
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 15. aprillil 2020 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:05 
 
Osalesid juhatuse liikmed elektrooniliste sidevahendite kaudu vastavalt registreerimislehele. 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. HOL  2019. ja 2020. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruannet kontrolliva audiitori 
valimise HOL volikogule otsustamiseks esitamine 

 
Joel Jesse  tutvustas HOL-le audiitorteenuse osutamiseks esitatud pakkumust. Peeti soovitavaks teha 
audiitorettevõtjale ettepanek vastutava audiitori muutmiseks, kuna sama ettevõtja on kontrollinud ka eelmiste aastate 
aruandeid.  
Otsustati 
1.1 Teha volikogule ettepanek määrata HOL 2019. ja 2020. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruannet 

kontrollivaks ettevõtjaks AMC Audit OÜ.  
 
 
2. HOL volikogu 22.04.2020 koosoleku tühistamine ja  HOL volikogu koosolekut kokku kutsumata 

otsuse tegemine audiitori kinnitamiseks 
 

Joel Jesse selgitas, et eriolukorra tõttu HOL volikogu koosoleku tühistamise vajadust ning audiitori valimiseks 
elektroonilise koosoleku korraldamise vajadust. 
Otsustati 
2.1 Tühistada HOL volikogu 22.04.2020 planeeritud koosolek Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra tõttu. 
2.2 Teha ettepanek HOL 2019. ja 2020. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruannet kontrolliva ettevõtja 

määramiseks HOL volikogu otsus koosolekut kokku kutsumata vastavalt mittetulundusühingute seadusele ja 
HOL põhikirjale. 
 
 
3. Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine 

 
Joel Jesse andis ülevaate vajadusest muuta ja täiendada Harjumaa tervisenõukogu koosseisu.   
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 15.04.2020 otsus nr 9 „Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine“. 
 
 

4. HOL 2019. aasta eelarve täitmine ning majandusaasta tegevusaruande eelnõu tutvustamine 
 
Joel Jesse ja Ene Millert tutvustasid HOL 2019. aasta majandusaasta aruande eelnõu, tegevusaruannet ning eelarve 
täitmist. Toimus arutelu. 
Otsustati 
4.1 Kinnitada HOL 2019. aasta tegevusaruanne. 
4.2 Võtta teadmiseks HOL 2019.aasta eelarve täitmine ning 2019. aasta majandusaasta aruande eelnõu ning 

esitada need auditeerimisele ja maikuus HOL volikogule kinnitamiseks. 
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5. HOL pöördumine Justiitsministeeriumi poole seoses kinnistutele juurdepääsu tagamisega 
 

Joel Jesse ja Kristjan Kenapea tutvustasid Justiitsministeeriumile saadetava kirja projekti, milles osutatakse 
kinnistutele juurdepääsude täpsema õigusliku regulatsiooni vajadusele. 
Otsustati 
5.1 Saata Justiitsministeeriumile HOL seisukoht kinnistutele juurdepääsude õigusliku regulatsiooni vajadustest.  
 
 

6. Konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa hindamiskomisjoni muutmine 
 

Joel Jesse tutvustas vajadust muuta konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni koosseisu.  
Otsustati 
6.1 Võtta vastu HOL juhatuse 15.04.2020 otsus nr 10 „Konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni koosseisu 

muutmine“.  
 
 

7. Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest 2018. ja 2019. aastal rahastatud projektide 
paikvaatluste korraldamine ning ülevaade 2020. aasta kevadvooru esitatud projektide mahust 

 
Joel Jesse andis ülevaate vajadusest muuta ja täiendada Harjumaa tervisenõukogu koosseisu.   
Otsustati 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 15.04.2020 otsus nr 11 „Kohaliku omaalgatuse programmi Harjumaa projektide 

paikvaatlus ja dokumentide kontroll“.  
7.2 KOP vahenditest rahastatavate projektide taotluste arv on 2020. aasta kevadvoorus oluliselt kasvanud, 

põhjuseks ilmselt ühe projekti rahastamise piirmäära suurendamine. Hindamiskomisjoni koosolek toimub mais, 
misjärel esitatakse juhatusele kinnitamiseks. 

