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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 

Jõelähtme vald, Loo  
21. märts 2018 

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

 
1. HOL esimees avas koosoleku, Jõelähtme vallavanema tervitus. Kinnitati päevakord.  

 
2. Tartu Ülikooli Linna- ja rändeuuringute keskuse juhataja Kadri Leetmaa rääkis URBACT programmist 

(millest toetatakse üleeuroopalisi omavalitsuste õppimise ja kogemuste vahetamise võrgustikke). 
 

3. Tallinna Transpordiameti arenguprojektide peaspetsialist Jaagup Ainsalu andis ülevaate URBACT 
programmi kogemusest võrgustiku Freight TAILSi tegevuste näitel. 
 

4. Triinu Toobal Tervise Arengu Instituudist tegi ettekande teemal „Paikkonna tervisedendus kohalikul 
tasandil - kes, miks ja kuidas?“. 
 

5. Bert Blös Justiitsministeeriumist selgitas õigusaktide muudatusi, mis käsitlevad andmekaitse-
ametniku määramist kohalikus omavalitsuses ja nende ülesandeid. Andmekaitse Inspektsiooni 
veebilehelt on võimalik saada üldisi pidepunkte uute nõuetega kohandumiseks. Täiendavate 
ülesannete maht ja ulatus sõltub KOV suurusest, lisandub ka haldusvõimekuse komponent. Arutelu 
käigus tõstatati vajadus arendada temaatikas KOV-de koostööd, nt Linnade- ja Valdade liidu kaudu, 
et tekiks andmekaitse nõuete arvestamist ja menetlusi hõlbustav ühtne süsteem üleriigiliselt. 
 

6. Tiina Beldsinsky (HOL arengunõunik) andis ülevaate arengustrateegia koostamise ajakavast, 
metoodikast ja protsessist. 
 

7. HOL esimees andis ülevaate HOL juhatuse 14.03.2018  koosolekul arutatust ja otsustatust.  
 

8. Tehti ettepanekud nimetada HOL arengukomisjoni liikmeteks Erik Sandla ja Ago Kokser.  
8.1 Ühehäälselt otsustati: HOL tegevdirektor küsib KOV-delt veel kolme liikme kandidaate.  
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9. Hüvitiste maksmise ja hüvitiste määrade arutelu. Peeti vajalikuks võtta eelnõust välja 
revisjonikomisjoni liikmetele hüvitise maksmine.  
9.1 Ühehäälselt otsustati: võtta vastu HOL volikogu 21.03.2018 otsus nr 13 „Hüvitiste määrad“ 

(lisatud).  
 

10. Arutelu DigiMaa projekti käigus kogutud andmete edastamise osas Tehnilise Järelevalve Ametile 
vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri palvele. Eelnevalt on otsustatud, et HOL edastab 
DigiMaa projekti käigus kogutud andmed sellekohase sooviavalduse alusel krüpteerituna 
vastavatele KOV-ile. 
10.1 Ühehäälselt otsustati: Edastada DigiMaa projekti käigus kogutud andmed kogu maakonna 

osas Tehnilise Järelevalve Ametile. 
 

11. Toimus arutelu koerte ja kasside varjupaioga teemal. Peeti vajalikuks teematikaga edasi tegeleda, 
kuivõrd teenus on kallis, kuid selle järele vajadus püsib. 
 
 

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


