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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 

VOLIKOGU PROTOKOLL 
 
 
Nissi vald, Riisipere Kultuurimaja     20. mai 2015.a. 
Koosoleku algus: 10.03 
Koosoleku lõpp: 13.05 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele.  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
Päevakord kinnitatakse esitatud kujul.  
Poolt kõik, vastu ja erapooletuid ei ole  
 
 Päevakorrapunkt 1 
Avamine ja Nissi vallavanema/volikogu esimehe tervitus 
Koosoleku avab Kaupo Rätsepp ja tervitab Nissi  vallavanem Peedo Kessel. 
 
 
Päevakorrapunkt 2 
Häältelugemiskomisjoni moodustamine 
Ettekandja Kaupo Rätsepp      
 
Ettepanek valida häältelugemise komisjon kolmeliikmelina ja nimeliselt Demis Voss, 
Vambo Kaal ja Astrid Ojasoon. 
 
Vastu võetud otsus nr7 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 3 
Põhja- Eesti Rajaleida keskuse poolt pakutavad teenused haridusasutustele 
Ettekandja Põhja- Eesti Rajaleidja keskuse juhataja asetäitja Liisa Mäemets     
  /Ettekanne lisatud/  
 
Astrid Ojasoon: Kuidas Teil on tööjõu ressursiga, kas jätkub vastava ala spetsialiste 
Teie pakutava töötasuga. 
Liisa Mäemets: Erialaspetsialistide hulk on Eestis piiratud ja meil on sellega 
probleeme. Meie nõudmised on kõrged - vajalik eriharidus ja ka töökogemus erialal 
töötamiseks peab olema. Teeme koostööd ülikoolidega ja püüame probleemi 
leevendada. Huvi korral soovitame avalduse esitada. Me oleme kasutanud sellist 
praktikat, et läheme kooli kohapeale. Kohtume  eripedagoogidega  ja teiste kohalike 
spetsialistidega ning siis saame probleemi lahendada. 
Küsimus: Kui palju palka logopeed saab 
Liisa Mäemets: Sama palju kui õpetaja. 
Maris Liiders: Probleemid teenuse saamisega on suured. Miks Tallinn taastas oma 
Õppenõustamise keskuse ja miks ainult kolm kooli kasutavad teie teenuseid. 
Probleem on ju tohutult suur. Meie ülesanne maavalitsuses on kontrollida ka teenuse 
saamist iga lapse aspektist. Mitu tundi teenust iga laps saab ja kui palju on sellisel 
juhul koolil selle teenuse hind. 
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Liisa Mäemets: Peame tulema teenuse sisu juurde. Meil on näiteid, kus logopeed 
teenindab kogu valda või tegutseb mitmes vallas jne 
Läbi Rajaleidja on täiendav võimalus teenust saada ja üle Eesti on Rajaleidja 
kasutamine umbes 20 kooli poolt ning suuri koole kus õpib üle tuhande õpilase me 
teenindada ei suuda. Meie kliendid  on põhiliselt väiksekoolid, kus vastavad 
spetsialistid puuduvad. 
Tallinna karjääri ja õppenõustamise keskus ja ka Anijas oli samasugune keskus. Üle 
Eesti oli tugiteenus väga erineva tasemega kaetud ja oli korralduslikult  
projektipõhine. Rajaleidja on kõigis maakondades ja eesmärk on anda ühtlast 
teenust. Tallinna keskuse taastamine on tingitud meie väga suure teenuspiirkonnaga. 
Rajaleidja tegevust mõjutab ka see, et kõigis koolides ei ole üldse vastava ala 
tugispetsialiste ja seega on teenuse tase õppeasutustes erinev. 
 Maris Liiders: Meie teame tausta aga teised ei saanud sellest vastusest küll 
targemaks. 
Piret Hiisjärv: Võtme küsimuse teise nurga alt uuesti. Tallinn taastas 
nõustamiskeskuse, kuna ei saanud teisiti hakkama. Harjumaal ei ole palju 
väikevaldasid, enamus on suured koolid. Rajaleidja ei suuda anda teenust 
omavalitsustele tugiteenuste osutamisel. Kas Rajaleidja on üldse ennast õigustanud? 
Liisa Mäemets: Väga suureks väljakutseks on kaadri komplekteerimine ja seda ei ole 
praeguseks täielikult suudetud teha ja ka spetsialistid on väga kriitilised süsteemi 
toimimise osas. 
Raivo Uukkivi: Kuna Tallinn otsib kaadrit keskuse uuesti avamisega ja ka teie otsite 
kaadrit, kas siis konkureerite tööjõuturul? 
Liisa Mäemets: Personali osas ma jään vastuse võlgu. 
Merle Pussak: Rajaleidja ei suuda maksta konkurentsivõimelist tasu. Omavalitsused 
maksavad rohkem, et saada omale  kvalifitseeritud spetsialiste. 
Liisa Mäemets: Meie nõudmised on kõrged ja nõuame töökogemust. 
Vello Tamm: Kas teenuse hinda on uuritud, kas see ei ole omavalitsuste jaoks  liiga 
kõrge? 
Liisa Mäemets: Meie pakume täispaketti ja seetõttu on teenus kallim, tasule ei 
lisandu muid kulusid. Siia kuulub kõik töötasu, kohaletulek, spetsialistide 
täiendkoolitus ja  see on lõplik hind. 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 4 
Häältelugemise komisjoni protokolli nr 1 kinnitamine ja juhatuse liikme 
kandidaatide ülesseadmine. Kandidaatide tutvustus.  
Ettekandjad: Kaupo Rätsepp ja valimiskomisjoni esimees Demis Voss 
 
