
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 13. märtsil 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:10 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
1. HOL volikogu 20.03.2019 koosoleku päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
1.1 Kinnitada HOL volikogu 20.03.2019 koosoleku päevakord. 

 
2. Ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmise protsessist ning maakonna 

tegevuskava koostamisest 
Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmise käigust ja sellest tuleneva 
maakondliku tegevuskava koostamisest. Kaks omavalitsust arengustrateegiat heaks ei kiitnud. Vaatamata 
HOL ettepanekule ei võtnud Kose Vallavolikogu teemat uuesti arutada. Viimsi Vallavolikogus võidakse 
arutatakse veel strateegia uue menetlemise võimalust, aga esmalt lubasid nad edastada enda 
tähelepanekud, mida tänaseks laekunud ei ole.  
Otsustati 
2.1 Võtta teadmiseks, et Harju maakonna arengustrateegia 2035+ on jõustunud (vaatamata sellele, et kaks 

kohalikku omavalitsust seda heaks ei kiitnud). 
 
3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 01.03.2019 vastuskiri omavalitsuste liidu 

21.01.2019 ühispöördumisele Tallinna ümbersõiduraudtee teemal 
Joel Jesse tutvustas HOL ning otseselt ja kaudselt puudutatud omavalitsuste 21.01.2019 ühispöördumisele 
MKM-st tulnud vastust, milles korrati dual gauge lahenduse võimalust, mis on aga erialaspetsialistide poolt 
kahtluse alla seatud ja võib tähendada ümbersõiduraudtee projekti ebaõnnestumist. HOL tegevuse 
eesmärgiks peaks olema Tallinna lõunapoolse ümbersõiduraudtee võimaluse säilitamine selliselt, et 
ümbersõiduraudteega oleks tulevikus tehniliselt teostatav ning riigile soodsaim lahendus, mis ühtlasi ei 
häiriks Rail Baltic raudtee läbilaskevõimet ega seaks sellele muid takistusi ega piiranguid.  
Otsustati 
3.1 Pöörduda AS Eesti Raudtee poole, et küsida ekspertarvamust MKM seisukohas pakutavale. Seejärel 

paluda MKM-l  täiendava info põhjal uuesti kujundada seisukoht, kuidas ümbersõiduraudtee küsimus 
lahendada ning võtta seisukoht riigile soodsaimast variandist. 

3.2 Saata RB Rail AS-le ja Rail Baltic Estonia OÜ-le kiri, milles korrata seisukohta ümbersõiduraudteega 
arvestamises vajadusest ning paluda selgitusi kuidas on nad lähiaja tegevustes arvestanud 
ümbersõiduraudtee teemaga ning kas nad on endale teadvustanud dual gauge lahendusega kaasnevaid 
riske ja võimalikke mõjusid Rail Baltic raudteele (sh läbilaskevõime, kiirused, tehnilised lahendused). 

 
4. HOLMERi statuudi muutmise otsuse eelnõu ja selle suunamine HOL volikogusse 
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Kristjan Kenapea tutvustas HOLMERi statuudi (kinnitatud HOL volikogu 19.09.2012 otsusega nr 8) muutmise 
eelnõud, s.h peamisi ette pandavaid muudatusi. 
Otsustati 
4.1 Saata HOLMERi statuudi muutmise otsuse eelnõu volikogule arutamiseks. 
 
5. Ülevaade andmekaitsespetsialisti töölepingu sõlmimiseast ja edasisest tööprotsessist  
Tutvustati HOL tööle asunud andmekaitsespetsialisti töökorraldust, tööülesandeid ja tegevuskava. 
 
6. Kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjoni koosseisu muutmine 
Joel Jesse selgitas kohaliku omaalgatuse hindamiskomisjoni koosseisu muutmise otsuse eelnõud.  
Otsustati 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.03.2019 otsus nr 4 „Juhatuse 11.04.2018 otsuse nr 9 muutmine“. 
 
7. Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine 
Joel Jesse tutvustas nõukogu koosseisu muutmise otsuse eelnõud. 
Otsustati 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.03.2019 otsus nr 5 „Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine“. 
 
8. Maakaitsepäeva asukohtade 2020+ kaardistamise arutelu 
Joel Jesse ja Maie Liblik tutvustasid maakaitsepäevade võimalikke korraldusküsimusi alates 2020. aastast 
eesmärgiga algatada omavalitsuste seas arutelu maakaitsepäevade tulevikust. Omavalitsused peaksid 
olema maakaitsepäeva korraldamisest huvitatud, optimaalne on nelja aastane ajaperspektiiv. 
Otsustati 
8.1 Valmistada aprillikuu juhatuse koosolekuks ette pöördumise eelnõu, millega soovitakse omavalitsustelt 

küsida sooviavaldusi ja kontseptsiooni maakaitsepäeva korraldamiseks alates 2020. aastast nelja aasta 
kohta, sh kus kavatsevad teha. 

8.2 Alustada arutelu maakaitsepäeva formaadi võimalikuks muutmiseks ja ajakohastamiseks  
8.3 Pöörduda teema käsitlemise juurde lähiajal tagasi. 
 
9. Vahendite eraldamine 
Joel Jesse selgitas vahendite eraldamise taotlust. 
Otsustati  
9.1 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse poolt 07.03.2019 esitatud taotlust HOL-le 

eraldatud õpetajate ainealaseks ja koolijuhtide ühistegevuseks eraldatud riigitoetuse kasutamiseks 
Harjumaa alusharidusspetsialistide täiendkoolituse korraldamiseks 2019. aasta aprillis summas 9600 
eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. vahenditest ning eraldada vahendid taotletud summas. 
 

10. Tegevdirektori töölepingu muutmine 
Andre Sepp selgitas tegevdirektoriga sõlmitud töölepingu muutmise vajadust ja konteksti. 
Otsustati  
10.1 Muuta tegevdirektoriga sõlmitud töölepingut, sõlmides selle lepingu lisa nr 1. 
 
11. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
11.1 Joel Jesse andis ülevaate Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi 

koostamiseks korraldatud riigihanke lepingu sõlmimisest ja edasistest protsessidest.  
11.2 Joel Jesse andis ülevaate riigihanke „Regionaalvaldkonna edasise arengu analüüs“ 

väljakuulutamisest lähiajal ja edasistest protsessidest. 
11.3 Joel Jesse tutvustas 06.-07. juunil 2019 kavandatava HOL õppereisi kontseptsiooni Ida-Virumaale.  

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


