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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Saku Õlletehase pruulikoda, Saku 

22. mai 2019 
Koosoleku algus 10:05 
Koosoleku lõpp: 13:45 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 

 
1. HOL esimees avas koosoleku, tutvustas päevakorda. Saku Vallavalitsuse abivallavanem tervitas 

kohalviibijaid valla nimel. 
 
2. Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusuuringu esmastest tulemustest ja 

edasistest tegevuskavades andsid ülevaate projektijuht Hannes Luts, Pille Metspalu ning Veronika 
Luidalepp. 

 

3. Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell tutvustas Riigikontrolli 2018. aasta aruannet omavalitsuste 
teavitustegevusest ja infolehtedest. 

 

4. HOL kuluurinõunik Ruth Jürisalu andis ülevaate laulu- ja tantsupeo ettevalmistamisest ja tuletulemise 
korralduslikest detailidest ning koostööst omavalitsustega. 

 

5. Koosoleku juhataja selgitas vajadust hääletada Tallinnat esindava juhatuse liikme muudatust. Tiit 
Terik esitas kinnitamiseks Tallinnat esindava juhatuse liikme kandidaadi Kalle Klandorfi, kes on ka 
juhatuse liikmeks hakkamiseks nõusoleku andnud. Häältelugemiskomisjoni valiti Kristjan Kenapea, 
Riivo Noor ja Maria Mägar. Häältelugemiskomisjon selgitas hääletamise protseduuri. Hääletussedeli 
võttis välja 17 volikogu liiget. Pärast hääletamise lõppemist tegi häältelugemiskomisjon kindlaks 
Tallinna esindava juhatuse liikme kinnitamiseks korraldatud hääletustulemuse: kinnitamiseks 
esitatud kandidaat Kalle Klandorf sai 16 poolthäält ja 1 vastuhääle, kehtetuid hääletussedeleid ei 
olnud. Seega osutus Kalle Klandorf valituks HOL juhatuse Tallinnat esindavaks juhatuse liikmeks. 
Häältelugemiskomisjoni poolt kindlaks tehtud hääletustulemuste ja valimistulemuse põhjal  

 
Otsustati: 
5.1 Võtta vastu HOL volikogu 22.05.2019 otsus nr 4 „Juhatuses muudatuste tegemine“.  

 

6. Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal tutvustas Harjumaale 
riigigümnaasiumide rajamise käiku ja koolivõrgu arenguperspektiive. 
 

7. Pärtel Preinvalts Põhja prefektuurist rääkis koostöövõimalustest radikaliseerumisvastases võitluses 
ning radikaliseerumise käsiraamatut. 

 

8. Saku abivallavanem Tanel Ots tutvustas Saku valla tegevust, vallaasutuste struktuuri, samuti valla 
probleeme ja arenguperspektiive. 

 

9. HOL aseesimees andis teavet HOL juhatuse 15.05.2019 koosolekul arutatust ja otsustatust.  
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10.  Arutati HOL 2018. aasta majandusaasta aruannet. ning audiitori arvamust. Ülevaate tegid HOL 
esimees Andre Sepp ja tegevdirektor Joel Jesse. Ka revisjonikomisjon on esitanud arvamuse, milles 
palub aruanne kinnitada. 

 
Otsustati: 
10.1 Võtta vastu HOL volikogu 22.05.2019 otsus nr 5 „Majandusaasta aruande kinnitamine“.  

 
 

 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija 