Juhatuse liikme kandidaatideks esitatakse Kalev Kallo Tallinna Linnavolikogu 
esimees, Enno Fels Keila linnapea ja Tanel Ots Saku Vallavolikogu esimees 
 
Kandidaatide tutvustamine. 
 
Vastu võetud otsus nr 8 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 5 
Revisjonikomisjoni akti kinnitamine 
Ettekandja Revisjonikomisjoni esimees Andres Laisk  
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Andres Laisk tutvustab revisjonikomisjoni akti./Akt lisatud/                   
  
Vastu võetud otsus nr 9 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 6 
JUHATUSE LIIKME VALIMISED 
Ettekandja Valimiskomisjoni esimees Demis Voss ja Kaupo Rätsepp                 
 
Päevakorrapunkt 7 
HOL 2014.  majandusaasta aruande ja 2014. aasta eelarve täitmise kinnitamine 
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vello Tamm  
 
Majandusaasta aruande  ja tegevusaruande tutvustamine. Küsimusi ei ole. 
 
Vastu võetud otsus nr 10 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 8 
Informatsioonid:  
8.1. Juhatuses räägitust 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
8.2.  Harjumaa omavalitsusjuhtide õppereis 28. -  29.05. Läänemaale  
Ettekandjad Kaupo Rätsepp ja  Vello Tamm 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
8.3 POLIS,EMOL,ELL,HOL konverents 25. aastat omavalitsuste taastamisest toimub 
26.mail 2015 Tallinna Ülikooli ruumes 
Informatsiooni annavad Kaupo Rätsepp ja  Vello Tamm 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
8.4. Maavalitsuse informatsioon Maakaitsepäeva korraldamisest 
Informatsiooni annab Terje Lillo 
 
Maakaitsepäeva ja sellele eelnevate ürituste päevakavade tutvustamine ja Presidenti 
tule üleandmise tseremooniast. 
Kus toimub järgmine Maakaitsepäev? Seni on kolm omavalitsust, kus ei ole 
Maakaitsepäeva toimunud – need on Padise, Kiili ja Aegviidu. 
Ettepanek – korraldada järgmine aasta üritus Padise vallas. 
 Oma järjekorda jäävad veel ootama siis Kiili vald ja Aegviidu vald. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
2016. aastal toimub Maakaitsepäev Padise vallas 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
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8.5. Maavalitsuse informatsioon Hariduse valdkonnas 
Informatsiooni annab Maris Liiders 
 
Estonia Talveaias toimub 5. juunil algusega kell 15.00 Harju  maavanema tänuüritus 
maakonna medalitega  koolilõpetajatele ja olümpiaadide võitjatele.  
 
