
 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 10. aprillil 2019 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:15 
 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
1. HOL volikogu 17.04.2019 koosoleku päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
1.1 Kinnitada HOL volikogu 17.04.2019 koosoleku päevakord. 

 
 

2. HOL 2018. aasta eelarve täitmine ja majandusaasta aruande eelnõu tutvustamine 
Joel Jesse ja Ene Millert andsid ülevaate HOL 2018. aasta eelarve täitmisest ja majandusaasta aruande 
eelnõust. Aruanne läheb HOL mai volikogusse. 
Otsustati 
2.1 Võtta teadmiseks ülevaade HOL 2018. aasta eelarve täitmisest. 
2.2 Võtta teadmiseks HOL 2018. aasta majandusaasta aruande eelnõu. 
 
 
3. Nõusoleku võtmine välisprojektis HORIZON 2020 3C: Connected Charged Cities osalemiseks 

(taotluse esitamise faas) 
Joel Jesse tutvustas projekti, mille eesmärk on pakkuda arendada, katsetada ja kopeerida 
kasutajasõbralikku, tõhusat ja tervikus toimivat elektrisõidukite laadimisinfrastruktuuri. Laadimisvõrgustiku 
lahendusi rakendatakse, kontrollitakse ja testitakse Tallinnas ja mujal Harjumaal. HOL omaosalust ei tule, 
HOL poolset projektijuhti ei ole planeeritud. 
Otsustati 
3.1 Anda nõusolek HOL osalemiseks partnerina projektis HORIZON 2020 3C: Connected Charged Cities. 

 
 

4. HOL esimehe välislähetus 
Joel Jesse andis teada vajadustest, et HOL esimees osaleks 13.05.2019-16.05.2019 Euroopa Väinade 
Initsiatiivi aastakonverentsil. 
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.04.2019 otsus nr 6 „Välislähetus“. 

 
 
5. Esindaja määramine SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse nõukogusse 
Joel Jesse selgitas SA Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus nõukogus muudatuse tegemise vajadust. Toimus 
arutelu erinevate kandidaatide vahel. 
Otsustati 
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5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.04.2019 otsus nr 7 „SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogu liikme 
määramine“. 
 

 
6. Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise korra kinnitamine 
Joel Jesse ja Maie Liblik tutvustasid siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise korra 
eelnõud.  
Otsustati 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 10.04.2019 otsus nr 8 „Harjumaa siseturvalisusesse panustava 

organisatsiooni tunnustamise kord“. 
 
 
7. Maakaitsepäeva asukohtade 2020+ kaardistamise arutelu 
Maie Liblik esitas juhatusele arutamiseks võimalused edaspidiste maakaitsepäevade korraldamise õiguse 
andmiseks ja maakaitsepäevade tugevamaks seostamiseks kohaliku kogukonna tegevusega. Taotluste 
objektiivsemaks hindamiseks on otstarbekas saata omavaltisustele ka maakaitsepäeva korraldamise 
taotlusvorm. 
Otsustati 
7.1 Teavitada HOL liikmeid võimalusest taotleda maakaitsepäevade korraldamist aastatel 2020-2023 ja 

paluda soovijatel täita asjakohane taotlusvorm.  
 
 
8. Ülevaade siseministri 21.03.2019 käskkirjaga nr 1-3/26 kinnitatud meetmest „Elanike kriisideks 

valmisoleku maakondlik edendamine“  
Maie Liblik andis ülevaade siseministri 21.03.2019 käskkirjaga nr 1-3/26 kinnitatud meetmest „Elanike 
kriisideks valmisoleku maakondlik edendamine“ ja tutvustas HOL võimalikke tegevusi. Eesmärk on elanike 
kriisideks ettevalmistamine. HOL-le on eraldatud meetmest 14 250 eurot, võimalus on teha toetusvoor või 
saadud vahendid HOL poolt ise eesmärgipäraselt rakendada.  
Otsustati 
8.1 Toetada siseministri 21.03.2019 käskkirjaga nr 1-3/26 kinnitatud meetmest HOL-le eraldatud vahendite 

kasutamist HOL poolt kriisiolukordadeks valmistumise võrgustiku loomiseks ning nõustuda nende 
vahendite kasutamiseks riigihanke „Harju maakonna kohalike omavalitsuste ja kogukondade tasandi 
võrgustiku ülesehitamine kriisiolukordadeks valmistumisel“ korraldamisega.  

 
 
9. Ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava koostamisest ja arutelu HOL 

võimalikust ettepanekust maakonna tegevuskavasse 
Joel Jesse kandis juhatusele ette Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava koostamise 
hetkeseisu. Rahandusministeeriumiga on toimunud arutelu taotlusvooru reguleeriva määruse eelnõu 
projektide omavalitusülesuse teemal. Toimus arutelu võimalustest teha HOL nimel tegevuskavasse 
omapoolseid ettepanekuid.  
Otsustati 
9.1 Võtta teadmiseks arengustrateegia tegevuskava koostamise kohta antud ülevaade. 
9.2 Arutada tegevuskavasse HOL poolseid ettepanekuid järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
 
10. Vahendite eraldamine 
Joel Jesse selgitas vahendite eraldamiseks laekunud taotlusi. 
Otsustati  
9.1 Toetada Kolga Kooli 25.03.2019 taotlust projektile „Kooliteatrite keskastme riigifestivalil osalemine 

Otepääl“ (projekti eesmärk: Harju maakonna esindamine üleriigilisel keskastme kooliteatrite festivalil) ja 
eraldada toetus summas 963 eurot.  
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9.2 Toetada SA Viimsi Kooli Fond 27.03.2019 taotlust projektile „Harjumaa esindamine algklasside 
kooliteatrite festivalil Tõrvas“ (projekti eesmärk: Harju maakonna esindamine üleriigilisel algklasside 
kooliteatrite festivalil) summas 788,00 eurot.  

9.3 Toetada MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis 29.03.2019 taotlust projektile „Näiteringi 
Eksperiment osalus vabariiklikul kooliteatrite festivalil“ (projekti eesmärk: Harju maakonna esindamine 
üleriigilisel gümnaasiumide kooliteatrite festivalil) summas 310 eurot.  

9.4 Toetada MTÜ Harjumaa Alushariduse Juhtide Ühenduse poolt 03.04.2019 esitatud taotlust HOL-le 
eraldatud õpetajate ainealaseks ja koolijuhtide ühistegevuseks eraldatud riigitoetuse kasutamiseks 
Harjumaa alusharidusspetsialistide täiendkoolituse korraldamiseks 2019. aasta aprillis ja mais summas 
9600 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. vahenditest ning eraldada vahendid taotletud 
summas. 

 
 
11. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
11.1 Joel Jesse andis ülevaate KOP kevadvoorust. 
11.2 Joel Jesse tutvustas planeeritavat Harjumaa omavalitsusjuhtide õppereis Ida-Virumaale 06.06.2019-

07.06.2019. 
 

 

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


