks HOL-i juhatusesse.  

 
 

5. Seisukoha kujundamine Rahandusministeeriumi 31.07.2109 kirja nr 14-6/4936-1 osas 
„Maakondliku arendustegevuse rahastamine“ 

Joel Jesse andis ülevaate Rahandusministeeriumi kirjast ning tegi ettepaneku liita MAK (HEAK-i) 
tegevustoetuse summa alates 2020. aastast muude ühiselt täidetavate ülesannete üldsummaga. Ühtlasi 
andis ta teada, et ettepanek on kooskõlastatud HEAK juhataja Hannes Ojanguga, kes on nimetatud 
ettepanekuga nõus, kui nimetatud vahendid summeeritakse täna HEAK-ile eraldatava toetusega, sest 
nendel vahenditel on olnud ja on edaspidi eriline roll PATEE projektidega kaasnevate kulude katmisel.   
Otsustati 

5.1 Arvestada HEAK-i poolt toodud tingimustega. 
5.2 Toetada Rahandusministeeriumi ettepanekut liita maakondade tegevustoetuse summa alates 

2020. aastast muude ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks antava üldsummaga. 
 
 
6. Ülevaade andmekaitse nõunike töölepingu lõpetamisest katseajal ning töövaidluskomisjoni 

vaidest 
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea andsid ülevaate töölepingu lõpetamise asjaoludest ja edasisest 
menetlusest. 
 
 
7. Ülevaade Tallinna lõunapoolse ümbersõiduraudtee arengutest  
Joel Jesse tutvustas juhatusele viimaseid kohtumisi ja arenguid Tallinna lõunapoolse ringraudtee teemal. 
Ühtlasi andis põhjaliku ülevaate 13.08.2019 aset leidnud kohtumisest Paldiskis, kus kohtuti koos Paldiski 
Ettevõtjate Liidu, Lääne-Harju valla ning Alexela Grupi ja teiste ettevõtjate/sadamate esindajatega minister 
Taavi Aasaga. Üheks päevakorra punktiks oli Tallinna lõunapoolne ümbersõiduraudtee ja sellega RB 
ehitusprojektis arvestamise vajadus, mis on täna ajakriitiline, kuna RB ehitusprojekt on koostamisel, mis 
peaks selle vajadusega kindlasti arvestama. Seda vajadust rõhutasid ka Paldiski ettevõtjad, kuna Tallinna 
lõunapoolse ümbersõiduraudtee olemasolu (esmalt rajamise võimaluse tagamine) võib saada aluseks 
edasiste investeerimisotsuste tegemisel ja/või uute investeeringute toomisel Paldiski piirkonda. 
 
 
8. Harjumaa Omavalitsuste Liidule kantud XXVII laulu- ja XX tantsupeo transpordikulude 

kompensatsioon jaotamine Harju maakonnast (v.a Tallinn) osalejatele 
Joel Jesse selgitas kompensatsiooni maksmise tausta ja tutvustas otsuse eelnõud. 
Otsustati 
8.1 Võtta vastu HOL juhatuse 14.08.2019 otsus nr 18 „Transpordikompensatsiooni jaotamine“. 
 
 
9. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
9.1 Ülevaade riigihanke „Regionaaltasandi arengu analüüs“ protsessist ja 16.08.2019 seminarist Paldiskis. 
9.2 Harjumaa XXVI suvespordipäev 22.-23.08.2019 Pedase Puhkekeskuses (registreerimistähtaeg 

15.08.2019). 
9.3 Ülevaade HOL 18.09.2019 volikogus võimalikest esinejatest. 

 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
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