Harjumaa aasta õpetaja konkursi korraldusest ja nominentidest. Kokku esitati 
Harjumaalt 75 nominenti. Tunnustamine toimub eri kategooriates. Harjumaal oli 
esitatud kandidaate 9 kategooriast. 
Järgmine aasta, kui HOL ka toetab, võiksime planeerida seda üritust Estonia 
teatrisaalis koos etenduse ja toetajatega. Talveaeda ei mahu rohkem, kui 120 inimest 
ja juba sellel aastal ei saa kutsuda kõiki nominente üritusele.  
Võitjad tehakse teatavaks  sügisesel õpetajate päeva üritustel. Harjumaal toimub see 
30. septembril ja vabariiklik üritus toimub 3. oktoobril Vanemuise kontserdisaalis. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt 9 
Häältelugemise komisjoni protokolli ja juhatuse liikme kinnitamine  
Ettekandjad: Kaupo Rätsepp ja komisjoni esimees 
 
Valimiskomisjoni protokolli nr 2 ja hääletustulemuste tutvustamine. 
Proteste ei esitata. 
 
Vastu võetud otsus nr 11 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 
 
Päevakorrapunkt 10 
Arengutest seoses riigihalduse institutsiooni loomisega  ning omavalitsuste ja 
riigi edaspidisest koostööst 
Ettekandja Riigihalduseminister Arto Aas 
 
