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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 

VOLIKOGU E-KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tallinn,          24.03.2017.a. 

Koosoleku algus: 20.03.2017.a. 
Koosoleku lõpp: 24.03.2017.a. 
 
Volikogu koosoleku päevakord, otsuste eelnõud ja selgitavad materjalid saadeti 
  e-kirjaga kõigile volikogu liikmetele ja vajadusel asendusliikmele büroojuhi Vambo  
Kaalu poolt  20. märtsil 2017. aastal. 
 
Päevakord: 

1. Volikogu otsus nr 2 Harjumaa Omavalitsuste Liidu projekti „Harju DigiTee“ 
algatamine, lepingulise töö tellimine ja rahastamine. 

 
2. Volikogu otsus nr 3 Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta lisaeelarve 

vastuvõtmine I lugemine. Teine lugemine toimub aprilli kuu volikogu 
koosolekul. 

 
E- kirjaga olid kaasas otsuste eelnõud ja lisamaterjalid: 

 Otsus nr 2 otsus HOL projekti „Harju DigiTee“ algatamine, lepingulise 
töö tellimine ja rahastamine.  

 Otsus nr 3 Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta lisaeelarve 
vastuvõtmine I lugemine 

 Seletuskirjad otsustele nr 2 ja nr 3. 

 HOL ja Topest OÜ lepingu projekt ja hinnapakkumine 

 HOL volikogu protokolli väljavõte antud küsimuse arutelust 21.12.2016 
 

Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogu koosolek viiakse läbi elektrooniliselt 
Täiendav selgitus: 
Vastavalt MTÜde seaduse §22 lõige 3: „Üldkoosoleku otsus loetakse 
vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad 
kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed“. 
 

Küsimusi ja kommentaare ei ole e-kirjadega esitatud. 
 

Päevakorra punkt 1 
 Volikogu otsus nr 2 Harjumaa Omavalitsuste Liidu projekti „Harju DigiTee“ 
algatamine, lepingulise töö tellimine ja rahastamine. 
 
Vastused on laekunud  kuni 24.03.2017.a. kokku 27 volikogu liikme poolt ja kõik 23  
Harjumaa Omavalitsuste Liidu liiget on esindatud. 
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Tallinna esindaja Taavi Aasa vastus oli tingimuslik, kus nõustuti otsusega, kui projekti 
kaasatakse vähemalt üks Tallinna linnaosa. Läbirääkimistel töö teostajaga lisatakse 
projekti Tallinna linnast Pirita linnaosa, kuna nad on ka varem avaldanud soovi 
projektiga liituda ja sisuliselt ning ruumiliselt sobib algatatavasse projekti. Seega on 
tingimus poolt otsuseks täidetud. 
 

Otsuse poolt hääletas 30 volikogu omavalitsuste  esindajat, kusjuures kõigi 
kahekümne kolme Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikme esindaja on hääletanud 
otsuse poolt, vastu ja erapooletuid hääli ei ole. 
 
Seega on Harjumaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus nr 2 Projekti „Harju DigiTee“ 
algatamine, lepingulise töö tellimine ja rahastamine vastu võetud“. 
 
Vastu võetud volikogu otsus nr 2. 
Poolt 30 esindajat,  vastu ja erapooletud hääli ei ole. 
 
Päevakorra punkt 2 
 Volikogu otsus nr 3 Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta lisaeelarve 
vastuvõtmine I lugemine. 
 
Otsuse eelnõule nr 3 ei laekunud ühtki muudatusettepanekut. 
 
Protokolliline otsus:  
Lõpetada volikogu otsuse nr 3 „Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta 

lisaeelarve vastuvõtmine“ esimene lugemine. Muudatusettepanekud saata HOL 

büroosse hiljemalt 30. märtsiks 2017. Viia läbi  teine lugemine volikogu 19. aprilli 

2017 korralisel koosolekul. 

Poolt 30 esindajat,  vastu ja erapooletud hääli ei ole. 
 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kaupo Rätsepp       Vambo Kaal 

Esimees        Protokollija 

 

Lisa: Koosolekul osalenute hääletamise tulemuste koondtabel. 

 


