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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
 
Vabatahtliku päästekomando hoone, Kaberneeme     18. november 
2020 
 
Koosoleku algus 10:00 
Koosoleku lõpp 14:10 
 
Osalesid volikogu liikmed ja asendusliikmed vastavalt registreerimislehele  
Juures viibisid külalised vastavalt registreerimislehele 

 
1. Esimees ütles koosoleku avasõnad, tutvustas päevakorda. Jõelähtme vallavanem ja Kaberneeme 

vabatahtliku päästekomando pealik tervitasid valla nimel kohalviibijaid. 
 

2. Tallinna Tehnikaülikooli konsultant Kristi Grišakov andis ülevaate välisprojekti SUMBA raames 
teostatud Tallinna ja Harjumaa eriliigiliste ühissõidukipeatuste ja ümberistumis-sõlmede võrgustiku 
atraktiivsuse tõstmise ja teenusstandardite väljatöötamine uuringust.  

 
3. Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn tegi ettekande riigi ja kohalike omavalitsuste 

võimalikust koostööst „Eesti sport 2030“ eesmärkide täitmisel. Ettekandja edastas sõnumi, et riik 
soovib kohalike omavalitsuste ja maakondlike spordiliitude häid algatusi võimendada ning pöörata 
suuremat tähelapanu liikumisharrastuse edendamisele. 

 
4. Rahandusministeeriumi projektijuht Karl Annus ja andmeanalüütik Ats Aasmaa tutvustasid 

Rahandusministeeriumi loodavat platvormi Minuomavalitsus (minuomavalitsus.ee), mille käigus 
käsitlesid ka Harjumaa omavalitsuste teenustasemeid ning 2020. aasta jaanuaris läbiviidud elanike 
rahulolu-uuringu tulemusi. 

 
5. OÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse liige Alder Harkmann kõneles pakendikäitluses ilmnenud 

probleemidest ja võimalikest lahendustest. 

 
6. Toimus Harjumaa 2023. aasta laulu- ja tantsupeo korraldamist ja rahastamist käsitleva otsuse eelnõu 

teine lugemine, kõnelesid, HOL esimees Andre Sepp ja kultuurinõunik Ruth Jürisalu. Käsitleti 
rahastusskeemi, mille osas esimesel lugemisel oli kolm alternatiivi (juhatus toetas ettepanekut 
maksta korraga, arvestades osalejaterühmade suurust, ühekordne osamakse 1. veebruariks 2023). 
Arutati, kes oleks võimalik ürituse korraldamiseks saada vahendeid ka HOL reservist või 
liikmemaksudest. Peeti vajalikuks teha otsustus korraldada Harjumaa laulu- ja tantsupeo 
korraldamine 2023. aastal ning otsustada ürituse rahastamise korraldus koos HOL 2021. aasta 
eelarvega (s.h kaaluda võimalusi suurendada rahastamismudelis HOL liikmete püsiosa või rahvaarvu 
osakaalu). 
Otsustati võtta vastu HOL volikogu 18.11.2020 otsus nr 5 „Harjumaa laulu- ja tantsupeo 
korraldamine 2023. aastal“.  

 
7. HOL esimees andis teavet HOL juhatuse 14.10.2020 ja 11.11.2020 koosolekutel arutatust ja 

otsustatust.  
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8. Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja tutvustas Jõelähtme valla tegevust, vallaasutuste struktuuri, 
samuti valla probleeme ja arenguperspektiive. 

 

9. Kaberneeme vabatahtliku päästekomando pealik Rait Killandi tutvustas Kaberneeme vabatahtliku 
päästekomandot ja projekti „Minu meri“. 
 
 
 
 

/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud /  
 
Andre Sepp       Kristjan Kenapea  
HOL esimees, koosoleku juhataja     Protokollija  


