
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 15. jaanuaril 2020 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:20 
 
Osalesid: 
 
Juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2020. aasta eelarve eelnõu ja selle suunamine HOL volikogusse 
esimesele lugemisele 

Joel Jesse tutvustas HOL 2020 eelarve projekti, toimus arutelu. Tulude ja kulude prognoosi on pärast esimest arutelu 
täpsustatud.  
Otsustati 
1.1 Kiita HOL 2020 eelarve projekt heaks ja suunata see HOL volikogu 22.01.2020 koosolekule esimeseks 

lugemiseks.  
 
 
2. HOL volikogu 22.01.2020 koosoleku päevakorra kinnitamine 

Otsustati 
2.1 Kinnitada HOL volikogu 22.01.2020 koosoleku päevakord.  

 
 
3. Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi laureaadi valimine 

Arutati seatud tähtajaks (14.01.2020) esitatud aukodaniku kandidaate. Toimus hääletus. Harju maakonna 
aukodaniku teenetemärgi saajaks valiti 2020. aastal Mati Kaal. 
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 15.01.2020 otsus nr 1 „Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmine“. 

 
 
4. Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamisest 19.02.2020 Anija mõisa aidas 

Ruth Jürisalu tutvustas 19.02.2020 Anija mõisa aidas korraldatava Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu plaane.  
 
 

5. Ülevaade andmekaitsespetsialisti töökoha täitmise konkursi tulemustest 
Joel Jesse tutvustas andmekaitsespetsialisti leidmiseks kuulutatud konkursi käiku ja tulemusi. 
 
 

6. HOL poolt kuuele omavalitsusele kaugvarunduse teenuse osutamise jätkamine või mitte jätkamine 
2020. aastal 

Joel Jesse andis ülevaate kuue omavalitsuse tagasisidest kaugvarunduse teenuse osutamise teenuse jätkamise 
küsimuses. Tõdeti osapoolte huvi puudumist ning võimalusi saada sarnast teenust ajakohase kvaliteedi ja  
tingimustega teistelt isikutelt.  
Otsustati 
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6.1 Lõpetada kaugvarunduse teenuse osutamine alates 30. aprillist 2020. 
 
 

7. Ülevaade MATA 2019. aasta projektide kinnitatud nimekirjast, MATA 2020. aasta voorust ning Harju 
maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavade uuendamist 2020. aastal 

Joel Jesse andis teemakohase ülevaate 
Otsustati 
7.1 Võtta info teadmiseks. 
 
 

8. Regionaalarengu programmide 2020. aasta toetusmahtude jaotus 
Joel Jesse andis ülevaate Rahandusministeeriumi 03.01.2020 kirjast nähtuvatest 2020. aasta regionaalarengu 
programmide, maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA), kohaliku omaalgatuse programmi 
(KOP) ja hajaasustuse programmi (HAJA) toetusvahendite kavandatavatest mahtudest. Rahandusministeeriumi info 
kohaselt on 2020. aastal võimalik maakonnal nimetatud programmide toetusvahendeid omavahel ümber tõsta, 
MATA ja HAJA programmide toetusvahendeid on võimalik teistesse kirjas nimetatud meetmetesse ümber suunata 
20% ulatuses, KOP programmi vahendeid 10% ulatuses. 
Otsustati 
8.1 Teha ettepanek suunata Harju maakonnale MATA toetusmeetmest eraldada kavatsetavate vahendite mahust 

45 000 eurot (nelikümmend viis tuhat eurot) Harju maakonnale KOP programmi elluviimiseks eraldatavate 
vahendite hulka.  

 
 

9. Ülevaade Harju maakonna liikluskomisjoni 18.12.2019 koosolekust 
Joel Jesse andis ülevaate Harju maakonna liikluskomisjoni 18.12.2019 koosolekul otsustatust. 
  
 

10. Asendusliikme nimetamine Eesti-Vene 2021-2027 programmi programmeerimiskomiteesse 
Joel Jesse avas HOL poolt asendusliikme nimetamise vajaduse tausta.  
Otsustati 
10.1  Võtta vastu HOL juhatuse 15.01.2020 otsus nr 2 „Programmeerimiskomitee asendusliikme nimetamine“. 
 
 

11. Kiili vallavanema tõstatatud probleemid Päästeameti spetsialistide poolt kasutusluba ootavate 
hoonete ülevaatamisel 

Joel Jesse andis teada Kiili vallavanema poolt tõstatatud probleemist, et Päästeamet on kroonilises spetsialistide 
puuduses, kes peavad vaatama üle valminud hooneid, millele omavalitsused kasutuslube väljastavad. HOL on 
teema käsitlemisel kontaktis ka ELVL-ga. 
Otsustati 
11.1  Kutsuda Päästeameti esindaja HOL volikogusse kõnelema probleemist ja selle lahendusvõimalustest. 

 
 
12. HOL seisukoha kujundamine keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 „Toetuse andmise 

tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine“ avatud taotlemise korral“ muutmise 
määruse eelnõule 

Joel Jesse andis ülevaate eelnõude infosüsteemi kaudu ministeeriumidele kooskõlastamiseks saadetud 
keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu 
arendamine“ avatud taotlemise korral“ eelnõus. Leiti olevat vajalik esitada eelnõule HOL poolne täiendusettepanek, 
millega taotleda võimaluse loomist ka 500-2000 inimest teenindavates veevärkides kvaliteedinõuetele vastava 
joogivee tagamise toetamiseks.   
Otsustati 
12.1  Esitada HOL poolne toetuskiri keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 muutmise määruse eelnõu 

muutmiseks ja täiendamiseks. 
 
 
13. HOL seisukoha kujundamine kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava 

toetuse kasutamise tingimuste ja korra osas 
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Joel Jesse andis ülevaate Rahandusministeeriumi poolt 22.12.2019 kooskõlastusringile saadetud riigihalduse ministri 
määruse eelnõu „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise 
tingimused ja kord“ osas. Peeti vajalikuks, et kohaliku omavalitse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava 
toetuse kasutamise tingimusi ja korda muuta osas, et abikõlbuliku hoone pindala piirmäär oleks 2100 m2. 
Otsustati 
13.1  Esitada HOL poolne toetuskiri kohaliku omavalitse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse 

kasutamise tingimustes ja korras sätestatava abikõlbuliku hoone pindala tõstmiseks.  
 
 

14. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
14.1 Võeti teadmiseks, et KOP toetuse taotleja MTÜ Nõmbra Karjamõis ei ole kasutanud vahendeid sihipäraselt ning 

HOL nõuab vahendid tagasi maksekäsu kiirmenetluse ja vajaduse korral ka kohtumenetluse kaudu. 
14.2 Võeti teadmiseks MKM 14.01.2020 vastus HOL ja teiste asjaomaste maakondade omavalitsusliitude 

ühisavaldusele Rail Balticu raudteel kohalike peatuste ja regionaalrongiliikluse arendamiseks. 
14.3 Võeti teadmiseks info Harjumaa kohalike omavalitsuste talvepäevade toimumise kohta (14.02.2020 Saue 

vallas). 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /    / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 


