
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 13. mail 2020 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  15:50 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. Harjumaa Omavalitsuste Liidu 2019. aasta majandusaasta aruande suunamine HOL volikogusse 
kinnitamiseks  
 

Joel Jesse andis ülevaate HOL 2019. aasta majandusaasta aruande eelnõust ning revisjonikomisjoni 04.05.2020 
arvamusest.  
Otsustati 
1.1. Esitada 2019. aasta majandusaasta aruanne HOL volikogule ja teha ettepanek see kinnitada.  
 

 
2. HOL volikogu 20.05.2020 koosoleku päevakorra kinnitamine 

 
Otsustati 
2.1 Kinnitada HOL volikogu 20.05.2020 koosoleku päevakord. 
2.2 Korraldada volikogu koosolek kohapeal ning võimalusega osaleda ka distantsilt. 
 

 
3. Kogukondliku turvalisuse programmi 2020. aasta Harjumaa toetusvooru tingimused kinnitamine ja 

hindamiskomisjoni moodustamine. 
 

Joel Jesse selgitas vajadust kogukondliku turvalisuse programmi 2020. aasta Harjumaa toetusvooru tingimuste 
kehtestamiseks ja hindamiskomisjoni moodustamiseks. 
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.05.2020 otsus nr 12 „Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Harjumaa toetusvooru 

tingimused“. 
 

 
4. Seisukoht HOL 28.-29.05.2020 planeeritud Pärnumaa õppereisi toimumise osas lähtuvalt 

eriolukorrast ja piirangutest 
 

Toimus arutelu 28.-29.05.2020 Pärnumaa õppereisi toimumise võimaluistest lähtuvalt kehtivatest piirangutest.  
Otsustati 
4.1 Arvestades vastuvõtjate poolset kinnitust ning osalemise vabatahtlikkust, korraldada õppereis vastavalt 

planeeritud ajakavale. 
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5. Ülevaade Harjumaa Maakaitsepäeva korraldamisest Rae vallas 23.06.2020 ja ajakavast 

 
Joel Jesse selgitas Rae vallas 23.06.2020 toimuvaid üritusi, arvestades HOL juhatuse 15.04.2020  otsust jätta Rae 
vallas 2020. aastal planeeritud Harjumaa Maakaitsepäev ära ning korraldada võidutule üleandmise ja vastuvõtmise 
tseremoonia väiksemas mahus vastavalt Kaitseliidu Harju malevaga täpsustatavale üksikasjadele. 
 
Otsustati: 
5.1 Kiita heaks pärgade asetamise ja võidutule jagamise tseremoonia kava Jüri kiriku aias. 
5.2 Pidada vajalikuks veebiülekande võimalust. 
 
 

6. Koroonakriisist tulenevad võimalikud majandusmõjud omavalitsustele ja seeläbi HOL tulubaasile, 
võimalikud ettepanekud edaspidise osas. 
 

Toimus arutelu majandusolukorras toimuvatest muudatustest johtuvate HOL eelarve kujundamise võimaluste üle. 
 
Otsustati: 
6.1 Esitada sügisese juhatuse koosolekuks ülevaade, millised on olnud mõjud HOL eelarvele, arvestades ürituste 

ära jäämist ja edasilükkamist. 
6.2 Septembri juhatuse koosolekul arutada, millised on HOL volikogule võimalikud ettepanekud. 
 
 

7. Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste XXVII suvespordipäevad, kavandatud 27.-28.08.2020 
Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses Harku vallas 

 
Toimus arutelu Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste XXVII suvespordipäevade korraldamise osas. 
Otsustati 
7.1 Toetada Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste XXVII suvespordipäevade korraldamist vastavalt planeeritule 

(27.-28.08.2020).  
7.2 Pidada vajalikuks jätkata suvespordipäevade organiseerimistegevusega, arvestades planeeritavaid piirangute 

leevendusi. 
 
 

8. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
 

8.1 Tellitud on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu lähteülesanne koos planeeringu koostamise 
hinnakalkulatsiooni, rahastamisetappide, ajakava ja algatamise taotluse eelnõuga, arvestades HOL juhatuse 
12.02.2020 koosolekul otsustatut. 

8.2 Maakondade ühispöördumine riigisisese raudteevõrgu rekonstrueerimise ja kiire reisirongiliikluse arendamise 
toetuseks on allkirjastamisel. 

8.3 Kohaliku hindamisprogrammi hindamiskomisjoni koosolek toimub 18.05.2020. 
8.4 HOL haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub 19.05.2020, kus valitakse HTM konkursi „Eestimaa õpib ja 

tänab“ raames välja Harjumaa nominendid üleriigilisse vooru. 
8.5 HOL arengukomisjoni koosolek toimub 26.05.2020, kus valitakse välja MATA meetme 2020. aasta vahenditest 

rahastatavad potentsiaalsed projektid, mis esitatakse kinnitamiseks HOL juhatuse 10.06.2020 koosolekule. 
8.6 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu laiendatud koosolek toimub 21.05.2020 Ida-Virumaal Lüganuse vallas. 
8.7 HOL saatis maakondliku konkursi "Eesti kaunis kodu 2020" teemal 11.05.2020 valdadele ja linnadele kirja, 

kandidaatide esitamise tähtaeg on 08.06.2020. 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 


