
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 9. detsembril 2020 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:10 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. HOL 2021. aasta eelarve eelnõu 
Joel Jesse selgitas HOL 2021. aasta eelarve eelnõud. Eelarvemaht väheneb u 21%, kuivõrd KOP vahendid 
suunatakse otse läbi RTK. KOP vahenditeta oleks eelarve vähenemine ca 1,8%. Eesti külade XIV Maapäeva 
korraldamise toetuseks taotletakse 8000 eurot. Haiba Lastekodu toetus suureneb 3000 euro võrra.  
Otsustati 
1.1. Võtta HOL 2021. aasta eelarve eelnõu teadmiseks ja jätkata eelnõu arutelu 2021. aasta jaanuaris eesmärgiga 

esitada eelnõu ühes seletuskirjaga HOL volikogu 20201. aasta jaanuari koosolekule esimeseks lugemiseks.  
 
 
2. HOL arengukomisjoni valitud projektide kinnitamine MATA meetmest rahastatavate tegevuste 

nimekirja, mis esitatakse Rahandusministeeriumi MATA meetme 2021. aasta vooru 
Joel Jesse tutvustas HOL arengukomisjoni poolt Harju maakonna arengustrateegia 2035+ maakonna tegevuskava 
tegevuste hulgast valitud projekte ja tegid ettepaneku kinnitada MATA meetmest rahastatavate tegevuste nimekiri 
ning esitada see Rahandusministeeriumi MATA meetme 2021. aasta vooru (esitamise tähtaeg 15.01.2021). 
Otsustati 
2.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.12.2020 otsus nr 28 „Ettepanek Harju maakonna projektide ja reservprojektide 

kandmiseks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest toetuse taotlemisõigusega projektide 
nimekirja“. 
 
 
3. Harjumaa balli 2020 asemel korraldavata piduliku õhtusöögi korralduslikud detailid 

Ruth Jürisalu ning Joel Jesse andsid ülevaate Harjumaa balli 2020 asemel 30.12.2020 korraldatava piduliku 
õhtusöögi korralduslikest detailidest. Õhtusöögil antakse üle maakondlikud preemiad ja tunnustused. 
Otsustati: 
3.1 Premeeritavatele ja tunnustatavatele isikutele, kes kohale ei tule, antakse tunnustused hiljem üle personaalselt. 
 
 

4. HOL ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile koolieelse lasteasutuse seaduse täpsustamiseks 
Joel Jesse ja Kristjan Kenapea tutvustasid ettepanekut koolieelse lasteasutuse seaduse muutmiseks.  
Otsustati 
4.1 Kiita kirja projekt põhimõtteliselt heaks, täiendada vajadusel veel redaktsiooniliselt ning esitada koolieelse 

lasteasutuse seaduse muutmise ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile. 
 
 

5. HOL ettepanekud Justiitsministeeriumile ja Siseministeeriumile lähtuvalt Harjumaa liikluskomisjoni 
koosolekul arutatust ja otsustatust 

Joel Jesse ja Kristjan Kenapea tutvustasid Harjumaa liikluskomisjoni 27.11.2020 koosoleku arutelu ja otsuste põhjal 
koostatud ettepanekuid liiklusohutust parandatavateks õigusaktimuudatusteks kohalike omavalitsuste poolt 
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automaatsete kiirusmõõturite paigaldamise ja haldamise võimaldamiseks ning keskmise kiiruse mõõtmise 
võimaldamiseks. 
Otsustati 
5.1 Kiita kirja projekt heaks ja esitada Justiitsministeeriumile ning Siseministeeriumile ettepanekud automaatsete 

kiirusmõõturite kohalike omavalitsuste poolt paigaldamist ja haldamist, automaatsete kiirusmõõturite võimalikke 
tüüpe ning keskmise kiiruse mõõtmist puudutava õigusliku regulatsiooni täiendamiseks.  

