
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 9. juunil 2021 

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

 
1. Erivajadustega laste Liikva kooli toetamine. HOL võimalik roll erivajadustega laste õppe 

korraldamisel Harjumaal.  
Janno Kell andis ülevaate SA Liikva Päikesekodu ja Hilariuse kooli ettepanekutest erivajadustega laste õppe 
korraldamise võimalustest Liikvas: perspektiivis on kohti kuni 60 õpilase jaoks, olemas on võimekus kooli 
pidamiseks, võivad avada kooli 01.09.2022, vajadusel võivad pakkuda õpet üle maakonna, Lääne-Harju projektis 
võiks osaleda 4-6 omavalitsust, valmis jagama infot HOL-ga. Juhatus käsitles hariduslike erivajadustega õpilaste 
teemat maakonnaüleselt ja leidis olevat tarviliku kaardistada haridusliku erivajadusega laste õppeks vajaliku 
maakondliku võrgustikku ja logistikat. Kaardistuse tulemusel peaks muuhulgas selguma õppeasutuste optimaalne 
arv ja perspektiivsed paiknemiskohad.  
Otsustati 
1.1 HOL haridusnõunikul esitada juhatusele hiljemalt 30.06.2021 Harju maakonna arengustrateegiat arvestav 

teekaart hariduslike erivajadustega laste õppe edasiseks korraldamiseks ja ülevaate nende protsesside 
käivitamise tarbeks esmalt otsustamist vajavatest küsimustest. 

1.2 Jätkata hariduslike erivajadustega laste õppe edasise korraldamise küsimuste aruteludes ja otsustamisel 
koostööd SA-ga Liikva Päikesekodu ning Hilauriuse kooli pidajaga. 
 
 
2. Uue tegevdirektoriga töölepingu sõlmimine 

Kristjan Kenapea kõneles HOL tegevdirektori konkursil välja valitud kandidaadi Margus Pae tööle asumise 
ettevalmistustest ning tutvustas töölepingu ja ametijuhendi projekti. 
Otsustati 
2.1 Sõlmida HOL tegevdirektori kohal alates 02.08.2021 tööle asumiseks tööleping Margus Paega. 
2.2 Määrata Margus Pae katseaja pikkuseks neli kuud. 
2.3 Määrata Margus Paele tööülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitis kuni 250 eurot kuus 

vastavalt Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr 164 alusel peetavale sõiduauto kasutamise arvestusele. 
 

 
3. KOP kevadvoorus  esitatud taotluste rahuldamata jätmine 

Kristjan Kenapea tegi ülevaate riigihalduse ministri 20.03.2021 määrusega nr 10 kehtestatud kohaliku omaalgatuse 
programmi KOP 2021. aasta kevadvoorus mittevastavaks tunnistatud taotlejatest ja taotlustest ning taotluse 
rahuldamata jätmise otsuse eelnõudest järgmiste taotlejate osas: Vas Consuling MTÜ, Lastehoiuselts Läte, MTÜ 
Arhailine Meestelaul, MTÜ Maardu järv, MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad, Jõelähtme Säästva Arengu Selts, Emade 
Linn MTÜ, MTÜ Aktiivne Padise, MTÜ Ajaveski, Neeme Päästeselts, Harjumaa Päästeselts, Keila Mudellennu klubi, 
Kurna Külaselts, MTÜ Eesti Arvutispordi Liit, MTÜ Urban Style, Liipa Selts. 
Otsustati 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.06.2021 otsused nr 15-30 „Taotluse rahuldamata jätmine“.  
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4. Konkursi „Eesti kaunis kodu“ hindamiskomisjoni muutmine 
Kristjan Kenapea tutvustas ettepanekut konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa komisjoni koosseisu muutmiseks.  
Otsustati 
4.1 vastu HOL juhatuse 09.06.2021 otsus nr 31 „Konkursi „Eesti kaunis kodu“ Harjumaa hindamiskomisjoni 

koosseisu muutmine“. 
 
 

5. Eesti Planeerijate Ühingu pöördumisega ühinemine 
Toimus arutelu Eesti Planeerijate Ühingu pöördumise projekti osas Riigikogu majanduskomisjonile, kus juhitakse 
tähelepanu Eesti ruumilise planeerimise süsteemi parandamisvõimalustele. Tallinna esindajad on avaldanud soovi 
esitada pöördumise projekti osas täiendavaid seisukohti. 
Otsustati 
5.1 Nõustuda Eesti Planeerijate Ühingu kirjaga Riigikogu majanduskomisjonile, arvestades lõpptekstis võimaluste 

piires Tallinna esindajate pakutavate täiendustega.  
 
 

6. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
6.1 Võeti teadmiseks Keskkonnaministeeriumi vastus eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetusmeetmete 

täiendavas rahastamisest. 
6.2 Võeti teadmiseks, et Riigikogu keskkonnakomisjon suunas HOL 17.05.2021 pöördumise maapõueseaduse 

muudatuste küsimuses seisukohavõtuks Keskkonnaministeeriumile. 
6.3 Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu jaoks kevadistel RES läbirääkimistel vahendeid ei leitud, teema viiakse 

sügisestele eelarvekõnelustele. 
6.4 Planeerida juhatuse ja volikogu järgmised korralised koosolekud septembrisse, vahepeal koguneda vastavalt 

vajadusele. 
6.5 Kaitseliidu Maakaitsepataljoni lipu annetamise tseremoonia toimub 03.08.2021, HOL-i esindab HOL esimees. 
6.6 HOL volikogu hooaja lõpetamine toimub 28.06.2021 Saku mõisas. 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 
 


