
  

 

 

 
 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 8. septembril 2021 

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

 
1. HOL 2021. aasta eelarve 7 kuu täitmine  

Ene Millert, Kristjan Kenapea ja Margus Pae andsid ülevaate HOL 2021. aasta eelarve seitsme kuu täitmisest ning 
prognoosidest aasta lõpuni. 
Otsustati 
1.1 Võtta teadmiseks HOL 2021. aasta eelarve seitsme kuu täitmine. 

 
 
2. Koostöökokkuleppe projekt Häirekeskusega 

Kristjan Kenapea tutvustas Häirekeskuse esitatud koostöökokkuleppe projekti, milles HOL_le soovitakse panna 
kriisiolukorra lahendamist juhtiva asutuse ülesanded. HOL puuduvad praegu pädevus ja vahendid lepingu projekti 
kohaste kohustuste täitmiseks, lepingu projekti on suunatud eelkõige valitsusasutustele ja avalikõiguslikele isikutele. 
Otsustati 
2.1 Mitte allkirjastada Häirekeskuse poolt esitatud koostöökokkulppe projekti. 
2.2 Alustada Häirekeskusega läbirääkimisi kriisinfo teenuse ja infosüsteemi alaste ülesannete paikapanekuks HOL ja 

kohalike omavalitsuste vahel ning osapoolte pädevust ja võimalusi arvestava koostöötingimuste leidmiseks.  
 

 
3. Laulu- ja tantsupidude ettevalmistamise koostööleping 

Ruth Jürisalu ja Kristjan Kenapea tutvustasid Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA esitatud laulu- ja tantsupidude 
ettevalmistamise koostöölepingu projekti. Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA aktsepteeris HOL esitatud muudatus- ja 
täiendusettepanekuid. 
Otsustati 
3.1 Sõlmida  Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-ga laulu- ja tantsupidude ettevalmistamise koostööleping. 
3.2 Volitada HOL esimeest koostöölepingut allkirjastama. 

 
 

4. Valitsuse ja Terviseameti nõuete järgimine maakondlike ürituste korraldamisel 
Ruth Järisalu, Maria Mägar ja Kristjan Kenapea selgitasid maakondlike ürituste korraldamisel tõusetunud küsimusi ja 
probleeme, mis tulenevad Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt COVID-19 haiguse piiramiseks kehtestatud 
nõuetest ja piirangutest. 
Otsustati 
4.1 Maakondlike ürituste korraldamisel ning igapäevatöö organiseerimisel järgida Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti 

kehtestatud nõudeid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks.  
4.2 Ürituste korraldamisel tagada tegevuse eest vastutava isikuna kehtivate õigusaktide kohane COVID-19 haiguse 

leviku tõkestamise meetmete kontroll või osta vastav teenus. 
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5. Harjumaa balli korraldamisest 30. detsembril 2021 
Ruth Jürisalu andis ülevaate 30.12.2021 kavandatava Harjumaa balli korraldamise ettevalmistustest. 
 
 

6. Ülevaade Lääne-Harjumaa koostööst HEV laste hariduse korraldamisel 
Maria Mägar tutvustas senist koostööd Lääne-Harjumaa HEV laste hariduse korraldamisel ja tehtud otsustusi. 
Otsustati 
6.1 Võtta teadmiseks koostöö raames toimunud 31.08.2021 nõupidamise otsustused, hoida HOL juhatust kursis 

koostöö edasise käiguga. 
6.2 HOL bürool töötada välja lähteülesanne Harjumaa (v.a Tallinna) HEV laste hulga ja nende vajaduste 

kaardistamiseks. 
6.3 Planeerida Harjumaa HEV laste kooli teemalise tervikinfo ja võimalike lahenduste esitlemine HOL volikogus 2022 

alguses. 
 

 
7. Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine 

Kristjan Kenapea selgitas otsuse eelnõu. 
Otsustati 
7.1 Võtta vastu HOL juhatuse 08.09.2021 otsus nr 36 „Harjumaa liikluskomisjoni koosseisu muutmine“. 

 
 

8. HOL volikogu 15.09.2021 koosoleku päevakorra kinnitamine 
Otsustati 
8.1 Kinnitada HOL 15.09.2021 päevakord. 
 
 

9. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
9.1 Keskkonnaministri vastus ettepanekule maapõue kasutamise regulatsiooni täiendamiseks oli positiivne. 
9.2 RTK ei eraldanud toetust projektile „Teenusvajaduse prognoos Harju maakonnas aastani 2040“. 
9.3 Tallinna ringraudtee eriplaneeringu rahastamisettepanek on esitatud Rahandusministeeriumi poolt valitsuskabinetti 

otsustamiseks. 
9.4 Korraldada järgmine HOL volikogu koosolek 13.10.2021 Loksal. 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andre Sepp      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 
 