 
 

6. Ülevaade Tallinna ringraudtee REPi kaasfinantseerimise partnerite tagasisidest ja edasised 
tegevused 

Joel Jesse andis ülevaate Tallinna ringraudtee REP kaasrahastamise partnerite antud tagasisidest ning edasistest 
tegevustest. Võiks kaaluda panuse suurendamist 200 000 euroni. MATA vahendeid ei saa kasutada, kuid võimalik 
kasutada Rahandusministeeriumilt saadavaid arendustegevuste vahendeid. Puudujäävas osas võiks kaasata ka 
HOL reservi. Tegemist on maakonnaülese teemaga, hõlmatud töö-, rahvastiku- ja ettevõtluse aspektid. Panust võiks 
suurendada ka riik, kuna eesmärk on luua ja arendada nii ettevõtluskeskkonda kui ka transpordikoridore. Maakonna, 
kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate kaasatus näitab ühist huvi ringraudtee arendamiseks, samas jääb raudtee 
väljaehitamine täielikult riigi kanda. RES vahendite leidmisel saab esitada algatamistaotluse 
Rahandusministeeriumile, võimalik algatamine jääks siis tõenäoliselt 2021 sügisese ning kohustused tekivad alates 
2022. 
Otsustati: 
6.1 Esitada HOL jaanarus 2021 toimuvale koosolekule otsuse eelnõu Tallinna ringraudtee eriplaneeringu 

koostamisel osalemise kulude kandmiseks kokku kuni 200 000 euro osas aastatel 2022-2028. 
 
  

7. Harjumaa aukodaniku 2021. teenetemärgi andmise arutelu 
Ruth Jürisalu ning Joel Jesse selgitasid Harjumaa aukodaniku 2021. aasta teenetemärgi andmise ettevalmistusi. 
Otsustati: 
7.1 Kuulutada konkurss Harjumaa aukodaniku 2021. aasta teenetemärkide kandidaatideks, tähtaeg 12.01.2021.  

 
 
8. Piirkondliku konkurentsivõime tõstmise meetmest vahendite eraldamiseks täiendav taotlusvoor ning 

maakonna arengustrateegia tegevuskava uuendamise alustamine 
Rahandusministeeriumil on kavas 2021. aastal läbi viia piirkondliku konkurentsivõime tõstmise meetmest vahendite 
eraldamiseks täiendav taotlusvoor. Maakonnast saab esitada tänastele andmetele tuginedes ühe projekti, vajalik on 
ka HOL toetuskiri. Mõistlik oleks esitada kaks projekti, üks jääks reservprojektiks. Kuna vastav projekt peab olema ka 
maakonna arengustrateegia tegevuskavas, tuleks seega alustada ka maakonna arengustrateegia tegevuskava 
uuendamisega, seades eesmärgiks uuendused kinnitada veebruaris 2021. 
Otsustati: 
8.1 Võtta info teadmiseks.  
 
 

9. Ülevaade HOL volikogu 20.01.2021 koosoleku päevakorra projektist 
Joel Jesse andis üle vaate HOL volikogu 20.01.2021 koosoleku kavandatavast päevakorrast. 

 
 
10. HOL tegevdirektorile ühekordse lisatasu maksmine 

(Joel Jesse lahkus käesoleva punkti arutelu ja otsustuse tegemise ajaks ruumist.) Peeti kohaseks ja 
proportsionaalseks maksta HOL tegevdirektorile heade töötulemuste eest ühekordset lisatasu brutosummas 1000 
eurot.  
Otsustati 
10.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.12.2020 otsus nr 29 „Lisatasu maksmine“. 

 
 

11. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
12.1 Helle Lootsmann ja Joel Jesse andsid ülevaate 09.12.2020 toimunud HOL haridus- ja kultuurikomisjoni 

koosolekust. 
12.2 Omavalitsusmaja jõulupidu toimub 22.12.2020 arvestades võimalikke kehtestatavaid piiranguid. 
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/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 


