
  

 

 

 

JUHATUSE KOOSOLEKU 
PROTOKOLL 

 
Tallinnas, 10. jaanuaril 2018 

 
Algus: 11:00 
Lõpp: 12:15 
 
Osalesid:  
Juhatuse liikmed vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
Juures viibisid isikud vastavalt protokolli lisaks olevale registreerimislehele. 
 
 

1. Uute ametikohtade täitmine 
 
Joel Jesse esitas ülevaate HOL uute ametikohtade täitmise käigust.  
Ühehäälselt otsustati võtta ülevaade teadmiseks.     
 
 

2. Volikogu 17.01.2018 koosoleku päevakorra kinnitamine 
 

Kaupo Rätsepp ja Joel Jesse esitasid ülevaate HOL volikogu järgmise koosoleku päevakorrast ning 
liikmete poolt volikogusse esindajate valimisest.   
Ühehäälselt otsustati kinnitada HOL volikogu 17.01.2018 päevakord. 
 
 

3. Vahendite eraldamine koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendusele Harjumaa 
laulu- ja tantsupeo korraldamiseks summas 7000 eurot HTM-i 2017. aasta vahenditest 

 
Ruth Jürisalu selgitas vahendite eraldamise taotlust. 
Ühehäälselt otsustati toetada rahalise toetuse taotlust (lisatud) ja eraldada vahendid taotletud summas. 
 
 

4. HOL 2017. aasta HTM-i vahendite kasutamise aruande kinnitamine 
 

Ühehäälselt otsustati kinnitada Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. 
aasta vahendite kasutamise aruanne (sisuaruanne munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide ja 
koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide täiendusõppe korraldamise kohta, lisatud). 
 
 

5. Harju maakonna aukodaniku teenetemärgi väljaandmisest 
 
Peeti vajalikuks korraldada Harjumaa aukodaniku teenetemärgi andmine vastavalt siseministri 18.02.2015 
määrusele nr 5, täiendavate regulatsioonide kehtestamist võiks kaaluda HOL volikogu ja järgmine juhatuse 
koosseis.  
Ühehäälselt otsustati: 



  

5.1 Seada eesmärgiks teenetemärgi andmise ettepanekute tegemisel võimalikult laia isikuteringi 
kaasamine ning selleks pöörata bürool tähelepanu teavitustööle. 

5.2 Pidada vajalikuks büroo poolt nominentide tasusta kontrollimist. 
5.3 Bürool korraldada teenetemärgi andmiseks vajalikud ettevalmistustööd arvestusega, et teenetemärgi 

andmise saaks otsustada 17.01.2018 valitav juhatus aegsasti enne teenetemärgi üleandmiseks 
planeeritavat aega. 

5.4 Anda Harju maakonna aukodaniku teenetemärk välja HOL-i korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva 
vastuvõtul Kumna mõisas 21.02.2018.  

 
 
 

6. Vabariigi aastapäeva vastuvõtu korraldamisest 
 
Ruth Jürisalu esitas ülevaate vastuvõtu korraldamise ettevalmistustöödest. 
Ühehäälselt otsustati võtta ülevaade teadmiseks. 
  
 

7. HOL aukirjade kooskõlastamine 
 
Peeti vajalikus edaspidi süstematiseerida HOL erinevaid tunnustuse liike, täpsustada tunnustamisprotsessi 
algatamist, korraldamist ja otsustamist ning näha selles protsessis ette kohalike omavalitsuste roll.  
Ühehäälselt otsustati: 
7.1 Kooskõlastada esitatud taotluste (lisatud) põhjal Ulvi Läänemetsale ja Katrin Rüütsalule aukirjade 

andmine. 
7.2 HOL bürool töötada ühes 17.01.2018 valitava juhatusega välja ja esitada volikogule HOL antavate 

tunnustuste täpsem regulatsioon. 
 
 

8. Informatsioonid 
 
Toimus teadete ning kohapeal algatatud küsimuste arutelu. 
Ühehäälselt otsustati: 
8.1 Koostöös Harjumaa Spordiliiduga kaaluda talvise spordipäeva ära jätmist või muutmist ning selle arvel 

suunata rohkem vahendeid suvise spordipäeva korraldamisse. 
8.2 Vambo Kaaluga peetavas kohtuvaidluses teha vastuseks hageja esitatud kompromissipakkumisele 

pärast HOL esindajaga konsulteerimist vajadusel omapoolne pakkumine maksimaalselt kahe kuu 
töötasu maksmise ulatuses. 

8.3 Nimetada Maie Liblik HOL-i esindajaks Tallinna kriisikomisjoni. 
8.4 Alustada menetlust eesmärgiga saavutada Tallinnas Roosikrantsi 12 asuva kinnistu tasuta HOL-le 

üleandmine. 
8.5 Planeerida HOL volikogu veebruari koosoleku korraldamine 21.02.2018 Haku vallas, Kumna 

Kultuuriaidas ning edaspidi HOL liikmete haldusterritooriumil vastavalt HOL liikmete tähestikulisele 
järjekorrale pärast Harku valda. 
 

 
 
 
/ Digitaalselt allkirjastatud /    / Digitaalselt allkirjastatud / 
 
Kaupo Rätsepp       Kristjan Kenapea 
Esimees      Protokollija 
 


