
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 10. oktoobril 2018 

 
Algus:  15:05 
Lõpp:  16:15 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 

1. Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmaksu määramise põhimõtted (volikogu otsuse eelnõu 
arutelu)  

Joel Jesse andis ülevaate HOL volikogusse esitatavast HOL liikmemaksu määramise otsuse eelõust ja seda 
põhistatavatest arvutustest.  
Otsustati  
1.1 Esitada HOL volikogu otsuse „HOL liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine“ HOL volikogu 

17.10.2018 koosolekule.  
 
 

2. HOL 17.10.2018 volikogu päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
2.1 Kinnitada HOL volikogu 17.10.2018 koosoleku päevakord. 
 
 

3. HOL hankekorra kinnitamine 
Kristjan Kenapea selgitas riigihangete seadusest tulenevat vajadust kehtestada HOL hankekord ja 
hankekorra põhilisi sätteid. Kui hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel 
eelarveaastatel, peab hanke väljakuulutamiseks andma nõusoleku HOL volikogu. 
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.10.2018 otsus nr 22 „Harjumaa Omavalitsuste Liidu hankekorra 

kinnitamine“.  
 

 
4. Välisprojekti SUMBA riigihanke „Tallinna ja lähipiirkonna kergrööbastranspordi teostatavus- 

ja tasuvusanalüüs“ riigihanke väljakuulutamise heakskiitmine 
Joel Jesse andis ülevaate riigihanke korraldamise vajadusest, samuti hanke eesmärkidest ja riigihanke 
põhitingimustest. Kuna selle hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel 
eelarveaastatel, peab hanke väljakuulutamiseks andma nõusoleku HOL volikogu. 
Otsustati 
4.1 Esitada volikogule otsuse eelnõu, millega antakse nõusolek riigihanke „Tallinna ja lähipiirkonna 

kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs“ korraldamiseks. 
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5. Civitta Eesti AS pakkumus taotluse koostamiseks meetmest „Kohaliku omavalitsuse üksuste 

koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine“ toetuse saamiseks  
Joel Jesse tutvustas Civitta Eesti AS pakkumust ning pakkuja eeldusi ja kogemusi taotluse koostamiseks.  
Otsustati  
5.1 Kiita heaks Civitta Eesti AS pakkumus taotluse koostamiseks meetmest „Kohaliku omavalitsuse üksuste 

koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine“  toetuse saamiseks eesmärgiga teostada regionaalvaldkonna 
edasise arengu analüüs. Sõlmida Civitta Eesti AS-ga pakkumuse alusel käsundusleping. 
 
 
6. Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine 

Joel Jesse selgitas vajadust ja aluseid nõukogu koosseisu muutmiseks.  
Otsustati 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.10.2018 otsus nr 23 „Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine“.  
 
 

7. Ülevaade Magdaleena tn 4 läbirääkimiste protsessist  
Kristjan Kenapea ja Andres Laisk andsid ülevaate kinnistu kaasomanike 19.09.2018 otsuse alusel alustatud 
läbirääkimisprotsessi hetkeseisu ja väljavaateid. 
Otsustati  
7.1 Võtta teadmiseks läbirääkimiste hetkeseisu kohta antud ülevaade.  
 
 

8. Ülevaade Roosikrantsi tn 12 osas ELVL-ga eelkokkuleppe sõlmimisest 
Andre Sepp ja Joel Jesse käsitlesid vahepealseid arenguid ja ühistegevusi ELVL-ga Roosikrantsi 12 kinnistu 
osas – HOL juhatuse liikmete heakskiidul allkirjastas 24.09.2018 tegevdirektor eelkokkulepe ELVL-ga, 
millega osapooled väljendasid valmisolekut jätkata ühist tegevust ELVL-i poolt Rahandusministeeriumile 
23.05.2018 esitatud taotluse põhimõtete alusel, st ELVL taotleb kinnistu ainuomandisse. ELVL andis 
lubaduse esitada Roosikrantsi 12 kinnistu omanikuks saades HOL-le  pakkumise Roosikrantsi tn 12 
kasutamiseks.  
 
 

9. Esindaja nimetamine Siseministeeriumi STEP programmi juhtrühma  
Joel Jesse selgitas vajadust määrata HOL esindaja Siseministeeriumi STEP programmi juhtrühma. 
Otsustati 
9.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.10.2018 otsus nr 24 „STEP-programmi juhtrühma liikme nimetamine“.  
 
 

10. Harju maakonna teenetemärkide ja HOLMERi väljaandmise väljakuulutamine  
Ruth Jürisalu andis ülevaate Harju maakonna teenetemärkide ja HOLMER-i auhinna üleandmise 
ettevalmistustest.   
Otsustati 
10.1 Määrata HOLMERI-i väljaandmiseks taotluste esitamise tähepäevaks 01.11.2018 ning seada 

eesmärgiks, et tunnustusauhinna saajad saaks juhatus otsustada novembris. 
10.2 Määrata Harjumaa teenetemärgi väljaandmiseks taotluste esitamise tähepäevaks 01.11.2018 ning 

seada eesmärgiks, et teenetemärgi saajad saaks juhatus otsustada novembris.  
 
 
11. Harjumaa 2018. aasta balli korralduslikud detailid 

Ruth Jürisalu tutvustas Harjumaa 2018. aasta balli ettevalmistustöid. Ballikülaliste esialgne nimekirja 
koostamine omavalitsuste lõikes on põhinenud kogemuslikel proportsioonidel, vaja on määrata kutsete 
jaotus HOL ja omavalitsuste lõikes. Võimalik oleks kutsetega väärtustada ka koostööpartnerite panust. 
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12. Vahendite eraldamine 

Maria Mägar selgitas vahendite eraldamise taotlust. 
Otsustati  
12.1 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse poolt 03.10.2018 esitatud HOL eraldatud 

õpetajate ainealaseks ja koolijuhtide ühistegevuseks eraldatud riigitoetuse kasutamise taotlust oktoobrist 
2018 detsembrini 2018 Harjumaa alusharidusspetsialistide täiendkoolituste korraldamiseks summas 10 
400 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. vahenditest ja eraldada vahendid taotletud summas. 
 
 
13. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad  

13.1  Joel Jesse andis ülevaate Tartu maantee Delta kaasrahastamise ja eelprojekti koostamise 
arengutest ja selle projekti elluviimiseks HOL-s  01.10.2018 toimunud nõupidamisest. 

13.2 Joel Jesse tutvustas Harju maakonna arengustrateegia koostamise protsessi käiku. Pärast avaliku 
väljapaneku lõppu käsiteltakse täiendusettepanekuid. HOL arengukomisjoni koosolek toimub 
30.10.2018 kell 10:00 Omavalitsusmajas. 

13.3 Joel Jesse andis teada Rail Balticu raames Tallinna ümbersõiduraudtee teemalistest arengutest.  
 
 

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


