
 

 

 

 
JUHATUSE KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 
 
 

Tallinnas, 9. veebruaril 2022 
Algus:  15:00 
Lõpp:  16:20 
 
Osalesid juhatuse liikmed vastavalt registreerimislehele, juures viibisid isikud vastavalt registreerimislehele. 
 
 
 

1. HOL 2022. aasta eelarve esitamine volikogule, muudatusettepanekute läbivaatamine 
 
Andre Sepp ja Ene Millert tutvustasid HOL 2022. aasta eelarve projekti, toimus arutelu. Tulude ja kulude prognoosi on 
pärast esimest arutelu täpsustatud. Arutati reservi hoidmise viisi, peeti vajalikuks arutada edaspidi täpsemalt 
energiasäästu ja Omavalitsusmaja renoveerimise teemat. Peeti vajalikuks täpsustada võimalusi Harjumaa 
Spordiliidule ruumide kasutada andmiseks Omavalitsusmajas. Vaadati läbi esitatud taotlused eelarvest toetuse 
saamiseks. 
Otsustati: 
1.1. Toetada taotlust toetuse saamiseks kohaliku valitsemise mikrokraadi pilootprojekti korraldamiseks 10 000 euro 

ulatuses (Madis Sarik käesolevas punktis nimetatud otsustuse tegemisel ei osalenud). 
1.2. Toetada taotlust toetada Viimsi vallas toimuvat Harjumaa teist omavalitsuspäeva 5000 euro ulatuses. 
1.3. Kiita HOL 2022. aasta eelarve projekt heaks ja suunata see HOL volikogu 16.02.2022 koosolekule teisele 

lugemisele ning teha ettepanek eelarve vastu võtta. 
 
 
 

2. HOL volikogu 16.02.2022 päevakorra kinnitamine 
 
Otsustati: 
2.1 Kinnitada HOL volikogu 16.02.2022 koosoleku päevakord.  

 
 
 

3. Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta Harjumaa täiendava toetusvooru taotluste suhtes otsustuse 
tegemine 

 
Kristjan Kenapea selgitas täiendava toetusvooru tagamaid ning otsuse tegemise aluseid. 
Otsustati: 
3.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.02.2022 otsus nr 4 „Kogukondliku turvalisuse 2021. aasta Harjumaa täiendava 

toetusvooru taotluste suhtes otsustuse tegemine“.  
 
 
 

4. Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu muudatuste tegemine 
 
Kristjan Kenapea selgitas ettepanekut muuta Harjumaa turvalisuse nõukogu koosseisu. Toimus arutelu ning 
arvestades HOL tegevdirektori nõusolekut jätkata nõukogu esimehe ülesannete täitmist ei peetud vajalikuks Harjumaa 
turvalisuse nõukogu koosseisus muudatusi teha ning nõukogu esimeest vahetada. 
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5. Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muudatuste tegemine 
 
Kristjan Kenapea selgitas ettepanekut muuta Harjumaa tervisenõukogu koosseisu. 
Otsustati: 
5.1 Võtta vastu HOL juhatuse 09.02.2022 otsus nr 5 „Harjumaa tervisenõukogu koosseisu muutmine“. 
 
 
 

6. Arengukomisjoni moodustamine 
 
Andre Sepp tutvustas HOL liikmete poolt esitatud komisjoni liikmekandidaate, toimus arutelu. Peeti vajalikuks kaasata 
võimalikult paljude HOL liikmete esindajaid, kuid samas leida komisjoni tasakaal erinevate HOL liikmete, Harjumaa 
regioonide ning spetsialistide vahel. Samuti peeti oluliseks leida töövõime huvides komisjonile optimaalne suurus.  
Otsustati: 
6.1 Otsustada arengukomisjoni moodustamine juhatuse märtsi koosolekul. 
6.2 Pidada otstarbekaks komisjoni suuruseks kuni 9 HOL liikme esindajat, kuni 3 spetsialisti ning kaasata kuni pooles 

ulatuses uusi liikmeid. 
6.3 HOL tegevjuhil esitada komisjoni liikmeskonna osas juhatusele ettepanekud. 
 
 
 

7. Haridus- ja kultuurikomisjoni moodustamine 
 
Andre Sepp tutvustas HOL liikmete poolt esitatud liikmekandidaate, toimus arutelu. Peeti vajalikuks kaasata võimalikult 
paljude HOL liikmete esindajaid, kuid samas leida komisjoni tasakaal erinevate HOL liikmete, Harjumaa regioonide 
ning spetsialistide vahel. Samuti peeti oluliseks leida töövõime huvides komisjonile optimaalne suurus. 
Otsustati: 
7.1 Otsustada arengukomisjoni moodustamine juhatuse märtsi koosolekul. 
7.2 Pidada otstarbekaks komisjoni suuruseks kuni 9 HOL liikme esindajat ning kuni 3 spetsialisti. 
7.3 HOL tegevjuhil esitada komisjoni tasakaalustatud liikmeskonna osas juhatusele ettepanekud. 
 
 
 

8. Informatsioonid ja koosolekul algatatud teemad 
 
8.1 Kristjan Kenapea andis ülevaate Tallinna ringraudtee REP algatamise hetkeseisust, koostöölepingu projektide 

ettevalmistamisest ja edasiste toimingute võimalikust ajakavast. 
8.2 HOL volikogude korraldamisel lähtuda vajadustest. 
8.3 Asuda ette valmistama HOL kevadist õppereisi. 

 
 
 
 
 
/ digitaalselt allkirjastatud /     / digitaalselt allkirjastatud / 
 
Andrus Umboja      Kristjan Kenapea 
HOL esimees      Protokollija 
 
 


