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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Harku vald, Kumna  
21. veebruar 2018 

 
Koosoleku algus: 10:15 
Koosoleku lõpp: 13:30 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele (lisatud) 
Külalised: vastavalt registreerimislehele (lisatud) 
 
 

 
1. Esimees avab koosoleku, kinnitatakse päevakord. Andmekaitseametniku määramist käsitlev teema 

lükkub edasi ettekandjast sõltuvatel põhjustel. 
 

2. Ettekande teeb HOL väliskoostöö nõunik Kaarel Kose, kes käsitleb käimasolevaid ja tulevasi 
Harjumaaga seonduvaid väliskoostööprojekte – FINEST LINK, PASSAGE ja SUMBA. 

 

3. Päästeliidu esindaja Kaido Taberland teeb ettekande päästealastest koostöövõimalustest Harjumaa 
kohaliku omavalitsuse üksustega ning ühtlasi tutvustas AB Technology OÜ esindaja AED (automated 
external defibrillator e. automaatne kehaväline defibrillaator) elektrišoki aparaati. 

 

4. Ettekande teeb Maanteeameti esindaja Mari Jussi, kes selgitab Tallinna piirkonna liikluskava 
koostamise käiku ja selleteemalisi arengustsenaariume aastani 2035. 

 

5. HOL esimees annab ülevaate HOL juhatuse 14.02.2018  koosolekul arutatust ja otsustatust. DigiMaa 
projekti teema: juhatusel teha otsustus  iga KOV andme edastamiseks vastavale KOV-le.  

 

6. HOL 2018 eelarve teine lugemine. Järgmise eelarve koostamisel tuleb teha eelarve liigendus ja 
seletuskiri põhjalikum ning ajalises võrdluses eelmise majandusaastaga. Pärast arutelu otsustati 
ühehäälselt võtta vastu HOL volikogu 21.02.2018 otsus nr 10 „2018. aasta eelarve vastuvõtmine“ 
(lisatud). 

 
7. Eesti Kodukaunistamise Ühenduse tehtud liikmeksasutumise ettepaneku arutelu. Ühehäälselt  võeti 

vastu HOL volikogu 21.02.2018 otsus nr 11 „Eesti Kodukaunistamise Ühenduse liikmeks astumine“ 
(lisatud). 

 

8. Arutelu SA Harju Ettevõtlus- ja Arengukeskus nõukogusse HOL esindajate. Juhatusele tehakse 
ettepanek määrata HOL esindajatena SA Harju Ettevõtlus- ja Arengukeskus nõukogusse ka Jaanus 
Saat ja Arvi Karotamm. 
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9. HOL esimehele makstava hüvitise määra muutmise ettepaneku arutelu. Ühehäälselt võeti vastu HOL 
volikogu 21.02.2018 otsus nr 12 „Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehele makstava hüvitise määra 
muutmine“ (lisatud). 

 
10. Ettepanekud järgmiste volikogudes arutatavate küsimuste kohta:  

1) arutelu KOV haldusaktide järelevalve teostamise põhimõtetest;  
2) planeerimise ja ruumiloome temaatika;  
3) KOV kontrolli põhimõtted;  
4) ühistransporditeemad, milles sõnastada ühised seisukohad riigile. 
 

 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija 
        


