
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 11. märtsil 2020 

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

1. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „PATEE tegevuskava“ kinnitamine 
 
Joel Jesse  tutvustas piirkondlike algatuste tööhõive ja ettevõtlikkuse arendamiseks (PATEE) Harjumaa 
tugiprogrammi 2020-2023, mis on Harju maakonna arengustrateegia lisa 3. PATEE tegevuskava koostatakse 
vastavalt meetme reeglitele, tegevuskava koostamist ja elluviimist koordineerib SA Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskus. PATEE tegevuskava raames elluviidavad eesmärgid toetavad maakonna arengustrateegia 
eesmärkide elluviimist. HOL arengukomisjon on PATEE tegevuskava heaks kiitnud. 
Otsustati 
1.1 Kinnitada Harju maakonna arengustrateegia 2035+ lisaks 3 olev PATEE tegevuskava. 
 

 
2. HOL esindaja nimetamine Politsei- ja Piirivaleameti moodustatavasse avalikel üritustel turvalisuse 

põhimõtteid kirjeldava juhendmaterjali koostavasse töörühma 
 
Joel Jesse selgitas esindaja määramise ettepaneku tausta ja töörühma tegevuses osalemise võimalusi. Toimus 
arutelu töörühma sobiva isiku leidmiseks. 
Otsustati 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.03.2020 otsus nr 5 „Töörühma liikme nimetamine“. 

 
 
3. Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine 

 
Joel Jesse andis ülevaate vajadusest muuta ja täiendada Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu.   
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.03.2020 otsus nr 6 „Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muutmine“. 
 
 

4. HOL juhatuse 12.02.2020 otsuse nr 4 „Ettepanek Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse Läänemere 
Komisjoni transpordi töögrupi tegevuses osalemiseks“ täpsustamine 

 
Joel Jesse selgitas vajadust täpsustada veebruaris 2020 tehtud Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse Läänemere 
Komisjoni transpordi töögrupi tegevuses osaleja nimetamise ettepaneku täpsustamiseks, et Eesti Linnade ja Valdade 
Liidul oleks kindlus kulude kandmise osas. Õigusselguse huvides on otstarbekas tunnistada kehtetuks HOL 
12.02.2020 otsus nr 4. 
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 11.03.2020 otsus nr 7 „Ettepanek Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse 

Läänemere Komisjoni transpordi töögrupi tegevuses osalemiseks“. 
 



2 
 

 
5. Ülevaade HOL volikogu 22.04.2020 koosoleku päevakorra projekt 

 
Joel Jesse andis ülevaate plaanidest aprillis 2020 toimuvaks HOL volikogu koosolekuks. 
Otsustati 
5.1 Võtta HOL volikogu 22.04.2020 koosoleku päevakorra esialgne projekt teadmiseks. 
 
 

6. Ülevaade uurimistöö „Eesti regionaaltasandi arengu analüüs“ valmimisest ning edasistest 
tegevustest  

 
Joel Jesse tutvustas märtsis 2020 valminud Eesti regionaaltasandi arengu analüüsi, selle põhijäreldusi ning 
võimalusi järelduste rakendamiseks õigusloomes ja reformide planeerimisel. Uuringut tutvustatakse linnade ja 
valdade päeval 18. märtsil 2020 ning omavalitsuste liidu volikogus 22. aprillil 2020, aga võiks kaaluda ka uuringu 
laiemat tutvustamisvõimalust, s.h maakondade ühispöördumist.  
 
 

7. Ülevaade HOL Pärnumaa-õppereisi kavast  
 
Joel Jesse tutvustas Pärnumaale planeeritava HOL õppereisi (28.-29.05.2020) päevakava. 
 
 

8. Ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavade uuendamisest ning edasine 
ajakava 

 
Joel Jesse tutvustas Harju maakonna arengustrateegia tegevuskava uuendamiseks ja MATA meetmest vahendite 
taotlemiseks esitatud ettepanekuid ning edasise menetluse ajaplaani. 2020. aastal rahastamise taotlusega projektid 
tuleb RTK-le esitada hiljemalt 30.04.2020. Omavalitsuste liidu arengukomisjon koguneb MATA 2020. aasta 
taotlusvooru projektide valikuks 24. märtsil 2020, arengukomisjoni valiku ettepanek esitatakse HOL juhatusele 
15.04.2020 koosolekul kinnitamiseks. 
 
 

9. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
 

9.1 PPA ettepanekul toimub nõupidamine asenduskodudest lahkuvate alaealiste teemal, samuti võimalikust 
ennetusest ja probleemi lahendamiseks vajalikust ühistegevusest. 

9.2 Joel Jesse andis juhatusele ülevaate Tallinna lõunapoolse ringraudtee kavandamisega seonduvatest 
arengutest, s.h seisukohtadest ja võimalustest sellekohase eriplaneeringu algatamise taotluse 
ettevalmistamiseks. Alustatakse lähteülesande (sh eriplaneeringu hinnanguline maksumus ja ajakava ning 
algatamise taotluse eelnõu) ettevalmistamisega, eesmärk on sõlmida mais lähteülesande koostamiseks 
töövõtuleping. Kaasatakse huvitatud osapooled, eesmärk on teha koostöö pinnalt riigi eriplaneeringu algatamise 
taotluse esitamise lõppotsustus sügisel, kui on selgunud rahastamise temaatika ja võimalikud partnerid 
eriplaneeringu kaasfinantseerimisel. 

9.3 Koroonaviiruse teemal järgitakse Terviseameti ja Vabariigi Valitsuse vastavasisulisi juhiseid ja soovitusi. 
9.4 Kodutute loomade varjupaik on küll ühistegevuse teema, samas on praeguses olustikus vastava teenuse sisse 

ostmine odavam, kui varjupaiga loomine ja haldamine. 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 