Teen sissejuhatuse ja siis läheme küsimuste juurde. 
Riigihaldusministri tegevusvaldkond on kokku pandud regionaalministri haldusalast ja 
rahandusministeeriumi riigi tugiteenuste valdkonnast. Põhitegevus on riigivara 
valitsemine ja koostöö ministeeriumite omavalitsuste valdkonna osakondadega. 
Loodetavasti võtab Riigikogu enne suvepuhkust vastu seaduse muudatused ja 
septembrist käivitub tegevus juba täies mahus. 
Ka haldusreform on osa minu tööst. Esmakordne on, et Valitsus on kokku leppinud, 
et reform tuleb lävi viia. Poliitiline tahe ja valmisolek on olemas. Valitsus on valmis ka 
omaalgatuslikult omavalitsusi liitma. Sellist ajaloolist võimalust tuleb kindlasti ära 
kasutada ja loodame, et ka omavalitsused võtavad seda väga tõsiselt. Läheneme 
reformile läbi teenuste, selle kohta on palju uuringuid. Me ei eita, et kohalikul 
omavalitsusel on ka muud rollid - kohalik identiteet,  demokraatia arendamine jne. 
Praegu valmistame seaduseelnõud ette ja juuni lõpus läheme sellega esimest korda 
Valitsuse kabinetiistungile. Oktoobris-novembris peab eelnõu olema juba arutusel ja 
järgmise aasta alguses anname parlamendile seaduseelnõu üle. 
2016. aasta suveks peaks olema seadus vastu võetud ja aastani 2017 toimub 
omaalgatuslik liitumine ja loodame, et see on põhiline haldusreformi vorm. 
Alguses on rahaline toetus, mida hiljem kindlasti ei ole. Samuti nõustame 
ühinemisprotsessi  ja selleks on ka vahendid olemas. 
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2017. oktoobris on kohalikud valimised ja pärast on juba Vabariigi Valitsusel võimalik 
sekkuda ja kasutada sundliitumise meedet. 
Teeme koostööd Praxisega, riigikontrolliga ja ootame kõigi ettepanekuid. 
Kindlasti ei ole elanike piir normatiivne aga võib arvestada, et see  peaks olema neli 
pool kuni viis tuhat elanikku. Viis tuhat elanikku peaks olema see piir, kus liitumised 
on kindlasti vajalikud. 
Koolireform on sellega tugevalt seotud. Riigi roll on gümnaasiumi reformis põhiline 
aga see ei lähe lähiajal lõpuni, see kestab üle nelja aasta. See on võtmevaldkond ka 
haldusreformi läbiviimisel. 
Tegelikult suvekuud on veel läbirääkimiste ja arutelude aeg. Ettepanekuid on laual 
palju. Samuti omavalitsuste  rollid, mis antakse üle  riigilt ja maavalitsustelt 
omavalitsustele või nende liitudele. Kuidas motiveerida omavalitsusi töökohtade 
loomisega tegelema jne. 
Kindlasti ühe eelnõuga me kõiki probleeme ei lahenda. 
Küsimus: Haldusterritoriaalne reform on ainult üks osa, mis seisus on Riigireform? 
Arto Aas: Riigireform on selline igikestev protsess ja otsime tõhusamaid valitsemise 
vorme. Riigireformi osas on palju mõtteid: e- teenuste, riigi tugiteenuste ja see 
protsess käib paralleelselt edasi aga prioriteet on ikkagi haldusreform. 
Küsimus: Kas laual on ka pealinna seadus? 
Arto Aas: Valmisolek on olemas aga arusaam, mida peab see seadus sisaldama 
puudub. Kas seal peab oleme regulatsioonid pealinnaregioonis, selles osas on 
arvamused erinevad ja see on üks teemadest, mis on haldusreformi ning riigireformi 
käigus laual. Tallinn on suur aga reformid puuduravad ka Tallinna kui pealinna. 
Küsimus: Kas alla 120 õpilasega gümnaasiumid jäävad riigi rahastamisest välja? 
Kaupo Rätsepp: Jätame gümnaasiumireformi ja laias laastus on ikkagi 
gümnaasiumiharidus  riigi kohustuseks minev valdkond. 
Arto Aas: Esmatasandi tervisekeskused ja meditsiinilise teeninduse kätte saamine 
võiks olla omavalitsiste rida aga asjad on veidi toored ja me  ei tahaks veel 
konkreetselt rääkida. 
Kui meil on 100 inimesega kohalikke omavalitsusi, ei saa me rääkida omavalitsuste 
ja riigi rollidest. 
Andres Laisk: Plaanitakse tulumaksu sidumist töökohtade loomisega, kas see vastab 
tõele? 
Arto Aas: Poliitisel tasandil on sellest räägitud.  Kohalikud omavalitsused peaksid 
olema huvitatud töökohtade loomisest kuid ei ole selge, kuidas seda teha. Seega 
