
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 9. septembril 2020 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:20 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele. 
Juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. Harjumaa 2023. aasta laulu- ja tantsupeo korraldamisest ja rahastamisest 
 

Joel Jesse ja Ruth Jürisalu andsid ülevaate Harjumaa 2023. aasta laulu- ja tantsupeo korraldamise ja rahastamise 
ettevalmistustest.  
Otsustati 
1.1. Teha HOL volikogule ettepanek korraldada 2023. aastal Harjumaa laulu- ja tantsupidu, koht täpsustada 

jooksvalt. 
1.2. Esitada volikogule esimeseks lugemiseks otsuse eelnõu HOL liikmete poolt Harjumaa 2023. aasta laulu- ja 

tantsupeo korraldamise rahastamiseks tehtavate maksete kohta (püsimaksed ja Harjumaa 2018. aasta laulu- ja 
tantsupeol osalenute arvu põhjal arvutatavatest proportsionaalsed maksed).  
 
 
2. Harjumaa balli korraldamisest 30. detsembril 2020 

 
Ruth Jürisalu ja Jopel Jesse andsid ülevaate balli korraldamise ettevalmistustest.  
Otsustati 
2.1 Jätkata Harjumaa 2020. aasta balli ettevalmistamist.  
 

 
3. HOL volikogu 16.09.2020 koosoleku päevakorra kinnitamine 

 
Otsustati 
3.1 Kinnitada HOL volikogu 16.09.2020 koosoleku päevakord. 
3.2 Täpsustada võimalusel jäätmekäitluse teemat tootjavastutuse organisatsiooni vaatega. 

 
 

4. HOL 2020. aasta eelarve 6 kuu täitmine  
 

Joel Jesse andis ülevaate HOL 2020. aasta eelarve kuue kuu täitmisest. 
Otsustati 
4.1 Võtta täitmise ülevaade teadmiseks. 
4.2 Käsitleda HOL liikmemaksu võimaliku vähendamise vajaduse temaatikat HOL 2021. aasta eelarve koostamise 

protsessis, arvestades seejuures majanduse ja tööturu trende ning füüsilise isiku tulumaksu laekumisi. 
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5. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ maakonna tegevuskava hulgast valitud projektide 

esitamisest MATA meetmest rahastatavate tegevuste nimekirja, mis esitati Rahandusministeeriumi 
MATA meetme 2020. aasta II vooru (tähtaeg oli 31.08.2020) 
 

Joel Jesse  ja Tiina Beldsinsky tutvustasid Harju maakonna arengustrateegia 2035+ maakonna tegevuskava hulgast 
valitud projekte ja nende esitamise toiminguid MATA meetmest rahastatavate tegevuste nimekirja (meetme 2020. 
aasta teine voor). Projektide kaitsmine toimub RTK-s 24. septembril ning RTK peab hiljemalt 26. oktoobriks 
kinnitama taotlemisõigusega projektide nimekirja. 
 

6. Harjumaa tervise- ja heaoluprofiili 2020-2024 kinnitamine 
 

Joel Jesse tutvustas Harjumaa tervise- ja heaoluprofiili 2020-2024. 
Otsustati: 
6.1 Otsustada Harjumaa tervise- ja heaoluprofiili 2020-2024 kinnitamine järgmisel juhatuse koosolekul, kuulates 

eelnevalt HOL volikogu 16.09.2020 koosolekul ära seda tutvustava ettekande. 
 
 

7. Harjumaa haridusvõrgu analüüsi ideede arutelu 
 

Joel Jesse ja Maria Mägar andsid ülevaate ideepaberist Harjumaa haridusvõrgu uuringu või analüüsi teemade kohta. 
Võimalik hankida rahastust maakondliku haridusvõrgu teemalisteks uuringuteks, seejuures saab projektitaotlustes 
(tähtaeg 31.10.2020) paindlikult formuleerida ka uurimisobjekti. Eesmärk on Harjumaa haridusvõrgu erapooletu 
hindamine, samas on vajalik arvestada ka riiklikku hariduspoliitikat (s.h gümnaasiumitaseme hariduse riigistamise 
perspektiivi=. 
Otsustati: 
7.1 Jätkata Harjumaa haridusvõrgu teemalise projektitaotluse ettevalmistamist, seades eesmärgiks saavutada 

maakondliku tasandi haridusvõrgu uuringu rahastamine. 
7.2 Esitada järgmiseks juhatuse koosolekuks konkreetsemad ettepanekud võimalikus projektitaotluses 

uurimisobjekti formuleerimiseks. 
 
