
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 13. jaanuaril 2021 

 
Algus:  15:00 
Lõpp:  15:45 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 

1. HOL 2021. aasta eelarve eelnõu arutelu ja selle suunamine HOL volikogusse esimesele lugemisele 
Joel Jesse tutvustas HOL 2021. aasta eelarve projekti, toimus arutelu. Tulude ja kulude prognoosi on pärast esimest 
arutelu täpsustatud.  
Otsustati 
1.1. Kiita HOL 2021. aasta eelarve projekt heaks ja suunata see HOL volikogu 20.01.2021 koosolekule esimeseks 

lugemiseks. 
 
 
2. HOL volikogu otsuse eelnõu „Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamisel osalemine“ 

Joel Jesse HOL volikogu otsuse eelnõud Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamisel osalemiseks ning 
selgitas kavandatavaid edasi toiminguid. 
Otsustati 
2.1 Kiita heaks ja saata HOL volikogule arutamiseks HOL volikogu otsuse eelnõu Tallinna ringraudtee riigi 

eriplaneeringu koostamisel osalemiseks. 
 
 
3. HOL volikogu 20.01.2021 koosoleku päevakorra kinnitamine 

Otsustati 
3.1. Kinnitada HOL volikogu 20.01.2021 koosoleku päevakord.  

 
 

4. Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi laureaadi valimine 
Arutati seatud tähtajaks (12.01.2021) esitatud aukodaniku kandidaate. Toimus hääletu, millest Andres Laisk end 
taandas. Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi saajaks valiti ühehäälselt 2021. aastal Leelo Tungal. 
Otsustati 
4.1 Võtta vastu HOL juhatuse 13.01.2020 otsus nr 1 „Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmine“. 
 
 

5. Harju maakonna 2020. aasta teenetemärkide ja HOLMERite üleandmise võimaluste arutelu ja 
otsustamine 

Joel Jesse ja Ruth Jürisalu andsid ülevaate võimalustest Harju maakonna 2020. aasta teenetemärkide ja HOLMEite 
üleandmiseks. Toimus arutelu.   
Otsustati 
5.1 Arutada veebruaris 2021 toimuval juhatuse koosolekul võimalusi korraldada kevadel ühine tänuüritus, kus 

tunnustada ka aukodaniku teenetemärgi saaja. 
 
 

6. Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamisest 17.02.2021 Triigi mõisas Kose vallas 
Ruth Jürisalu tutvustas 17.02.2021 Triigi mõisas korraldatava Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu plaane.  
Otsustati 
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6.1 Arvestades üldist epidemioloogilist olukorda jätta Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks 17.02.2021 
planeeritud üritus ära. 

6.2 Arutada veebruaris 2021 toimuval juhatuse koosolekul alternatiivseid võimalusi. 
 
 

7. HOL Liidu ettepanekud Riigikantseleile ning Maaeluministeeriumile maaelu ja põllumajandusturu 
korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 
eelnõule, mis puudutab väärtusliku põllumajandusmaa käsitlust ja läbi selle omavalitsuste 
otsustusõiguse piiramist oma territooriumi planeerimisel ja ehitusõiguse andmisel 

Joel Jesse ja Kristjan Kenapea tutvustasid maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadusele 
täiendusettepanekute esitamise tausta ja nende ettepanekute sisu.  
Otsustati 
7.1 Kiita kirja projekt heaks ja esitada Riigikantseleile ning Maaeluministeeriumile ettepanekud väärtusliku 

põllumajandusmaa käsitluse ja kohalike omavalitsuste otsustusõiguse tagamise küsimustes. 
 
 

8. Ülevaade MATA 2021. aasta projektide nimekirja esitamisest RTK-le ning Harju maakonna 
arengustrateegia 2035+ tegevuskava uuendamist 

Joel Jesse andis ülevaate MATA 2020. aasta projektide nimekirja esitamisest RTK-le ning Harju maakonna 
arengustrateegia 2035+ tegevuskava uuendamise ettevalmistamisest. 
 
 

9. Ülevaade SA Põhja-Eesti Turism 11.12.2020 nõukogu koosolekust ja likvideerimismenetlusest ning 
edasistest tegevustest maakondade ülese koostöö tegemisel turismivaldkonnas 

Joel Jesse selgitas SA Põhja-Eesti Turism likvideerimise alustamisest ning edasisest võimalikust maakondade 
koostööst turismi valdkonnas. 

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