oleks Tallinn jälle eelises ja paljud ettevõtted on lihtsalt registreeritud Tallinna. Selles 
mõttes on hoiak olemas aga mingi valmis varianti ei ole. Rahandusministeerium on 
tegelenud mingi uuringaga aga see on veel alles algusjärgus. 
Andres Laisk:  Ma ei kuulunud, et Harjumaa Omavalitsuste Liit oleks protsessi 
väljatöötamisel osaline. 
Arto Aas: Meil on valitsuskomisjonides ministreid, omavalitsusjuhte Neeme Suur ja 
Mihkel Juhkami,  teadlased, tööandjate esindajad, ELL, EMOL ja omavalitsusliitudest 
nõustajaid.  
Andres Laisk: Oleme mures ja kaasamine võiks olla suurem! 
Arto Aas: Ma olen neli nädalat paigas olnud ja loodan lähiajal mingi konkreetsema 
Valitsuse plaani paika saada ja siis saan juba täpsemalt protsessi kirjeldada. 
Aimur Liiva: Saku vald on elanike arvult suurem kui Hiiumaa, Rae vald on suurem kui 
Läänemaa , mida rääkida Hiiu maavalitsusest. 
Arto Aas: Kui tekib saarel üks omavalitsus ja ka saarlased arutavad ühe 
omavalitsuse tegemist aga täna veel ei ole sellega tegeletud. 
Art Kuum: Reformierakond tõi välja, et inimene võiks olla kahe omavalitsuse elanik, 
kas see mõte on maha võetud? 
Arto Aas:  Sahtlis ei ole aga idee suri ära rahandusministeeriumi vastuseisu tõttu 
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Ma ise olen Tallinna poiss ja suvekodu on Saaremaal, minu meelest võiks teemat 
edasi arendada. 
Raivo Uukkivi: Millal maa ümber hinnatakse. Haldusreform on laiem kui 
haldusterritoriaalne reform. Räägite, et teenus kvaliteet peaks tõusma, kuhu ta saab 
tõusta. Ka viie tuhande elanikuga omavalitsus ei ole elujõuline ja võtke ka see teema 
arutusele. 
Kaupo Rätsepp:  Alguses tuleb tekitada eelnõu, et oleks võimalik edasi 
diskusteerida. 
Arto Aas:  Tallinna ümbruses ei ole see teema aktuaalne aga kui vallavalitsusel on 
kolm spetsialisti, kes peavad katma ära kõik valdkonnad, ei saa olla spetsialist igal 
alal. 
Raivo Uukkivi: Olen olnud kolmes vallas ja see ei ole õige, et neil ei ole spetsilistid 
tasemel. Tegemist on väga heade spetsialistidega ja  seal on ka teistsugused teema 
ülesehitised, mida oskavad nemad paremini lahendada. Peaksime ikkagi ära 
kirjeldama, miad me tegelikult soovime. EMOL-is ja ELL-is ei ole praktikuid aga 
praktikud on vaja kaasata. Ääremaa vald ei ole vilets. 
Arto Aas: Mina ei mõtle välja ühtegi seaduse kriteeriumi, need tulevad teadlastelt,  
riigikontrollilt, praktikutelt jne  
Kaupo Rätsepp: Harjumaa omavalitsustes on väga tugevad omavalitsusjuhid ja 
teeme ettepaneku kasvõi üks meie esindaja kaasata valitsuskomisjoni või töögruppi. 
Angelika Kallakma: Kui töökohti omavalitsusse juurde tuleb, kaotatakse 
tasandusfondist saadavad vahendid -  see on vastuolu. Kui kõik lähevad 
riigigümnaasiumiteks, siis omavalitsused on teinud nendesse koolidesse suuri 
investeeringuid ja ollakse seotud ka pikaajaliste kohustustega, seda tuleks ka 
arvestada gümnaasiumi reformi käigus. 
Enn Karu: Eestlane ei taha olla vaene ja vaba. Kuidas on võimalik teid korras hoida 
väikese rahaga see ei muutu ka liitumise korral ja kohalikud teed on olenemata 
liitumistest korrast ära. 
Arto Aas: Tänase mudeli juures midagi ei muutu ja sõltub ka MKM-ist, milline on 
proportsioon riigi ja kohalike teede vahel. Olen nõus, et riigimaanteed on paremas 
olukorras, kui kohalikud teed. 
Aimur Liiva: Kas Tallinnaga võib ka ühineda? 
Arto Aas: Palun laske edasi ja pöörduge nende volikogu poole.  Kunstlikke piiranguid 
ei soovi teha. Ma arvan, et ka sotsiaalseid garantiisid  vallavanematele tuleb  leida 
vabatahtlike ühinemiste korral. Meil on kompensatsioon kuus kuud ja Soomes neli 
aastat. 
Vello Tamm: Kõik ei ole võrdsed, see ei ole võimlik.  Piirissaares ja Tallinnas saada 
sama teenust pole reaalne. Kas võiksid olla ka eristaatused omavalitsused. 
Arto Aas: Esialgu meil ei ole plaanis mingeid eristaatuseid ja püüame leida kõigile 