 

8. Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise korra muutmine 
 

Kristjan Kenapea selgitas vajadust täiendada Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni tunnustamise 
korda.  
Otsustati: 
8.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.09.2020 otsus nr 16 „Harjumaa siseturvalisusesse panustava organisatsiooni 

tunnustamise korra muutmine“. 
 
 

9. HOL seisukoht KOKSi muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele 
 

Joel Jesse ja Kristjan Kenapea andsid juhatusele ülevaate arvamuse projektist KOKS muutmise seaduseelnõu 
väljatöötamiskavatsusele.  
Otsustati: 
9.1 Kiita heaks ette valmsitatud arvamuse projekt KOKS muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele ning 

saata see Justiitsministeeriumile ja Rahandusministeeriumile. 
 
 

10. Ülevaade Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu taotluse eelnõu valmimisest (sh 
hinnakalkulatsioon, rahastamisetapid ja ajakava) ning edasistest arengutest sellel teemal 
 

Joel Jesse tutvustas Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu taotluse eelnõu ettevalmistamise käiku ja järgmisi 
kavandatavaid samme. 
Otsustati: 
10.1 Võtta teadmiseks ülevaade Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu taotluse eelnõu ettevalmistamise käigu ja 

kavandatavate järgmiste sammude kohta. 
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10.2 HOL kui maakondlik arendusorganisatsioon saab kaaluda kõnealusest riigi eriplaneeringust tulenevaid kohustusi 
pärast seda, kui on esitatud, selgunud summad ja koostöötoimingud paika pandud. 

 
 

11. Ülevaade Keskkonnaministeeriumi 02.07.2020 tagasisidest HOL 11.06.2020 ettepanekule seoses 
kavandatava Harju maakonna maavarade teemaplaneeringuga, mida soovitakse sügisel algatada 
 

Joel Jesse selgitas Keskkonnaministeeriumi tagasisidet HOL ettepanekutele algatada soovitava Harju maakonna 
maavarade teemaplaneeringu osas. 
 
 

12. Ülevaade Rahandusministeeriumi soovist koostada maakondade uued arengustrateegiad 
 

Joel Jesse tutvustas Rahandusministeeriumi esitatud soovi ja juhendit alustada uute maakondade 
arengustrateegiate koostamist.  
Otsustati: 
12.1 Pidada vajalikuks avada maakondade uute arengustrateegiate koostamine alles pärast järgmisi kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimisi.  
12.2 Praegu keskenduda olemasoleva arengustrateegia elluviimisele. 
 
 

13. Ülevaade turismivaldkonna kohtumisest Raplamaa Omavalitsuste Liiduga 12.08.2020 
 

Joel Jesse andis ülevaate turismivaldkonnas 12.08.2020 toimunud kohtumisest Raplamaa Omavalitsuste Liiduga. 
Raplamaa esindajad avaldasid valmisolekut alustada Harjumaaga dialoogi turismivaldkonnas võimaliku koostöö osas 
alates 2021. aastast, kuna maakondade katusorganisatsioon SA Põhja-Eesti Turism läheb 2020. aasta lõpus 
likvideerimisele, mis on tingitud EASi rahastuspõhimõtete muutumisest 2021. aastast. 
 
 

14. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
 

14.1 Turvalisuse 2020. aasta taotlusvoor ja KOP 2020. aasta sügisvoor. 
14.2 Traditsiooniline 14. VIP-de laskevõistlus Harjumaa Omavalitsuste Liidu rändkarikale toimub 02.10.2020 

algusega kell 13:00 Kaitseliidu Tallinna maleva Männiku lasketiirus. 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 


