
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 12. detsembril 2018 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:30 
 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 
1. Kogukondliku turvalisuse programmi 2018. aasta Harju maakondliku toetusvooru taotluste 

hindamistulemuste kinnitamine 
 
Joel Jesse selgitas taotluste hindamise tulemusi ja sellest tulenevalt teha tulevaid otsustusi.   
Otsustati 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 12.12.2018 otsus nr 31 „Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Harjumaa 

toetusvooru taotluste suhtes otsustuse tegemine“. 
 
 

2. Ülevaade andmekaitsespetsialisti teemalise koostöö käigust ja lepingu sõlmimiseks esimehele 
volituse andmine 

 
Joel Jesse esitas ülevaate andmekaitsespetsialisti alasest täiendavast koostööst huvitatud HOL liikmete 
vahelise koostöölepingu projekti täiendamisest ning töötaja leidmiseks korraldatava konkursi 
ettevalmistamisest.  
Otsustati 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 12.12.2018 otsus nr 32 „Koostöö korraldamine ja koostöölepingu sõlmimine“.  

 
 

3. Harju maakonna liikluskomisjoni koosseisu muutmine 
 

Joel Jesse selgitas liikluskomisjoni koosseisu muutmise alust.  
Otsustati  
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 12.12.2018 otsus nr 33 „Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine“. 

 
 

4. Keskkonnaministeeriumi 26.11.2018 seisukoht HOL pöördumisele 
 

Joel Jesse andis ülevaate HOL 22.10.2018 pöördumisele Keskkonnaministeeriumi antud vastusest ja teema 
menetlusest õiguskantsleri juures. Riigikogu komisjonidelt vastuseid veel ei ole. 
Otsustati  
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4.1 Võtta teadmiseks temaatika hetkeseis ning jätkata nende edaspidist käsitlemist, s.h uue Riigikogu 
komisjonides.  
 

 
 

 
 

5. Ülevaade Harju maakonna liikluskomisjoni 29.11.2018 koosolekust 
 

Joel Jesse andis ülevaate 29.11.2018 toimunud liikluskomisjoni koosolekust. Koosolekul andis 
Maanteeameti esindaja muuhulgas ülevaate teehooldenõuete muudatustest, hoolduskoormus suureneb. 
Koosolekul valiti ka välja 2020. aastal töösse minevad Harjumaa objektid.    
 

 
6. Harju Elu koostöölepingu sõlmimise ettepanek 2019. aastaks 

 
Joel Jesse tutvustas Harju Elu 13.11.2018 ettepanekut koostöö edasiseks korraldamiseks. Ajaleht taotleb 
püsivat koostööd, mille raames saaks HOL võimaluse reklaami ja teadete avaldamiseks.  
Otsustati 
6.1 Mitte toetada Harju Elu ettepaneku tingimus. Jätkata arutelu ning teha ettepanek sõlmida koostööleping, 

mille raames leppida kokku konkreetsete teadete ja kuulutuste avaldamine.  
6.2 Volitada tegevdirektorit pidama Harju Eluga läbirääkimisi HOL eelarve piires ja tegevliike vajadusi 

arvestavate edaspidiste koostöövormide leidmiseks. 
 
 
7. HOL 2019. aasta eelarve eelnõu 

 
Joel Jesse tutvustas Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta eelarve eelnõud. Toimus arutelu 
eelarveprojekti sisu ja vormi teemal. 
Otsustati  
7.1 Võtta eelnõu teadmiseks ja jätkata eelarve eelnõu käsitlemist järgmisel juhatuse koosolekul.  
7.2 Täiendada eelnõud parema võrdlusbaasi pakkumiseks tulude ja kulude osas aastate lõikes muutuste 

protsendiga. 
 
 
8. Ülevaade Magdaleena tn 4 tehingu ettevalmistamise protsessist 

 
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea andsid ülevaate Magdaleena tn 4 kinnistu müügitehingu ettevalmistamisest 
ja tehingu põhitingimustest. 
 
 
9. HOL 2018. aasta eelarves täiendavalt laekunud vahendite kajastamine  

 
Otsustati 
9.1 Võtta HOL 2018. aasta eelarves arvesse Rahandusministeeriumilt laekunud vahendid summas 266 688 

eurot (aluseks on 2018. aasta regionaaltoetuste jagamise leping) ja Siseministeeriumilt laekunud 
vahendid summas 28 500 eurot (aluseks on 2018. aasta kogukondliku turvalisuse programmi 
toetusvooru rahastamise leping). 

 
 
10. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad  
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10.1 Joel Jesse tutvustas kavandatavat Ida-Viru Omavalitsuste Liidu ja omavalitsuste visiiti Harjumaale 
(16.01.2019 või 20.02.2019 HOL volikogu koosoleku päeval). 

10.2 Joel Jesse andis ülevaate välisprojekti SUMBA riigihankest. 
10.3 Joel Jesse tutvustas plaani Harju maakonna arengustrateegia pidulikust allkirjastamisest ja 

arengustrateegiat  tutvustavast seminarist. 
10.4 Omavalitsusmaja jõulupeo korralduslikud küsimused. 

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