sobiva vormi. 
Tanel Ots: Mis on sõnum Harjumaa suurtele valdadele, meil ei ole ühtegi alla 5 
tuhande elanikuga omavalitsust. 
Arto Aas: Tehke perspektiivitundega ja ka need, kellel on viistuhat täis võiks kaaluda 
väiksematega liitumist. Kuulaksin täna ettepanekuid ja meil ei ole veel variante 
olemas. Tehke oma ettepanekud. 
Raivo Uukkivi: Ega tõmbekeskuste asi pole vale ja kahe tuhande elanikuga 
tõmbekeskus ei ole vähem tõmbekeskus, kui tal ei ole bensiinijaama või  
gümnaasiumi. Eelmise reformikava kriteeriumid tuleks üle vaadata. 
Andres Laisk: Ise olen vedanud ühinemist, et saada 21 tuhande elanikuga 
omavalitsus ja ise oleme juba praegu üle 5 tuhande elanikuga omavalitsus. 
Maksusüsteeme ei tohi järsult muutuda, me võime saavutada selle, et tugevamad 
lähevad tugevamaks ja nõrgemad veel nõrgemaks ja meil on vaja eelarvet neli aastat 
ette planeerida. 
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Kaupo Rätsepp: Üks ettepanek, soovime oma esindajat määrata ja võime ka oma 
mõtted kirja panna ning need  edastada. Maakondlikud omavalitsusliidud on vaja 
kaasata ja see ka tasakaalustaks linnaliste ning maakondlike omavalitsuste vahelisi 
teravaid vastasseise. 
Arto Aas:  Kindlasti kaasame , teeme arutelusid jne 
Art Kuum: Me peaksime tõstma tavakodaniku selle reformi keskmesse ja riik ning 
omavalitsus eksisteerivad tänu kodanikele ja see vaatvinkel, et mida saab kasu  
ühest või teisest liitumisest valla konkreetne elanik. 
Arto Aas:  Küsiksin kuidas ühinemisplaanid Harjumaal lähevad? 
Andres Laisk: Nissi, Kernu, Saue linna ja Saue vald. Mina kvalifitseerin seda 
mitteformaalseks ja loodame aasta lõpuks jõuda rahvaküsitlusteni ja järgmisteks 
valimisteks protsessi lõpetada. Oleme aastaga palju kitsaskohti läbi rääkinud. Kadri 
Tillemann on valla palgal projektijuht. Saue linn on olnud kõige suurem kõhkleja. 
Rõngas vald kaoks ka  ära. 
Mina julgen väita, et oleme 2016. aastal siseministeeriumis või selleks ajaks juba 
rahandusministeeriumis. Ka Nissi, Kernu ja Saue linn on kohal ning saavad 
kommenteerida. 
Kaido Katel: Kui  protsess algas, tahtsime kaasas olla ja alguses oli nii ka Kernu 
vallaga. Kuna seda teevad kohalikud omavalitsused ja riik peaks siin iga hetk 
toetama. Inimesed on andnud volitused, et elu läheks edasi. Idee tundub mõistlik aga 
neid kohti, kus tekib tagasilööke on palju ja kuidas neid pehmendada. Rahaline 
probleem on olemas. 
Merle Pussak:  Meil on üle 7 tuhande elaniku ja pindala on väga suur. Samuti teede 
võrk on väga suur. Ohud on, et ääremaa jääb rohkem ääremaaks, sest teede raha 
jääb ikkagi rohkem tihedama inimeste arvuga piirkondadesse. 
Raivo Uukkivi: Me oleme teistes olukordades, kui senised ühinejad. Kõigil ühinenud 
valdadel on elanike arv vähenenud. 
Kaupo Rätsepp: Meil on jätkuv linnastumise protsess ja see on alus, mida tuleb 
arvestada. 
Aimur Liiva: Viisteist aastat peale liitumist  ei ole rahunenud Otepää vald, linn ja 
Pühajärve. Sarnane on olukord ka peale liitumist  Lüganuse piirkonnas. 
Arto Aas:  Teatavad vastuolud ikkagi jäävad. Viis tuhat on Harjumaale väiksem,  kui 
ülejäänud Eestile. 
Raivo Uukkivi: Kolme vaese liitiumine rikkamaks ei tee. Suure-Jaani ei suutnudki 
liitumislepingu tingimusi pärast täita. 
Arto Aas:  Eks mingi kasu ikka tekib liitumistest. 
 
Harjumaa Omavalitsuste Liit esindab läbi omavalitsuste  pooli Eesti elanikke ja sageli 
on Harjumaa huvid erinevad ELL ja EMOL liikmete positsioonidest, mistõttu on HOL 
kaasamine igati põhjendatud. 
 
Vastu võetud protokolliline otsus: Informatsioon võetud teadmiseks 
HOL taotleb oma esindajate määramist haldusreformi valitsuskomisjoni koosseisu ja 
töörühmadesse.  
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt 
 
 
 
Kaupo Rätsepp     Vambo Kaal 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