 
 

8. Seisukoha kujundamine taotluse „Harjumaa tähelepanuväärsemate hiidrahnud infostendide 
koostamine“ osas.  
 

Joel Jesse tutvustas HOL-le 17.03.2020 laekunud taotlust Harjumaa tähelepanuväärsemate hiidrahnude infostendide 
koostamiseks.  
Otsustati: 
8.1 Jätta taotlus rahuldamata Harjumaa kõigi omavalitsuste ühishuvi puudumise tõttu. 
8.2 Suunata taotlejat koostööle juba varasemalt teemaga tegelevate isikutega.  
 
 

9. Harjumaa Maakaitsepäev 23.06.2020 ja edasised tegevused 
 

Maie Liblik ja Joel Jesse tutvustasid hetkeseisu Võidupüha üleriigiliste ettevalmistamise toimingute osas. Arutati 
Harju Maakaitsepäeva võimalikku mahtu. Võidutule üleandmine ilmselt toimub, aga jaanituled jäävad ilmselt juunis 
ära. 
Otsustati: 
9.1 Jätta Rae vallas 2020. aastal planeeritud Harjumaa Maakaitsepäev ära. 
9.2 Võidutule üleandmise ja vastuvõtmise tseremoonia korraldada Rae vallas väiksemas mahus vastavalt Kaitseliidu 

Harju malevaga koostöös täpsustatavale üksikasjadele. 
9.3 Korraldada 2021. aastal Harjumaa Maakaitsepäev Rae vallas, sh tammed istutamise tseremooniaga Lool. 

 
 

10. Pärnumaale 28.-29.05.2020 planeeritud õppereis 
 

Toimus arutelu õppereisi korraldamise võimlikkusest.  
Otsustati: 
10.1 Lõppotsustust veel mitte teha, vaid täpsustada teemat peale osalejate registreerimistähtaega mai keskel 

tulenevalt üldisest olustikust riigis ning osapoolte huvitatusest. 
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10.2 Saata välja õppereisile registreerimise e-kiri tähtajaga 08.05.2020.  
 

 
11. Ülevaade Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2020. aasta elluviimise meetme 

taotlusvoorust ning edasine ajakava 
 

Arengukomisjoni koosolek on planeeritud 26.05.2020, tehtud valikud kinnitatakse HOL juuni juhatuse koosolekul, 
augustis saadetakse ettepanekud RTK-sse. 
 
 

12. Ülevaade riigisisese raudteevõrgu rekonstrueerimise ja kiire reisirongiliikluse arendamise toetuseks 
ühispöördumise allkirjastamise ja edastamise edasilükkamine 
 

Joel Jesse selgitas vajadust ühispöördumise allkirjastamise edasilükkamiseks. Pärast eriolukorra lõppu uuendatakse 
pöördumise allkirjastamise ja esitamise toimingud, et saavutada vajalik tähelepanu. 
 
 

13. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
 

13.1 PPA poolt 03.04.2020 planeeritud ümarlaud seoses asenduskodudega lükati edasi, PPA informeerib uuest 
ümarlaua kuupäevast. 

13.2 Lähtuvalt eriolukorrast on HOL koostöös INNOVE-ga Harjumaa KOV-de ja haridusjuhtide veebikoosolekud info, 
juhiste ja kogemuste vahetamiseks ning koondanud HOL kodulehele eriolukorrast tuleneva infomaterjalid ja 
juhised koolidele, lasteasutustele, lastevanematele ja maakonna elanikele. 

13.3 Maanteeamet jätkab liiklusohtlike kohtade ohutuks muutmise meetme rakendamist ka 2022. ja 2023. aastal ning 
HOL selgitab vastavalt maakonna liikluskomisjoni seisukohale välja omavalitsuste ettepanekud nimetatud 
meetmesse (vt HOL 09.04.2020 kiri KOV-dele). Liikluskomisjon valib toetatavad projektid välja septembris-
oktoobris. 

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


